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NA KAŻDY RODZAJ 
TERENU
Dostępne są w różnych odsłonach i z 
różnych materiałów. Tory przeszkód 
oraz produkty z serii trening uliczny 
występują także w wersji drewnianej. 
Wykonane z drewna robinii akacjowej 
wtapiają się w naturalne obszary lub 
ożywiają miejskie środowisko.

STWORZONE DO UŻYTKU 
W PLENERZE
W KOMPAN już od ponad 50 lat tworzymy 
przestrzenie do aktywności na świeżym 
powietrzu. Stosujemy wyłącznie najbar-
dziej wytrzymałe materiały, aby mieć 
pewność, że nasze rozwiązania wytrzy-
mają próby, na które wystawią je warunki 
pogodowe i użytkownicy na przestrzeni 
dziesiątek lat.

dla każdego
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Ludzie na całym świecie wychodzą 
na świeże powietrze, aby poćwiczyć. 
Szczególnie w ostatnich latach trend ten 
przeżywa rozkwit, a m.in. miasta, spo-
łeczności, kluby sportowe czy spółdzielnie 
mieszkaniowe organizują dla swoich 
mieszkańców czy członków przestrzenie 
do ćwiczeń fitness i uprawiania sportu na 
świeżym powietrzu.

Dla wszystkich użytkowników i w     
każdym celu
-  Siłownie, które chcą zapewnić swoim 

członkom możliwość przebywania na 
zewnątrz z jednoczesną opcją wykony-
wania naprawdę ambitnych ćwiczeń.

-  Kluby sportowe, które chcą zapewnić 
szerokiemu gronu swoich członków 
możliwość korzystania z motywującego 
toru przeszkód.

-  Gminy, które chcą zapewnić możliwość 
wykonywania ćwiczeń fitness wszystkim 
w pobliżu obszarów mieszkalnych.

-  Miasta, które chcą zapewnić nasto-
latkom i dorosłym dostęp do boisk 
sportowych do gry w koszykówkę, piłkę 
nożną, hokeja itp. na świeżym powie-
trzu.

-  Miejsca zamieszkałe przez osoby 
starsze, które chcą, aby ich mieszkańcy 
pozostali aktywni i zdrowo spędzali 
jesień życia.

FITNESS I SPORT  
NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

Dla wszystkich użytkowników, w każdym celu i na każdy rodzaj terenu

dla każdego
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0–60%
Niska – mały efekt

60–85%
Umiarkowana – 
skuteczny trening

85–100%
Wysoka – trening 
skuteczny, ale trudny

Znaczenie 
intensywności

WŁAŚCIWA IN-
TENSYWNOŚĆ 
MA ZNACZENIE 
Najskuteczniejsze ćwicze-
nia odbywają się w kate-
gorii o umiarkowanej lub 
wysokiej intensywności. 
Ponieważ ludzie są różni, 
sprzęt musi oferować 
szeroki zakres różnych 
obciążeń.
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Dzięki nauce wiemy bardzo dobrze, czego 
potrzeba, aby ćwiczyć skutecznie. Bez 
względu na to, czy chodzi o zdrowie czy 
o sprawność fizyczną, wiemy jaki poziom 
intensywności, czas trwania i typ ćwiczeń 
przyniesie wymierne efekty. To oczywiste, 
że sprzęt do ćwiczeń musi odznaczać się 
wysoką funkcjonalnością, aby sprostać 
tym wymaganiom, ale nie zawsze tak było 
w przypadku siłowni plenerowych. Dzięki 
najnowszej ofercie firmy KOMPAN teraz w 
pełni możliwe jest odtworzenie przestrzeni 
do ćwiczeń, która do tej pory dostępna 

była jedynie w krytych obiektach treningo-
wych o wysokim standardzie. 
Jedną z rzeczy, na których nam zależy, 
jest stworzenie sprzętu do ćwiczeń dla 
osób o każdej posturze i o rozmaitych 
umiejętnościach. Dzięki produktom firmy 
KOMPAN osiąga się to na dwa sposoby: 
skalowanie pozycji użytkownika oraz re-
gulację oporu. Innymi słowy, bez względu 
na to, kim jesteś, będziesz mieć możliwość 
korzystania ze sprzętu firmy KOMPAN w 
sposób gwarantujący optymalizację osobi-
stych wyników.

EFEKTYWNE  
SIŁOWNIE PLENEROWE
Większa wartość w krótszym czasie

WŁAŚCIWA POZYCJA
Na sprzęcie przeznaczonym do ćwiczeń z wykorzystaniem ciężaru     
własnego ciała zawsze istnieje wiele różnych możliwych ustawień pozy-
cji, co pozwala zarówno na wykonywanie łatwych, jak i trudnych ćwiczeń.

ODPOWIEDNIE OBCIĄŻENIE   
DLA KAŻDEGO

Obciążenie roweru cardio można regulować          
począwszy od bardzo małego po ekstremalnie duże.
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wiedza

TESTOWANIE SKUTECZNOŚCI
Wpływ orbitreka na sprawność układu sercowo-
-oddechowego jest potwierdzona tymi samymi 
metodami testowymi, które stosowane są w 
przypadku profesjonalnych sportowców.

ANGAŻOWANIE 
ODPOWIEDNICH 
MIĘŚNI
Ekran prezentuje aktyw-
ność mięśni podczas 
wykonywania ćwiczeń 
na orbitreku. Konstrukcja 
wszystkich urządzeń 
firmy KOMPAN została 
starannie dopracowana, 
aby zapewnić użytkowni-
kowi optymalne efekty i 
wrażenia.

PRECYZJA OPARTA 
NA NAUCE
Wszystko jest sprawdzane, a 
następnie sprawdzane ponownie.
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Wiedza stanowi podstawę dla KOMPAN 
do tworzenia tak dobrych produktów fit-
ness, jak to tylko możliwe. Aby zapewnić, 
że wiedza jest faktyczną składową naszej 
kultury, założyliśmy Instytut Sportu i Fit-
ness KOMPAN. Instytut prowadzi fizjolog 
sportu mgr inż. Morten Zacho, który jest 
doświadczonym badaczem. Instytut Sportu 
i Fitness KOMPAN nie tylko prowadzi 
własne badania, ale też koncentruje 
swoją uwagę na działaniach w oparciu 
o najnowszą wiedzę z zakresu zdrowia i 

ćwiczeń fizycznych oraz współpracuje z 
uniwersytetami i siecią ekspertów.

Kolektywna wiedza z zakresu nauki i 
dobre praktyki przyczyniają się do rozwoju 
produktów, więc bez względu na to, czy 
produkt skierowany jest do seniorów, czy 
jest to rower do ćwiczeń dla profesjonal-
nych sportowców, zagwarantuje on każde-
mu użytkownikowi końcowemu bezpieczne 
i skuteczne ćwiczenia.

FITNESS W 
OPARCIU O WIEDZĘ

Instytut Sportu i Fitness KOMPAN
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Ten okrągły układ prezentuje jeden z naj-
popularniejszych sposobów wykonywania 
ćwiczeń, czyli trening obwodowy! To łatwy 
do wykonania i wszechstronny program 
ćwiczeń łączący w sobie trening aerobowy 
i oporowy. 
Najlepsze w tym treningu jest to, że 
nie wymaga on praktycznie żadnych 
umiejętności, jest łatwy do wykonania, 
a przy tym jest niezwykle skuteczny.                    

Dzięki 30-minutowym sesjom treningowym 
wykonywanym przez dłuższy okres czasu 
każdy może zwiększyć swoją siłę oraz 
wydolność sercowo-naczyniową. 
Ułożenie sprzętu w kręgu zachęca też 
ludzi do interakcji, za to w środku znajduje 
się mnóstwo miejsca dla trenera! Jest to 
więc idealne rozwiązanie na zajęcia grupo-
we do 12 osób.

54

 2

 3

 1
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INFORMACJE O PRODUKCIE
Numer
produktu

Nazwa produktu Numer
produktu

Nazwa produktu

 1 FAZ607 Ławka rzymska  7 FAZ603 Urządzenie do ćwiczeń mięśni ud i pośladków

 2 FAZ606 Ławka do brzuszków  8 PAR3005 Znak wielkości X

 3 FAZ604 Wyciąg górny  9 FAZ605 Urządzenie do podciągania w poziomie

 4 FAZ602 Wyciąg dolny  10 FAZ521 Orbitrek z ekranem dotykowym

 5 FAZ50101 Rower Miejski z Ekranem Dotykowym  11 PAR4050 Ławka Agora

 6 FAZ601 Urządzenie do ćwiczeń mięśni klatki piersiowej

Ze względu na różnice w standardach bezpieczeństwa w różnych regionach mogą wystąpić niewielkie odchylenia

DOBRA KONDYCJA

6

7

8

10

11

9
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Kształtne, opływowe konstrukcje dosko-
nale pasują do każdego otoczenia, czy 
to bulwarów, deptaków, parków czy też 
szczytu wieżowca. Rozwiązanie to wyma-
ga zastosowania minimalnej nawierzchni 
zabezpieczającej i wtapia się w każde 
naturalne otoczenie. Ekskluzywny design 
i organiczne kształty przyciągają i zachę-
cają do ćwiczeń na przyrządach. A fakt, że 
każdy znajdzie coś dla siebie, motywuje 
do aktywności użytkowników w każdym 
wieku i o różnych możliwościach. Trady-
cyjny rowerek zaprasza spacerowiczów 
do ćwiczeń! Nacieszą oczy pięknym wido-
kiem, jednocześnie zaspokajając dzienne 

zapotrzebowanie na trening cardio. Wy-
trzymałość można zwiększyć za pomocą 
dzwonów magnetycznych, zaczynając 
od lekkich ciężarów dla początkujących i 
przerzucając się na cięższe, gdy przyjdzie 
czas na większe wyzwanie.
Taki trening ma ogromną wartość i pod-
czas jego wykonywania można skorzystać 
z niezliczonej kombinacji ćwiczeń. Jest to 
idealne rozwiązanie dla małej przestrzeni 
o dużych ambicjach. Z rozwiązania może 
korzystać cała drużyna sportowa lub klasa 
szkolna.

 1  2

 3  4
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INFORMACJE O PRODUKCIE
Numer
produktu

Nazwa produktu

 1 FAZ50101 Rower Miejski z Ekranem Dotykowym

 2 FAZ52101 Orbitrek z Ekranem Dotykowym

 3 FAZ30300 Step, 60 cm

 4 FAZ30200 Step, 40 cm

 5 FAZ201 Trening przekrojowy Combi 1

AKTYWNY DEPTAK

Ze względu na różnice w standardach bezpieczeństwa w różnych regionach mogą wystąpić niewielkie odchylenia

 5
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Ta konfiguracja ćwiczeń na świeżym 
powietrzu jest idealnym dodatkiem dla 
ośrodków sportowych. To połączenie 
dobrze zaprojektowanych systemów z 
wolnymi ciężarami do treningu przekrojo-
wego i funkcjonalnych produktów do torów 
przeszkód. Oferuje znany z siłowni trening 
fitness, podczas którego użytkownik może 
skorzystać z takich produktów jak zestaw 
do treningu powięziowego czy dzwony 
magnetyczne w bezpiecznym i odpornym    
na akty wandalizmu otoczeniu.
Każdy może uczestniczyć w treningach 
dostosowanych do swojego poziomu 
dzięki opatentowanym, inteligentnym, 

regulowanym urządzeniom treningowym. 
Tor przeszkód otaczający obszar treningu 
przekrojowego może być wykorzystywany 
oddzielnie lub w połączeniu z treningiem 
przekrojowym jako wartość dodana.
Radość z treningu sprawia, że chce się go 
ciągle powtarzać. Dorośli mogą ćwiczyć 
z innymi dorosłymi, a także ze swoimi 
dziećmi, żeby te odkryły, że aktywny styl 
życia to radosny styl życia. Co więcej, 
kiedy dzieci wciągną się w uczestnictwo 
w treningach, dodatkowym bonusem dla 
dorosłych będzie chęć kontynuowania 
ćwiczeń.

