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csuklópontos fitneszeszközök.

A StreetFitness termékcsalád legújabb
termékei

Outdoor Fitness Solutions



KÜLTÉRI
FITNESZ

"A mindennapi munka, stressz, rohanás mellett sajnos gyakran a legfontosabbakra nem
marad időnk - az egészségünk megőrzésére, testünk karbantartására. A mozgásszegény

életmóddal járó tünetek, egészségügyi problémák - elhízás, cukorbetegség, magas
vérnyomás, szívbetegség - hazánk lakosságának jelentős százalékát érintik. A

StreetFitness márkanév a mindennapi testmozgás, saját testsúlyos edzés szimbóluma."

A StreetFitness kültéri fitneszeszközök sikereit és a felhasználói igényeket
figyelembe véve, a StreetFitness bemutatja a                           termék családját,

mely már a fitnesztermek megszokott gépkínálatát nyújtja elérhetővé a
felhasználók számára, mindezt könnyeden, mókásan, friss levegőn, a

szabadban!

JOIN!



JOIN!
"Join!" - azaz "Csatlakozz!"

Csatlakozz Te is, és mozogjunk együtt!

Biztosan ismered Te is a híres mondást:
"Friss levegő, testmozgás, az egészségnek nem kell más!"

Hisz van attól jobb, mint a szabadban edzeni, megszabadulva a
hétköznapok szürkeségétől, belső énünkre koncentrálva fejleszteni

magunkat fizikailag és szellemileg?



JOIN!

A STREETFITNESS JOIN!
CSUKLÓPONTOS FITNESZESZKÖZÖK

SFP-1
SFP-2
SFP-3
SFP-4
SFP-5
SFP-6
SFP-7
SFP-8
SFP-9
SFP-10
SFP-11
SFP-12
SFP-13
SFP-14
SFP-15
SFP-16
SFP-17
SFP-18
SFP-19

Elliptikus tréner
Tai-chi kerek
Libegő-légben járó
Szörf és derékerősítő
Tolódzkodó
Kétoldali lábizom erősítő
Kétoldali karerősítő
Lovagló
Csípő forgató
Váll kerekek
Hátmasszírozó
Kétoldali mellizom gép
Evező pad
Kétoldali haspad
2 személyes kilengő
1 személyes mellizom gép
1 személyes ülve húzódzkodó
1 személyes mell és vállgép
Stepper és csípőforgató

Outdoor Fitness Solutions



JOIN!

A STREETFITNESS JOIN!
CSUKLÓPONTOS FITNESZESZKÖZÖK

Outdoor Fitness Solutions

SFP-20
SFP-21
SFP-22
SFP-23
SFP-24
SFP-25
SFP-26
SFP-27
SFP-28
SFP-29
SFP-30
SFP-31
SFP-32

Információs tábla
3 karú nyújtó állvány
2 karú komplex nyújtó
Hát nyújtó bak
Kombinált nyújtó
Tai-chi nyújtó
Kültéri futópad
Kültéri kerékpár
Lábemelő-haserősítő bordásfal
1 személyes Mókuskerék
2 elemes húzódzkodó
Mászó-függeszkedő akadálypálya
Kombinált bordásfal

65%
Gondolta volna?
A magyar felnőtt lakosság 65%-a túlsúlyos. 

Továbbá 29%-a elhízott is.



SFP-1
Elliptikus

tréner

KEDVENC
TERMÉK!!!

Az Elliptikus tréner, az abszolút közönség kedvenc
termék. Minden StreetFitness JOIN! park kötelező

eleme. Az edzőtermekből jól ismert Elliptikus tréner
kültéri változata. A cardivascularis rendszer

tökéletesen átmozgatható vele. Azoknak
kifejezettképp ajánlott akik nem futhatnak, vagy

kerülniük kell a futást, ugyanis a mozgást és annak
örömét teljes mértékben visszaadja a termék, a
futás során jelentkező ízületi terhelések nélkül.

