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KOMPAN dokáže 
používat kdokoli 

bez ohledu na 
svou velikost, 
schopnosti a 

formu, a to 
způsobem, 

který optimalizuje 
osobní výsledky 

tréninku.
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PRO NEJRŮZNĚJŠÍ    
MÍSTA
V několika provedeních a materiálech. 
Překážkové dráhy a street workouty 
vyrábíme také z akátového dřeva 
pro dosažení přirozeného vzhledu            
vnášejícího přírodu do městského 
prostředí.

ZKONSTRUOVÁNO PRO 
VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ
Společnost KOMPAN buduje venkovní 
sportovní prostory již více než 50 let. 
Používáme pouze ty nejpevnější mate-
riály, abychom zajistili, že naše řešení 
vydrží zkoušku počasí a používání po              
celá desetiletí.

pro každého
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Lidé po celém světě spěchají za svými ak-
tivitami ven. Zejména v posledních letech 
je tento trend na vzestupu, a proto města, 
obce, sportovní kluby, bytová družstva atd. 
budují venkovní fitness a sportovní areály 
pro své obyvatele a členy.

Pro jakékoli uživatele a veškeré účely
-  Tělocvičny, které chtějí svým             

členům poskytnout možnost trávit čas          
venku a zároveň se oddávat opravdu              
náročnému cvičení

-  Sportovní kluby, jejichž zájmem je,                                               

aby měla jejich široká členská            
základna možnost využívat motivující              
překážkovou dráhu

-  Obce, které chtějí budovat fitness 
zařízení v blízkosti obytných oblastí            
a zpřístupnit je svým obyvatelům

-  Města, která chtějí zpřístupnit venkovní 
sportovní hřiště pro náctileté a dospělé, 
aby zde mohli hrát basketbal, fotbal, 
hokej atd.

-  Domovy pro seniory, které chtějí, aby 
jejich obyvatelé zůstali aktivní a žili 
zdravý seniorský život.

FITNESS A SPORT 
PRO VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ

Pro jakékoli uživatele, veškeré účely a nejrůznější místa

pro každého
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0–60 %
Nízká účinnost

60–85 %
Středně  
účinný  
trénink

85–100 %
Vysoká účinnost, 
ale také vysoká obtížnost

Požadovaná 
intenzita

SPRÁVNÁ          
INTENZITA JE 
DŮLEŽITÁ 
Nejúčinnější cvičení 
je střední až vysoké 
intenzity. Vzhledem k 
tomu, že lidé jsou odlišní, 
musí být zařízení schopno 
nabídnout širokou škálu 
zátěží.
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Z vědeckých poznatků velmi dobře víme, 
co je zapotřebí k dosažení účinného cvi-
čení. Ať už cvičíte pro zdraví nebo výkon, 
víme, jakou intenzitu je třeba vynaložit, 
jaký typ cvičení vybrat a jak dlouho má 
cvičení trvat, abyste dosáhli požadovaných 
výsledků. Zdá se zřejmé, že cvičební 
zařízení musí nabízet takové funkce,            
aby těmto požadavkům vyhovovalo, ale  
ne vždy tomu tak bylo v případě venkovní-
ho fitness zařízení. Díky nejnovějším zaří-
zením KOMPAN je nyní možné venkovní 
hřiště vybavit takovým zařízením, které 

bývalo k dispozici pouze ve kvalitních 
vnitřních tréninkových centrech. 
Jednou z věcí, na které nám záleží, 
je výroba cvičebního vybavení pro lidi 
jakýchkoli velikostí a schopností. Se 
zařízeními KOMPAN toho lze dosáhnout 
dvěma způsoby: přizpůsobením pozice 
a nastavením odporu pro různé uživa-
tele. Jinými slovy, zařízení KOMPAN 
budete moci používat způsobem, který                                     
optimalizuje vaše osobní výsledky, ať              
už jste kdokoliv.

ÚČINNÉ 
VENKOVNÍ FITNESS
Lepší výsledky za kratší dobu

SPRÁVNÁ POZICE
Zařízení určená ke cvičení s využitím vlastní 
váhy nabízejí vždy širokou škálu možných pozic 
umožňujících snadné i náročné cvičení.

SPRÁVNÁ SPORTOVNÍ ZÁTĚŽ 
PRO KAŽDÉHO

Sportovní zátěž na cardio kole lze nastavit v rozpětí  
od velmi snadné až po extrémní.
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znalosti

TESTOVÁNÍ ÚČINNOSTI
Kardiorespirační účinnost zařízení Cross 
Trainer je potvrzena stejnými zkušebními 
metodami, které se používají k testování             
v profesionálním sportu.

ZAPOJENÍ 
SPRÁVNÝCH 
SVALŮ
Obrazovka ukazuje 
svalovou aktivitu při 
cvičení na Cross Traineru. 
Konstrukce veškerého 
zařízení KOMPAN je 
pečlivě vyladěna tak, aby 
uživateli poskytla optimální 
účinnost i zážitek.

VĚDECKÁ         
PŘESNOST
Vše zkontrolujeme a pak        
znovu překontrolujeme.
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znalosti

Vědecké poznatky jsou základem výroby 
co nejlepších fitness zařízení KOMPAN. 
Abychom měli jistotu, že znalosti a 
vědecké poznatky jsou zakotveny v naší 
kultuře, založili jsme KOMPAN Fitness 
institut. Tento institut vede MSc Morten 
Zacho, fyziolog s vědeckými zkušenostmi 
z výzkumu. KOMPAN Fitness institut 
provádí vlastní výzkum, ale také se inten-
zivně zaměřuje na sledování nejnovějších 

vědeckých oborů zabývajících se zdravím 
a cvičením a spolupracuje s univerzitami a 
skupinami odborníků.

Kolektivní znalosti z vědy a osvědčených 
postupů směřují přímo do vývoje zařízení, 
aby měli jejich uživatelé zaručeno bez-
pečné i účinné cvičení, ať už se jedná o 
vybavení pro seniory nebo cyklotrenažér 
pro sportovce.

FITNESS NA ZÁKLADĚ 
VĚDECKÝCH POZNATKŮ

KOMPAN Fitness institut
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Toto rozestavení zařízení do kruhu je 
jedním z nejpopulárnějších způsobů                                            
cvičení – kruhový trénink! Jedná se o 
snadno využitelný, všestranný cvičební 
program, který propojuje aerobní a                                               
rezistentní trénink. Skvělé je, že tato 
kombinace nevyžaduje žádné zvláštní 
dovednosti, její použití je snadné a velmi 

účinné. V rámci 30minutových cvičebních 
intervalů si každý může posílit svaly i 
kardiovaskulární kapacitu. 
Uspořádání zařízení do kruhu povzbuzuje 
sportovce ke vzájemné interakci a v jeho 
středu zůstává dostatek prostoru pro 
trenéra! Je to tedy perfektní řešení pro 
skupiny až 12 osob.

54

 2

 3

 1
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INFORMACE O PRODUKTU
Produkt
číslo

Název produktu Produkt
číslo

Název produktu

 1 FAZ607 Lavice na posilování dolní části zad  7 FAZ603 Leg Press

 2 FAZ606 Lavice na sedy lehy  8 PAR3005 Tabule velikosti XL

 3 FAZ604 Shoulder Press  9 FAZ605 Horizontal Row

 4 FAZ602 Pull Down  10 FAZ521 Cross Trainer s dotykovým displejem

 5 FAZ50101 City Bike s dotykovou obrazovkou  11 PAR4050 Lavice Agora

 6 FAZ601 Chest Press

V důsledku rozdílů v bezpečnostních normách se mohou objevit menší regionální odchylky

WELLNESS

6

7

8

10

11

9
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Elegantní, zakřivené konstrukce dokonale 
zapadnou do jakéhokoli prostředí, třeba 
i na hlavní třídě, promenádě, v parcích 
nebo na vrcholku mrakodrapu. Toto 
řešení vyžaduje minimum bezpečnostních 
povrchových úprav a může splynout                     
s jakýmkoli přirozeným prostředím.                                                      
Exkluzivní design a přirozené tvary lákají 
lidi, aby se přišli protáhnout. Skutečnost, 
že si zde každý najde své, je motivující 
pro uživatele všech věkových kategorií 
a schopností. Jízdní kola motivují lidi, 
kteří jdou okolo, aby si na ně sedli a 

vyzkoušeli je! Mohou absolvovat svou 
dávku cardio tréninku, a při tom si 
užívat hezký výhled. Posilovat lze s                                          
pomocí magnetických závaží, počínaje 
těmi s nízkou váhou pro začátečníky až po 
těžší závaží pro ty, kdo vyhledávají výzvy.
Účinek tréninku je obrovský a lze tak 
využít bezpočet různých variant cvičení.       
Je to dokonalé řešení pro malé prostory    
s XL ambicemi. Ale je také dostatečně 
velké pro celý sportovní tým nebo školní 
třídu. Toto řešení se vejde kamkoli.