 4

 3

 2

 1

 5

 6
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INFORMACJE O PRODUKCIE
Numer
produktu

Nazwa produktu Numer
produktu

Nazwa produktu

 1 FAZ52100 Orbitrek z ekranem dotykowym  8 FAZ30300 Step, 60 cm

 2 FAZ101 Zestaw do treningu powięziowego  9 FAZ105 Core Twist

 3 FSW211 Bieg przez płotki  10 FSW214 Płotki do Ćwiczeń o Różnej Wysokości

 4 FSW212 Podwójne Turbo Wyzwanie  11 FSW215 Równoważnia

 5 PAR4051 Ławka Agora z oparciem  12 FAZ51100 Rower Ręczny

 6 FSW221 Zestaw Stepów do Skakania  13 FAZ50201 Rower Sportowy z Ekranem Dotykowym

 7 FAZ102 Dzwony magnetyczne

Ze względu na różnice w standardach bezpieczeństwa w różnych regionach mogą wystąpić niewielkie odchylenia

OŚRODEK SPORTOWY

 7

 8

9

13

 10

 11

 12
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Siłownia na dachu to doskonałe rozszerze-
nie oferty wewnętrznej! To przestrzeń, 
która pozwala użytkownikom na przepro-
wadzenie pełnego treningu i jednoczesne 
czerpanie radości z przebywania na świe-
żym powietrzu i z pozytywnego wpływu   
na ich zdrowie i dobre samopoczucie. 
Dzięki wykorzystaniu podobnego układu 
do tego zastosowanego wewnątrz siłowni 
i stworzeniu różnorodnej przestrzeni do 

ćwiczeń użytkownicy mogą poruszać się 
po całym obiekcie i z łatwością odkrywać 
aktywności, które najbardziej im odpowia-
dają. 
Zaletą takiej przestrzeni treningowej jest 
to, że można ją z łatwością odtworzyć w 
parku miejskim, ponieważ sprzęt posiada 
odpowiednie certyfikaty zezwalające na           
korzystanie z niego w niestrzeżonej       
publicznej przestrzeni.

 3

 7

 9

 10

 13

 6

 4
 5

 1

 2
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INFORMACJE O PRODUKCIE
Numer
produktu

Nazwa produktu Numer
produktu

Nazwa produktu

 1 FAZ605 Urządzenie do podciągania w poziomie  9 FAZ105 Core Twist

 2 FAZ601 Urządzenie do ćwiczeń mięśni klatki piersiowej  10 FAZ102 Dzwony magnetyczne

 3 FAZ603 Urządzenie do ćwiczeń mięśni ud i pośladków  11 FSW201 Poręcze równoległe

 4 FAZ604 Wyciąg górny  12 FAZ101 Zestaw do treningu powięziowego

 5 FAZ602 Wyciąg dolny  13 FAZ50201 Rower Sportowy z Ekranem Dotykowym

 6 FAZ607 Ławka rzymska  14 FAZ52101 Orbitrek z Ekranem Dotykowym

 7 FAZ606 Ławka do brzuszków  15 FST930 Urządzenie Podstawowe do Treningu Bootcamp

 8 FAZ30300 Step, 60 cm  16 FAZ30200 Step, 40 cm

Ze względu na różnice w standardach bezpieczeństwa w różnych regionach mogą wystąpić niewielkie odchylenia

SIŁOWNIA NA DACHU

 8

 11

 14

 15

 16

 12
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Z wiekiem zdajemy sobie sprawę, że 
sprawność fizyczna ma dla nas wszystkich 
ogromne znaczenie. Aby uniknąć poten-
cjalnych ograniczeń, musimy utrzymywać 
nasze ciała w ruchu, a umysły w zdrowiu. 
To rozwiązanie zostało zaprojektowane 
tak, aby promować aktywne i zdrowe 
starzenie się oraz umożliwić pourazową 
rehabilitację w plenerze w przestrzeni 
publicznej. 
Piękny ogród zaprasza wszystkich do 
bycia aktywnym na własnym poziomie, 
co ułatwia sprzęt do ćwiczeń siłowych z 

możliwością regulacji siły oraz sprzęt do 
ćwiczeń cardio pomagający zachować 
wytrzymałość i siłę.
Upadki są poważnym problemem wśród 
osób starszych. Wypadki często zdarzają 
się, ponieważ osoba nie jest w stanie po-
radzić sobie lub zareagować na niewielkie 
zmiany w powierzchni. Poprzez codzienne 
wykorzystywanie tego sprzętu osoby 
starsze mogą poprawić swoją równowagę, 
wytrzymałość, siłę i elastyczność, a dzięki 
temu zmniejszyć ryzyko upadku.

 1

 5

 6

 7

 8
9
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INFORMACJE O PRODUKCIE
Numer
produktu

Nazwa produktu Numer
produktu

Nazwa produktu

 1 FSW225 Tor o Różnych Powierzchniach 5  7 FSW231 Deska Balansu

 2 FSW230 Podwójne Schody  8 FSW227 Stacja Balansu

 3 FAZ51100 Rower Ręczny  9 FSW223 Stacja do Rozciągania

 4 FAZ50101 Rower Miejski z Ekranem Dotykowym  10 FAZ603 Urządzenie do ćwiczeń mięśni ud i pośladków

 5 FSW222 Step z Ramą Wspierającą  11 FAZ605 Urządzenie do podciągania w poziomie

 6 FSW228 Stań & Idź  12 FAZ601 Urządzenie do ćwiczeń mięśni klatki piersiowej

Ze względu na różnice w standardach bezpieczeństwa w różnych regionach mogą wystąpić niewielkie odchylenia

POZOSTAŃ FIT

 2

 3

 4

11

 10  12
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To rozwiązanie do ćwiczeń na świeżym 
powietrzu zachęci wszystkie grupy 
wiekowe do zabawy i do treningu. Wy-
zwoli naturalne pragnienie wykonywania 
czynności, w których szybkość, zwinność 
i wytrzymałość łączą się pod postacią 
prostej zabawy. Ten aktywny obszar 
zapewnia możliwość zabawy i stawiania 
sobie wyzwań, a na celu ma realizowanie 
najważniejszej misji firmy KOMPAN – 
rozwoju przyszłych pokoleń. Ponieważ dla 
dzieci ćwiczenia to tak naprawdę zabawa 
w ruchu. Wzmacniają siłę swoich mięśni 

na BLOQX, rozwijają zmysł równowagi 
podczas obracania się na Supernova, a 
także trenują swoją wytrzymałość podczas 
zabawy na wieżach Giganci. 
Połączenie zabawy i sprzętu fitness 
pozwala rodzicom ćwiczyć, podczas gdy 
ich dzieci mogą świetnie się bawić na 
placu zabaw. Rodzice stają się aktywnymi 
wzorami do naśladowania i inspirują 
swoje dzieci do prowadzenia zdrowego 
i aktywnego stylu życia w dzieciństwie, 
dzięki czemu te wyrosną na aktywnych 
dorosłych.

 2

 1

13

 12



FITNESS & SPORT 

  

21

INFORMACJE O PRODUKCIE
Numer
produktu

Nazwa produktu Numer
produktu

Nazwa produktu

 1 FSW104 Combi 4  9 FAZ30100 Step, 20 cm

 2 FSW231 Deska Balansu  10 FAZ30200 Step, 40 cm

 3 FSW202 Ławka do ćwiczeń  11 FAZ30300 Step, 60 cm

 4 FSW210 Potrójne Poręcze Równoległe  12 BLX4104 BLOQX 4

 5 FSW228 Stań & Idź  13 GXY916 Supernova

 6 FAZ50101 Rower Miejski z Ekranem Dotykowym  14 PCT3101 Gigant L+XL ze średnią wieżą

 7 FAZ52101 Orbitrek z Ekranem Dotykowym  15 FAZ51100 Rower Ręczny

 8 FSW218 Czworokątny Zestaw Drążków do Podciągania

Ze względu na różnice w standardach bezpieczeństwa w różnych regionach mogą wystąpić niewielkie odchylenia

BAW SIĘ I TRENUJ

 4
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Odczuwana radość z pokonywania toru 
przeszkód sprawia, że chce się do niego 
ciągle wracać. Ćwiczenia zapewniające 
jednocześnie efekt sportowy i dobrą zaba-
wę stanową rzadkość – ale tory przeszkód 
zawierają w sobie ten element radości i 
zabawy. Świetnym rozwiązaniem jest tor 
przeszkód dla rodzin inspirowany biegami 
przeszkodowymi. Tutaj ludzie muszą 
biegać, skakać, czołgać się i wspinać przy 

jednoczesnym zachowaniu równowagi. 
To, co sprawia, że ten tor przeszkód jest 
odpowiedni dla rodzin i co odróżnia go od 
wersji wojskowych, to fakt, że nie trzeba 
być super sprawnym, żeby dobrze się na 
nim bawić. Wszystkie przeszkody oferują 
ćwiczenia zarówno o niskim, jak i wysokim 
stopniu trudności, dzięki czemu każdy 
może zrobić pełne okrążenie lub kilka 
okrążeń, stosownie do swoich możliwości.

 4

 3
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 6
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INFORMACJE O PRODUKCIE
Numer
produktu

Nazwa produktu Numer
produktu

Nazwa produktu

 1  PAR4163 Stalowa ławka do spotkań Agora  7 FSW215 Równoważnia

 2 FSW212 Podwójne Turbo Wyzwanie  8 FSW219 Zestaw Stepów

 3 FSW221 Zestaw Stepów do Skakania  9 FSW218 Czworokątny Zestaw Drążków do Podciągania

 4 FSW214 Płotki do Ćwiczeń o Różnej Wysokości  10 PAR4150 Stalowa ławka Agora

 5 FSW213 Podwójne drabinki poziome  11 FSW211 Bieg przez płotki

 6 PAR3002 Stojak rowerowy TOPO  12 FSW216 Ścianka z siecią

Ze względu na różnice w standardach bezpieczeństwa w różnych regionach mogą wystąpić niewielkie odchylenia

TOR PRZESZKÓD

 2

 1

 8

11

 12
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Jest to obszar pełen atrakcji, na którym 
każdy może pracować nad swoim 
zdrowym stylem życia. Podobnie jak w 
przypadku krytych ośrodków sportowych, 
siłownia plenerowa została podzielona na 
różne obszary, co zapewnia wiele moż-
liwości ćwiczeń. W połączeniu z dużym 
placem zabaw tworzy miejsce spotkań 
przyciągające mieszkańców całej okolicy. 
Oto świetna mieszanka obszarów wyposa-
żonych w sprzęt, który jest prosty w użyciu 
i nie wymaga obszernej wiedzy o trenin-
gach. Przyciąga ludzi chcących samodziel-
nie przeprowadzać skuteczne treningi na 
świeżym powietrzu. Tereny do treningu 

ulicznego i treningu crossfit przemawiają 
do młodych ludzi, ponieważ atrakcyjne 
struktury zachęcają do pełnego zabawy, 
wymagającego treningu oraz umożliwiają 
przeprowadzanie zajęć grupowych.  
Podczas tworzenia obszaru o tym rozmia-
rze ważne jest pozostawienie otwartych 
przestrzeni. Tutaj zapewnia to bieżnia 
oraz obszar do treningu grupowego, które 
mogą być wykorzystywane do szerokiej 
gamy aktywności, takich jak rozgrzewka, 
joga czy zajęcia Bootcamp.
To doskonałe miejsce spotkań okolicznych 
mieszkańców.

 4

 2

 1

 5

 6

 7
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INFORMACJE O PRODUKCIE
Obszar Obszar

 1 Bieżnia  6 Obszar do treningu grupowego

 2 Tor przeszkód  7 Przestrzeń społeczna

 3 Trening obwodowy  8 Plac zabaw

 4 Cardio  9 Podnoszenie ciężarów

 5 Siła  10 Trening uliczny

Ze względu na różnice w standardach bezpieczeństwa w różnych regionach mogą wystąpić niewielkie odchylenia

MIEJSCE SPOTKAŃ

 3

 8

 10

9
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Strefa zapobiegania urazom została za-
projektowana jako idealne rozwiązanie dla 
osób, które pragną trenować dla zdrowia 
oraz w celu zapobiegania potencjalnym 
urazom, a także dla każdego, komu po-
trzebna jest przestrzeń do rehabilitacji po 
doznanym urazie lub przebytej chorobie. 
Rozwiązanie to skupia się na trzech klu-
czowych elementach: cardio, sile i mobil-
ności. Sprzęt w ramach każdej z kategorii 
bazuje na kontrolowanych i bezpiecznych 
ruchach i regulowanym poziomie oporu. 

