A mindennapi munka, stressz, rohanás hatására
hajlamosak vagyunk elhanyagolni testünk karbantartását, egészségünk megőrzését. A mozgásszegény életmód egészségügyi problémák kialakulásához vezet,
ezért nélkülözhetetlen országos szinten népszerűsíteni
a mozgásgazdag életformát, valamint hangsúlyozni az
egészséges életmód fontosságát. A Polyduct Zrt.
Streetfitness eszközparkjával céljának tekinti az egészségmegőrzés és a testmozgás propagálását.

A Streetfitness eszközök segítségével különféle saját
testsúlyos edzések végezhetőek, melyek az alapgyakorlatok elvégzésével az egész test átmozgatására
alkalmasak. A Streetfitness sportpark, a saját testsúlyos edzésforma egy olyan életstílus kialakítását
támogatja, amely kezdőknek és profiknak egyaránt
lehetőséget nyújt a mozgásra a könnyített és haladó
gyakorlatok segítségével.
Korosztálytól függetlenül, 7 éves kortól egészen 99
éves korig bárki használhatja őket, könnyedén
beépíthetőek a hétköznapjaink né-hány szabad
percébe.
A Streetfitness eszközök szabadtéren használhatóak,
így jótékony hatásúak és mindenki számára hozzáférhetőek. A diákok egy átlagos testnevelés órához
képest színesebb gyakorlatokat végezhetnek el szabadtéri eszközeink segítségével, így könnyebben kialakítható a fiatal korosztályban a mozgás szeretete. A
fiatalok szüleikhez közelebb kerülhetnek a közös kültéri edzések folyamán, míg a társadalmi kapcsolatok
és a közösség erősödését is elősegítik a közös saját
testsúlyos edzések.

│

│

A Streetfitness eszközök mindenféle mozgásforma végzésére alkalmasak. Alapgyakorlatok végzésével egész testünket karbantarthatjuk az
eszközök segítségével. Az eszközpark lehetőséget nyújt a kezdőknek
könnyített feladatok, a profiknak pedig haladó gyakorlatok elvégzésére.
A sportpark elhelyezhető köztereken, sportközpontokban, iskolák, de
akár a családi házak udvarában is.
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Törzserősítés

Fekvőtámasz
A Streetfitness eszközök lehetőséget nyújtanak az egész test átmozgatására. Végezhetőek alapgyakorlatok, mint a fekvőtámasz, törzserősítés,
guggolás, húzódzkodás, valamint
haladó gyakorlatok is.

Guggolás
Húzódzkodás

Határozd meg a felhasználók körét.
Kizárólag a vonatkozó szabványnak megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező eszközöket válaszd. (MSZ EN 16630 Helyhez kötött kültéri
fitneszeszközök.)
Használj a mindenkor hatályban lévő szabvány által meghatározott ütéscsillapító felületet. Pl.: gumilapok.
Válassz olyan eszközöket, amelyeket fogyatékkal élő emberek is használhatnak.
Pályádat megfelelő árnyékolású helyre építsd
vagy használj mesterséges árnyékolót.
Válassz alacsony karbantartási költségű,
rozsdamentes eszközöket! Pl.: felületkezelt,
tüzihorgonyzott, porfestett acél.

Válassz csereszabatos gyártócéget!
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Válassz előregyártott beton alaptestekkel
felszerelt eszközöket az esetleges későbbi
áthelyezhetőség érdekében.
Válassz műanyag felületekkel felszerelt eszközöket a komfortosság érdekében.

Ügyelj arra, hogy a kapaszkodó felületek ne
legyenek érdesek.
Biztosíts parkolási lehetőséget! Pl.: kerékpár,
gépjármű számára.
Biztosíts kabát- és táskatárolási lehetőséget!

Használj információs táblát, házirendet az
eszközök helyes használatáról! Pl.: QR-kód,
Applikáció.

