
GardenGym – instrukcje treningu
na urz¹dzeniu w wersji podstawowej

Pamiêtaj, aby przed przyst¹pieniem do treningu

byæ œwiadomym swojej kondycji fizycznej.

Rozgrzej miêœnie, stawy, wi¹zad³a i koœci.

Pomorze Ci to unikn¹æ przetrenowania i kontuzji.

GardenGym to Twoja prywatna si³ownia. 

Akcesoria GardenGym daj¹ nowe 

mo¿liwoœci treningowe wszystkich partii 

miêœniowych. Wœród nich znajdziesz:

· wielofunkcyjne paski GardenGym,

· wielofunkcyjne gumy GardenGym 

  z regulacj¹ natê¿enia,

· sztangê z ciê¿arkami 5- 50kg.

Nowe akcesoria GardenGym

dostêpne ju¿ wkrótce.

Od 2015 roku szukaj 

aplikacji GardenGym

na swojego smartfona!

W celu osi¹gania najlepszych 

rezultatów treningu æwicz ró¿ne

partie miêœni w sugerowanej

kolejnoœci.

Liczba powtórzeñ ka¿dego æwiczenia

powinna byæ uzale¿niona od tempa

treningu i Twoich mo¿liwoœci.

Nie æwicz je¿eli jesteœ w niedyspozycji.

W miarê mo¿liwoœci powtórz

trening dwu lub trzykrotnie.

Ponad 100 mo¿liwych æwiczeñ

8.
Plecy

Zablokuj nogi przy pomocy ruchomej czêœci

³awki i oprzyj ciê¿ar cia³a na rolkach dolnej

poprzeczki. Wykonuj sk³ony w dó³ trzymaj¹c

rêce skrzy¿owane na klatce piersiowej. 

Ciê¿ar æwiczenia mo¿esz zwiêkszyæ 

u¿ywaj¹c dodatkowych ciê¿arków.

9.
Pompki 

Unoœ cia³o prostuj¹c ³okcie.

³okcie zgiê³y siê pod k¹tem prostym. 

Oprzyj siê na GardenGym tak aby 

Po³ó¿ d³onie na krawêdzi ³awki.

10.
Plecy

Po³ó¿ siê brzuchem na ³awce tak aby biodra

le¿a³y na jej krawêdzi a rêce mog³y trzymaæ

siê ramy GardenGym. Trzymaj¹c stopy razem

staraj siê podnosiæ nogi lekko powy¿ej

poziomu tu³owia i opuszczaæ

nie dotykaj¹c ziemi.

Dystrybucja w Polsce Sportgrupa. Znak towarowy, miêdzynarodowe prawa i patenty zastrze¿one przez GardenGym, Dania.



1a.
Ramiona i barki, bicepsy 

Uchwyt odwrócony na szerokoœæ 30-40 cm. 

Z³ap siê górnej poprzeczki i zawiœnij 

swobodnie. Staraj siê podci¹gn¹æ cia³o 

a¿ brod¹ dotkniesz górnej poprzeczki.

1b.
 Ramiona i barki, bicepsy 

Uchwyt odwrócony na szerokoœæ 30-40 cm. 

Stañ na dolnej poprzeczce i trzymaj¹c 

siê œrodkowej odchyl siê maksymalnie

do ty³u. Staraj siê podci¹gn¹æ cia³o

do momentu a¿ twoja g³owa znajdzie

siê na wysokoœci górnej poprzeczki.

3. 
Barki i tricepsy

Odwróæ siê ty³em do GardenGym

i trzymaj¹c siê rêkami krawêdzi  ³awki 

opuszczaj cia³o do momentu zgiêcia 

³okci pod k¹tem prostym. 

Intensywnoœæ æwiczenia mo¿esz

regulowaæ poprzez zmianê po³o¿enia stóp.

2. 
Miêœnie boczne brzucha

Oprzyj przedramiê na ³awce przy jej 

krawêdzi  tak aby ciê¿ar cia³a le¿a³ na 

³okciu. Opuszczaj i podnoœ cia³o 

pracuj¹c biodrem. Powtórz æwiczenie 

przy u¿yciu drugiego przedramienia.

5.
Plecy

Po³ó¿ siê na ³awce tak aby nogi 

zwisa³y z rolek dolnej poprzeczki. 

Trzymaj¹c rêce na brzuchu unoœ 

odcinek lêdŸwiowy do momentu

wyprostowania.

4a.
Przednie/boczne miêœnie brzucha  
(poziom zaawansowany)

(poziom zaawansowany)

(poziom zaawansowany)

Po³ó¿ siê na ³awce i z³ap ramy GardenGym.

Nogi wyprostowane w kolanach

pod k¹tem prostym do tu³owia

przemieszczaj z jednej strony na drug¹.

4b.
Przednie/boczne miêœnie brzucha  
(poziom podstawowy)

(poziom podstawowy)

(poziom podstawowy)

Po³ó¿ siê na ³awce i z³ap ramy GardenGym.

Nogi ugiête w kolanach

pod k¹tem prostym do tu³owia

przemieszczaj z jednej strony na drug¹.

6. 
Przednie miêœnie brzucha

Po³ó¿ siê na ³awce z nogami zgiêtymi

i zwisaj¹cymi z rolek dolnej poprzeczki.

Podnoœ tu³ów do momentu gdy g³owa

znajdzie siê w po³o¿eniu pionowym.

W zale¿noœci od po³o¿enia r¹k

æwiczenie mo¿e mieæ ró¿ny stopieñ

trudnoœci.

7a.
Ramiona i barki, tricepsy  

Uchwyt prosty na szerokoœæ 70-90cm.

Z³ap siê górnej poprzeczki

i zawiœnij swobodnie. Staraj siê 

podci¹gn¹æ cia³o a¿ brod¹ dotkniesz

do wysokoœci uchwytu.

7 b.
Ramiona i barki, tricepsy  

Uchwyt prosty na szerokoœæ 70-90 cm.

Stañ na dolnej poprzeczce 

i trzymaj¹c siê górnej poprzeczki 

rêkami, odchyl siê maksymalnie do 

ty³u. Staraj siê podci¹gn¹æ cia³o do 

momentu a¿ twoja g³owa znajdzie siê 

na wysokoœci górnej poprzeczki.