Méretek: 110x50x145 cm
Biztonsági terület: 410x350 cm
Tűzihorganyzott, porfestett
Lista ár: 179 000 Ft + ÁFA
Telepítés:

      Helyszíni betonozással



SFP-2
Tai-chi
kerekek

KEDVENC
TERMÉK!!!

A Tai-chi kerekek a váll bemelegítését,
átmozgatását, lazítását szolgálja. Kiváló nagy

edzések előtti alapos belemelegítéshez, a vállövi
izmok és ízületek átmozgatásához, a lapockák
átmozgatására, vagy akár csak a kellemetlen

elaludt, becsípődött érzés enyhítésére.

Méretek: 73x92x188 cm
Biztonsági terület: 373x392 cm
Tűzihorganyzott, porfestett
Lista ár: 205 000 Ft + ÁFA
Telepítés:

      Helyszíni betonozással



SFP-3
Libegö-

légben járó

KEDVENC
TERMÉK!!!

A Libegő-légben járó szintén kihagyhatatlan kelléke,
minden JOIN! parknak. Első próbálkozás az

eszközön mindig bizonytalanul indul, de hamar
belejön mindenki a vertikális, ívelt, mozgásba, mely
javítja az egyensúly érzéket és átmozgatja az egész

keringésrendszert. Az eszköz biztonságos
használatát továbbá egy kapaszkodó segíti.

Méretek: 110x46x148 cm
Biztonsági terület: 410x346 cm
Tűzihorganyzott, porfestett
Lista ár: 179 000 Ft + ÁFA
Telepítés:

      Helyszíni betonozással



SFP-4
Szörf és
derékerösítö

BEVÁLT
TERMÉK!!!

A Szörf és derékerősítő egy olyan izgalmas gép, amely
egyszerre ötvözi a mókát és a testedzést. Az edzések
során nagyon sokan elhanyagolják a törzs alapvető

tartóizmait, főleg a derék és csípő környékét, az
oldalsó és ferde hasizmokat. Az eszköz kiválóan

alkalmas ezek edzésére, akár két fő számára
egyszerre. Az oldalirányú mozgást stabilitását a két
szélső fogantyú, illetve a két középső kapaszkodó

segíti. 

Méretek: 120x91x145 cm
Biztonsági terület: 420x391 cm
Tűzihorganyzott, porfestett
Lista ár: 192 000 Ft + ÁFA
Telepítés:

      Helyszíni betonozással



SFP-5
Tolódzkodó

BIZONYÍTOTT
TERMÉK!!!

A hagyományos, original "StreetFitness Tolódzkodó
hátlappal termék" egy letisztultabb, kompaktabb,

egyszerűbb verziója, melyen a tolódzkodások
tetszőlegesen végezhetőek - egyedül saját
testsúllyal, vagy akár partner segítségével,

lábkitartással, ezzel könnyítve a gyakorlatot. A
termék kiválóan edzi a mell és a kar izmait, ez

utóbbiból kifejezetten a tricepszet.

Méretek: 180x55x160 cm
Biztonsági terület: 480x355 cm
Tűzihorganyzott, porfestett
Lista ár: 170 000 Ft + ÁFA
Telepítés:

      Helyszíni betonozással



SFP-6
Két oldali

lábizom erösítö

ÚJ
TERMÉK!!!

Akár két személy számára egyszerre
használható Két oldali lábizom erősítő. Az

eszközön helyet foglalva, a lábtartókon
kitámaszkodva, háttámlának neki dőlve  a

saját testsúlyunk kinyomásával fejleszthető a
láb, kifejezetten a comb, illetve a fenék izmai.

Méretek: 173x45x145 cm
Biztonsági terület: 473x345 cm
Tűzihorganyzott, porfestett
Lista ár: 201 000 Ft + ÁFA
Telepítés:

      Helyszíni betonozással



SFP-7
Két oldali
karerösítö

ÚJ
TERMÉK!!!