Oznacza to, że osoby z urazami, niepełno-
sprawnościami lub innym rodzajem osła-
bienia mogą efektywnie ćwiczyć według 
własnych możliwości. 
Rozwiązanie zostało zaprojektowane z 
myślą o osobach o niskiej wydolności 
fizycznej, czyli w taki sposób, aby było   
dla nich zachęcające i aby użytkownicy         
nie tracili pewności siebie w trakcie korzy-
stania z niego.

11

1
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10 

7
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INFORMACJE O PRODUKCIE
Numer
produktu

Nazwa produktu Numer
produktu

Nazwa produktu

 1 FAZ52101 Orbitrek z Ekranem Dotykowym  10 FAZ607 Ławka rzymska

 2 FAZ50101 Rower Miejski z Ekranem Dotykowym  11 FAZ606 Ławka do brzuszków

 3 FAZ51100 Rower Ręczny  12 FAZ603 Urządzenie do ćwiczeń mięśni ud i pośladków

 4 FSW215 Równoważnia  13 FAZ601 Urządzenie do ćwiczeń mięśni klatki piersiowej

 5 PAR4050 Ławka Agora  14 FAZ602 Wyciąg dolny

 6 FAZ30100 Step, 20 cm  15 FSW231 Deska Balansu

 7 FAZ30200 Step, 40 cm  16 FSW227 Stacja Balansu

 8 FAZ30300 Step, 60 cm  17 FSW238 Podnośnik nóg i drążek do podciągania

 9 FAZ101 Zestaw do treningu powięziowego  18 FSW223 Stacja do Rozciągania

Ze względu na różnice w standardach bezpieczeństwa w różnych regionach mogą wystąpić niewielkie odchylenia

STREFA ZAPOBIEGANIA 
URAZOM

13
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 18
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Łączność podczas ćwiczeń
Podczas ćwiczeń motywacja jest klu-
czowa. Użytkownicy mogą połączyć się 
przez Bluetooth z aplikacją KOMPAN 
Cardio i uzyskać dostęp do filmów 
instruktażowych i motywacyjnych, zapi-
sywać swoją aktywność i udostępniać te 
informacje na zewnętrznych platformach.

Opcjonalny ekran dotykowy
Wytrzymały 7-calowy kolorowy ekran 
dotykowy LCD z szybą zabezpieczającą 
IK8 zapewnia natychmiastową informację 
na temat prędkości, odległości, czasu, 
spalonych kalorii itp. Opór można regulo-
wać z poziomu ekranu.

Intensywny trening 
Nowy orbitrek został wy-
posażony w specjalny tryb 
sprintu (tryb treningu mięśni 
pośladkowych), który umożli-
wia przeprowadzenie treningu 
o wysokiej intensywności i 
spalającego dużo kalorii.

CARDIO
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Popularny orbitrek znany z siłowni we-
wnętrznych jest teraz dostępny w wersji 
do treningu na świeżym powietrzu. Dzięki 
najlepszej ergonomii na rynku orbitrek 
firmy KOMPAN zapewnia intensywny 
trening, szczególnie dzięki specjalnemu 
trybowi ćwiczenia mięśni pośladkowych. 
Umożliwia on wysokokaloryczny trening 
wzmacniający pośladki i kończyny dolne, 
jednocześnie skupiając się na mięśniach 
stabilizujących. Orbitrek firmy KOMPAN 
zapewnia bezpieczny trening, który nie 
obciąża stawów.

Rodzina produktów do treningu cardio 
została zaprojektowana tak, aby zapewnić 
użytkownikom w każdym wieku, o każdej 
budowie i o każdej kondycji fizycznej 
trening, który utrzyma tętno powyżej 
wymaganego poziomu wynoszącego 65% 
maksymalnego tętna. Inteligentny system 
automatycznie dostosowuje trening do 
tempa ustawionego przez użytkownika, 
zapewniając użytkownikowi odpowiedni 
opór.

ROWER, ROWER 
RĘCZNY I ORBITREK

Trening cardio pod chmurką

TRENING CARDIO 
DLA WSZYSTKICH
Rower ręczny zapewnia inten-
sywny trening górnych partii 
ciała. Został zaprojektowany w 
taki sposób, aby mogły z niego 
korzystać osoby o różnych 
możliwościach: w pozycji sto-
jącej, siedzącej lub na wózku 
inwalidzkim. 

STWORZONY DO 
UŻYTKU W PLENE-
RZE

Wodoszczelna konstrukcja 
wykonana z niezwykle trwałych 
materiałów, wysoce odporna na 
akty wandalizmu i intensywne 
użytkowanie.
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Rower Miejski z Ekranem Dotykowym
FAZ50101*

Rower Sportowy z Ekranem Dotykowym
FAZ50201*

Regulowany trening 
Rower miejski 
Rower miejski ma niedużą wysokość dostępu, szerokie 
wygodne siodełko i wysoko usytuowaną kierownicę.                
Stanowi więc uniwersalny rower stacjonarny, z którego        
każdy może skorzystać.

Rower sportowy 
Rower sportowy ma taki sam regulowany opór (25–750 
watów) jak rower miejski, jednak geometria roweru 
jest dostosowana do treningu wydajności. Siodełko 
jest węższe, a kierownica jest umiejscowiona niżej, co      
przywodzi na myśl wyścigi szosowe lub wewnętrzne 
rowery spinningowe.

Orbitrek 
 ORBITREK firmy KOMPAN dorównuje najlepszym mode-
lom z siłowni wewnętrznych i jest wyposażony w dodatko-
we funkcje, takie jak innowacyjny tryb sprintu, który pozwala 
użytkownikowi wzmacniać i kształtować uda i pośladki.  

Rower ręczny  
Z roweru ręcznego może korzystać naprawdę każdy i może 
być używany nawet na wózku inwalidzkim, zapewniając świet-
ny trening górnej części ciała. Jeśli ćwiczenie przeprowadzane 
jest w pozycji stojącej, zapewnia ono trening całego ciała, 
angażując wszystkie duże grupy mięśniowe. 

PENDIN G

PENDING

PATENT
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Orbitrek z Ekranem Dotykowym
FAZ52101*

Rower Ręczny
FAZ51100*
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Instrukcja i regulacja
Na każdym produkcie znajdują się przejrzyste instrukcje, jak prawidłowo 
wykonywać ćwiczenia. Kod QR łączy się z aplikacją KOMPAN Fit, która 
zawiera dodatkowe propozycje ćwiczeń i treningów. 
Dzięki nowemu opatentowanemu mechanizmowi regulacji wyjątkowo 
łatwy staje się wybór odpowiedniego oporu, który odbywa się za pomocą 
szybkiego skrętu uchwytu. Jednocześnie znika ryzyko uwięzienia palca  
lub zgubienia szpilki.

Zaprojektowane z 
myślą o długiej 
eksploatacji
Wszystkie ruchome 
części, w tym ograniczniki 
mechaniczne, są ukryte 
w szczelnej obudowie i 
wykonane z aluminium, 
stali nierdzewnej 
lub ocynkowane.                   
W rezultacie nie dochodzi 
do unieruchomienia czy 
korozji, dzięki czemu 
system jest niezwykle 
bezpieczny i trwały. 

Stos wagowy
Użytkownik może dostosować 
ciężar od 5 kg do 80 kg w 16 
krokach po 5 kg.

SIŁA
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Nowe maszyny do treningu siłowego od 
firmy KOMPAN stanowią przełom w ko-
rzystaniu z siłowni plenerowych. Wreszcie 
w pełni możliwe staje się odtworzenie 
profesjonalnej przestrzeni do wykonywania 
ćwiczeń znanej z siłowni wewnętrznych. 
Nowe maszyny działają w oparciu o tę 
samą biomechanikę oraz mechanizmy 
oporności co wewnętrzne maszyny siłowe 
do ćwiczeń wyselekcjonowanych partii 
mięśni, ale dodatkowo wyposażone są     
w niezbędne cechy zewnętrzne, takie jak 

bezpieczeństwo, trwałość i zoptymalizowa-
na prostota dostosowana do użytkownika.
Wspaniałą cechą maszyn siłowych do 
ćwiczeń wyselekcjonowanych partii 
mięśni jest to, że może z nich korzystać 
każdy. Świetnie nadają się dla aktywnych 
seniorów, sportowców oraz ludzi, którzy 
po prostu chcą być zdrowi i czuć się do-
brze. Dzięki kontrolowanym ruchom oraz 
szybkiemu i prostemu wyborowi oporu 
maszyny te są bezpieczne, łatwe i szybkie 
w użyciu.

ŁATWY W UŻYCIU,  
REGULOWANY SPRZĘT

Połączenie wewnętrznej funkcjonalności z zewnętrzną jakością

UCHWYTY 
Specjalna konstrukcja uchwytów 
umożliwia osobom o zróżni-
cowanym wzroście przyjęcie 
prawidłowej pozycji ćwiczeń bez 
konieczności regulacji siedziska. 
Konstrukcja zezwala również na 
różne sposoby uchwycenia w 
zależności od tego, jaką funkcję 
ma pełnić dany trening i która 
sekcja mięśni ma być ćwiczona, 
co zapobiega także urazom 
wynikającym z przeciążenia.

SIEDZISKO 
Siedziska są niezwykle wytrzymałe, 

a dzięki pomysłowej konstrukcji z 
wyciętym środkiem i fazowanymi 
krawędziami są również bardzo 

wygodne. 
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Trening całego ciała dzięki  
regulowanemu sprzętowi

Pięć maszyn i dwie ławki to najpopularniejsze 
maszyny wewnętrzne, a traktowane jako 
całość obejmują swym działaniem wszystkie 
główne grupy mięśni ciała. Wszystkie możli-
wości ćwiczeń górnych partii ciała uwzględniają-
cych pchanie i ciągnięcie pod różnymi kątami 
są w pełni wykonalne z pomocą urządzenia do 
ćwiczeń mięśni klatki piersiowej, wyciągu gór-
nego i dolnego oraz urządzenia do podciągania      
w poziomie. 

Urządzenie do ćwiczeń mięśni ud i pośladków 
zapewnia aktywację wszystkich mięśni dolnej 
części ciała za pomocą jednego ćwiczenia. Dodając 
do tego ławkę do brzuszków oraz ławkę rzymską, 
które koncentrują się na mięśniach tułowia, ćwiczone 
zostaje całe ciało.  

S
IŁ

A

Urządzenie do ćwiczeń mięśni klatki piersiowej
FAZ601*

Wyciąg dolny 
FAZ602*

Urządzenie do ćwiczeń mięśni ud i pośladków
FAZ603*
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Wyciąg górny
FAZ604*

Urządzenie do podciągania w poziomie 
FAZ605*

Ławka do brzuszków 
FAZ606*

Ławka rzymska 
FAZ607*
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Uchwyt do zestawu  
do treningu 
powięziowego
Ergonomicznie ukształtowane 
uchwyty sprawiają, że bardzo 
łatwo jest prawidłowo ustawić 
dłonie i stopy w szybki i wygodny 
sposób. 

TRENING PRZEKROJOWY
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Trening przekrojowy to trening siłowy i 
kondycyjny, który składa się z funkcjonal-
nych ruchów wykonywanych na wysokim 
poziomie intensywności. Ruchy te stano-
wią czynności wykonywane przez ludzi na 
co dzień, jak kucanie, ciągnięcie, pchanie 
itp. Większość użytkowników trenuje z 
wykorzystaniem różnych rodzajów przysia-
dów, pompek czy podnoszenia ciężarów, 
które wykonują przez z góry określony 
czas w celu zwiększenia swojej siły i wy-
trzymałości. Taki trening różni się od tra-

dycyjnego, w którym z góry określona jest 
liczba powtórzeń w danym odstępie czasu 
i z góry ustalone są ruchy do wykonania. 
Ilość i różnorodność ćwiczeń, które można 
wykonać na systemach do treningów prze-
krojowych jest ogromna, a także pozwala 
użytkownikom łatwo zmieniać złożoność 
i intensywność treningów, co czyni go 
systemem, który pozwala użytkownikom w 
każdym wieku i o każdych umiejętnościach 
wykonywać ćwiczenia w przyjemny i sku-
teczny sposób.