 1  2

 3  4
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INFORMACE O PRODUKTU
Produkt
číslo

Název produktu

 1 FAZ50101 City Bike s dotykovou obrazovkou

 2 FAZ52101 Cross Trainer s obrazovkou

 3 FAZ30300 Stupátko, 60 cm

 4 FAZ30200 Stupátko, 40 cm

 5 FAZ201 Cross Training Combi 1

PROMENÁDA PRO 
AKTIVNÍ

V důsledku rozdílů v bezpečnostních normách se mohou objevit menší regionální odchylky

 5
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Toto venkovní fitness může tvořit doko-
nalé rozšíření sportovního centra. Je to 
kombinace skvěle navržených systémů 
volného závaží pro křížový trénink s 
funkčními, designovými prvky překážkové 
dráhy. Nabízí oblíbené možnosti tréninku 
známé z krytých fitness center, kde mohou 
uživatelé trénovat s prvky, jako jsou třeba 
trenažéry na zavěšování nebo magnetická 
závaží, v bezpečném prostředí odolném 
proti vandalismu.
Zapojit se může každý podle svých 
vlastních schopností díky patentovanému 
chytrému zařízení, které lze individuálně 

nastavit pro různé úrovně. Překážkovou 
dráhu obklopující plochu pro křížový 
trénink lze používat nezávisle nebo 
v  kombinaci s křížovým tréninkem, a                   
tak docílit intenzivnějšího výsledku.
Faktor zábavy je prvek, díky kterému se 
lidé do cvičení pouští znovu a znovu. 
Dospělí mohou cvičit společně se svými 
dětmi a poskytnou jim tak zkušenost, že 
aktivní životní styl je zábava. Pravdou je, 
že jakmile dráhu ukážete dětem, budou 
mít dospělí co dělat, aby s nimi udrželi 
krok.

 4

 3

 2

 1

 5

 6
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INFORMACE O PRODUKTU
Produkt
číslo

Název produktu Produkt
číslo

Název produktu

 1 FAZ52100 Cross Trainer s dotykovým displejem  8 FAZ30300 Stupátko, 60 cm

 2 FAZ101 Trenažér na zavěšování  9 FAZ105 Posilování trupu

 3 FSW211 Překážky  10 FSW214 Překážky na přelez a podlez

 4 FSW212 Double Turbo Challenge  11 FSW215 Balanční dráha

 5 PAR4051 Lavice s opěradlem Agora  12 FAZ51100 Arm Bike

 6 FSW221 Nášlapníkový set  13 FAZ50201 Sport Bike s dotykovou obrazovkou

 7 FAZ102 Magnetické závaží

V důsledku rozdílů v bezpečnostních normách se mohou objevit menší regionální odchylky

SPORTOVNÍ CENTRUM

 7

 8

9

13

 10

 11

 12
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Tato tělocvična na střeše vytvořila perfekt-
ní rozšíření možností, které tato budova 
nabízí! Poskytuje prostor, ve kterém 
mohou uživatelé absolvovat kompletní 
cvičební trénink a zároveň být venku a 
těžit ze všech pozitivních účinků na jejich 
zdraví a pohodu. 
Použití podobného uspořádání jako ve 
vnitřních prostorách a vytvoření různých 

tréninkových zón usnadňuje uživatelům 
pohyb a vyhledávání jimi preferovaných 
aktivit. 
Skvělé je, že takový cvičební prostor lze 
stejně tak snadno vybudovat ve veřejném 
parku, protože veškeré vybavení je 
certifikováno pro použití ve veřejných 
prostorách bez nutnosti dohledu.

 3

 7

 9

 10

 13

 6

 4
 5

 1

 2
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INFORMACE O PRODUKTU
Produkt
číslo

Název produktu Produkt
číslo

Název produktu

 1 FAZ605 Horizontal Row  9 FAZ105 Posilování trupu

 2 FAZ601 Chest Press  10 FAZ102 Magnetické závaží

 3 FAZ603 Leg Press  11 FSW201 Bradla

 4 FAZ604 Shoulder Press  12 FAZ101 Trenažér na zavěšování

 5 FAZ602 Pull Down  13 FAZ50201 Sport Bike s dotykovou obrazovkou

 6 FAZ607 Lavice na posilování dolní části zad  14 FAZ52101 Cross Trainer s obrazovkou

 7 FAZ606 Lavice na sedy lehy  15 FST930 Základna Bootcamp

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

V důsledku rozdílů v bezpečnostních normách se mohou objevit menší regionální odchylky

STŘEŠNÍ TĚLOCVIČNA

 8

 11

 14

 15

 16

 12
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Jak postupujeme životem, fyzická pohybli-
vost je pro nás zásadní. Abychom se vyh-
nuli omezením, musíme svá těla udržovat 
v pohybu a naši mysl zdravou. Toto řešení 
je koncipováno k propagaci aktivního a 
zdravého stárnutí a k možnosti rehabilitace 
po zranění ve veřejných prostorách. 
Krásná zahrada láká všechny k návštěvě 
a aktivitám odpovídajícím jejich úrovni, což 
je snadné díky nastavitelnosti posilovacích 

a cardio zařízení, která umožňují snadné 
udržování výdrže a síly.
Pád je velkým problémem pro mnoho 
starších lidí. K nehodám často dochází, 
protože člověk není schopen zvládnout 
nebo reagovat na malé změny povrchu, 
po kterém se pohybuje. Každodenním 
používáním vybavení si starší lidé mohou 
zlepšit svoji rovnováhu, vytrvalost, sílu a 
ohebnost – a hlavně snížit riziko pádu.

 1

 5

 6

 7

 8
9
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INFORMACE O PRODUKTU
Produkt
číslo

Název produktu Produkt
číslo

Název produktu

 1 FSW225 Surface Challenge 5  7 FSW231 Balanční deska

 2 FSW230 Dvojité schodiště  8 FSW227 Balanční stanice

 3 FAZ51100 Arm Bike  9 FSW223 Protahovací stanice

 4 FAZ50101 City Bike s dotykovou obrazovkou  10 FAZ603 Leg Press

 5 FSW222 Schod s oporou  11 FAZ605 Horizontal Row

 6 FSW228 Up & Go  12 FAZ601 Chest Press

V důsledku rozdílů v bezpečnostních normách se mohou objevit menší regionální odchylky

STAY FIT

 2

 3

 4

11

 10  12
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Toto venkovní fitness řešení bude inspirací 
ke hře a cvičení pro lidi všech věkových 
skupin. Dokáže tak zaktivovat přirozenou 
touhu zapojit se do činností spojujících 
pohyb, hbitost a výdrž do jednoduchého 
konceptu hry. Tato aktivní oblast nabízí 
zábavu a výzvy a její role – rozvíjení 
budoucích dospělých – je nejširší v rámci 
všech řešení skupiny KOMPAN. Protože 
pro děti je cvičení hrou, která zahrnuje 
pohybové aktivity. Zlepšují sílu svých svalů 

na konstrukci BLOQX, rozvíjejí schopnost 
udržovat rovnováhu při točení na Super-
nově a trénují svou vytrvalost při hraní v 
obřích věžích Gigant. 
Spojení herního a fitness zařízení umož-
ňuje rodičům posilovat, zatímco jejich děti 
si hrají na hřišti. Rodiče budou aktivním 
vzorem inspirujícím své děti, aby po celé 
své dětství žily zdravý a aktivní život a 
zůstaly aktivními i v dospělosti.