Ahogyan a lábizom erősítő esetében, úgy a Kétoldali
karerősítőt is egyszerre kettő személy tudja

használni. Ülő helyzetben, a felhúzás mozgását
imitálva, a gép segítségével könnyedén kiemelve

saját testsúlyunkat erősíthető a kar, a váll és a hát
izmai egyszerre. Ajánlott fiataloknak és

idősebbeknek egyáltalán, mindazoknak akik
szeretnék erősíteni, vagy akár csak javítani a

felhúzási technikájukon, illetve bemelegíteni a
hagyományos StreetFitness húzódzkodóra.

Méretek: 160x75x220 cm
Biztonsági terület: 460x375 cm
Tűzihorganyzott, porfestett
Lista ár: 338 000 Ft + ÁFA
Telepítés:

      Helyszíni betonozással



SFP-8
Lovagló

KEDVENC
TERMÉK!!!

A Lovagló a csípő-, kar- és lábizom koordinált
mozgásával ezen területek erősítésére szolgál. A
Lovagló kihagyhatatlan eszköze minden SF JOIN!
parknak, fiatalaktól az idősebbekig mindenkinek

abszolút kedvence.

Méretek: 97x55x110 cm
Biztonsági terület: 397x355 cm
Tűzihorganyzott, porfestett
Lista ár: 155 000 Ft + ÁFA
Telepítés:

      Helyszíni betonozással



SFP-9
Csípö forgató

KEDVENC
TERMÉK!!!

A derék és csípő erősítését egyszerre akár hárman
is végezhetik. Kifejezetten ajánlott a merev,

kellemetlenül feszülő deréktáji izmok nyújtására,
lazítására,  az elernyedt, és a hosszú ülésben

elfáradt izmok felfrissítésére.

Méretek: 140x140x135 cm
Biztonsági terület: 440x440 cm
Tűzihorganyzott, porfestett
Lista ár: 175 000 Ft + ÁFA
Telepítés:

      Helyszíni betonozással



SFP-10
Váll kerekek

ÚJ
TERMÉK!!!

Hasonlóan a Tai-chi kerekekhez, ez az eszköz is
a váll és a hát bemelegítését szolgálja.

Tekintettel, a kerekek méretére, így sokkal
nagyobb kört ír le a kar, ezáltal a gyakorlat

legnagyobb részben a háton és a lapockákon
összpontosul.

Méretek: 160x75x220 cm
Biztonsági terület: 460x375 cm
Tűzihorganyzott, porfestett
Lista ár: 165 000 Ft + ÁFA
Telepítés:

      Helyszíni betonozással



SFP-11
Hátmasszírozó

ÚJ
TERMÉK!!!

A Hátmasszírozó állvány a masszírozó
hengereknek köszöhetően ellazítja az elfáradt
hátat, edzés után felpezsdíti a fáradt izmokat,
fokozza a vérkeringést. Plusz csak úgy jól esik

magában a masszírozás.

Méretek: 135x80x142 cm
Biztonsági terület: 435x380 cm
Tűzihorganyzott, porfestett
Lista ár: 176 000 Ft + ÁFA
Telepítés:

      Helyszíni betonozással



SFP-12
Kétoldali

mellizom gép

ÚJ
TERMÉK!!!

A Kétoldali mellizom gépen egyszerre két
személy edzheti a mellizmát, a karok előre
tolásával, saját testsúlyuk kiemelésével. A
gyakorlat elsődlegesen a mell és a vállövi

izmokon fejti hatását.

Méretek: 207x70x200 cm
Biztonsági terület: 407x370 cm
Tűzihorganyzott, porfestett
Lista ár: 350 000 Ft + ÁFA
Telepítés:

      Helyszíni betonozással



SFP-13
Evező pad

Az evező pad, az evezés imitálásával, hivatott a
hátizmokat és tartóizmokat erősíteni. A karok

párhuzamos hátrahúzásával, a lapockák
összepréselésével hatékonyan és kellő

intenzitással tudjuk edzeni a hát minden izmát.