TRENING FUNKCJONALNY  
NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

Użyj grawitacji i własnej masy ciała

SKRZYNIA DO SKOKÓW 
Skrzynia jest jednym z najprostszych, 
ale przy tym wysoce wszechstronnych 
narzędzi treningowych. Za jej pomocą 
można wykonać wiele ćwiczeń – od 
prostych step-upów po skoki plyome-
tryczne. 

DUŻE ZNAKI 
Duże znaki informacyjne przedstawiają zbiór najbar-
dziej odpowiednich ćwiczeń o różnych poziomach 
trudności. Kod QR przekierowuje do filmu z ćwicze-
niami oraz do bezpłatnej aplikacji KOMPAN, gdzie 
znajduje się jeszcze więcej ćwiczeń i treningów.

DZWONY MAGNETYCZNE
Dostępne są trzy różne kategorie wagowe 
(6, 9 i 12 kg), które mogą swobodnie się 
obracać i poruszać pionową rurą w górę i 
w dół, co umożliwia korzystanie z ogrom-
nej różnorodności ćwiczeń.
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zaprojektowany, by cieszyć oczy

Systemy do treningów przekrojowych są wysokie i widać je z daleka, a 
dzięki swojemu dynamicznemu wyglądowi zachęcają mieszkańców, 
aby przyjść poćwiczyć. Zostały zaprojektowane jako otwarte 
konstrukcje wyposażone w innowacyjny sprzęt fitness, 
począwszy od zestawu do treningu powięziowego i 
drążków do podciągania po wolne ciężary i poręcze 
równoległe. Najważniejszą funkcją zestawów do 
treningu przekrojowego jest skalowalność oporu, co 
pozwala każdemu trenować na podstawie własnego 
poziomu sprawności.

Różne ramy mogą stać samodzielnie lub tworzyć    
struktury idealne do treningu grupowego.

Ramy systemu do treningu przekrojowego doceniane   
są nie tylko przez ćwiczących. W roku 2017 system    
zdobył nagrodę Good Design Award w Australii oraz 
nagrodę European Product Design Award. 

Zestaw do treningu powięziowego
FAZ101*

Dzwony magnetyczne
FAZ102*

Drążki do Podciągania
FAZ103*

Poręcze Równoległe
FAZ104*

Core Twist
FAZ105*

PATENTED
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Trening przekrojowy Combi 1
FAZ201*

Trening przekrojowy Combi 2
FAZ203*

Trening przekrojowy Combi 3
FAZ204*
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Zoptymalizowane 
ćwiczenia
Drabinka pozioma została zapro-
jektowana tak, aby zapewnić jak 
najlepszą możliwość uchwycenia 
i zachowywać właściwą odległość 
pomiędzy prętami. 

Bardzo szerokie 
drążki do podciągania
Drążki do podciągania o szerokości 138 cm zaprojektowano 
tak, aby umożliwić ćwiczenia dynamiczne oraz z przesunięciem 
na boki, takie jak podciągnięcia typu typewriter. Tego typu 
drążki pozwalają użytkownikom podciągać się obok siebie i tym 
samym konkurować ze sobą lub wzajemnie się motywować.

Aby umożliwić jak najlepszy chwyt drążków, ich średnica 
wynosi 32 mm.

TRENING ULICZNY
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Trening uliczny i kalistenika cieszą się 
coraz większą popularnością. Te dyscy-
pliny zyskują na popularności szczególnie 
wśród młodzieży, co stwarza zapotrzebo-
wanie na sprzęt do treningu ulicznego i 
kalisteniki w szkołach, parkach, a nawet 
przy skrzyżowaniach ulic. Nowe rozwiąza-

nia KOMPAN Trening Uliczny i Kalistenika 
zapewniają liczne możliwości ćwiczeń 
na jednej konstrukcji zajmującej bardzo 
mało miejsca i pasującej do obszarów, w 
których optymalizacja przestrzeni ma duże 
znaczenie.

NA PODSTAWIE WIEDZY 
EKSPERTÓW

Zaprojektowane z myślą o miłośnikach fitnessu

STACJA DO ĆWICZEŃ Z WYKORZYSTANIEM   
WŁASNEJ MASY CIAŁA
Dziesięć różnych stacji treningowych w jednym. Pakiet ten oferuje najwyższej 
klasy trening uliczny i ćwiczenia z kalisteniki obejmujące wszystkie niezbędne 
elementy, dzięki którym użytkownicy mogą wyzwolić swoją kreatywność. 

ZESTAW PORĘCZY  
RÓWNOLEGŁYCH  

Zestaw poręczy równoległych można 
spotkać na każdym obszarze treningu 

ulicznego i trenować na nich górną część 
ciała czy wykonywać ćwiczenia stabilności 
ogólnej. Zaokrąglone rogi ułatwiają przerzu-

canie nóg przez równoległe poręcze, dzięki 
czemu można bezpiecznie wypróbowywać 
nowe sztuczki bez ryzyka obrażeń.

FLAGA LUDZKA
Obowiązkowe ćwiczenie do wykonania 
podczas treningu ulicznego czy kalisteniki. 
Jest to imponujące ćwiczenie wykonywane 
na przekór grawitacji. 
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Produkty Combi

Produkty z serii Trening Uliczny powstają 
na podstawie wiedzy ekspertów oraz są 
projektowane w taki sposób, aby motywowały 
do ćwiczeń zarówno profesjonalistów, jak i 
amatorów fitnessu. 

Seria składa się z różnych zestawów urządzeń 
oferujących możliwość doświadczenia korzyści z 
pełnego treningu ulicznego i kalisteniki na niewiel-
kiej przestrzeni. Produkty te oferują ogromną różno-
rodność ćwiczeń na małej przestrzeni i za niewielkie 
pieniądze.
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Combi 3 Pro
FSW103*

Combi 1 Pro
FSW101*

Combi 2 Pro
FSW102*
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Combi 4
FSW104*

Urządzenie Podstawowe do Treningu Bootcamp
FST930*

Combi 5
FSW105*

Urządzenie podstawowe do treningu Bootcamp
Urządzenie podstawowe do treningu Bootcamp pozwala 
użytkownikom umieszczać sztangi na różnych wysoko-
ściach oraz dołączać worki bokserskie i wiele innych sprzę-
tów treningowych (zestaw do treningu powięziowego, liny 
wspinaczkowe, liny treningowe, elastyczne dodatki itp.).
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Urządzenie do Pompek i Podciągania
FSW206*

Drabinka Pozioma
FSW205*

Stacja do Podciągania
FSW208*

Poręcze do pompek
FSW209*

Samodzielne ćwiczenia 

Wszystkie stacje do treningu ulicznego są dostępne 
w formie samodzielnych produktów. Zaletą tych 
stanowisk jest to, że użytkownicy mogą swobodnie 
poruszać się wokół konstrukcji bez zawadzania o inne 
elementy. Zainspiruje to użytkowników do wykonywa-
nia najodważniejszych ruchów. 

Produkty są wykonane ze stali i są niezwykle trwałe, 
dzięki czemu mogą przetrwać dziesięciolecia nawet     
na najbardziej wymagającym terenie.

Ścianka do robienia “Flagi”
FSW220*
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Poręcze równoległe
FSW201*

Potrójne Poręcze Równoległe
FSW210*

Ławka do ćwiczeń
FSW202*

Ławka pozioma
FSW203*

Step, 20 cm
FAZ30100*

Step, 40 cm
FAZ30200*

Step, 60 cm
FAZ30300*

Step, 80cm
FAZ30400*
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w naturalnym stylu

Jeśli chcemy wprowadzić miejski trend w postaci treningu 
ulicznego do środowiska naturalnego lub wprowadzić element 
natury do otoczenia miejskiego, pełny asortyment z serii 
Trening Uliczny jest również dostępny w wersji drewnianej –            
z drewna robinii akacjowej. 

Drewno robinii akacjowej to bardzo mocny i trwały materiał o wy-
sokiej zawartości naturalnych olejów. Dlatego też z drewna robinii 
akacjowej można wykonać bardzo trwałe plenerowe strefy fitness, 
które niemal nie wymagają konserwacji i są w stanie wytrzymać 
wiele lat.

Combi 2 Robinia
FRO102*

Combi 5 Robinia
FRO105*
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Combi 4 Robinia
FRO104*

Zestaw poręczy równoległych Robinia
FRO201*

Ławka do ćwiczeń Robinia
FRO202*

Poręcze do pompek Robinia
FRO209*

Ławka do brzuszków Robinia
FRO203*



48 

  

FITNESS & SPORT

POZOSTAŃ FIT

Bezpiecznie               
wejdź do autobusu 
Deska do balansowania ćwiczy 
umiejętność reagowania i równowagę 
na niestabilnych powierzchniach. W 
życiu codziennym powyższe mogą 
być przydatne podczas wsiadania do            
autobusu lub chodzenia po śliskiej 
nawierzchni.

W górę i w dół po schodach    
Osoby starsze mogą mieć problem z pokony-
waniem schodów. Bardzo ważne jest ćwicze-
nie bezpiecznego chodzenia po schodach. 
W rozwiązaniu schody dostępne są różne 
poziomy trudności. Nachylenie jest zmienne, 
podobnie jak liczba podpór.
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Z wiekiem zdajemy sobie sprawę, że 
sprawność fizyczna ma dla nas wszystkich 
ogromne znaczenie. Aby uniknąć poten-
cjalnych ograniczeń, musimy utrzymywać 
nasze ciała w ruchu, a umysły w zdrowiu. 
Urządzenie Stay Fit od firmy KOMPAN 
zostało zaprojektowane w taki sposób, aby 
wspierać aktywne i zdrowe starzenie się 
oraz aby umożliwić pourazową rehabilita-
cję w plenerze w przestrzeni publicznej. 

Portfolio Stay Fit oferuje szereg stacji tre-
ningowych, z których każda umożliwia ćwi-
czenie podstawowych umiejętności. Każda 
stacja zainspirowana jest działaniami i 
przeszkodami znanymi z życia codzienne-
go. Doskonalenie podstawowych umiejęt-
ności fizycznych jest ważne na wszystkich 
etapach życia, dzięki czemu urządzenie 
Stay Fit od KOMPAN jest odpowiednie dla 
wszystkich grup użytkowników.

BĄDŹ FIT, RUSZAJ SIĘ, 
STARZEJ SIĘ ZDROWO

dzięki treningowi ruchowemu i rehabilitacyjnemu

ZAPOBIEGANIE UPADKOM 
Surface Challenge, czyli tor o różnych powierzchniach, 

został zaprojektowany tak, aby zapobiegać upadkom 
osób starszych, dając im możliwość ćwiczenia chodze-

nia po powierzchniach i przeszkodach występujących w 
codziennym życiu. 

SPRAWDZANIE MOŻLIWOŚCI
Na urządzeniach można wykonywać testy „Siedź i wstań” oraz 
„Wstań i idź”. Poręcz na środku i okrągły uchwyt w punkcie 
obrotu zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo i wsparcie w 
razie potrzeby. 

DOBRE POCZUCIE 
RÓWNOWAGI I MOCNE 
KOSTKI

Cztery ćwiczenia na stacji balansu 
cechuje różny poziom trudności. 
Umiejscowienie czterech stacji dookoła 
pierścienia zachęca do interakcji 

społecznych.



50       FITNESS & SPORT

Zapobieganie upadkom i          
równowaga

Linia produktów Stay Fit składa się z szerokiej gamy 
urządzeń poprawiających równowagę, siłę i mobilność.           
Produkty są zaprojektowane ze szczególnym uwzględnie-
niem bezpieczeństwa i łatwości użytkowania oraz skiero-
wane w szczególności do grup użytkowników o obniżonym 
poziomie umiejętności, takich jak osoby starsze, pacjenci lub 
osoby przechodzące rehabilitację z powodu doznanego urazu. 
Trening zapobiegania upadkom oraz utrzymania równowagi 
jest bardzo ważny dla osób starszych, a także dla osób, które 
muszą na nowo uczyć się chodzić z powodu doznanych umiar-
kowanych lub poważnych urazów. 

Tor o różnych powierzchniach 
Tor o różnych powierzchniach imituje typowe przeszkody powo-
dujące upadki, które można spotkać na co dzień. Dzięki podwój-
nej szynie można ćwiczyć niezbędne umiejętności zapobiegania 
upadkom w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku.