 2

 1

13

 12



FITNESS & SPORT 

  

21

INFORMACE O PRODUKTU
Produkt
číslo

Název produktu Produkt
číslo

Název produktu

 1 FSW104 Combi 4  9 FAZ30100 Stupátko, 20 cm

 2 FSW231 Balanční deska  10 FAZ30200 Stupátko, 40 cm

 3 FSW202 Lavice na kliky  11 FAZ30300 Stupátko, 60 cm

 4 FSW210 Trojbradla  12 BLX4104 BLOQX 4

 5 FSW228 Up & Go  13 GXY916 Supernova

 6 FAZ50101 City Bike s dotykovou obrazovkou  14 PCT3101 Věž Gigant L+XL & střední věž

 7 FAZ52101 Cross Trainer s obrazovkou  15 FAZ51100 Arm Bike

 8 FSW218 Čtvercové hrazdy, Stanice Pro

V důsledku rozdílů v bezpečnostních normách se mohou objevit menší regionální odchylky

HRAJ SI A TRÉNUJ

 4

 3

 5

 6
 7

 8

9
11

14

 10

 15
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Uživatelé se rádi vrací k překážkové dráze 
díky zábavě, kterou jim přináší. Kromě ry-
zího sportu je hravé cvičení spíše vzácné, 
ale překážkové dráhy vnášejí do tréninku 
zábavu a hru. Toto řešení představuje 
dokonalou překážkovou dráhu pro rodiny 
inspirovanou výzvami tradiční vojenské 
překážkové dráhy. Musí se tady běhat, 
skákat, plazit, šplhat a udržovat rovnová-

hu. Tato rodinná verze překážkové dráhy 
se odlišuje od verze určené pro vojáky 
tím, že zde nemusíte mít super kondici, 
abyste se při překonávání překážek bavili. 
Všechny překážky umožňují snadná i 
obtížná cvičení, aby si každý mohl zacvičit          
na své úrovni a dokázal absolvovat celé 
kolo nebo si je i několikrát zopakoval.

 4

 3

 5

 6

 7

9

 10



FITNESS & SPORT 

  

23

INFORMACE O PRODUKTU
Produkt
číslo

Název produktu Produkt
číslo

Název produktu

 1 PAR4163 Odpočinková ocelová lavička Agora Hangout  7 FSW215 Balanční dráha

 2 FSW212 Double Turbo Challenge  8 FSW219 Stupátka Combi

 3 FSW221 Nášlapníkový set  9 FSW218 Čtvercové hrazdy, Stanice Pro

 4 FSW214 Překážky na přelez a podlez  10 PAR4150 Ocelová lavička AGORA

 5 FSW213 Dvojitý ručkovací žebřík  11 FSW211 Překážky

 6 PAR3002 Stojan na kola TOPO  12 FSW216 Stěna se sítí

V důsledku rozdílů v bezpečnostních normách se mohou objevit menší regionální odchylky

PŘEKÁŽKOVÁ DRÁHA

 2

 1

 8

11

 12
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Je to vzrušující místo pro všechny, kdo 
chtějí rozvíjet svůj aktivní životní styl. 
Tato tělocvična pod širým nebem, stejně 
jako její kryté obdoby, je rozdělena do 
různých částí nabízejících nejrůznější,                  
na míru přizpůsobené možnosti. Spojením 
s velkým hřištěm se stává střediskem, 
které sdružuje lidi ze širokého okolí. 
Nabízí skvělou kombinaci zón s různým 
vybavením, které je snadno použitelné a 
nevyžaduje mnoho zkušeností s tréno-
váním. Přitahuje lidi, kteří chtějí účinně 
cvičit a svůj trénink si řídit sami. Zóny pro 

street workout a crossfit oslovují mladší 
publikum, protože jejich lákavá struktura 
podporuje zábavný a zároveň náročný 
trénink a možnost trénovat ve skupinách.  
Při budování oblasti takové velikosti je 
důležité ponechat otevřené prostory.           
Ty zde zajišťuje běžecká dráha a skupi-
nová tréninková zóna, kterou lze využívat 
k široké škále aktivit, jako jsou rozcvičky 
nebo lekce jógy či fitness programy.
Je to ideální oblast pro setkávání obyvatel 
ze širokého okolí.

 4

 2

 1
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 7
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INFORMACE O PRODUKTU
Zóna Zóna

 1 Běžecká dráha  6 Skupinová zóna

 2 Překážková dráha  7 Společenská zóna

 3 Kruhový trénink  8 Hřiště

 4 Cardio  9 Vzpírání

 5 Posilování  10 Street workout

V důsledku rozdílů v bezpečnostních normách se mohou objevit menší regionální odchylky

STŘEDISKO

 3

 8

 10

9
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Zóna prevence zranění je navržena jako 
ideální řešení pro každého, kdo chce cvičit 
pro zdraví a předcházet tak zranění, nebo 
rehabilitovat po úrazu nebo nemoci. 
Toto řešení se zaměřuje na tři klíčové   
prvky: cardio, posilování a mobilitu.       
Zařízení každé z vybraných kategorií je 
určeno k zajišťování řízeného a bezpeč-

ného pohybu a nastavitelného odporu.             
To znamená, že uživatelé se zraněním, 
handicapem nebo oslabením mohou    
účinně cvičit na své vlastní úrovni. 
Pro uživatele s nízkou fyzickou výkonností 
je také důležité, aby navržené řešení bylo 
lákavé a při cvičení nabyli sebevědomí.

11
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INFORMACE O PRODUKTU
Produkt
číslo

Název produktu Produkt
číslo

Název produktu

 1 FAZ52101 Cross Trainer s obrazovkou  10 FAZ607 Lavice na posilování dolní části zad

 2 FAZ50101 City Bike s dotykovou obrazovkou  11 FAZ606 Lavice na sedy lehy

 3 FAZ51100 Arm Bike  12 FAZ603 Leg Press

 4 FSW215 Balanční dráha  13 FAZ601 Chest Press

 5 PAR4050 Lavice Agora  14 FAZ602 Pull Down

 6 FAZ30100 Stupátko, 20 cm  15 FSW231 Balanční deska

 7 FAZ30200 Stupátko, 40 cm  16 FSW227 Balanční stanice

 8 FAZ30300 Stupátko, 60 cm  17 FSW238 Leg Lift & Pull Up

 9 FAZ101 Trenažér na zavěšování  18 FSW223 Protahovací stanice

V důsledku rozdílů v bezpečnostních normách se mohou objevit menší regionální odchylky

ZÓNA PREVENCE 
ZRANĚNÍ

13
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Online zážitky
Při tréninku je klíčová motivace. Uživa-
telé se mohou připojit přes Bluetooth         
k aplikaci Cardio KOMPAN a získat tak 
přístup k instruktážním a motivačním 
videím, ukládat aktivity a sdílet je na 
externích platformách.

Dotyková obrazovka jako volitelné vyba-
vení. Odolný 7“ LCD displej s ochranným 
sklem IK8 zajišťuje neustálou zpětnou 
vazbu ohledně rychlosti, vzdálenosti, 
času, spálených kalorií atd. Na displeji 
lze také nastavit odpor.

Intenzivní cvičení 
Nový Cross Trainer přidává 
extra úroveň intenzity díky 
speciálnímu režimu sprint 
(režim pro posílení hýžďo-
vých svalů), který umožňuje 
vysoký výdej kalorií.

CARDIO
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Populární Cross Trainer známý z krytých 
fitness center je nyní dostupný pro out-
doorový trénink. Crosstrainer společnosti 
KOMPAN s nejlepší ergonomií na trhu 
poskytuje intenzivní trénink a přidává extra 
stupeň intenzity díky speciálnímu režimu 
sprintu (speciální režim pro hýžďové 
svaly), který umožňuje cvičení s vysokým 
kalorickým výdajem posilujícím hýžďové 
svaly a dolní končetiny, přičemž se 
zaměřuje na svaly stabilizující střed těla. 
Crosstrainer společnosti KOMPAN posky-

tuje bezpečné cvičení bez nárazů, aniž    
by byly zbytečně zatěžovány klouby.
Série Cardio společnosti KOMPAN           
je konstruována tak, aby uživatelům 
jakéhokoli věku, fyzické kondice a fitness 
úrovně zajistila kardiovaskulární trénink, 
který udrží jejich tepovou frekvenci nad 
potřebnou 65% úrovní jejich maximální 
tepové frekvence. Inteligentní systém 
cvičení se automaticky přizpůsobí tempu 
nastavenému uživatelem, díky čemuž se 
uživateli dostane přiměřeného odporu.

KOLO, ARM BIKE A 
CROSS TRAINER
Indoorové cardio v outdoorovém prostředí

CARDIO PRO 
VŠECHNY

Arm bike zajišťuje intenzivní 
trénink horní poloviny těla. Je 

konstruován tak, aby jej mohli 
ovládat uživatelé různých stup-

ňů zdatnosti, a to jak vestoje, 
tak vsedě nebo z vozíčku. 

ZKONSTRUOVÁNO 
PRO VENKOVNÍ         
PROSTŘEDÍ

Voděodolná konstrukce vyrobená 
z mimořádně trvalých materiálů s 
vysokou odolností vůči vandalis-
mu a častému používání.
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City Bike s dotykovou obrazovkou
FAZ50101*

Sport Bike s dotykovou obrazovkou
FAZ50201*

Nastavitelné cvičení 
City Bike 
City Bike má nízkou přístupovou výšku, široké a pohodlné 
sedlo a vysoko umístěná držadla. Jedná se tedy o univerzální 
stacionární kolo, které může používat kdokoli.

