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Фонтан

Фонтанът ще бъде с различни височини 
до 10.00 метра и дължина 59.00 метра. 
Композицията ще бъде в неправилна 
форма от два кръга свързани с дюзи по
между им. В центъра на всеки един от 
кръговете ще има поставени гейзерни
дюзи за постигане на по-голям ефект.



Дюза - гейзер

Дюза - гейзер ще бъде позиционирана в 
центъра на южното езеро. Ще бъде 
осветена през нощта.    
Водата ще се „изстрелва” под налягане 
през дюзата на фонтана, създавайки 
висока разпръскваща струя.



Фонтан - вълни

Най-характерната забележителност
на фонтана са водните струи. През 
нощта ще бъдат осветени в различни 
цветове. Фонтанът е забележително 
съчетание на геометричните форми 
с играта на водата и светлината. 



Сцена и кино

Музика и филми под открито небе –
концепцията му е семпла и 
ефективна – да осигури на всеки от 
посетителите желаното място за 
култура и отмора в сърцето на 
парк Клептуза. 
Мястото е перфектно за концерти, 
представления и арт събития.



Водопад

Водопадът може да бъде красиво 
допълнение към езерото, създава 
усещане за близост с природата.
Ще бъдат осветени с различни цветове,
като по този начин ще създадем 
допълнителен интересен и успокояващ 
ефект.



Мост

Конструкцията ще бъде изградена  с цел 
безопасното преминаване на 
пешеходците над река Чепинска между 
парк Клептуза и двете езера. През нощта 
парапетите ще бъдат осветени от двете 
му страни с LED осветление. 
Мостът ще бъде изградена от 
метал с дървени елемнти.



Кей с лодки

Кеят ще бъде позициониран в южната 
част на езерото, за по-лесен достъп. 
Освен разходки край бреговете, 
северното езеро Клептуза предлага и 
други забавления.На разположение е 
цялото езеро за плаване с лодки и 
водни колела. 
Това ще бъде основното място, от което 
човек, може да наеме лодка или водно 
колело.



Кей разходка
Дървената конструкция е позиционирана 
в северната  част на северното езеро 
Клептуза. Той ще бъде с диаметър 11.00 
метра и обиколка 34.00 метра.
Обиколката навлиза във водата , като 
дървеният мост създава сцената за 
безкрайно панорамна гледка към 
езерото. Кеят улавя всички ъгли 
благодарение на своята кръгла и 
безкрайна форма.От моста 
посетителите могат да изпитат гората и 
езерото като безкрайна панорамна 
композиция.



Детска площадка

Очарователният характер на малките деца го 
прави идеален за въвеждане на различни 
елементи в тяхната среда на игра. 
Предвиждат се няколко броя пързалки, които 
насърчават децата да се държат активни и да 
изграждат физическа сила, издръжливост и 
умствена подвижност, а люлкитеса идеалният 
начин да накара децата да разберат значението 
на работата в екип.
Възраст:0-5 години
Брой деца: 20



Детска площадка
Съоръжението може да се   ч
използва от цялото семейство. 
Разделено е на различни 
дейности и нива на трудност. 
Може да се използва от 
различни групи по едно и 
също време.
Атракцията е с размери 10.00
на 10.00 метра, с 4 етажа и
височина 12.00 метра.
  Мокра зона - тази зона е 
атрактивна със своето водно
тяло, което е добавено като
забавен елемент, когато не е
изпълнено дадено приключение.
  Зона за катерене - Тази зона е 
със средно ниво на трудност.
Има 3 маршрута, по които може
да се премине.
  Екстремна зона - Това е нивото
с най-много трръпка в приключенията.
Тук се изи скват сила и баланс 
на цялото тяло , за да се премине 
през нея.
  Зона пързалка - тази зона е с 
плътна мрежа, през нея се минава с 
предпазен колан.



Парк Клептуза

Паркът е предназначен за наслада и 
отдих на посетителите и опазването на 
дивата природа и естествените й 
местообитания. Предвидени са алеи и 
пътеки за разходка, декоративно 
озеленяване, пейки за сядане, 
зона за игра за всички възрасти и фитнес 
на открито.



Фонтан
Фонтани се използват днес, за да 
украсяват градските паркове и 
площади, за отдих и развлечения.
Фонтанът е важен елемент в дизайна на 
градини и обществени пространства.
Фонтанът в парк Клептуза ще създаде
спокойна атмосфера за почивка. През
нощта ще бъде осветен в различни
светлинни цветове.



Mулти активната система за възпроизвеждане 
предлага опции за няколко групи деца, 
които могат да играят заедно или в отделни 
групи. Комбинацията от игрални дейности като 
люлеене, катерене, скачане, плъзгане и висене 
включва висока енергия и издръжливост, която 
децата обичат да изграждат и изразходват. 
Възраст: 5-12 години
Брой деца: 20

Фитнес и Детска площадка


