Siłownie na swieżym powietrzu
Katalog pomysłów dla małych przestrzeni publicznych

www.outdoorfitness.pl

Poznań, os. Chrobrego, siedziska i podstopnice nierdzewne, nawierzchnia tłuczniowa

Witamy w świecie fitnessu na świeżym powietrzu!
Czyż nie było by wspaniale, gdyby dało się lepiej
wykorzystać przestrzeń miejską i przystosować ją do
potrzeb mieszkańców? To jest możliwe. Potrzeba
tylko świeżych pomysłów aby znaleźć i
zagospodarować niewykorzystane miejsca.
Prezentujemy rozwiązania na zagospodarowanie
niewielkich placów w atrakcyjne i wielofunkcyjne
miejsca rekreacji. Skierowane do zwykłych

mieszkańców: seniorów, dzieci a nawet osób
niepełnosprawnych. Park, szkoła, boisko, plaża czy
osiedle to miejsca gdzie wygospodarowując
kilkanaście metrów kwadratowych można stworzyć
fitness park.
Zmieniając swoją okolicę, poprawiasz styl życia jej
mieszkańców. Z przyjemnością pomożemy
zaplanować Twój lokalny park fitnessu.

Rekreacja dla seniorów i dorosłych
Outdoor Fitness Center to niemal bezobsługowe
urządzenia odporne na warunki atmosferyczne i
próby zniszczenia. Zostały przetestowane przez
dziesiątki tysięcy użytkowników na ponad 120
realizacjach w całej Polsce i kilku krajach europy.
Firma Starmax jest liderem w Polsce w produkcji
siłowni zewnętrznych. Jakość, bezpieczeństwo i
design naszych urządzeń to dla nas priorytet, bo
wiemy że zadowolony użytkownik to zadowolony
klient.

Urządzenia służą do ćwiczeń całego ciała: nóg, ramion,
brzucha i pleców. Podzielone są na grupy służące do
treningu siłowego, poprawiające koordynację i
krążenie krwi. Ćwiczenia są stosunkowo łatwe do
wykonania.
Dzięki tym cechom dedykowane są głównie dla
seniorów i cieszą się w tej grupie odbiorców
największym uznaniem. Outdoor fitness to nowość w
Polsce, sprawdzona na świecie.

Zalety zewnętrznych siłowni:
1. Jest dostępna dla każdego (dzieci i ich rodziców,młodzieży, osób
starszych, osób niepełnosprawnych).
2. Wzmacnia kondycje fizyczną i koordynację.
3. Poprawia nastrój.
4. Wycisza wewnętrznie poprzez aktywność na świeżym powietrzu.
5. Ułatwia nawiązywanie i utrwalanie kontaktów międzyludzkich.
6. Wpływa pozytywnie na poprawę zdrowia.
7. Przy odpowiednim doborze ćwiczeń działa rehabilitacyjne.
8. Darmowa rozrywka.

Poznań, Zarząd Lasów Poznańskich

Zalety dla zamawiającego
1. Szybki czas realizacji zamówienia od 2 do 6 tygodni.
2. Niewielki koszt zakupu. Od 630 zł netto za stanowisko.
3. Bardzo pozytywny odbiór przez dorosłych mieszkańców, głównie
seniorów.

Od pomysłu do zagospodarowania
Wykonujemy kompleksowe zagospodarowanie siłowni
i terenu wokół niej. Przy mniejszych inwestycjach
wykonujemy montaż urządzeń do wylewanych
fundamentów betonowych bez dodatkowej
nawierzchni.
Większe projekty możemy urozmaicić o:
- nawierzchnie i chodniki,
- ławki i stojaki rowerowe,
- place zabaw dla dzieci,
- ścieżki zdrowia,
- bulodromy,
- tablice informacyjne.
W razie potrzeby aktualizujemy mapy do celów
projektowych i wykonujemy projekt do celów
budowlanych lub zgłoszenia robót budowlanych.
Najczęściej wykonywane nawierzchnie to:
nawierzchnie naturalne tłuczniowe, kostka betonowa,
oraz nawierzchnie bezpieczne: piaskowe, żwirowe,
poliuretanowe. Nawierzchnie bezpieczne nie są
wymagane.
Łaziska Górne, nawierzchnia bezpieczna

Ty zyskujesz pełen spokój, a dziecko bezpieczną zabawę
Urządzenia wykonane są w oparciu o najnowsze normy
bezpieczeństwa PN-EN 1176-1:2009. Dzięki temu mogą
stanąć przy placu zabaw i być używane przez dzieci.
Świadectwo potwierdzające zgodność z normą 1176 z 2009
roku to bezpieczeństwo dla administratora siłowni w razie
wypadku.