Sport Bike 
Sport Bike má stejný nastavitelný odpor (25–750 W) 
jako City Bike, ale geometrie kola je přizpůsobena 
výkonnostnímu tréninku. Sedlo je užší a řídítka jsou 
umístěna níže, tak jak to známe ze závodních nebo 
indoorových spinningových kol.

Cross Trainer 
Cross Trainer od KOMPAN je na stejné úrovni jako nejlep-
ší ze všech svých příbuzných určených k vnitřnímu použití 
a je doplněn o nové funkce, jako je inovativní režim sprint, 
který uživateli umožňuje zvyšovat výkon a tvarovat stehna 
a hýždě.  

Arm Bike 
Arm Bike je velmi dobře přístupné zařízení, které lze pou-
žívat i vsedě z invalidního vozíku a umožňuje skvělý trénink 
horní části těla. Při používání ve stoje uživatel procvičuje celé 
tělo, protože zapojuje všechny velké svalové skupiny. 

PENDIN G

PENDING

PATENT
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Cross Trainer s obrazovkou
FAZ52101*

Arm Bike
FAZ51100*
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Instrukce a seřízení
U každého zařízení jsou uvedeny jasné pokyny, jak správně cvičit. QR kód 
odkazuje na aplikaci KOMPAN Fit, kde najdete další možnosti pro cvičení 
a trénink. 
Díky novému patentovanému seřizovacímu mechanismu je velmi snadné 
vybrat požadovaný odpor, a to rychlým otočením držadla. Kromě toho 
nehrozí uskřípnutí prstu.

Zkonstruováno 
pro dlouhou 
životnost
Všechny pohyblivé části, 
včetně mechanických 
dorazů, jsou vyrobeny z 
hliníku, oceli nebo jsou 
pozinkované a jsou uscho-
vány ve zcela uzavřeném 
krytu. V důsledku toho 
nedochází ke korozi ani 
k uvíznutí, díky čemuž        
je zařízení mimořádně 
odolné a bezpečné. Sloupec závaží

Uživatel může sestavovat 
závaží v 16 krocích po 5 kg 
od 5 kg do 80 kg. 

POSILOVÁNÍ
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Nové posilovací stroje KOMPAN zcela 
mění pravidla hry pro venkovní fitness. 
Nyní můžete mít k dispozici vysoce kvalitní 
kopii cvičebního systému, tak jak jej znáte 
z krytých fitness center. Nové stroje pracu-
jí se stejnými biomechanickými systémy a 
odporovými mechanismy jako mají vnitřní 
stroje s nastavitelným odporem, ale kromě 
toho jsou vybaveny potřebnými venkov-
ními funkcemi, jako jsou bezpečnost, 
odolnost a optimalizovaná jednoduchost 
ovládání uživatelem.

A co je na posilovacích strojích s nastavi-
telným odporem opravdu skvělé je, že je 
může používat kdokoliv. Jsou skvělé pro 
ty, kdo chtějí aktivně stárnout, pro spor-
tovce i ty, kdo si jen chtějí udržovat zdraví 
a cítit se dobře. Díky řízeným pohybům a 
rychlému a jednoduchému výběru odporu 
jsou stroje bezpečné, snadno použitelné a 
velmi časově efektivní.

SNADNO POUŽITELNÁ 
A NASTAVITELNÁ ZAŘÍZENÍ

Spojení vnitřní funkčnosti s venkovní kvalitou

DRŽADLA 
Speciální konstrukce držadel 
umožňuje lidem různých výšek 
dosáhnout správné pozice pro 
cvičení, aniž by bylo nutné 
nastavovat sedák. Konstrukce 
také umožňuje funkční rozší-
ření prostřednictvím různých 
poloh uchopení pro zaměření 
na konkrétní svalové části a      
předcházení přetížení.

SEDÁK 
Sedáky jsou mimořádně odolné a díky chytré 
konstrukci s vyříznutým středem a zkosenou 

hranou jsou také velmi pohodlné. 
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Cvičení celého těla 
s nastavitelným zařízením

Pět strojů a dvě lavice představují nejoblíbe-
nější vnitřní stroje a ve formě balíčku pokrývají 
všechny hlavní svalové skupiny těla. Všechny 
úhly tlačení a tažení horní částí těla jsou plně 
pokryty zařízeními: posilovač ramen, posilovač 
ramen a zad, posilovač na hrudník a přítahy a 
lavice na přítahy a posilování zad. 

Pro spodní část těla je zde lavice na posilování 
nohou, která umožňuje aktivaci všech svalů dolní 
části těla v jediném cvičení. A na závěr jsou zde 
lavice na sedy-lehy a lavice na posilování dolní 
části zad, které se zaměřují na střed těla, čímž je    
v podstatě pokryto celé tělo.  
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Chest Press
FAZ601*

Pull Down 
FAZ602*

Leg Press
FAZ603*
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Shoulder Press
FAZ604*

Horizontal Row 
FAZ605*

Lavice na sedy lehy 
FAZ606*

Lavice na posilování dolní části zad 
FAZ607*
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Trenažér 
na zavěšování
Ergonomicky tvarovaná držadla 
usnadňují rychlé a pohodlné 
umístění rukou a chodidel. 

CROSS TRÉNINK



FITNESS & SPORT 

  

37

Cross trénink je posilovací a kondiční 
cvičení, které zahrnuje funkční pohyby 
prováděné s vysokou úrovní intenzity. 
Tyto pohyby odpovídají těm, které lidé 
provádějí ve svém každodenním životě, 
jako jsou dřepy, tahání, tlačení atd. 
Většina uživatelů používá pro posilování 
a zvyšování vytrvalosti cviky, které jsou 
různými variantami dřepů, kliků a vzpírání 
a trvají předem stanovenou dobu. Liší se 
od tradičního cvičení, které určuje, kolikrát 

cvik během časového období zopakovat, 
a příslušné pohyby jsou předem přesně 
definovány. 
Množství různých cvičení, která lze pro-
vádět na Cross systémech, je obrovské 
a uživatelé mohou také jednoduše měnit 
složitost a intenzitu cvičení, což z něj činí 
systém, který umožňuje uživatelům všech 
věkových kategorií a schopností cvičit 
zábavným a efektivním způsobem.

FUNKČNÍ 
VENKOVNÍ TRÉNINK

Používejte gravitaci a hmotnost vlastního těla

SKÁKACÍ STUPÁTKA 
Stupátko je jedním z nejjedno-
dušších, ale vysoce všestranných 
tréninkových nástrojů. S jeho 
pomocí lze provádět spoustu cviků, 
od jednoduchých výstupů až po 
plyometrické skoky. 

VELKÉ TABULE 
Velké informační tabule zobrazují výběr nejdůleži-
tějších cvičení s různými úrovněmi obtížnosti. QR 
kód odkazuje na videa s cvičeními a na bezplatnou 
APLIKACI KOMPAN, kde najdete další cvičení a 
tréninky.

MAGNETICKÁ ZÁVAŽÍ
K dispozici jsou tři různá závaží       
(6, 9 a 12 kg), která lze volně otáčet 
a pohybovat s nimi nahoru a dolů po 
svislé tyči, čímž nabízejí širokou škálu 
cvičení.
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K Nastavitelný funkční trénink 
v nádherném designu

Cross systémy jsou vysoké a již z dálky viditelné konstrukce, které svým 
dynamickým vzhledem lákají občany k návštěvě a cvičení. Jsou 
navrženy jako otevřené konstrukce poskytující inovativní 
fitness zařízení od trenažérů na zavěšování přes posilo-
vací hrazdu až po volná závaží a bradla. Ústředním 
prvkem cross systému je nastavitelnost odporu: 
umožňuje každému uživateli trénovat podle své  
individuální kondice.

Různé konstrukce mohou stát samostatně nebo     
mohou být umístěny jako spojené konstrukce,          
ideální pro skupinové cvičení.

Konstrukci Cross systémů ocení nejen ti, kdo sem      
chodí trénovat. V roce 2017 získal tento systém              
v Austrálii ocenění Good Design Award a v Evropě        
Product Design Award. 

