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Venkovní posilovací stroj

Šlapací zařízení LK 
 

Pro 2 osoby 

 

Rozměry: 1975 x 530 x 1745 mm 

Hmotnost: 62 kg 

Instalace: 2 osoby; 2,5 hodiny 

Požadavek na beton: 0,15 m³ 

Počet základů: 1 

Instalace na pevný povrch: ano 

Barevné provedení: imitace dřeva / kov 

 

Typ produktu: Cvičební 
 
Funkce: Posilování a rozvoj svalů dolních končetin a pasu, konkrétně 
čtyřhlavého svalu stehenního, lýtek, hýžďových svalů a spodních svalů 
břišních. 
 
Použití: Posaďte se na sedátko, důkladně opřete záda a umístěte 
chodidla na podložku. Ruce položte na kolena či uchopte středovou tyč a 
tlačte nohama na podložku. Sedátko se začne pohybovat směrem od 
středového sloupku. Pomalu se vraťte do výchozí pozice. 
 
Provádění: Doporučujeme 3 série po 8 - 12 cvicích s minutovou 
přestávkou a dále podle fyzického stavu cvičící osoby. Budete-li cítit 
jakoukoliv bolest, cvičení přerušte. 
 
Poznámka: Maximální hmotnost uživatele je 120 kg. Druhé osobě je 
zakázán vstup do vzdálenosti 2m od uživatele. Zařízení smí bez dozoru 
užívat pouze osoby starší 16 let. Jiné než uvedené použití je zakázané. 
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Venkovní posilovací stroj

Procvičování ramen LK 
 

Pro 2 osoby 

 

Rozměry: 950 x 710 x 1865 mm 

Hmotnost: 47 kg 

Instalace: 2 osoby; 2,5 hodiny 

Požadavek na beton: 0,15 m³ 

Počet základů: 1 

Instalace na pevný povrch: ano 

Barevné provedení: imitace dřeva / kov 

 

 

Typ produktu: Cvičení a relaxace 
 
Funkce: Posilování svalů horních končetin a zlepšování ohebnosti a 
pohyblivosti ramenních kloubů. Vhodné pro rehabilitaci hybnosti ramen 
 
Použití: Uchopte rukojeti, nohy roztáhněte do šíře ramen a dívejte se 
dopředu. Začněte otáčet kolo jednou rukou nebo oběma rukama 
současně vpravo i vlevo. 
 
Provádění: Doporučujeme 4 série po 30 sekundách v každém směru a 
dále podle fyzického stavu cvičící osoby. Při provádění věnujte zvýšenou 
pozornost poloze těla. Budete-li cítit jakoukoliv bolest, cvičení přerušte. 
 
Poznámka: Maximální hmotnost uživatele je 120 kg. Druhé osobě je 
zakázán vstup do vzdálenosti 2m od uživatele. Zařízení smí bez dozoru 
užívat pouze osoby starší 16 let. Jiné než uvedené použití je zakázané. 
 
 

 
 

 

Venkovní posilovací stroj

Procvičování pasu LK 
 

Pro 3 osoby 

 

Rozměry: 2010 x 480 x 1285 mm 

Hmotnost: 110 kg 

Instalace: 2 osoby; 2,5 hodiny 

Požadavek na beton: 0,25 m³ 

Počet základů: 4 

Instalace na pevný povrch: ano 

Barevné provedení: imitace dřeva / kov 

 

 

Typ produktu: Cvičení a rozvoj koordinace těla 
  
Funkce: Procvičování pasu a uvolnění svalů pasu a zad, posiluje mrštnost 
a ohebnost bederní oblasti. 
 
Použití: Uchopte rukojeť oběma rukama, postavte se nohama na točnu a 
udržujte rovnováhu. Pomalu otáčejte tělem z jedné strany na druhou. 
 
Provádění: Doporučujeme 3 série po 2 minutách s minutovou přestávkou 
mezi sériemi a dále podle fyzického stavu cvičící osoby. Budete-li cítit 
jakoukoliv bolest, cvičení přerušte. 
 
Poznámka: Maximální hmotnost uživatele je 120 kg. Druhé osobě je 
zakázán vstup do vzdálenosti 2m od uživatele. Zařízení smí bez dozoru 
užívat pouze osoby starší 16 let. Jiné než uvedené použití je zakázané. 
 
 
 

 
 

 

Venkovní posilovací stroj

 
Pro 2 osoby 

 

Rozměry: 2720 x 220 x 2215 mm 

Hmotnost: 100 kg 

Instalace: 2 osoby; 2,5 hodiny 

Požadavek na beton: 0,15 m³ 

Počet základů: 3  

Instalace na pevný povrch: ano 

Barevné provedení: imitace dřeva / kov 

 

 

Typ produktu: Cvičení a rozvoj koordinace těla 
  
Funkce: Procvičuje a posiluje svaly paží, ramen a rozvíjí koordinaci těla. 
Vhodný k provádění kalistheniky. 
 
Použití: Uchopte hrazdu oběma rukama a přitáhněte se bradou do 
úrovně hrazdy, poté se pomalu vraťte do výchozí pozice. 
 
Provádění: Doporučujeme 3 série po 8 cvicích a dále podle fyzického 
stavu cvičící osoby. Cvičení provádějte rytmicky a pomalu. Budete-li cítit 
jakoukoliv bolest, cvičení přerušte. 
 
Poznámka: Maximální hmotnost uživatele je 120 kg. Druhé osobě je 
zakázán vstup do vzdálenosti 2m od uživatele. Zařízení smí bez dozoru 
užívat pouze osoby starší 16 let. Jiné než uvedené použití je zakázané. 
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