Trwałe łożyska
kulkowe

Pylon to element nośny.
Mocujemy do niego
obustronnie dwa
dowolne urządzenia.
Czytelna instrukcja.
Możliwy jest nadruk
indywidualny.
Siedzisko nierdzewne, lub
siedzisko stalowe
lakierowane

Wychylenie ograniczone
do max 70o
Wymóg normy 1176-1:2009

Montaż 30 cm pod
powierzchnią gruntu.
Wymóg normy 1176-1:2009

Podstopnice nierdzewne lub
podstopnice stalowe lakierowane

Zielono-żółty

Niebiesko-biały

Brązowo-zielony

Fioletowo-żółty

Przykładowe wersje kolorystyczne inne niż standardowe

Zestaw Full - 14 stanowisk i tablica informacyjna

Podciąg
Koła tai chi
Wyciąg górny Biegacz
nóg
Drabinka
Wyciskanie siedząc

Wioślarz
Orbitrek

Prasa nożna

Twister
Ławka
Tablica
Wahadło
Prostownik pleców

Zestaw dla seniora - 8 stanowisk

Koła Tai Chi
duże i małe

Biegacz

Orbitrek

Wioślarz

Prasa nożna

Wahadło Twister

Zestaw mini - 6 stanowisk

Biegacz

NOWOŚĆ

Drabinka Podciąg nóg

Orbitrek

Wahadło

Twister

Koła tai chi duże i małe OFC-15
Efekt treningu: Ćwiczy górne partie mięśniowe. Wpływa na
poprawę sprawności kończyn górnych oraz mięśni obręczy
barkowej. Doskonałe ćwiczenie ogólnorozwojowe.
Sposób używania:
1. Złap małe koła oburącz i obracaj w lewo lub w prawo.
2. Złap duże koło jednorącz i obracaj w lewo lub w prawo.
Zmieniaj prędkość ruchu.
Trudność ćwiczenia: Łatwe
Wymiary: 210 x 102 cm

Biegacz OFC-02
Efekt treningu:
Trening mięśni nóg i bioder. Wpływa na poprawę zmysłu
równowagi. Imituje ruch biegu przy minimalnym obciążeniu
stawów.
Sposób używania:
Postaw obie nogi na pedałach i chwyć mocno za uchwyty.
Poruszaj nogami w przód i w tył.
Trudność ćwiczenia: Łatwe
Wymiary: 157 x 143 cm
Konfiguracja: Występuje jako wolnostojący, lub w połączeniu z
Orbitrekiem OFC-05 i pylonem OFC-01

Orbitrek OFC-05
Efekt treningu:
Trening ogólnorozwojowy dla dużych partii mięśniowych
górnych i dolnych części ciała. Duża liczba powtórzeń wpływa
na kształtowanie sylwetki. Dodatkowo wpływa na poprawę
koordynacji ruchowej.
Sposób używania:
Stań na pedałach i chwyć mocno rękami oba uchwyty. Poruszaj
nogami do przodu i do tyłu, jednocześnie pomagając sobie
rękami na zmianę ciągnąc i pchając drążki.
Trudność ćwiczenia: Średnie
Wymiary: 205 x 139 cm
Konfiguracja: Występuje jako wolnostojący, lub w połączeniu z
Biegaczem OFC-02 i pylonem OFC-01

Drabinka OFC-03
Efekt treningu:
Wariant 1: Efektywne wzmocnienie górnych partii mięśniowych
Wariant 2: Rozciąganie
Sposób używania:
Wariant 1: Podciąganie na drążku: Złap za uchwyt drążka i unikając
ruchu wahadłowego podciągnij ciało do wysokości piersi. Następnie
powoli opuszczaj.
Wariant 2: Rozciąganie mięśni: Oprzyj stopę o szczebel na
wysokości pasa. Wykonuj skłony tułowia do stopy na szczeblu i
stopy na ziemi.
Trudność ćwiczenia: Średnie do trudnego
Wymiary: 170 x 87
Konfiguracja: Z pylonem OFC-01 i podciągiem nóg OFC-06