Trenažér na zavěšování
FAZ101*

Magnetické závaží
FAZ102*

Hrazdy
FAZ103*

Bradla
FAZ104*

Posilování trupu
FAZ105*

PATENTED
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Cross Training Combi 1
FAZ201*

Cross Training Combi 2
FAZ203*

Cross Training Combi 3
FAZ204*
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Optimalizované cvičení
Ručkovací žebřík je zkonstruován 
pro co nejlepší možný úchop rukou 
a mezi tyčemi je dodržena správná 
vzdálenost. 

Extra široké hrazdy
Konstrukce 138 cm široké hrazdy poskytuje dosta-
tečný prostor pro dynamické cvičení a podporuje 
pohyb do stran, jako například cvik typewriter, při 
kterém se tělo pohybuje jako psací stroj ze strany 
na stranu. Umožňuje uživatelům dělat přítahy vedle 
sebe a při tom soutěžit nebo se vzájemně motivovat.

Průměr hrazd je optimalizován na 32 mm pro        
dosažení nejlepšího možného uchycení rukou.

STREET WORKOUT
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Street workout a kalistenika jsou čím dál 
populárnější. Tyto disciplíny se dostávají 
do popředí zájmu zejména u mladých a 
vytvářejí tak potřebu vybavení pro street 
workout a kalisteniku ve školách, parcích 
a třeba i na rohu ulice. Nová řešení 

KOMPAN pro street workout a kalisteniku 
nabízejí řadu cvičení na jedné konstrukci, 
díky čemuž jsou nenáročná na prostor 
a hodí se do míst, kde je optimalizace 
prostoru klíčová.

INSPIROVÁNO ODBORNÍKY
Navrženo pro fitness příznivce

ZÁKLADNÍ STANOVIŠTĚ PRACUJÍCÍ S TĚLESNOU HMOTNOSTÍ
10 různých workout stanovišť v jednom. Tento balík kombinací nabízí vynikající street workout a 
kalistenická cvičení včetně všech základních prvků pro uživatele, kteří pustí uzdu své kreativitě. 

BRADLA  
Bradla najdete v každé Street Workout zóně a 
jsou určena k trénování stability horní části a 

středu těla. Zaoblené rohy umožňují pohodlné 
vyšvihnutí nohou přes bradla, takže zkoušení 
nových triků je bezpečné a nehrozí zranění.

LIDSKÁ VLAJKA
Vrcholový street workout a kalistenické cviče-
ní. Je to působivé cvičení vzdorující gravitaci. 
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Produkty Combi

Zařízení pro street workout jsou inspirována 
odborníky a koncipována tak, aby motivovala 
jak profesionály, tak fitness nadšence. 

Tato řada zahrnuje kombinace různých balíčků 
nabízejících ucelený street workout a kalistenic-
ká cvičení, přičemž zabírá jen málo místa. Tato 
zařízení nabízejí širokou paletu různých cvičení   
na malém prostoru a s nízkými investičními        
náklady.
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Combi 3
FSW103*

Combi 1
FSW101*

Combi 2
FSW102*
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Combi 4
FSW104*

Základna Bootcamp
FST930*

Combi 5
FSW105*

Základna Bootcamp
Základna Bootcamp umožňuje uživatelům ukládat činky 
v různých výškách a připevňovat boxerské pytle a mnoho 
dalších tréninkových zařízení (trenažéry na zavěšování, 
horolezecká lana, posilovací lana, pružné úchyty atd.).
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Šikmé dotlaky
FSW206*

Ručkovací žebřík
FSW205*

Stanice na přítahy Pro
FSW208*

Hrazda na kliky
FSW209*

Samostatné cvičební      
stanice 

Všechny cvičební stanice pro street workout jsou k 
dispozici jako samostatné produkty. Výhodou těchto 
stanic je, že se kolem nich mohou uživatelé volně po-
hybovat, aniž by jim v tom bránily jiné prvky. Mohou tak 
uživatele inspirovat i k těm nejdivočejším pohybům. 

Produkty jsou vyrobeny z oceli a jsou mimořádně     
odolné, takže vydrží desítky let i v nejnáročnějším 
prostředí.

Stěna na lidskou vlajku
FSW220*
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Bradla
FSW201*

Trojbradla
FSW210*

Lavice na kliky
FSW202*

Lavice na sedy lehy
FSW203*

Stupátko, 20 cm
FAZ30100*

Stupátko, 40 cm
FAZ30200*

Stupátko, 60 cm
FAZ30300*

Stupátko, 80 cm
FAZ30400*
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IA Street workout v přírodním stylu
Celý sortiment zařízení Street Workout, který přináší trend 
městského pouličního cvičení do přírodního prostředí nebo 
přináší přírodní prostředí do městského prostředí, je k              
dispozici také ve verzi z akátového dřeva. 

Akátové dřevo je velice pevný materiál s dlouhou životností 
a velmi vysokým obsahem přírodních olejů. Díky němu jsou 
venkovní fitness konstrukce velmi odolné, téměř bezúdržbové          
a schopné odolávat po mnoho let.

Combi 2 Robinia
FRO102*

Combi 5 Robinia
FRO105*
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Combi 4 Robinia
FRO104*

Bradla Robinia
FRO201*

Lavice na kliky Robinia
FRO202*

Hrazda na kliky Robinia
FRO209*

Lavice na sedy lehy Robinia
FRO203*
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STAY FIT

Bezpečné nastoupe-
ní do autobusu 
Reaktivní balanční deska podporuje 
reakci na nestabilní povrchy a rov-
nováhu. V každodenním životě by 
to mohlo simulovat nastupování do 
autobusu nebo chůzi po kluzkém 
povrchu.

Nahoru a dolů po schodech    
Schody mohou být pro seniory obtížné. 
Trénink bezpečného chození po schodech 
je tak maximálně důležitý. Řešení schodů 
je k dispozici v různých úrovních obtížnosti. 
Liší se sklon i míra podpory prostřednictvím 
ručních opěr.
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Jak postupujeme životem, je fyzická 
pohyblivost zásadní pro nás všechny. 
Abychom se nepotýkali s omezeními, 
musíme si svou mysl udržovat zdravou a 
tělo v pohybu. Řada Stay fit od KOMPAN 
je koncipována k propagaci aktivního a 
zdravého stárnutí a k možnosti provádění 
rehabilitace po zranění ve veřejných 
prostorách. 

Portfolio KOMPAN Stay fit nabízí řadu tré-
ninkových stanovišť, přičemž každé z nich 
zajišťuje trénink základních dovedností. 
Každé stanoviště je inspirováno aktivitami 
a překážkami, se kterými se lidé setkávají 
v každodenním životě. Zlepšování základ-
ních dovedností mobility je důležité během 
všech etap života, díky čemuž je řada 
KOMPAN Stay fit vhodná pro všechny 
skupiny uživatelů.

ZŮSTAŇTE FIT, BUĎTE 
MOBILNÍ, STÁRNĚTE 

ZDRAVĚ
S tréninkem mobility a rehabilitačním cvičením

PREVENCE PÁDU 
Surface challenge je konstruována za účelem prevence 
pádu seniorů tím, že jim poskytne bezpečnou příležitost 
vyzkoušet si chůzi na površích a překážkách, se kterými 

se setkáváme v každodenním životě. 

TESTOVÁNÍ SCHOPNOSTÍ
Toto stanoviště je zaměřeno na sedání a stoupání a na zvedání 
se a chůzi. Madlo uprostřed a kulatá rukojeť v bodě otáčení 
poskytují v případě potřeby maximální bezpečí a podporu. 

DOBRÉ UDRŽOVÁNÍ 
ROVNOVÁHY A SILNÉ 
KOTNÍKY

Čtyři cvičení na Balanční stanici mají 
různé úrovně obtížnosti. Umístění 
těchto čtyř stanovišť do kruhu vybízí k 
sociální interakci.
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Prevence pádu a udržování      
rovnováhy

Produktová řada Stay fit se skládá z řady nástrojů pro 
zlepšování rovnováhy, síly a mobility. Tyto konstrukce jsou 
navrženy s ohledem na vysoce prioritní bezpečnost a snad-
né používání. Konkrétně jsou zaměřeny na skupiny uživatelů 
se sníženými fyzickými schopnostmi, jako jsou starší lidé, 
pacienti nebo osoby rehabilitující po zranění. Předcházení  
pádům a trénování rovnováhy jsou velmi důležité nejen 
pro starší osoby, ale také pro ty, kdo se znovu učí chodit po                
středně závažných nebo vážných zraněních. 

Surface Challenge 
Prvek Surface Challenge napodobuje typické příčiny pádu tím, 
že staví do cesty překážky, na které narážíme v každodenním 
životě. Díky dvojímu zábradlí lze procvičovat potřebné dovednosti 
pro předcházení pádům v bezpečném a kontrolovaném prostředí.

