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Siłownia plenerowa na terenie OSiR-u w Wągrowcu
– urządzenia jednostanowiskowe z pylonami
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Siłownia zewnętrzna w Zielonce k. Warszawy na terenie boiska szkolnego
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Urządzenie kombinowane: biegacz i orbitrek z pylonem, seria LUX, BW(ELK)02.
Przyrządy są dostępne we wszystkich wariantach kolorystycznych (zgodnie
z paletą RAL)
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Przyrządy do ćwiczeń doskonale sprawdzają się na wszystkich typach
powierzchni: trawa, poliuretan, płyty chodnikowe, płyty ażurowe, czy grys

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI I OFERTA

BODY WORKS OUTDOOR FITNESS to polski producent profesjonal-

 Firma zajmuje się kompleksowym tworzeniem siłowni zewnętrznych.

nego sprzętu do ćwiczenia na świeżym powietrzu – siłowni zewnętrz-

Począwszy od stworzenia projektu zagospodarowania przestrzeni prze-

nych i urządzeń typu street workout (np. stacje crossfit). Realizacje firmy

znaczonej na tego typu obiekt sportowy, poprzez profesjonalne doradz-

o wieloletnim doświadczeniu, obejmują w szczególności: miejskie parki,

two w obrębie doboru urządzeń tworzących zestaw do treningu, po ser-

plaże, osiedla mieszkaniowe, ośrodki wypoczynkowe i obiekty sporto-

wis gwarancyjny i pogwarancyjny.

we. To najwyższej jakości sprzęt sportowy polskiej produkcji, wykonany

 W ofercie firmy znajduje się około 60 rodzajów urządzeń do ćwicze-

z polskich materiałów i podzespołów, dzięki czemu (w przeciwieństwie

nia (trzy serie) które można dowolnie łączyć w zestawy, w zależności od

do większości firm konkurencyjnych) realizacja zamówień trwa maksy-

przeznaczenia, dostępnej powierzchni i budżetu.

malnie 2 tygodnie.

 Urządzenia są odporne na działanie czynników atmosferycznych –

Urządzenia BODY WORKS OUTDOOR FITNESS zostały skonstruowane

są pokryte trwałymi farbami przeznaczonymi do użytku zewnętrznego,

w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko ewentualnych kontuzji i ura-

co w połączeniu z odpowiednią technologią malowania zapewnia od-

zów. Spełniają niezbędne europejskie normy bezpieczeństwa wyma-

porność na korozję, działanie promieni słonecznych, zmiany tempera-

gane dla tego rodzaju urządzeń: PN-EN957 (norma dotycząca bezpie-

tur oraz uszkodzenia mechaniczne. Przyrządy są łatwe w samodzielnej

czeństwa stacjonarnego sprzętu treningowego) oraz PN-EN 1176:2009

obsłudze, trening na nich można dopasować do swoich potrzeb i moż-

(norma dotycząca wyposażenia placów zabaw i nawierzchni). Preten-

liwości.

dujemy także o nadanie naszym urządzeniom certyfikatu zgodności

 Przyrządy z serii Lux są wyposażone w pylony, których tablice o wy-

z niemiecką normą DIN 79000:2012 i proponowaną w przyszłości pol-

miarach 1750 mm na 420 mm są wykorzystane m.in.: do umieszczania

ską normą prPN-prEN 16630:2013. Przyrządy są ponadto opatrzone

szczegółowej instrukcji obsługi przyrządu (zaopatrzonej w stosowną

certyfikatem bezpieczeństwa B, który potwierdza, że używane zgodnie

infografikę), jako miejsce promocji regionu lub komercyjny nośnik rekla-

z zasadami określonymi przez producenta, nie stwarzają zagrożenia

mowy. W ofercie firmy znajdują się także wykonywanie projektów gra-

dla zdrowia, życia, mienia i środowiska. Zastosowane w urządzeniach

ficznych i oklejanie tablic reklamami.

hamulce, odboje i ograniczniki znajdują się wewnątrz konstrukcji, co

 Urządzenia są dostępne w dowolnym wariancie kolorystycznym

wyklucza ryzyko przytrzaśnięć kończyn lub zakleszczenia ćwiczącego.

(zgodnie z paletą RAL), możliwe jest także zestawienie dwóch kolorów
w obrębie jednego przyrządu do ćwiczeń.
Więcej informacji na stronie: www.body-works.pl oraz na naszym
profilu FB.
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