Eszközeink karbantartási igénye elhanyagolható: tüzihorgonyzott, műanyag porszórással
kezelt fémszerelvény, UV stabilizált, rotációsan öntött műanyag alkatrészek.
Eszközeink megfelelnek a legszigorúbb európai előírásoknak MSZ EN 16630 helyhez
kötött kültéri fitneszeszközök és a közterületi
játszóterekre vonatkozó szabványnak MSZ
EN 1176-1, mivel eszközeinket gyerekek is
használhatják.
25 éves műanyag- és fémipari gyártói,
valamint több mint 10 éves kültéri játszótéri,
Streetfitness sportparkok építési tapasztalatával rendelkezünk.
Korszerű technikánknak és a magasfokú
minőségellenőrzésnek köszönhetően termékeink felülete sima és csúszásmentes, az
eszközök komfortos téli-nyári használatot
biztosítanak.
Eszközeinket 7-99 éves korosztály használhatja, számára megfelelő nehézséggel, intenzitással.
Fogyatékkal élők számára is optimalizált
eszközöket készítünk.
Az eszközök fejlesztését a saját testsúlyos
edzésformákat végző közösségek bevonásával végezzük.
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Opcionálisan saját testsúlyos (street workout) edzést, bemutatót biztosítunk képesített edző részvételével.
Létrehoztunk egy webes felületet, ahol mind
a kezdők, mind a profik tájékoztatást kaphatnak az eszközökről és azok használatáról.
Gumilapot használunk az esési zónák figyelembevételével a biztonságos felhasználás
érdekében.
A bilincsek és a válogatott alapanyagból készített, különböző keresztmetszetű és vastagságú elemek garantálják az eszközök
állíthatóságát a felhasználók egyéni igényeit
figyelembe véve.
Cégünk árnyékoló felszerelést, valamint
kabát- és táskatartó fogast is biztosít a komfortosabb használat érdekében.
A bilincsek és a csavarozott alapbetontest
garantálja az eszközök későbbi áttelepíthetőségét.

A Streetfitness S-Park legkisebb, egyben
legköltséghatékonyabb megoldás a szabadban edzeni vágyóknak. Elemei:

A Streetfitness M-Park kiváló választás a
kisebb hellyel rendelkező intézményeknek.
Elemei:

Függeszkedő állvány
Kézen álló állvány
Tolódzkodó állvány
Alacsony fekvőtámasz korlát
Bordásfal
Húzódzkodó állvány
Zászló
Hátizomfejlesztő pad
Húzódzkodó állvány

Lépegető
Alacsony fekvőtámasz korlát
Hasizomfejlesztő pad
Hátizom fejlesztő pad
Függeszkedő állvány
Tolódzkodó állvány hátlappal
Emelkedő létra
Húzódzkodó állvány
Zászló
Alcsony tolódzkodó

A Streetfitness L-Park komoly edzést tesz
lehetővé a szabadban. Ideális nagyobb
intézmények, szabadidőközpontok, iskolák
számára is. Elemei:
Tolódzkodó állvány hátlappal
Alacsony fekvőtámasz korlát
Hasizomfejlesztő pad
Hátizomfejlesztő pad
Párhuzamos korlát
Bordásfal
Emelkedő létra
Függeszkedő állvány
Zászló
Húzódzkodó állvány
Vádli erősítő
Lépegető

│

A Streetfitness parkok királya az XL-Park,
ami alkalmas az igazán széleskörű edzésterv kivitelezésére is. Elemei:
Párhuzamos korlát
Lépegető
T-állvány
Tolódzkodó állvány hátlappal
Hátizomfejlesztő pad
Hasizomfejlesztő pad
Fekvőtámasz kombinált eszközök
Alacsony fekvőtámasz korlát
Alacsony húzódzkodó
Emelkedő létra
Bordásfal
Függeszkedő állvány
Gyűrűs erősítő állvány
Húzódzkodó állvány
Alacsony tolódzkodó
Vádli erősítő
Zászló

│

A Bartendaz által elismert
eszközpark. A közösség
magyarországi alapítója
Radányi Norbert
edző (szabadtéri, alapgyakorlatokra épülő
saját testsúlyos edzések).
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A műanyagipari gyártás területén több mint 20 éve piacvezető a Polyduct Zrt. a szabadtéri fitneszeszközök mellett saját fejlesztésű játszótereivel, köztéri bútorzataival
és a tudatos hulladékkezelés
meghatározó szereplőjeként
is élen jár az urbanizációs
ipari szegmensbe, mindezek
mellett jelentős szerepet tölt
be a szennyvízkezelési rendszerek létrehozásában és fejlesztésében, valamint vízipari
termékek gyártásában is. A
gép saját fémszerkezeti üzemének és az országban
egyedülálló rotációs gyártási
technológiának köszönhetően
az ipari gyártók és forgalmazók egyedi ötleteinek megvalósításában is kiváló együttműködő partner.

4181 Nádudvar, Kabai út 62.
tel: +36 54 480 666
fax: +36 54 480 233
mail: polyduct@polyduct.hu
web: polyduct.hu
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