Reaktivní balanční deska 
Reaktivní balanční deska je jedním z nejúčinnějších způsobů     
trénování rovnováhy. Tělo musí být vyvážené a zároveň reagovat 
na pohyblivý povrch. Díky dvojitému zábradlí je trénování rovnová-
hy velmi bezpečné a s pomocí čtyř dotykových značek na sloupcích 
lze provádět širokou škálu různých cvičení.
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Protahovací stanice
FSW223*

Surface Challenge 3
FSW224*

Surface Challenge 5
FSW225*

Kotouč Flex
FSW226*

Balanční deska
FSW231*
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Balanční stanice
FSW227*

Up & Go
FSW228*

Schodiště a rampa
FSW229*

Dvojité schodiště
FSW230*

Schod s oporou
FSW222*
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Funkční a flexibilní 
pro jakýkoli prostor

Zařízení Stay fit, jejichž účelem je rozvíjení síly a 
koordinace, jsou zkonstruována s použitím jediného 
centrálního sloupku, který spojuje dvě tréninkové 
stanice, díky čemuž nabízí vysokou funkčnost 
na metr čtvereční. Lze tak vytvořit vysoce funkční 
workout jen s několika zařízeními a omezeným 
rozpočtem. 

Výkonnou kombinací je FSW238. Spojuje nejčastěji 
používaná zařízení na silová cvičení – hrazdu na   
přítahy a leg-lift na zvedání nohou. Lze je také používat 
pro posilování tricepsů na několika metrech čtverečních. 
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Flex Wheel & Leg Lift
FSW237*

Leg Lift & Pull Up
FSW238*

Twist & Flex Wheel
FSW236*
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První venkovní fitness 
trampolína na světě

Nová trampolína Fitness Jumper od      
KOMPAN je navržena pro maximální         
zábavu, ale je samozřejmě také účinná a 
určená pro každého.

Cvičení na trampolíně Fitness Jumper      
KOMPAN přináší intenzivní kardiovaskulární 
trénink, trénování rovnováhy a zlepšování 
hustoty kostí.

Fitness trampolína je výzvou pro zkušeného 
sportovce i pro průměrného fitness nadšence.
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Dvojitý Fitness Jumper
FSW233*

Fitness Jumper Wobble
FSW234*

Fitness Jumper Flex
FSW235*

Fitness Jumper
FSW232*
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Skákání 
Skákání je skvělé cvičení, 
protože zlepšuje sílu, 
hbitost a hustotu kostí a je              
vynikajícím spalovačem 
kalorií.

PŘEKÁŽKOVÉ DRÁHY

Lezení
Snadný přístup umožňují lezecké úchyty a stupát-
ka. Zkušený uživatel dokáže překonat 2,40 m vy-
sokou překážku bez jakékoli pomoci. Lezení není 
jen o tělesném cvičení! Je to také o překonávání 
strachu z výšek.
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RUČKOVÁNÍ
Ručkováním si uživatelé testují 
svou sílu horní části těla a koordinaci.

Překážkové dráhy mají svůj původ ve 
vojenském výcviku. Ale již v 70. letech si 
našly cestu do veřejných parků, kde je 
mohl využívat každý. V poslední době jsou 
překážkové závody jedním z nejrychleji se 
rozrůstajících outdoorových sportů, které 

přitahují lidi všech věkových kategorií a 
schopností. Představují výzvu a rozvíjejí 
duševní i fyzické síly. Různé způsoby    
cvičení umožňují různé úrovně obtížnosti, 
a tímto jsou vhodné pro mladé i starší, 
silné i netrénované.

NÁROČNÝ 
FYZICKÝ TRÉNINK

Pro začátečníky i trénované sportovce

BALANCOVÁNÍ
 Vyvažování posiluje   

svaly umožňující        
udržovat vzpřímené tělo 

a stejně tak i svaly nohou 
a střed těla. 

PLÍŽENÍ
Plížení je skvělé cvičení, které zlepšuje 
koordinaci celého těla a posiluje trup. 



56       FITNESS & SPORT

P
Ř

E
K

Á
Ž

K
O

V
É

 D
R

Á
H

Y Výzva pro všechny

Překážky KOMPAN jsou zkonstruovány tak, 
aby představovaly výzvu pro všechny uživatele 
s úrovní odpovídající jejich schopnostem. 
Chytrá stupátka a kvalitní úchopy usnadní              
začátečníkům jejich začátky s používáním        
zařízení a díky jeho velikosti a výšce zde         
najdou své výzvy i ti nejpokročilejší sportovci! 

Double Turbo Challenge
FSW212*

Balanční dráha
FSW215*

Dvojitý ručkovací žebřík
FSW213*

Stěna se sítí
FSW216*



FITNESS & SPORT       57*Další specifikace produktu naleznete na straně 84-86

Překážky na přelez a podlez
FSW214*

Překážky
FSW211*

Šestiúhelníkové hrazdy, Stanice Pro
FSW217*

Čtvercové hrazdy, Stanice Pro
FSW218*

Nášlapníkový set
FSW221*

Stupátka Combi
FSW219*
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Překážkové dráhy 
v přírodním stylu

Překážky KOMPAN jsou zkonstruovány tak, 
aby představovaly výzvu pro všechny uživa-
tele s úrovní odpovídající jejich schopnostem.  
Chytrá stupátka a kvalitní úchopy usnadní 
začátečníkům jejich začátky s používáním 
tohoto zařízení a díky jeho velikosti a výšce zde 
najdou své výzvy i ti nejpokročilejší sportovci!  

Akátové dřevo je velice pevný materiál s dlouhou 
životností a vysokým obsahem přírodních olejů. 
Díky němu jsou venkovní fitness konstrukce velmi 
odolné, téměř bezúdržbové a schopné vydržet po 
desítky let.
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Čtvercové žebřiny Robinia
FRO218*

Dvojitý ručkovací žebřík Robinia
FRO213*

Stěna se sítí Robinia
FRO216*
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Překážky Robinia
FRO211*

Překážky na přelez a podlez Robinia
FRO214*

Kladina Robinia
FRO215*

Double Turbo Challenge Robinia
FRO212*
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Další informace
Máte-li zájem o další informace o 
možnostech konfigurovatelného     
fitness a sportovního zařízení, 
obraťte se na nás. Upozorňujeme,          
že ceny a dodací podmínky            
vycházejí ze zvolené konfigurace. Konfigurátor produktu viz www.kompan.com

KLID A HARMONIE
Stylové antracitově šedé fitness zařízení 
tohoto fitness a rehabilitačního sportoviště 
dokonale ladí s klidem a zelení okolního 

prostředí.

VÍČKO     
SLOUPKU:
–  Šedé plastové 

nebo hliníkové

TYP UKOTVENÍ:
–  Do země 

v libovolné hloubce

–  Na povrchu  
pomocí rozpína-
cích šroubů
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Barvy oceli

* Barva je k dispozici v 
matné či lesklé úpravě

Výrazného vizuálního a kreativního vzhle-
du lze dosáhnout doplněním ocelových 
dílů fitness zařízení speciálními barvami. 

Vybírat lze z různých barev navozujících 
konkrétní motiv nebo jimi podpořit či 
vyzdvihnout celkový tématický design, 

estetický přístup, okolí fitness 
plochy nebo dokonce podpořit 
prezentaci konkrétní značky nebo 
firemní identity. Hranicemi pak 
bude pouze vaše představivost.

ROBUSTNÍ DESIGN    
A BARVY
Vytvoření individuálního vzhledu

JASNÁ NEBO SVĚŽÍ
Úžasně vypadající fitness řešení může 
vypadat ještě působivěji v jasně žluté 
nebo svěží světle modré barvě.

Žlutá
NCS S 2070-Y20R

(RAL 1006)

Hnědá*
NCS S 7020-Y40R

(RAL 8011)

Oranžová
NCS S 2070-Y50R  

(RAL 2010)

Antracitová šedá*
NCS S 8005-B20G

(RAL 7016)

Červená
NCS S 1580-Y90R

(RAL 3001)

Zelenožlutá
NCS S 1070-G30Y

Safírová modrá*
NCS S 7020-R80B

(RAL 5003)

Světle modrá
NCS S 2060-B

(RAL 5012)

Standardní sortiment 
obsahuje 8 senzačních 
barev.
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povrchový design
ODOLNOST VŮČI UV ZÁŘENÍ  
A POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM
K nanášení symbolů a značek na povrchovou 
vrstvu FLEXOTOP je používán speciální typ 
barev odolných vůči UV záření a povětrnostním 
vlivům. Pro snadnou a přesnou aplikaci navrhla 
společnost KOMPAN speciální sadu šablon.