Méretek: 130x85x100cm
Biztonsági terület: 430x385 cm
Tűzihorganyzott, porfestett
Lista ár: 168 000 Ft + ÁFA
Telepítés:

      Helyszíni betonozással



SFP-14
Kétoldali
haspad

A Kétoldali haspad elősegíti az első, oldalsó és
ferde hasizom fejlődését. Tetszőlegesen

végezhető rajta hasprés, vagy negatív felülés a
legintenzívebb edzésért. A gyakorlatok

végrehajtását az alsó lábtartó segítheti, a lábak
beakasztásával.

Méretek: 130x112x63 cm
Biztonsági terület: 430x412 cm
Tűzihorganyzott, porfestett
Lista ár: 176 000 Ft + ÁFA
Telepítés:

      Helyszíni betonozással



SFP-15
2 személyes

kilengő

A 2 személyes kilengő az egyensúly érzék és a
koordinációs képességek javítását segíti,

mindamellett, nagyon mókás a használata. Az
eszközön helyet foglalva testsúlyunk  megfelelő
eloszlásával tudjuk kilengetni magunkat az ülő

helyzetben. Az eszköz használatában több
kapaszkodó is segít.

Méretek: 150x61x160 cm
Biztonsági terület: 450x361 cm
Tűzihorganyzott, porfestett
Lista ár: 302 000 Ft + ÁFA
Telepítés:

      Helyszíni betonozással



SFP-16
1 személyes
mellizom gép

ÚJ
TERMÉK!!!

Az SFP-12 Kétoldali mellizom gép 1 személyes
változata.

Méretek: 93x70x210 cm
Biztonsági terület: 393x370 cm
Tűzihorganyzott, porfestett
Lista ár: 225 000 Ft + ÁFA
Telepítés:

      Helyszíni betonozással



SFP-17
1 személyes
ülve húzódzkodó

ÚJ
TERMÉK!!!

Az SFP-7 Kétoldali karerősítő 1 személyes
változata.

Méretek: 89x76x180 cm
Biztonsági terület: 389x376 cm
Tűzihorganyzott, porfestett
Lista ár: 210 000 Ft + ÁFA
Telepítés:

      Helyszíni betonozással



SFP-18
1 személyes
mell és vállgép

ÚJ
TERMÉK!!!

Az edzőtermekből ismert kombinált mell és
vállnyomó gép szabadtéri változata. A kétféle
elhelyezkedésű fogantyú más fogást biztosít,
ezáltal változtatva a gyakorlat irányát és az

izmok terhelésének irányultságát.

Méretek: 117x56x170 cm
Biztonsági terület: 417x356 cm
Tűzihorganyzott, porfestett
Lista ár: 298 000 Ft + ÁFA
Telepítés:

      Helyszíni betonozással



SFP-19
Stepper és
csípőforgató

Akár két személy egyidejű testmozgását
szolgálja a Stepper és csípőforgató. A

csípőforgató a lumbális rész edzését és
lazítására hivatott, míg a stepper a láb izmait

erősíti és mindazonáltal kiváló kardió gyakorlat
hosszabb ideig egyenletes intenzitással

végezve.

Méretek: 76x57x150 cm
Biztonsági terület: 376x357 cm
Tűzihorganyzott, porfestett
Lista ár: 225 000 Ft + ÁFA
Telepítés:

      Helyszíni betonozással



SFP-20
Információs

tábla

Az információs tábla tartalmazza a park
általános tudnivalóit, illetve a Megrendelő/

Üzemeltető által közölni kívánt egyéb
információkat. A lista ár a tábla

alapelrendezését tartalmazza, egyéni
információ illetve illusztráció elhelyezés 2000

Ft + ÁFA-tól.