Reaktywna deska balansu 
Reaktywna deska balansu to jeden z najbardziej efektywnych 
sposobów treningu równowagi. Ciało musi zachować równowagę 
podczas reakcji na ruchomą powierzchnię. Podwójne drążki sprawia-
ją, że trening jest bezpieczny, a dzięki czterem znakom dotykowym 
umieszczonym na słupie można wykonywać szereg przeróżnych 
ćwiczeń.
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Stacja do Rozciągania
FSW223*

Tor o Różnych Powierzchniach 3
FSW224*

Tor o Różnych Powierzchniach 5
FSW225*

Koło Tai-Chi
FSW226*

Deska Balansu
FSW231*
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Stacja Balansu
FSW227*

Stań & Idź
FSW228*

Schody & Rampa
FSW229*

Podwójne Schody
FSW230*

Step z Ramą Wspierającą
FSW222*
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Funkcjonalne i elastyczne  
na potrzeby każdej przestrzeni

Produkty z serii Stay Fit, które koncentrują się na 
rozwoju siły i koordynacji, zawierają jeden centralny 
słup łączący dwie stacje treningowe, co przekłada 
się na bardzo wysoką funkcjonalność na metr 
kwadratowy. Za pomocą zaledwie kilku produktów 
i przy niewielkim koszcie można stworzyć trening                
o wysokim poziomie funkcjonalności. 

FSW238 jest doskonałym połączeniem. Łączy w sobie 
najczęściej używane ćwiczenia siłowe – ćwiczenia na 
podciąganie i podnoszenie nóg. Może być również sto-
sowany do wykonywania ćwiczeń tricepsów na zaledwie 
kilku metrach kwadratowych. 
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Flex Wheel & Podnośnik nóg
FSW237*

Podnośnik nóg i drążek do podciągania
FSW238*

Twist & Flex Wheel
FSW236*
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Pierwszy na świecie jumper do 
ćwiczeń fitness przystosowany 
do siłowni plenerowej

Nowy Fitness Jumper od firmy KOMPAN 
został zaprojektowany tak, aby niósł radość,   
a także oczywiście do tego, aby był skuteczny 
i dostępny dla wszystkich.

Dzięki jumperowi do ćwiczeń fitness od firmy 
KOMPAN można uzyskać intensywny trening 
cardio, ćwiczyć równowagę i zwiększać gęstość 
kości.

Fitness Jumper jest wyzwaniem zarówno dla 
doświadczonych użytkowników, jak i dla przecięt-
nych miłośników fitness.
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Podwójny Fitness Jumper
FSW233*

Fitness Jumper Wobble
FSW234*

Fitness Jumper Flex
FSW235*

Fitness Jumper
FSW232*
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Podskoki 
Podskoki to świetne ćwicze-
nie, ponieważ poprawia siłę, 
zwinność, gęstość kości i 
doskonale spala kalorie.

TORY PRZESZKÓD

Rampa wspinaczkowa
Uchwyty wspinaczkowe i step-upy służą jako uła-
twienia dostępu. Doświadczony użytkownik może 
podjąć próbę pokonania wyzwania o wysokości 
2,40 m bez wspomagania. Wspinaczka to nie tyl-
ko ćwiczenie fizyczne! To także przezwyciężanie 
strachu przed wysokością.
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AKTYWNOŚCI NAD GŁOWĄ
Aktywności nad głową ćwiczą siłę górnych  
partii ciała oraz koordynację.

Tory przeszkód zostały po raz pierwszy 
zastosowane w treningach wojskowych. 
Jednak już w latach 70. zaczęły pojawiać 
się w publicznych parkach, gdzie każdy 
mógł się nimi cieszyć. Dziś biegi z prze-
szkodami to najszybciej rozwijający się 
sport na świeżym powietrzu, który przycią-
ga rzeszę ludzi w różnym wieku i o różnym 

poziomie umiejętności. Stanowi wyzwanie 
i rozwija zarówno siłę psychiczną, jak i 
fizyczną. Różne sposoby wykonywania 
ćwiczeń zapewniają różne poziomy trud-
ności, a tym samym sprawiają, że będą 
odpowiednie zarówno dla młodych, jak i 
starszych oraz dla silnych, jak i do tej pory 
niećwiczących osób.

TRENING FIZYCZNY  
PEŁEN WYZWAŃ

Zarówno dla początkujących, jak i profesjonalistów

BALANSOWANIE
 Balansowanie wzmacnia 

mięśnie, które pomagają 
utrzymać ciało w pozycji 

pionowej, a także mięśnie 
nóg i tułowia. 

CZOŁGANIE
Czołganie jest doskonałym ćwiczeniem 
poprawiającym koordynację całego ciała 
i siłę mięśni tułowia. 
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Przeszkody firmy KOMPAN są zaprojektowane 
w taki sposób, że stanowią wyzwanie dostępne 
dla każdego i na każdym poziomie umiejętno-
ści. Inteligentne step-upy i dodatkowe uchwyty 
ułatwią początkującym rozpoczęcie pracy ze 
sprzętem, a ze względu na jego rozmiar i wyso-
kość nawet najbardziej zaawansowani sportowcy 
znajdą sposób na to, żeby rzucić sobie wyzwanie! 

Podwójne Turbo Wyzwanie
FSW212*

Równoważnia
FSW215*

Podwójne drabinki poziome
FSW213*

Ścianka z siecią
FSW216*
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Płotki do Ćwiczeń o Różnej Wysokości
FSW214*

Bieg przez płotki
FSW211*

Ośmiokątny Zestaw Drążków do Podciągania
FSW217*

Czworokątny Zestaw Drążków do Podciągania
FSW218*

Zestaw Stepów do Skakania
FSW221*

Zestaw Stepów
FSW219*



58       FITNESS & SPORT

Tory przeszkód w 
naturalnym stylu

Przeszkody firmy KOMPAN są zaprojekto-
wane w taki sposób, że stanowią wyzwanie 
dostępne dla każdego i na każdym poziomie 
umiejętności. Inteligentne step-upy i dodatko-
we uchwyty ułatwią początkującym rozpoczęcie 
pracy ze sprzętem, a ze względu na jego 
rozmiar i wysokość nawet najbardziej zaawan-
sowani sportowcy znajdą sposób na to, żeby 
rzucić sobie wyzwanie!  

Drewno robinia to bardzo mocny i trwały materiał 
o wysokiej zawartości naturalnych olejów. Dlatego 
też z drewna robinii akacjowej można wykonać 
bardzo trwałe plenerowe strefy fitness, które 
niemal nie wymagają konserwacji i są w stanie 
wytrzymać dziesięciolecia.
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Czworokątny zestaw drążków do podciągania Robinia
FRO218*

Podwójne drabinki poziome Robinia
FRO213*

Ścianka z siecią Robinia
FRO216*
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Bieg przez płotki Robinia
FRO211*

Płotki do ćwiczeń o różnej wysokości Robinia
FRO214*

Równoważnia Robinia
FRO215*

Podwójne Turbo Wyzwanie Robinia
FRO212*
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Dodatkowe informacje
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać 
więcej informacji na temat zakresu 
opcji konfiguracji sprzętu fitness i 
sportowego. Należy zauważyć, że 
ceny i warunki dostawy zależą od 
określonej konfiguracji.

Konfigurator produktu  
www.kompanpolska.pl

SPOKOJNE I                 
ZHARMONIZOWANE

Stylowe antracytowo-szare produkty fitness 
rozmieszczone na terenie do ćwiczeń fitness 
i rehabilitacji doskonale harmonizują się ze 
spokojnym i zielonym otoczeniem.

NASADKA NA 
SŁUPEK:
–   szary PE  

lub aluminium

TYP KOTWIENIA:
–  Wkopywane na  

wielu głębokościach

–  Przymocowane  
za pomocą 
śrub rozporowych
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Kolory elementów  
ze stali

* Kolor jest dostępny 
w wersji matowej lub 
błyszczącej

Wyraziste i kreatywne efekty wizualne 
można stworzyć poprzez dodanie spe-
cjalnych kolorów do stalowych części 
produktów fitness. 

Można wybrać różne kolory, aby wyrazić 
swój styl lub dopełnić i podkreślić ogólny 
motyw projektu, estetyczne podejście, 

otoczenie terenu do ćwiczeń 
fitness, a nawet do promocji 
konkretnej marki lub wizerunku 
firmy. Ograniczenie stanowi tylko 
wyobraźnia.

WZORNICTWO      
PEŁNE ENERGII              
I BARW
Stwórz indywidualne wrażenie

JASNY LUB ORZEŹWIAJĄCY
Niesamowicie wyglądające rozwiązania fit-
ness mogą prezentować się jeszcze bardziej 
imponująco w jaskrawożółtym lub orzeźwia-
jącym jasnoniebieskim kolorze.

Żółty
NCS S 2070-Y20R

(RAL 1006)

Brązowy*
NCS S 7020-Y40R

(RAL 8011)

Pomarańczowy
NCS S 2070-Y50R  

(RAL 2010)

Antracyt*
NCS S 8005-B20G

(RAL 7016)

Czerwony
NCS S 1580-Y90R

(RAL 3001)

Limonkowa zieleń
NCS S 1070-G30Y

Szafirowy*
NCS S 7020-R80B

(RAL 5003)

Jasnoniebieski
NCS S 2060-B

(RAL 5012)

W standardowym asorty-
mencie oferowanych jest 8 
ekscytujących kolorów.
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projekt nawierzchni
ODPORNOŚĆ NA PROMIE-
NIOWANIE UV ORAZ WA-
RUNKI ATMOSFERYCZNE
Do wykonywania symboli i oznaczeń na 
powierzchni FLEXOTOP służy specjalny 
rodzaj farby odpornej na promieniowanie 
UV i warunki atmosferyczne. Aby ułatwić 
i zapewnić precyzyjną aplikację farby, 
firma KOMPAN zaprojektowała zestaw 
wielofunkcyjnych narzędzi.

DESIGN I 
KOMFORT

Projekt tego terenu do 
ćwiczeń fitness został 

wykonany w formie 
zintegrowanej koncepcji 

z wykorzystaniem na-
wierzchni zapewniającej 

maksymalny komfort 
podczas wykonywania 

treningów.
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projekt nawierzchni

FUNKCJONALNA 
NAWIERZCHNIA DZIĘKI 
FLEXOTOP™

 
ECO

Dzięki FLEXOTOPTM ECO projektantów 
może ponieść wyobraźnia. Różne kolory, 
kształty i elementy graficzne dopełniają 
i podkreślają ogólny motyw projektu, a 
także sprawiają, że wykorzystywać można 
nie tylko urządzenia, ale i nawierzchnię.   
Miękka, a jednocześnie trwała nawierzch-
nia jest dostępna dla wszystkich, co 
umożliwia także osobom na wózkach in-
walidzkich łatwe poruszanie się po terenie 
przeznaczonym do ćwiczeń fitness. 

FLEXOTOPTMECO to wysokiej jakości 
nawierzchnia z granulatu gumowego firmy 

KOMPAN. Z punktu widzenia bezpieczeń-
stwa dzięki dwuwarstwowej konstrukcji 
powłoka ta zapewnia doskonałą amortyza-
cję wstrząsów. Certyfikacja TÜV zgodnie 
z normami EN 1177 i BS 7188 gwarantuje 
funkcjonalność i jakość produktu. 

Pod względem eksploatacji nawierzchnia 
FLEXOTOPTM zapewnia czystą i wygodną 
w użytkowaniu powierzchnię przy bardzo 
niskich kosztach utrzymania.