DESIGN 
A POHODLÍ
Design této fitness 

plochy byl vytvořen jako               
integrovaný koncept 

s typem povrchu            
poskytujícím při cvičení 

maximální pohodlí.
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povrchový design

FUNKČNÍ                           
POVRCHOVÁ VRSTVA 
FLEXOTOP™

 
ECO

Designéři mohu při používání povrchu 
FLEXOTOPTM ECO popustit uzdu své 
kreativitě. Různé barvy, tvary a grafika 
mohou podtrhnout a zdůraznit celkový 
designový motiv a také rozšířit funkčnost 
ze zařízení na povrch. Měkký, ale pevný 
povrch je velmi dobře přístupný a umož-
ňuje také snadný přístup na fitness plochu 
pro vozíčkáře. 

FLEXOTOPTM ECO je vysoce kvalitní litý 
povrch společnosti KOMPAN. Z bezpeč-

nostního hlediska tato povrchová úprava 
díky dvouvrstvé konstrukci zajišťuje vyni-
kající tlumení nárazů. Funkčnost a kvalita 
jsou zajištěny certifikací TÜV podle norem 
EN 1177 a BS 7188. 

Z provozního hlediska nabízí          
FLEXOTOPTM ECO čistý a příjemný po-
vrch s velmi nízkými náklady na údržbu.

SUR11118-902 
Vaječná skořápka

RAL 1015

SUR11107-902 
Hliněná červená

RAL 3016

SUR11125-902
Růžová

RAL 4010

SUR11117-902
Písková

RAL 1011

SUR11119-902
Hnědá

RAL 8011

SUR11122-902
Fialová

RAL 5022

SUR11113-902 
Zemská žlutá

RAL 1006

SUR11152-902
Jílová

SUR11109-902
Modrá

RAL 5005

SUR11114-902 
Světle žlutá
RAL 1018

SUR11255-903
Flexogrind

SUR11267-903
Sneakergrind

SUR11105-902
Světle šedá
RAL 7047

SUR11154-902
Azurit

SUR11121-902
Aqua

RAL 5018

SUR11123-902
Středně šedá

RAL 7037

SUR11108-902
Světle modrá

RAL 5012

SUR11106-902
Signální červená

RAL 3001

SUR11101-902
Černá

RAL 9005

SUR11111-902 
Tmavě zelená

RAL 6005

SUR11110-902
Zelená 

RAL 6017

SUR11120-902
Zelenožlutá
RAL 6018

SUR11115-902 
Světlá oranžová

RAL 2004

SUR11130-902 
Tmavě šedá
RAL 7016

SUR11124-902
Tmavě           

modro-zelená
RAL 5020

Povrchové barvy 

SYMBOLY A 
ZNAČKY
Sady symbolů a 
značek umístěných 
na povrchu optimali-
zují využití dostupné 
plochy. Vzory vytvá-
řejí speciální zóny 
pro funkční trénink 
provozovaný podle 
grafických odkazů na 
zemi.





MULTISPORT
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Města se stále vyznačují nedostatkem 
prostoru. A v dnešní době nejsou města 
navrhována pro účely podporování 
aktivního životního stylu. Jsou neustále 
plná lidí a dopravního ruchu. A jak všichni 
víme, míče a auta nejdou příliš dohroma-
dy. Avšak ochota vytvářet prostory, kde 
mohou děti i dospělí hrát míčové hry a 
rozvíjet i další sportovní aktivity, je naštěstí 
na vzestupu. Ideálním řešením pro hustě 
osídlené oblasti je víceúčelová hrací      

plocha MUGA, protože je především vyso-
ká a plně uzavřená, díky čemuž se žádný 
míč nedostane mimo hřiště. Kromě toho 
má velmi otevřený a transparentní design, 
takže diváci mají přehled o tom, co se děje 
na kurtu, nezamezuje ani pronikání světla 
a nebrání ve výhledu. 
Celkově vzato, je to úžasná malá plocha 
nabízející obrovské možnosti v bezpeč-
ném a uzavřeném prostředí.



FITNESS & SPORT 

  

67

INFORMACE O PRODUKTU
Produkt
číslo

Název produktu

 1 FRE600701 MUGA, 12 x 24 m, výška 5 m, ocel

 

V důsledku rozdílů v bezpečnostních normách se mohou objevit menší regionální odchylky

MĚSTSKÉ CENTRUM

1
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V poslední době získávají na popularitě 
veřejné parky. Jsou to prostory, které přita-
hují obrovská množství lidí. Někteří z nich 
si sem chodí odpočinout, přečíst si knihu 
nebo si prostě užít pobyt uprostřed zeleně. 
Jiní sem míří za schůzkami s dalšími lidmi 
a různými aktivitami.
Někdy však může docházet ke konfliktním 
situacím, například když dětí běhají za 
míčem v místech, kde se jiní připravují    
na grilování.
Tomu lze snadno zabránit. Stačí v 
parku vytvořit aktivní a neaktivní zóny.             

Pro aktivní zónu je skvělým řešením víceú-
čelová herní plocha. 
Je navržena tak, aby se míč nikdy ne-
zatoulal mimo ni a zároveň je využitelná 
k mnoha jiným sportům. Díky použití 
panelů z kompozitu dřevo-plast, které jsou 
zároveň bezúdržbové, MUGA přirozeně 
zapadne do prostředí parku. Na ocelové 
konstrukční díly se vztahuje doživotní 
záruka, která je důležitá, protože se jedná 
o místo, které bude využíváno intenzivně  
a velkým počtem lidí!

1
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INFORMACE O PRODUKTU
Produkt
číslo

Název produktu

 1 FRE600403 MUGA, 20 x 39 m, nízká 1 m, design dřeva

 2 NRO865 Hbitostní dráha 6

 3 PAR1011 Kulatý stůl Rumba Ø 130 cm

 4 PAR1006 Zahnutá lavice Rumba 90°

V důsledku rozdílů v bezpečnostních normách se mohou objevit menší regionální odchylky

CENTRÁLNÍ PARK

4

3

2
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Zde máme vzrušující řešení, které funguje 
jako plnohodnotné rozšíření vnitřních 
sportovních zařízení univerzity. MUGA je 
umístěná v centru, kde lze hrát basketbal, 
fotbal, házenou i hokej. Dolní řada panelů 
je zcela plochá a uzavřená. Díky nim 
se míč vždy odrazí správným směrem 
a nedochází tak k přerušení hry. Výše 
umístěné panely jsou průhledné, aby mohli 
zápas sledovat diváci a zároveň neumožní 
míči uniknout ze hřiště.
Celá zbývající plocha okolo centra MUGA 

je vybavena pro další rekreační sporty. 
Místo si zde najde každý vyznavač ak-
tivního životního stylu. Kruhová fitness 
plocha nabízí prostor pro skupinové nebo 
individuální trénování, pro posilování 
a zvyšování vytrvalosti. Také připojení 
běžecké dráhy se projevilo jako vhodný 
doplněk aktivního prostoru, jako je tento, 
zejména je-li také připojen k překážkové 
dráze, jako zde, která přináší další výzvy  
a spoustu zábavy.
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INFORMACE O PRODUKTU
Produkt
číslo

Název produktu Produkt
číslo

Název produktu

 1 FRE601001 MUGA, 16x31 m, nízké 2 m, kombinace oceli a desek  9 FSW201 Bradla

 2 FAZ30100 Stupátko, 20 cm  10 FSW212 Double Turbo Challenge

 3 FAZ30200 Stupátko, 40 cm  11 FSW215 Balanční dráha

 4 FAZ30300 Stupátko, 60 cm  12 FSW216 Stěna se sítí

 5 FAZ105 Posilování trupu  13 FSW221 Nášlapníkový set

 6 FAZ102 Magnetické závaží  14 FSW211 Překážky

 7 FAZ101 Trenažér na zavěšování  15 FSW213 Dvojitý ručkovací žebřík

 8 FAZ50101 City Bike s dotykovou obrazovkou

V důsledku rozdílů v bezpečnostních normách se mohou objevit menší regionální odchylky

STADIÓN
1314

1

11

10

12
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Život na předměstí je především o 
rodinách. Mezi obyvateli naleznete 
mladé rodiny i aktivní starší lidi. Budování     
společného prostoru, který bude aktivní 
i atraktivní pro tak rozmanité složení 
obyvatel této oblasti, je velkou výzvou. 
Pro takové účely se hodí víceúčelová 

herní plocha, která kombinuje hraní, sport 
i fitness. Dokáže spojit rodinu i sousedy 
při hraní basketbalu, házené nebo fotbalu.  
Plochu lze využívat jako plnohodnotné 
hřiště nebo ji lze snadno rozdělit na více 
hracích ploch, kde může probíhat více her 
současně.