Méretek: 135x80x142 cm
Biztonsági terület: 435x380 cm
Tűzihorganyzott, porfestett
Lista ár: 145 000 Ft + ÁFA
Telepítés:

      Helyszíni betonozással



SFP-21
3 karú nyújtó

állvány

A 3 karú nyújtó állvány a hát, a gerinc melletti
izmok és az egész test nyújtását szolgálja. A

nyújtó karjaiba kapaszkodva, lelógatva, a
gravitációra bízva magunkat kellemes nyújtó

érzés érhető el. Kiváló a deréktájú
becsípődések kezelésére is.

Méretek: 150x150x230 cm
Biztonsági terület: 450x450 cm
Tűzihorganyzott, porfestett
Lista ár: 183 000 Ft + ÁFA
Telepítés:

      Helyszíni betonozással

ÚJ
TERMÉK!!!



SFP-22
2 karú komplex

nyújtó

A 2 karú komplex nyújtó szintén a hát, a gerinc
melletti izmok, a végtagok és az egész test nyújtását

szolgálja. Viszont mivel a nyújtó fogantyúk láncon
lógnak, így szabadon forgathatóak és állíthatóak a

nyújtási pozíciók. Az olyan kemény edzés után
nyújtásokat hivatott segíteni önerőből, amelyek eddig

csak másik személy segítségével voltak
kivitelezhetőek.

Méretek: 113x113x235 cm
Biztonsági terület: 413x413 cm
Tűzihorganyzott, porfestett
Lista ár: 204 000 Ft + ÁFA
Telepítés:

      Helyszíni betonozással

ÚJ
TERMÉK!!!



SFP-23
Hátnyújtó bak

A Hátnyújtó bakra feküdve, a kapaszkodók
segítségével hátrahajolva biztonságosan

nyújtható a lumbális rész, illetve a komplett hát.
Továbbá magasságának köszönhetően

kényelmesen használható a lábak nyújtására egy
kiadós edzés után.

Méretek: 130x60x100 cm
Biztonsági terület: 430x360 cm
Tűzihorganyzott, porfestett
Lista ár: 168 000 Ft + ÁFA
Telepítés:

      Helyszíni betonozással



SFP-24
Kombinált

nyújtó

A Kombinált nyújtó különböző részeink, a
különböző magasság kialakítások miatt mindenki

a kedve szerint tud nyújtani a neki megfelelő
végtagra, a kellő erősséggel.

Méretek: 860x860x120 cm
Biztonsági terület: 430x360 cm
Tűzihorganyzott, porfestett
Lista ár: 137 000 Ft + ÁFA
Telepítés:

      Helyszíni betonozással



SFP-25
Tai-chi nyújtó

A nyújtások mellett a vádli- és combmasszírozó
hengerek segítik a vérkeringés javítását, az izmok

felfrissítését.

Méretek: 61x45x175 cm
Biztonsági terület: 361x345 cm
Tűzihorganyzott, porfestett
Lista ár: 137 000 Ft + ÁFA
Telepítés:

      Helyszíni betonozással



SFP-26
Kültéri futópad

Ugyanúgy, mint edzőtermi elektromos változata, a
kültéri futópad is a kardióedzésekre szolgál.

Elektromos áramot nem igényel, a mechanikus
görgőkön haladva, mindenki saját maga szabályozza a
sebességét a futás intenzitásának növelésével, vagy

csökkentésével. A legkiválóbb a cardiovascularis
rendszer átmozgatására, erősítésére.

Méretek: 130x74x140 cm
Biztonsági terület: 430x375 cm
Tűzihorganyzott, porfestett
Lista ár: 209 000 Ft + ÁFA
Telepítés:

      Helyszíni betonozással



SFP-27
Kültéri kerékpár

Működése elve teljesen megegyezik a
szobakerékpárokéval, így használata teljesen

magától értetődő mindenki számára. Kiváló kardió
gyakorlat, a rajta való tekerés.