Podciąg nóg OFC-06
Efekt treningu: Wzmocnienie dużych partii mięśniowych: kończyny
górne, uda oraz brzuch i grzbiet. Staranne wykonywanie ćwiczenie
przyczynia się do utrzymania poprawnej postawy ciała. Działa
zapobiegawczo na niepożądane skrzywienia kręgosłupa.
Sposób używania:
1.Oprzyj się rękami na podpórkach, plecami do urządzenia. Chwyć
uchwyty. Uda poziomo, łydki pionowo. Nogi podciągnij do tułowia a
następnie opuszczaj.
2. Oprzyj się rękami na podpórkach plecami do urządzenia, Uginaj i
prostuj ręce w łokciach - dla zaawansowanych
Trudność ćwiczenia: Trudne
Wymiary: 143 x 105
Konfiguracja: Z pylonem OFC-01 i drabinką OFC-03

Ławka OFC-04
Efekt treningu: Ćwiczenia wykonywane na urządzeniu połgają
wzmocnić mięśnie brzucha. Przy prostych skłonach pracują
mięśnie proste brzucha. Wykonując skręt tułowia pobudzamy
mięśnie skośne. Doskonale wpływają na poprawę sylwetki.
Sposób używania:
Połóż się na ławce twarzą w górę. Nogi zgięte w kolanach, stopy
zaprzyj o dolną poprzeczkę. Ręce podłóż pod głowę. Podnoś
tułów w następującej kolejności: najpierw głowa potem barki i
resztę ciała. Wystarczy kilka centymetrów nad powierzchnię
ławki. Wykonuj płynne ruchy.
Trudność ćwiczenia: Trudne
Wymiary: 43 x 152 cm
Konfiguracja: Z pylonem OFC-01 i prostownikiem pleców OFC-08

Prostownik pleców OFC-08
Efekt treningu: Dzięki ćwiczeniom na tym urządzeniu dbasz o
mięśnie grzbietu oraz swój kręgosłup.
Regularne ćwiczenia pomogą efektywnie wzmocnić mięśnie
odpowiadające za utrzymywanie prostej postawy. Pomoże Ci to
na dłużej cieszyć się ze spacerów.
Sposób używania:
Oprzyj biodra na ławce, twarzą skierowaną w dół. Nogi zaprzyj
o poprzeczkę. Ręce skrzyżuj na klatce piersiowej. Wykonuj
płynne, powolne i pełne opady i unoszenia tułowia.
Trudność ćwiczenia: Średnie
Wymiary: 77 x 77 cm
Konfiguracja: Z pylonem OFC-01 i ławką OFC-04

Wioślarz OFC-011
Efekt treningu:
Jedno z bardziej wszechstronnych urządzeń. Aktywizuje
właściwie wszystkie części ciała. Doskonałe ćwiczenie na
ogólną poprawę wydolności organizmu.
Sposób używania:
Postaw stopy na pedałach, złap rękami za oba uchwyty.
Przyciągnij uchwyt do brzucha prostując jednocześnie nogi.
Powróć do pozycji wyjściowej.
Trudność ćwiczenia: Średnie
Wymiary: 131 x 115
Konfiguracja: Występuje jako wolnostojący lub w zestawie z
pylonem OFC-01 i prasą nożną OFC-07

Prasa nożna OFC-07
Efekt treningu:
Buduje masę mięśniową kończyn dolnych. Nieznacznie obciąża
stawy. Pomaga usprawnić prawidłowe funkcjonowanie nóg.
Jeśli podczas wykonywania ćwiczenia nie wychylasz kolan do
wewnątrz ani na zewnątrz stabilizujesz swoje stawy kolanowe.
Sposób używania:
Usiądź stabilnie na siodełku i połóż obie nogi na pedałach.
Prostuj nogi odpychając się od urządzenia i ponownie zginaj w
kolanach.
Trudność ćwiczenia: Średnie
Wymiary: 103 x 101 cm
Konfiguracja: Występuje z pylonem OFC-01 i wioślarzem OFC11

Twister OFC-09
Efekt treningu:
Wspomaga aktywność stawów biodrowych oraz kręgosłupa
lędźwiowego. Ćwiczy zmysł równowagi oraz pozytywnie
wpływa na mięśnie brzucha. Doskonale rozluźnia. Szczególnie
polecamy Paniom.
Sposób używania:
Obiema nogami zajmij miejsce na stopkach, rękoma złap za
uchwyt, po czym wykonuj biodrami jednostajny ruch w prawo i
w lewo.
Trudność ćwiczenia: Łatwe
Wymiary: 178 x 84 cm
Konfiguracja: Występuje w połączeniu z wahadłem OFC-10