SUR11118-902 
Jasnożółty
RAL 1015

SUR11107-902 
Terra red
RAL 3016

SUR11125-902
Różowy

RAL 4010

SUR11117-902
Piaskowy
RAL 1011

SUR11119-902
Brązowy

RAL 8011

SUR11122-902
Niebieski ciemny

RAL 5022

SUR11113-902 
Ziemistożółty

RAL 1006

SUR11152-902
Tierra blend

SUR11109-902
Niebieski
RAL 5005

SUR11114-902 
Jaskrawożółty

RAL 1018

SUR11255-903
Flexogrind

SUR11267-903
Sneakergrind

SUR11105-902
Popielaty
RAL 7047

SUR11154-902
Agua blend

SUR11121-902
Aqua

RAL 5018

SUR11123-902
Stonowany szary

RAL 7037

SUR11108-902
Jasnoniebieski

RAL 5012

SUR11106-902
Czerwony głęboki

RAL 3001

SUR11101-902
Czarny

RAL 9005

SUR11111-902 
Ciemnozielony

RAL 6005

SUR11110-902
Zielony 

RAL 6017

SUR11120-902
Limonkowy
RAL 6018

SUR11115-902 
Jaskrawo-

pomarańczowy
RAL 2004

SUR11130-902 
Ciemnoszary

RAL 7016

SUR11124-902
Cyrankowy
RAL 5020

Kolory nawierzchni 

SYMBOLE I 
OZNACZENIA
Zestaw symboli i 
oznaczeń namalowa-
nych na powierzchni 
ułatwia wykorzystanie 
dostępnego obszaru 
terenu. Wzory tworzą 
określone obszary dla 
treningu funkcjonal-
nego na podstawie 
odniesień graficznych 
umieszczonych na 
nawierzchni.
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W miastach zawsze brakuje miejsca, a 
struktura współczesnych miast nie sprzyja 
prowadzeniu aktywnego stylu życia. 
Wszędzie są korki i przemieszczający się 
ludzie, a wszyscy wiemy, że piłka do gry i 
samochód to nie jest najlepsze połączenie. 
Na szczęście wzrasta chęć tworzenia 
przestrzeni, w których zarówno dzieci, jak i 
dorośli mogą być aktywni i uprawiać sporty 
z wykorzystaniem piłek oraz oddawać się 
innym aktywnościom. MUGA jest idealnym 

rozwiązaniem dla gęsto zaludnionego 
obszaru przede wszystkim dlatego, że jest 
to obiekt wysoki i całkowicie zamknięty,        
a więc żadna piłka nie wydostanie się 
poza jego teren. Po drugie, jest to prze-
strzenna i przejrzysta konstrukcja, łatwo 
jest zobaczyć, co dzieje się na boisku i nic 
nie blokuje dostępu światła ani widoku. 
Reasumując, jest to świetny nieduży 
obszar o ogromnym potencjale możliwości   
w bezpiecznym i zamkniętym środowisku.
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INFORMACJE O PRODUKCIE
Numer
produktu

Nazwa produktu

 1 FRE600701 MUGA, 12 x 24 m, wysokość 5 m, stal

 

Ze względu na różnice w standardach bezpieczeństwa w różnych regionach mogą wystąpić niewielkie odchylenia

CENTRUM MIASTA

1
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Parki publiczne są obecnie bardzo 
popularne i są to przestrzenie, które 
przyciągają przeróżnych ludzi. Niektórzy 
z nich przychodzą, aby się zrelaksować, 
poczytać książkę lub po prostu po to, aby 
nacieszyć się zielonymi terenami. Inni 
przychodzą po to, aby spotkać się z innymi 
i być aktywnymi.
Czasami może to powodować sytuacje 
konfliktowe, jak wtedy, kiedy dzieci 
biegają za piłką po tym samym terenie, 
na którym ktoś inny rozpalił właśnie grilla.
Można temu łatwo zapobiec, tworząc 
strefy aktywne i nieaktywne w parku, a 

boisko wielofunkcyjne to świetny sposób 
na stworzenie obszaru aktywnego. 
Jest zaprojektowane w taki sposób, aby 
piłka nie wydostała się poza jego teren i 
aby umożliwić uprawianie wielu różnych 
sportów. Dzięki wyborowi desek kompozy-
towych WPC boisko MUGA wkomponuje 
się w przestrzeń parku i jednocześnie 
będzie bezproblemowe w utrzymaniu. 
Dożywotnia gwarancja na stalowe ele-
menty konstrukcyjne jest ważna, ponieważ 
jest to miejsce, które będzie intensywnie 
użytkowane i z którego korzystać będzie 
wiele osób!

1
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INFORMACJE O PRODUKCIE
Numer
produktu

Nazwa produktu

 1 FRE600403 MUGA, 20 x 39 m, wysokość 1 m, wygląd drewnopodobny

 2 NRO865 Ścieżka Agility 6

 3 PAR1011 Okrągły stół Rumba Ø130 cm

 4 PAR1006 Wygięta ławka Rumba 90°

Ze względu na różnice w standardach bezpieczeństwa w różnych regionach mogą wystąpić niewielkie odchylenia

PARK MIEJSKI

4

3

2
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Mamy do dyspozycji naszpikowane możli-
wościami rozwiązanie, funkcjonujące jako 
pełnoprawne rozszerzenie wewnętrznych 
uniwersyteckich przestrzeni treningowych. 
MUGA znajduje się w miejscu, gdzie może 
odbywać się gra w koszykówkę, piłkę 
nożną, piłkę ręczną czy hokeja. Dolny rząd 
paneli jest całkowicie płaski i zamknięty. 
Takie rozwiązanie gwarantuje, że piłka 
odbije się z powrotem, a gra nie zostanie 
przerwana. Wyższe panele są przezroczy-
ste, dzięki czemu widzowie mogą śledzić 
przebieg meczu, a piłka pozostaje na 
terenie boiska.

Cały obszar poza granicami boiska MUGA 
jest przystosowany do uprawiania sportów 
rekreacyjnych. Każdy znajdzie tu miejsce 
do tego, aby rozwijać aktywny styl życia. 
Okrągły obszar do ćwiczeń fitness oferuje 
miejsce do przeprowadzania treningów 
grupowych lub indywidualnych treningów 
zwiększających siłę i wytrzymałość. Tor 
biegowy również stanowi cenny dodatek 
do tego rodzaju aktywnej przestrzeni, 
zwłaszcza jeśli łączy się on z torem prze-
szkód, jak w tym przypadku, i zapewnia 
dodatkowe wyzwanie oraz mnóstwo 
zabawy.

15

3
2

4

9

5
7

6

8
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INFORMACJE O PRODUKCIE
Numer
produktu

Nazwa produktu Numer
produktu

Nazwa produktu

 1 FRE601001 MUGA, 16 x 31 m, HDPE  9 FSW201 Poręcze równoległe

 2 FAZ30100 Step, 20 cm  10 FSW212 Podwójne Turbo Wyzwanie

 3 FAZ30200 Step, 40 cm  11 FSW215 Równoważnia

 4 FAZ30300 Step, 60 cm  12 FSW216 Ścianka z siecią

 5 FAZ105 Core Twist  13 FSW221 Zestaw Stepów do Skakania

 6 FAZ102 Dzwony magnetyczne  14 FSW211 Bieg przez płotki

 7 FAZ101 Zestaw do treningu powięziowego  15 FSW213 Podwójne drabinki poziome

 8 FAZ50101 Rower Miejski z Ekranem Dotykowym

Ze względu na różnice w standardach bezpieczeństwa w różnych regionach mogą wystąpić niewielkie odchylenia

STADION
1314

1

11

10

12
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Życie na przedmieściach koncentruje 
się na rodzinach, a wśród mieszkańców 
można spotkać zarówno młode rodziny, 
jak i aktywnych seniorów. Przy tak zróż-
nicowanym pod względem mieszkańców 
obszarze pojawia się wyzwanie stworzenia 
wspólnej przestrzeni, która sprawia, że 
okolica będzie tętniła życiem i przyciągała 
uwagę. MUGA wpisuje się tutaj idealnie, 

ponieważ stanowi połączenie zabawy, 
sportu i fitnessu. Zbliży do siebie rodziny i 
okolicznych mieszkańców dzięki wspólnej 
grze w koszykówkę, piłkę ręczną czy piłkę 
nożną. Obszar może być wykorzystywany 
w całości jako boisko lub można go z 
łatwością podzielić na wiele mniejszych 
obszarów, aby w tym samym czasie       
mogły odbywać się tu różne rozgrywki.

4 5
3

2
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INFORMACJE O PRODUKCIE
Numer
produktu

Nazwa produktu

 1 Konfigurowalne wielofunkcyjne boisko

 2 FAZ201 Trening przekrojowy Combi 1

 3 FAZ30100 Step, 20 cm

 4 FAZ30200 Step, 40 cm

 5 FAZ30300 Step, 60 cm

Ze względu na różnice w standardach bezpieczeństwa w różnych regionach mogą wystąpić niewielkie odchylenia

PRZEDMIEŚCIA

1
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Boisko wielofunkcyjne MUGA od firmy 
KOMPAN zostało zaprojektowane jako 
elastyczny system, który można wykorzy-
stać do każdego celu i w każdym środowi-
sku. Dzięki zastosowanemu na boiskach 
MUGA inteligentnemu układowi można 
tu grać w różne gry, takie jak piłka nożna, 
koszykówka, hokej, siatkówka, tenis, 
piłka ręczna czy badminton. Lista gier jest 
naprawdę długa.
Obszary do gier z różnego rodzaju 
piłkami są popularne w szkołach i za-
równo nauczyciele, jak i dzieci bardzo je 
lubią. Nauczyciele zgodnie twierdzą, że 
dzięki boiskom przerwy przebiegają bez 

konfliktów, a dzieci więcej się ruszają. 
Korzystanie z boisk przyczynia się również 
do zwiększenia koncentracji u dzieci i ich 
chęci uczenia się. A dzieci? Są po prostu 
bardzo szczęśliwe, że mają to, do czego 
mają pełne prawo, czyli możliwość zabawy 
i rozrywkę.
Całkowicie płaska powierzchnia boiska 
MUGA sprawi, że piłka nie opuści boiska, 
co zintensyfikuje aktywność ze względu na 
mniejszą liczbę mimowolnych przerw. Jed-
nocześnie dzieciom znajdującym się poza 
boiskiem MUGA nie będą przeszkadzały 
piłki wydostające się poza jego obszar.

1
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Ze względu na różnice w standardach bezpieczeństwa w różnych regionach mogą wystąpić niewielkie odchylenia

INFORMACJE O PRODUKCIE
Numer
produktu

Nazwa produktu

 1 FRE600501 MUGA, 11 x 15 m, Stal

 2 BLX4103 BLOQX 3

 3 FRE601201 Boisko Panna, niskie

 4 GXY916 Supernova

GRY SZKOLNE 

4

3

2
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O Wielofunkcyjność 
– piłka na twoim boisku

Począwszy od chwili, gdy Aztekowie i Majowie odkryli lateks, z 
którego dało się uformować odbijający się kulisty obiekt, gry z wy-
korzystaniem piłek stały się częścią codziennego życia. To 5000 lat 
poszukiwań idealnego miejsca do zabawy. Gry różnią się od siebie, 
podobnie jak same piłki i powierzchnie do gry, za to na przestrzeni 
lat wszystkie rozwinęły się do postaci zapewniającej najlepszą i pełną 
zdrowej rywalizacji zabawę. 

Idealnym miejscem na to, żeby tego doświadczyć jest MUGA, czyli 
wielozadaniowe boisko do gier firmy KOMPAN. Jak sama nazwa 
wskazuje, jest to miejsce przeznaczone do uprawiania zarówno zna-
nych sportów, takich jak piłka nożna, koszykówka, tenis i hokej, jak i do 
wymyślania przeróżnych nowych gier na ich podstawie. Zasady takich 
gier może niekoniecznie są spisywane, ale z całą pewnością uzgadniane 
między graczami. Jedyną wspólną zasadą jest zdrowa zabawa. Uprawia-
nie sportu na terenie boiska MUGA jest jak robienie zakupów w centrum 
handlowym. Zapewnia zoptymalizowaną przestrzeń, centralny punkt 
aktywności zaprojektowany do tego, aby zaspokoić konkretne potrzeby. 
Na obszarach wiejskich i miejskich te kompaktowe stadiony mają dużą 
wartość społeczną; są narzędziem rozwijania zdrowej i zaangażowanej 
wspólnoty mieszkańców.