Méretek: 120x60x90 cm
Biztonsági terület: 420x360 cm
Tűzihorganyzott, porfestett
Lista ár: 160 000 Ft + ÁFA
Telepítés:

      Helyszíni betonozással



SFP-28
Lábemelő-
haserősítő
bordásfal

Felhúzódzkodó állvány kombinálva bordásfallal, és
kapaszkodókkal, a hasizom erősítő lábemelések

gyakorlásához.

Méretek: 70x50x144 cm
Biztonsági terület: 420x380 cm
Tűzihorganyzott, porfestett
Lista ár: 215 000 Ft + ÁFA
Telepítés:

      Helyszíni betonozással



SFP-29
Mókuskerék

A Közkedvelt játszótéri Mókuskerék, egy nagyobb,
fitnesz változata. Több kapaszkodó is segíti az
eszköz használatát, amely egyszerre tartalmaz

mókát és kihívást.

Méretek: 130x57x160 cm
Biztonsági terület: 430x357 cm
Tűzihorganyzott, porfestett
Lista ár: 145 000 Ft + ÁFA
Telepítés:

      Helyszíni betonozással



SFP-30
2 elemes

húzódzkodó

2 elemes húzódzkodó állvány. A Hagyományos
StreetFitness 3 elemes húzódzkodó kistestvére.

Méretek: 300x12x260 cm
Biztonsági terület: 400x312 cm
Tűzihorganyzott, porfestett
Lista ár: 139 000 Ft + ÁFA
Telepítés:

      Helyszíni betonozással



SFP-31
Mászó-függeszkedő

akadálypálya

A Mászó-függeszkedő akadálypálya különböző
kihívások elé állítja a felhasználókat. A felhasználás

módját, csak a fantázia szabja meg, a különböző
szorító, mászó és kapaszkodó gyakorlatok

gyakorolhatóak vele.

Méretek: 430x75x260 cm
Biztonsági terület: 730x375 cm
Tűzihorganyzott, porfestett
Lista ár: 419 000 Ft + ÁFA
Telepítés:  
Helyszíni betonozással
Ütéscsillapító burkolat  
kialakítása javasolt



SFP-32
Kombinált
bordásfal

A Kombinált bordásfal egy hexaéder alapú eszköz,
amely minden egyenes oldalán újabb edzés formát

és kihívást kínál a felhasználói számára.
A köredzések kedvelőinek az abszolút kedvence.

Méretek: 210x210x260 cm
Biztonsági terület: 510x510 cm
Tűzihorganyzott, porfestett
Lista ár: 448 000 Ft + ÁFA
Telepítés:  
Helyszíni betonozással
Ütéscsillapító burkolat  
kialakítása javasolt



„A StreetFitness JOIN! eszközök telepítése egyszerű.
Az eszközök használata sokoldalú,  gyors és hatékony
módjait kínálják egy kellemes edzésnek, a fáradt izmok

átmozgatásának. Mindenki igényeinek megfelel és
használatuk nem igényel speciális ismereteket."

EGYENSÚLY

ÁLLÓKÉPESSÉG

HAJLÉKONYSÁG





Gyártási és minőségirányítási eljárások 
az ISO 9001 és 14001 szabványok alapján

Komplex szolgáltatás a gyártástól kezdve, a
szállításon át, egészen a telepítésig és az első

használatba vételig

Gyártás és megrendelés



Kérd bátran személyre szabott
árajánlatunkat! 

Nagyon remek! Hol tudom ezt
megtenni?

Csak küldj egy e-mailt nekünk a
polyduct@polyduct.hu címre! Mi
segítünk betervezni és kiválasztani a
számotokra legjobb eszközöket! 

facebook.com/streetfitnessofficial

polyduct@polyduct.hu

+36 54 480 666, +36 30 605 2448

streetfitness.hu; jatszoterieszkozok.com
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