Wahadło OFC-10
Efekt treningu:
Podobnie jak twister doskonale aktywizuje dolne części ciała.
Dodatkowo pomaga usprawnić zmysł równowagi oraz działa
rozluźniająco. Szczególnie polecamy Paniom.
Sposób używania:
Postaw obie nogi na stopkach i chwyć mocno za uchwyty.
Poruszaj nogami w prawo i w lewo wykonując ruch wahadła.
Trudność ćwiczenia: Łatwe
Wymiary: 178 x 103 cm
Konfiguracja: Występuje w połączeniu z Twisterem OFC-09

Wyciąg górny OFC-12
Efekt treningu:
Wzmocnieni górnych partii mięśniowych w szczególności
przedramię oraz mięsień najszerszy grzbietu.
Wpływa na rozwój masy mięśniowej.
Sposób używania:
Usiąść stabilnie (twarzą lub plecami do przyrządu) i złapać za
uchwyty. Przyciągnij uchwyty do ciała i z powrotem do prawie
wyprostowanych łokci. Do urozmaicenia ćwiczenia trzymając za
uchwyty można przyjmować różne pozycje ciała.
Trudność ćwiczenia: Średnie do trudnego
Wymiary: 152 x 84
Konfiguracja: Z pylonem OFC-01 i wyciskaniem siedząc OFC-13

Wyciskanie siedząc OFC-13
Efekt treningu:
Ćwiczy przede wszystkim górne partie mięśniowe. Poprawia
rozwój mięśni klatki piersiowej, obręczy barkowej oraz kończyn
górnych. Regularne ćwiczenia wraz z dużą ilością powtórzeń
mogą wpływać na przyrost masy mięśniowej.
Sposób używania:
Zajmij miejsce na siodełku. Oprzyj się i chwyć rękami oba
drążki. Wyciskaj drążki od siebie i powracaj do pozycji
wyjściowej.
Trudność ćwiczenia: Średnie do trudnego
Wymiary: 143 x 84
Konfiguracja: Z pylonem OFC-01 i wyciągiem górnym OFC-12

Szczecin, ul. Przygodna, nawierzchnia z kamieni

Informacje techniczne
Podstawowymi kolorami urządzeń są szary i
zielony. Lakierujemy również na inne kolory wybrane
przez klienta. Przykłady na stronie drugiej.
Urządzenia są dostępne od zaraz. W przypadku
większych lub niestandardowych zamówień czas
produkcji wynosi od czterech do sześciu tygodni.
Gwarantujemy transport i montaż siłowni na
terenie całego kraju. Możliwy jest montaż we własnym
zakresie. Przyrząd wymaga jedynie instalacji do
fundamentu betonowego oraz naklejenia instrukcji.

Czynności wykonywane podczas montażu:
Wykonanie wykopu pod fundament, wylanie betonu,
umieszczenie kotew wraz z dołączonym szablonem w
betonie. Po związaniu betonu przykręcenie
urządzenia.
Wymagania dotyczące podłoża:
Przy większości urządzeń podłoże może stanowić
zwykły trawnik, tłuczeń czy kostka brukowa. Nie ma
wymogu instalacji nawierzchni bezpiecznej.

Staramy się mądrze oszczędzać - nigdy kosztem jakości
Masywne metalowe przyrządy wykonane są z grubej stali w celu zapewnienia
maksymalnej trwałości w różnych warunkach pogodowych i ochrony przed
wandalizmem.
Urządzenia wykonane są w oparciu o najnowsze normy bezpieczeństwa dotyczące
placów zabaw PN-EN 1176-1:2009 co potwierdza certyfikat wydany przez
niezależną jednostkę certyfikującą. Dzięki spełnieniu warunków tej normy mamy
pewność, że urządzenia są bezpieczne zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Tylko
norma 1176 zapewnia bezpieczeństwo użytkowania przez najmłodszych.
Będąc producentem możemy zagwarantować dostępność każdej części zamiennej i
wieloletni serwis. W przypadku zniszczeń urządzenia można wymontować,
naprawić, przemalować i ponownie zainstalować. Gwarancja wynosi 2 lata.

Kontakt

STARMAX Marek Starczewski
Outdoor Fitness Center
ul. Oliwkowa 17a, 80-175 Gdańsk
Tel. +48 600 273 852
fitness@outdoorfitness.pl
www.outdoorfitness.pl

Twój lokalny dystrybutor