MUGA, 12 x 24 m, Stal
FRE600101

MUGA, 12 x 24 m, HDPE
FRE600102

MUGA, 12 x 24 m, WPC
FRE600103

MUGA, 12 x 24 m, Stal
FRE600201

MUGA, 13 x 26 m, WPC
FRE600803

MUGA, 16 x 31 m, HDPE
FRE601001
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MUGA, 11 x 15 m, Stal
FRE600501

Multi Bramki, 3 m
FRE601401

Multi Bramki, 8 m
FRE601501

Multi Bramki, 12 m
FRE601601

Boisko Panna, niskie
FRE601201

Boisko Panna, wysokie
FRE601301

INNE 
DOSTĘPNE
ROZMIARY
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T Doświadczenie przyjazne dla gracza
Boisko Cosmos Multisport dodatkowo urozmaica teren do zabawy. 
Jest dostępne w pięciu rozmiarach, ale ośmiokątny kształt pozostaje 
ten sam, a zastosowane płyty HDPE ułatwiają życie młodszym spor-
towcom. Arkusze polietylenu o dużej gęstości dobrze znoszą niecelne 
strzały i zatrzymują piłkę w grze, a w związku z tym, że na boisku nie ma 
narożników, gra może trwać nieprzerwanie do samego końca.  
Ponadto obszary bramkowe są węższe u góry niż u podstawy, co zachę-
ca do gry na poziomie podłoża i zmniejsza zapotrzebowanie na bramka-
rzy. Dzięki temu tempo akcji może pozostawać nieprzerwanie „szybkie i 
wściekłe”.

Gry polegające na odbijaniu piłki idealnie nadają się do interakcji 
społecznych, rozbudzając ducha rywalizacji, ale i sprzyjając 
nawiązywaniu przyjaźni oraz promując aktywny i zdrowy 
styl życia. Cosmos, podobnie jak reszta produktów z 
serii Multisport, zachęca przechodzące obok dzieci, aby 
zatrzymały się i zapytały: „Czy mogę się przyłączyć?”. Ob-
ręcz do koszykówki na standardowej wysokości NBA wznosi 
się kusząco nad terenem podbramkowym i zapewnia jeszcze                             

bardziej urozmaicony wybór aktywności sportowej.  

Boisko COSMOS 12 x 20 m
FRE2110

COSMOS Multi Bramka 3 m
FRE2210

COSMOS Multi Bramka 5 m
FRE2211

COSMOS Multi Bramka 9 m
FRE2212

INNE 
DOSTĘPNE
ROZMIARY
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COSMOS Multi Bramka 12 m
FRE2213

Mini Bramka
FRE3051

Bramka
FRE3050

Siatka
FRE3031

Kosz
FRE3025

Kosz Niespodzianka
FRE3024

Grasshoppers, 6 sztuk
FRE3045

Siedź & Stój
FRE3054
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1 M

3 M
2 M

5 M

ELASTYCZNA  
KONFIGURACJA

Dla boisk MUGA

GŁÓWNE OPCJE SIATEK:
– kosz zewnętrzny
– obudowana stal
– obudowana siatka
–  otwarte boki bramki do        

wchodzenia
–  integracyjne wejście dla wózków 

inwalidzkich

Skonfiguruj w kilku 
prostych krokach

1. Wybierz rozmiar i wysokość

4. Wybierz ułatwienia dostępu

2. Wybierz materiał i kolory

Panele szare lub     
niebieskie

WPC

Części stalowe 
w kolorze zielony 
mech lub cynkowa-
na stal

3. Wybierz typy zabaw
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Dodatkowe informacje
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat zakresu 
opcji w ramach konfigurowalnego sprzętu fitness i sportowego.
Należy zauważyć, że ceny i warunki dostawy 
zależą od określonej konfiguracji.

OPCJE PANELU:
– rury stalowe
– płyty HDPE
–  panele WPC
– siatka na piłkochwyt

OPCJE SŁUPKÓW:
– wysokość od 1 m do 5 m
– cynkowane ogniowo
–  malowane proszkowo, 

kolor zielony mech

OPCJE ZABAW:
– multibramka, 3 x 2 m
– kosz do koszykówki
– minibramka
– siatka Panna
– multisiatka
– panel do strzelania do celu

OPCJE DOSTĘPU:
– brama wejściowa
– brama serwisowa
– wejście hokejowe

Konfigurator produktu www.kompanpolska.pl



82 

  

FITNESS & SPORT

MATERIAŁY 
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
Opracowane z myślą o trwałości

OCYNKOWANA STAL
Nasze STALOWE powierzchnie i ramy 
składają się z ocynkowanych ogniowo 
powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych 
z cynkiem bezołowiowym, zgodnie ze świa-
towymi normami bezpieczeństwa ISO dla 
wyposażenia przeznaczonego do ćwiczeń 
fitness. Cynkowanie daje doskonałą odpor-
ność na korozję w środowisku zewnętrznym, 
co oznacza, że produkowane tą metodą 
urządzenia nie wymagają konserwacji.

DREWNO ROBINIA
Drewno robinii akacjowej to bardzo mocny 
i trwały materiał o wysokiej zawartości 
naturalnych olejów. Dlatego też z drewna 
robinii akacjowej można wykonać bardzo 
trwałe plenerowe strefy fitness, które niemal 
nie wymagają konserwacji i są w stanie 
wytrzymać wiele lat.

SŁUPKI
GŁÓWNE SŁUPKI są dostępne w trzech 
różnych materiałach, co daje możliwość 
wyboru preferowanego wyglądu i jakości: 
1. Impregnowane drzewo sosnowe z podsta-
wami stalowymi zagłębionymi w podłożu. 
2. Stal ocynkowana malowana proszkowo. 
3. Aluminium bezołowiowe anodowane 
kolorami. Wszystkie typy słupków są tak 
zaprojektowane, aby zapewnić długi czas 
eksploatacji i niskie koszty utrzymania.

PANELE
PANELE wykonane są z materiału EcoCore™ 
– wysoce odpornego na akty wandalizmu, wy-
trzymałego i trwałego. Dzięki niemu powstaje 
teren do ćwiczeń fitness, który będzie dobrze 
się sprawdzał przez dziesięciolecia. Dodatko-
wo EcoCore™ cechuje maksymalna ochrona 
przed promieniowaniem słonecznym UV, która 
zapobiega blaknięciu materiału.

LINA
LINY są ocynkowanymi sześcioramiennymi 
drutami stalowymi ze stalowym rdzeniem, 
niemożliwym do przetarcia. Każda nić jest 
szczelnie owinięta przędzą PES, która jest 
wytapiana na każdej pojedynczej nici, dzięki 
czemu liny są bardzo odporne na zużycie i 
wandalizm. 

PODŁOŻA/POMOSTY
Wszystkie POMOSTY są wykonane z orygi-
nalnie zaprojektowanych profili aluminiowych 
zapewniających wiele możliwości mocowania 
i dających możliwość stworzenia wyjątkowego 
terenu do ćwiczeń fitness zawierającego ulu-
bione wyposażenie. Pomosty z laminatu HPL 
o grubości 18 mm charakteryzują się bardzo 
dużą wytrzymałością na ścieranie i wyjątkową 
powierzchnią antypoślizgową firmy KOMPAN.

Nic nie trwa wiecznie. Wszystkie siłownie 
plenerowe są narażone na trudne warunki 
pogodowe, codzienną eksploatację i 
niewłaściwe użycie, a w końcu poddają się 
niszczycielskiej próbie czasu. Ten moment 

można odsunąć na bardzo długo poprzez 
zastosowanie najlepszych materiałów 
oraz najsprytniejszych projektów. Jakość 
kosztuje, ale jakość także trwa. Proste 
działanie, które zawsze popłaca.
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GWARANCJA
Najlepsza gwarancja w branży

DOŻYWOTNIA* 
gwarancja
•  Cynkowane ogniowo 

części
• Części ze stali nierdzewnej 
•  EcoCore™ i inne panele 

z polietylenu (HDPE) o 
wysokiej gęstości

*DOŻYWOTNIA gwarancja firmy KOMPAN obowiązuje 
przez okres eksploatacji produktu do momentu, aż produkt 
zostanie zdemontowany i/lub wycofany z użytku. Ponadto 
zastosowanie mają ogólne zasady i warunki dostawy firmy 
KOMPAN, które stanowią uzupełnienie niniejszej gwarancji.

15-letnia gwarancja
• Części z drewna Robinia
•  Części powlekane lamina-

tem wysokociśnieniowym 
(HPL)

• Części aluminiowe

10-letnia gwarancja
•  Pomalowana powierzchnia 

na metalowych częściach 
ocynkowanych lub         
aluminiowych

•  Wstępnie ocynkowane 
słupki z pomalowaną 
warstwą górną

•  Cynkowane elektrolitycznie 
części metalowe

•  Lite części z tworzyw 
sztucznych

•  Przeźroczyste części z 
poliwęglanu (PC)

•  Części z kompozytów 
z drewna i tworzywa   
sztucznego (WPC)

•  Modrzew syberyjski, sosna 
i inne rodzaje drewna

•  Zjeżdżalnie ze stali        
nierdzewnej 

•  Wydrążone części z      
tworzyw sztucznych

•  Konstrukcje linowe i       
sieciowe

5-letnia gwarancja
•  Części sklejkowe powleka-

ne żywicą
•  Sprężyny i zespoły łożysk 

kulkowych
•  Grafika na przezroczystych 

panelach PC
•  Części betonowe
•  Zabezpieczająca na-

wierzchnia FLEXOTOP 
pokryta nową powłoką 

•  Kule łączące Galaxy

2-letnia gwarancja
•  Ruchome części z tworzy-

wa sztucznego i metalu
•  Membrany z kauczuku 
•  Ekrany i części elektronicz-

ne
•  Zabezpieczająca na-

wierzchnia FLEXOTOP 
z powłoką wykonaną z 
materiałów z recyklingu

•  Zabezpieczająca na-
wierzchnia FLEXOTOP z 
powłoką podstawową

•  Osłony przeciwsłoneczne i 
żagle

ZAKRES GWARANCJI
Niniejsza gwarancja dotyczy produktów i części zamiennych firmy KOMPAN 
w okresie opisanym powyżej dla każdego typu produktu i z ograniczeniami 
opisanymi w niniejszej gwarancji. Okres gwarancji biegnie od daty zakupu 
dokonanego przez pierwszego klienta. Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącz-
nie wady materiałowe. Odpowiedzialność firmy KOMPAN na mocy niniejszej 
gwarancji jest ograniczona do naprawy lub wymiany wadliwych produktów, 
bezpłatnie, według uznania firmy KOMPAN. Wadliwe podzespoły elektro-
niczne będą bezpłatnie dostarczane i wymieniane przez profesjonalnego 
instalatora KOMPAN ICON.

WŁAŚCIWA INSTALACJA I KONSERWACJA
Gwarancja ma zastosowanie tylko pod warunkiem, że produkty firmy 
KOMPAN zostały zamontowane zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez 
firmę KOMPAN i prawidłowo konserwowane zgodnie z treścią Instrukcji 
konserwacji KOMPAN. Gwarancja na podzespoły elektroniczne ICON jest 
uzależniona od przeprowadzenia montażu tych produktów przez odpowiednio 
przeszkolonych i upoważnionych instalatorów ICON.

WYŁĄCZENIA GWARANCJI 
Niniejsza gwarancja nie obejmuje żadnych szkód spowodowanych wypad-
kiem, niewłaściwą konserwacją, zaniedbaniem, normalnym zużyciem, korozji 
powierzchniowej na częściach metalowych, przebarwień powierzchni i innych 
kwestii kosmetycznych ani awarii powstałych w wyniku niewłaściwego użyt-
kowania bądź aktów wandalizmu. Naturalne zmiany zachodzące z czasem 
w strukturze drewna są uważane za kwestie kosmetyczne i nie są objęte 
gwarancją.

MONTAŻ W POBLIŻU ŹRÓDEŁ WODY 
Produkty zamontowane w miejscu, gdzie mają bezpośrednią styczność z 
chlorowaną lub słoną wodą (np. parki wodne), lub produkty zamontowane w 
odległości 200 m od linii brzegowej nie są objęte gwarancją firmy KOMPAN w 
zakresie wad spowodowanych korozją.
Specjalnie zaprojektowane produkty (obsługiwane przez dział produktów nie-
standardowych z podwyższoną klasą odporności na korozję C4) zainstalowa-
ne w odległości 200 metrów od linii brzegowej będą objęte 5-letnią gwarancją 
w zakresie wad spowodowanych korozją.

PRODUKTY I USŁUGI DOSTARCZANE PRZEZ 
INNYCH PRODUCENTÓW
Firma KOMPAN dostarcza produkty marek innych niż KOMPAN oraz usługi 
montażowe wykonywane przez certyfikowanych dostawców zewnętrznych. Ni-
niejsza ogólna gwarancja firmy KOMPAN nie dotyczy takich produktów marek 
innych niż KOMPAN ani usług montażowych, na które może być udzielana od-
dzielna gwarancja. Firma KOMPAN będzie w miarę możliwości przekazywać 
informacje na temat takich gwarancji.

