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TRÆNINGS PAVILLONEN
APS

1 Mini Pawilon Treningowy
Nowa kultura treningowa z æwiczeniami na œwie¿ym powietrzu.

Trening po³¹czony z biegiem, jazd¹ na rowerze i turystyk¹.

Trening z dynamicznymi oraz statycznymi æwiczeniami,

indywidualny lub w grupach. Weso³o, zdrowo i prosto.

INSTRUKCJE
Do ka¿dego z przyrz¹dów do

æwiczeñ jest za³¹czona prosta

i ³atwa instrukcja obs³ugi wraz

z obrazkami instrukta¿owymi.

Wybrano 3 rodzaje æwiczeñ

na ka¿dy przyrz¹d treningowy.

BEZPIECZEÑSTWO
Pawilony s¹  zaprojektowane 

g³ównie dla doros³ych,

lecz ze wzglêdu na dzieci ka¿dy 

pawilon zosta³ zatwierdzony do 

u¿ytku zgodnie z norm¹

DS/EN 1176/1 dotycz¹c¹

bezpieczeñstwa na placach

zabaw.

BEZPIECZNE POD£O¯E
Pawilony treningowe posiadaj¹ 

pod³o¿e o gruboœci 40 cm,

amortyzuj¹ce upadek. Jest ono

wykonane z atestowanego

piasku i ¿wiru.

Na pod³o¿u mo¿na równie¿ 

zainstalowaæ maty 

zabezpieczaj¹ce 

(z zachowaniem dostêpu

umo¿liwiaj¹cego kontrolê).

SOLIDNOŒÆ
Pawilony zosta³y tak skonstruowane, 

aby by³y odporne na dzia³anie niekorzystnych

warunków atmosferycznych przez ca³y rok 

S¹ bardzo trwa³e i posiadaj¹ wysok¹

odpornoœæ na wandalizm.

Czêœci noœne zosta³y wykonane ze stali

galwanizowanej, zadaszenie z mocnej

membrany poliestrowej, a uchwyty

i ³aweczki z europejskiego dêbu.

Nowy sposób na kulturê  

treningu zewnêtrznego

Nasze pawilony ³¹cz¹ w sobie

nowoczesny i estetyczny wygl¹d

z funkcjonalnoœci¹ oraz trwa³oœci¹.

Solidna podstawa konstrukcji

oraz wytrzyma³e przyrz¹dy posiadaj¹

du¿¹ odpornoœæ na œcieranie oraz

wandalizm. S¹ wytrzyma³e oraz

przyjazne dla æwicz¹cych.

Wszystkie przyrz¹dy s¹ os³oniête.

Dach s³u¿y jako ochrona przed

deszczem i zabezpiecza przed

szkodliwym oddzia³ywaniem

promieni s³onecznych.

Ka¿dy pawilon ma zestaw przyrz¹dów 

treningowych, które æwicz¹ rêce, nogi

oraz resztê cia³a.
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1. KO£O BALANSOWE
Solidne ko³o dêbowe 

zamontowane na sprê¿ynie.

Na kole mo¿na æwiczyæ miêdzy 

innymi: równowagê, koordynacjê, 

wzmocnienie miêœni w okolicach 

kolan oraz œciêgien stopy.

2. £AWKA DO BRZUSZKÓW
Na solidnych deskach dêbowych 

trenuje siê miêœnie brzucha. 

Podnó¿ek jest regulowany.

Sprawnie wyæwiczone miêœnie 

brzucha oraz krêgos³upa 

zapobiegaj¹ schorzeniom 

krêgos³upa.

3. DRABINA
Uniwersalny przyrz¹d z wieloma 

mo¿liwoœciami treningowym. 

Na przyk³ad wzmacnianie miêœni,

stawów biodrowych, miêœni brzucha,

miêœni ramion i pleców. Równie¿ do 

æwiczeñ rozci¹gaj¹cych.

KONSERWACJA
Drewno dêbowe nale¿y olejowaæ

a czêœci, które ulegaj¹ œcieraniu

nale¿y regularnie przegl¹daæ.

Zabiegi konserwacyjne nale¿y

przeprowadziæ min. 2 razy w roku.

WYMIARY
Œrednica nakrycia: 385 cm

Wysokoœæ od ziemi do górnej 

czêœci: 310 cm.

Na ka¿dej kolumnie przyrz¹du,

na wysokoœci wzroku zamieszczone

s¹ proste oraz przejrzyste instrukcje 

obrazkowe.  Zaproponowane 

æwiczenia mo¿na uzupe³niaæ 

wed³ug w³asnej wiedzy oraz 

kreatywnoœci.

Pawilon treningowy zosta³ opracowany dziêki wieloletniej 

pracy organizacji sportowych oraz duñskich projektantów.

Dziêki bogatemu doœwiadczeniu stworzono wyj¹tkowe

przyrz¹dy do æwiczeñ.

Pawilony treningowe wzajemnie siê uzupe³niaj¹

i optymalne wyniki uzyskuje siê trenuj¹c

we wszystkich trzech pawilonach. Dlatego

zaleca siê, aby ustawiæ je wszystkie razem.

Na przyk³ad wzd³u¿ toru do biegania,

na placu lub w innym odpowiednim miejscu.
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