FRACHT I MAGAZYNOWANIE
Globalny transport i logistyka zorganizowana przez firmę spedycyjną powoła-
ną przez KOMPAN.  
Nie należy przechowywać produktów/przedmiotów na zewnątrz w oczekiwaniu 
na instalację i należy dopilnować, aby były przez cały czas suche.
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FAZ101 Zestaw do treningu powięziowego  13+ - 334 26,5 509 x 634 7,1 38

FAZ102 Dzwony magnetyczne  13+ - 334 14,2 509 x 300 7,1 38

FAZ103 Drążki do Podciągania  13+ 167 334 21,5 509 x 491 7,2 38

FAZ104 Poręcze Równoległe  13+ 124 334 18,3 509 x 400 6,8 38

FAZ105 Core Twist  13+ - 334 15,0 509 x 345 8,6 38

FAZ201 Trening przekrojowy Combi 1  13+ 286 334 50,0 1060 x 634 14,4 39

FAZ203 Trening przekrojowy Combi 2  13+ 124 334 47,5 1060 x 634 13,6 39

FAZ204 Trening przekrojowy Combi 3  13+ - 334 44,0 1060 x 634 15,3 39

FAZ30100 Step, 20 cm  13+ 20 20 10,4 361 x 341 1,7 45

FAZ30200 Step, 40 cm  13+ 39 39 10,4 361 x 341 1,7 45

FAZ30300 Step, 60 cm  13+ 58 58 10,4 361 x 341 1,7 45

FAZ30400 Step, 80 cm  13+ 78 78 10,5 361 x 341 1,7 45

FAZ50101 Rower Miejski z Ekranem Dotykowym  13+ 100 138 11,1 397 x 350 2,3 30

FAZ50201 Rower Sportowy z Ekranem Dotykowym  13+ 100 118 11,4 410 x 351 2,3 30

FAZ51100 Rower Ręczny  13+ 62 120 11,3 391 x 354 2,2 31

FAZ52101 Orbitrek z Ekranem Dotykowym  13+ 60 175 15,3 479 x 383 3,8 31

FAZ601 Urządzenie do ćwiczeń mięśni klatki piersiowej  13+ - 213 17,5 481 x 405 8,6 34

FAZ602 Wyciąg dolny  13+ - 213 17,7 476 x 414 9,3 34

FAZ603 Urządzenie do ćwiczeń mięśni ud i pośladków  13+ - 213 19,8 436 x 530 10 34

FAZ604 Wyciąg górny  13+ - 213 18,0 475 x 419 9,3 35

FAZ605 Urządzenie do podciągania w poziomie  13+ 213 213 17,7 477 x 411 8,6 35

FAZ606 Ławka do brzuszków  13+ 93 93 13,7 453 x 345 3,4 35

FAZ607 Ławka rzymska  13+ 89 89 13,2 373 x 406 3,4 35

FRE2110 Boisko COSMOS 12 x 20 m  3+ - 370 - - 69,7 78

FRE2111 Boisko COSMOS 12 x 24 m  3+ - 370 - - 75,6 78

FRE2113 Boisko COSMOS 15 x 30 m  3+ - 370 - - 89,6 78

FRE2115 Boisko COSMOS 16 x 32 m  3+ - 370 - - 93,9 78

FRE2116 Boisko COSMOS 19 x 36 m  3+ - 370 - - 104,3 78

FRE2210 COSMOS Multi Bramka 3m  3+ - 370 - - 10,9 78

FRE2211 COSMOS Multi Bramka 5 m  3+ - 370 - - 13,3 78

FRE2212 COSMOS Multi Bramka 9 m  3+ - 370 - - 17,4 78

FRE2213 COSMOS Multi Bramka 12 m  3+ - 370 - - 21,3 79

FRE3024 Kosz Niespodzianka  3+ - 305 12,7 402 x 402 1,0 79

FRE3025 Kosz  3+ - 368 - - 2,9 79

FRE3031 Siatka  3+ - 261 - - 0,9 79

FRE3044 Grasshopper  3+ 80 80 8,6 330 x 330 0,3 79

INFORMACJE O PRODUKCIE
Numer
produktu

Nazwa produktu Wiek Wysokość 
upadku

Całkowita
wysokość

Przestrzeń
upadku

Wymiary przest-
rzeni upadku   

Instalacja

[lata] [cm] [cm] [m2] [cm x cm] [godziny] Strona
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INFORMACJE O PRODUKCIE
Numer
produktu

Nazwa produktu Wiek Wysokość
upadku

Całkowita
wysokość

Wysokość
upadku

Wymiary przest-
rzeni upadku  

Instalacja

[lata] [cm] [cm] [m2] [cm x cm] [godziny] Strona

FRE3045 Grasshoppers, 6 sztuk  3+ 80 80 33,3 1080 x 330 1,4 79

FRE3050 Bramka  3+ - 200 - - 1,3 79

FRE3051 Mini Bramka  3+ - 75 - - 1,6 79

FRE3054 Siedź & Stój  3+ - 109 - - 0,8 79

FRE600101 MUGA, 12 x 24 m, Stal  3+ - 369 - - 33,8 76

FRE600102 MUGA, 12 x 24 m, HDPE  3+ - 369 - - 62,6 76

FRE600103 MUGA, 12 x 24 m, WPC  3+ - 369 - - 56,3 76

FRE600201 MUGA, 12 x 24 m, Stal  3+ - 503 - - 64,7 76

FRE600501 MUGA, 11 x 15 m, Stal  3+ - 369 - - 28,3 77

FRE600803 MUGA, 13 x 26 m, WPC  3+ - 369 - - 50,4 76

FRE601001 MUGA, 16 x 31 m, HDPE  3+ - 369 - - 86,0 76

FRE601201 Boisko Panna, niskie  3+ - 103 - - 8,3 77

FRE601301 Boisko Panna, wysokie  3+ - 203 - - 13,0 77

FRE601401 Multi Bramki, 3 m  3+ - 369 - - 7,5 77

FRE601501 Multi Bramki, 8 m  3+ - 369 - - 9,9 77

FRE601601 Multi Bramki, 12 m  3+ - 369 - - 13,5 77

FRO102 Combi 2 Robinia  13+ 133 240 30,2 755 x 643 18,6 46

FRO104 Combi 4 Robinia  13+ 233 240 42,4 691 x 763 21,5 47

FRO105 Combi 5 Robinia  13+ 233 240 59,6 994 x 743 40 46

FRO201 Zestaw poręczy równoległych Robinia  13+ 107 107 15,5 489 x 356 5,7 47

FRO202 Ławka do ćwiczeń Robinia  13+ 73 73 15,5 495 x 351 5,7 47

FRO203 Ławka do brzuszków Robinia  13+ 63 81 14,0 453 x 387 5 47

FRO209 Poręcze do pompek Robinia  13+ 133 140 18,0 635 x 310 5,7 47

FRO211 Bieg przez płotki Robinia  - 40 57 42,0 463 x 950 6,4 59

FRO212 Podwójne Turbo Wyzwanie Robinia  - 125 270 27,0 739 x 400 20 59

FRO213 Podwójne drabinki poziome Robinia  - 133 240 27,5 739 x 400 20 58

FRO214 Płotki do ćwiczeń o różnej wysokości Robinia  - 118 118 36,5 444 x 859 8,6 59

FRO215 Równoważnia Robinia  - 40 45 28,0 833 x 616 6,4 59

FRO216 Ścianka z siecią Robinia  - 233 240 19,6 527 x 455 9,3 58

FRO218 Czworokątny zestaw drążków do podciągania Robinia  - 133 240 19,4 463 x 463 12,9 58

FST930 Urządzenie Podstawowe do Treningu Bootcamp  13+ 150 262 38,4 480 x 885 9,6 43

FSW101 Combi 1 Pro  13+ 133 240 22,2 613 x 529 4,6 42

FSW102 Combi 2 Pro  13+ 133 240 30,2 755 x 643 8,9 42

FSW103 Combi 3 Pro  13+ 133 240 41,2 1024 x 734 8,6 42

FSW104 Combi 4  13+ 233 240 42,4 691 x 763 8,2 43

FSW105 Combi 5  13+ 233 240 59,6 994 x 743 11,1 43
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FSW201 Poręcze równoległe  13+ 107 107 15,5 489 x 356 2,6 45

FSW202 Ławka do ćwiczeń  13+ 73 73 15,5 495 x 351 2,6 45

FSW203 Ławka pozioma  13+ 63 81 14,0 453 x 387 2,9 45

FSW205 Drabinka Pozioma  13+ 133 240 18,8 523 x 400 3,5 44

FSW206 Urządzenie do Pompek i Podciągania  13+ 133 240 11,0 418 x 310 2,7 44

FSW208 Stacja do Podciągania  13+ 133 240 21,2 571 x 310 3,2 44

FSW209 Poręcze do pompek  13+ 133 140 18,0 635 x 310 2,7 44

FSW210 Potrójne Poręcze Równoległe  13+ 140 140 18,5 496 x 415 3,2 45

FSW211 Bieg przez płotki  13+ 40 57 42,0 463 x 950 4,4 57

FSW212 Podwójne Turbo Wyzwanie  13+ 125 270 27,0 739 x 400 5,1 56

FSW213 Podwójne drabinki poziome  13+ 133 240 27,5 739 x 400 4,9 56

FSW214 Płotki do Ćwiczeń o Różnej Wysokości  13+ 118 118 36,5 444 x 859 3,7 57

FSW215 Równoważnia  13+ 40 45 28,0 833 x 616 3,7 56

FSW216 Ścianka z siecią  13+ 233 240 19,6 527 x 455 6,8 56

FSW217 Ośmiokątny Zestaw Drążków do Podciągania  13+ 133 240 27,8 616 x 573 4,4 57

FSW218 Czworokątny Zestaw Drążków do Podciągania  13+ 133 240 19,4 463 x 463 3,7 57

FSW219 Zestaw Stepów  13+ 78 78 31,3 361 x 941 3,9 57

FSW220 Ścianka do robienia "Flagi"  13+ 233 240 18,5 521 x 364 4,1 44

FSW221 Zestaw Stepów do Skakania  13+ 60 60 12,2 361 x 428 1,7 57

FSW222 Step z Ramą Wspierającą  13+ 20 118 12,3 444 x 341 2,7 51

FSW223 Stacja do Rozciągania  13+ 93 200 14,0 418 x 418 4,0 50

FSW224 Tor o Różnych Powierzchniach 3  13+ 20 105 27,1 400 x 730 7,8 50

FSW225 Tor o Różnych Powierzchniach 5  13+ 20 105 38,3 400 x 1010 12,1 50

FSW226 Koło Tai-Chi  13+ - 165 10,1 381 x 332 3,1 50

FSW227 Stacja Balansu  13+ 25 124 18,0 502 x 498 4,7 51

FSW228 Stań & Idź  13+ - 94 19,6 623 x 384 2,7 51

FSW229 Schody & Rampa  13+ 69 163 26,5 400 x 714 11,4 51

FSW230 Podwójne Schody  13+ 69 163 20,0 400 x 552 9,9 51

FSW231 Deska Balansu  13+ 12 200 12,8 387 x 387 4,8 50

FSW232 Fitness Jumper 13+ 100 117 13,3 412 x 408 4,6 53

FSW233 Podwójny Fitness Jumper 13+ 100 117 21,0 412 x 603 7,2 53

FSW234 Fitness Jumper Wobble 13+ 100 140 17,5 412 x 542 5,6 53

FSW235 Fitness Jumper Flex 13+ 100 140 16,3 412 x 479 5,9 53

FSW236 Twist & Flex Wheel  13+ 21 165 12,9 380 x 418 4,0 52

FSW237 Flex Wheel & Podnośnik nóg  13+ 132 167 12,6 380 x 393 4,3 52

FSW238 Podnośnik nóg i drążek do podciągania  13+ 132 240 13,9 417 x 407 3,7 52

INFORMACJE O PRODUKCIE
Numer
produktu

Nazwa produktu Wiek Wysokość
upadku

Całkowita
wysokość

Przestrzeń
upadku

Wymiary przest-
rzeni upadku   

Instalacja

[lata] [cm] [cm] [m2] [cm x cm] [godziny] Strona
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