4 5
3

2
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INFORMACE O PRODUKTU
Produkt
číslo

Název produktu

 1 Nakonfigurovaná víceúčelová herní plocha

 2 FAZ201 Cross Training Combi 1

 3 FAZ30100 Stupátko, 20 cm

 4 FAZ30200 Stupátko, 40 cm

 5 FAZ30300 Stupátko, 60 cm

V důsledku rozdílů v bezpečnostních normách se mohou objevit menší regionální odchylky

PŘEDMĚSTÍ

1
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Víceúčelová herní plocha KOMPAN 
(MUGA) je navržena jako flexibilní systém 
vhodný do jakéhokoli prostředí. Inteligentní 
koncepce plochy MUGA poskytuje pro-
story pro mnoho druhů sportovních her 
– fotbal, basketbal, hokej, volejbal, tenis, 
házená, badminton ... seznam je dlouhý.
Sportovní areály určené pro míčové hry 
jsou ve školách velmi populární. Nadšený-
mi uživateli jsou nejen děti, ale i učitelé. Ti 
také jednotně tvrdí, že hřiště vždy posky-
tovala více příležitostí pro fyzické aktivity a 
snižovala počty konfliktů během přestávek. 

Hřiště také mívají zásluhu na vyšší sou-
středěnosti dětí ve třídě a jejich ochotě se 
učit. A co děti? Ty jsou prostě nesmírně 
šťastné, protože mají to, na co mají právo 
– široké možnosti pro zábavu a hru!
Zcela rovná plocha uvnitř centra MUGA 
nedovolí míči vylétnout ven, díky čemuž 
může být hra mnohem intenzivnější, pro-
tože není narušována tolika nechtěnými 
přestávkami. Další výhodou je, že děti, 
které si v centru MUGA nehrají, nejsou 
rušeny vyletujícími míči.

1



FITNESS & SPORT 

  

75

V důsledku rozdílů v bezpečnostních normách se mohou objevit menší regionální odchylky

INFORMACE O PRODUKTU
Produkt
číslo

Název produktu

 1 FRE600501 MUGA, 11x15 m, nízké 1 m, ocel

 2 BLX4103 BLOQX 3

 3 FRE601201 Ohrazené hřiště Panna, nízké

 4 GXY916 Supernova

HRY NA ŠKOLNÍM HŘIŠTI 

4

3

2
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s míčem na hřišti
Od chvíle, kdy Aztékové a Mayové objevili latex, s jehož 
použitím později vyrobili odrážející se kulovitý předmět, se 
míčové hry staly součástí života lidí. Předznamenaly tak 
dalších 5 000 let strávených hledáním dokonalého místa 
na hru. Různé míčové hry se od sebe liší, stejně jako míče 
a povrchy, na kterých se hrají, ale všechny se vyvinuly pro 
zážitky, soutěž a zábavu. 

Ideálním místem pro tyto zážitky je v MUGA, víceúčelová her-
ní plocha KOMPAN. Jak již název napovídá, místo je otevřené 
ke hraní her různých forem zavedených sportů, jako je fotbal, 
basketbal, tenis a hokej. Vzrušující však je, že je také ideálním 
místem pro vynalézání jejich různých obměn. Právě zde nejsou 
nutná psaná pravidla, stačí se dohodnout. Jediným společným 
pravidlem je bavit se a sportovat pro zdraví. MUGA je pro sport 
tím, čím je obchod pro nakupování. Poskytuje optimalizovanou 
plochu, ústřední bod aktivit, případně speciálně upravený pro 
uspokojování konkrétních potřeb. Ve venkovském či městském 
prostředí jsou tyto kompaktní stadiony důležitým společenským 
přínosem – nástrojem k vytvoření zdravé a aktivní komunity.

MUGA, 12x24 m, ocel
FRE600101

MUGA, 12x24 m, HDPE
FRE600102

MUGA, 12x24 m, WPC
FRE600103

MUGA, 12x24 m, ocel
FRE600201

MUGA, 13x26 m, nízké 1 m, dřevěný vzhled
FRE600803

MUGA, 16x31 m, nízké 2 m, kombinace oceli a desek
FRE601001
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MUGA, 11x15 m, nízké 1 m, ocel
FRE600501

Brána Multi, 3 m
FRE601401

Brána Multi, 8 m
FRE601501

Brána Multi, 12 m
FRE601601

Ohrazené hřiště Panna, nízké
FRE601201

Ohrazené hřiště Panna, vysoké
FRE601301

K DOSTÁNÍ 
TAKÉ

V DALŠÍCH 
VELIKOS-

TECH
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T Nejlepší zážitky pro sportovce
Cosmos Multisport propůjčuje hřišti lehce výstřední vzhled. Jeho 
osmiúhelníkový tvar nabízený v pěti velikostech zůstává stejný, ale s 
použitím panelů HDPE je hra pro mladé sportovce mnohem pohodl-
nější. Tabule z polyethylenu s vysokou hustotou tvoří plochu odolnou 
proti jakýmkoli nevypočitatelným výstřelům, míč zůstává stále ve hře,   
a protože hřiště nemá žádné rohy, hra trvá nepřetržitě.  
Kromě toho jsou brankoviště v horní části užší než základna, což 
podporuje hru na úrovni země, eliminuje potřebu brankářů a opět hře 
přidává na tempu a divokosti.

Kopání míče jen tak pro radost je skvělé pro společenský kontakt, 
soutěživost, ale i posilování přátelství a podporu aktivního a 
zdravého životního stylu. Cosmos, stejně jako ostatní prvky řady 
Multisport, jsou výzvou pro okolo jdoucí děti, aby se zastavily 
a zeptaly se: „Můžu se přidat?“ Basketbalový koš ve správné 
NBA výšce se lákavě vznáší nad brankovištěm, takže – 
stačí si vybrat, kterému sportu dáte přednost.  

Hřiště COSMOS, 12x20 m
FRE2110

Brána Multi, 3 m
FRE2210

Brána Multi, 5 m
FRE2211

Brána Multi, 9 m
FRE2212

K DOSTÁNÍ 
TAKÉ

V DALŠÍCH 
VELIKOS-

TECH
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Brána Multi, 12 m
FRE2213

Minibrána
FRE3051

Brána
FRE3050

Síť Multi
FRE3031

Basketbalový koš
FRE3025

Třícestný koš Surprise
FRE3024

Kobylka, 6 ks
FRE3045

Opěrka Sit & Stand
FRE3054
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1 m

3 m
2 m

5 m

FLEXIBILNÍ 
KONFIGURACE

Pro víceúčelové herní plochy

HLAVNÍ MOŽNOSTI      
BRANEK:
– Venkovní koš
– Plně uzavřená ocel
– Plně uzavřená síť
– Otevřené strany branky pro vstup
– Brána pro vozíčkáře

Konfigurace v několika    
jednoduchých krocích

1. Zvolíte velikost a výšku

4. Zvolíte přístup

2. Zvolíte materiály a barvy

Panely v šedé nebo 
modré barvě

Kompozit  
dřevo-plast (WPC)

Ocelové díly z     
mechově zelené 
nebo pozinkované 
oceli

3. Zvolíte typy her
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Další informace
Obraťte se na nás, potřebujete-li více informací o možnostech 
konfigurovatelného fitness a sportovního vybavení.
Upozorňujeme, že ceny a dodací podmínky závisí 
na vybraných konfiguracích.

MOŽNOSTI      
PANELŮ:
– Ocelové trubky
– HDPE panely
–  Kompozit  

dřevo-plast (WPC)
– Záchytná síť na 
míče

MOŽNOSTI SLOUPŮ:
– Výška od 1 do 5 m
– Žárově pozinkovaný
–  Práškem lakovaný,      

mechově zelený

HERNÍ MOŽNOSTI:
– Brána Multi (3 x 2 m)
– Basketbalový koš
– Mini brána
– Brána Panna
– Síť Multi
– Panel pro střelbu na cíl

MOŽNOSTI      
PŘÍSTUPU:
– Vstupní brána
– Služební brána
– Hokejový vstup

Konfigurátor produktu viz www.kompan.com
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MATERIÁLY            
NEJVYŠŠÍ KVALITY
Navrženo a vyrobeno pro dlouhou životnost

ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ 
OCEL
Naše povrchy z OCELI a ocelové rámy jsou 
žárově pozinkované bezolovnatým zinkem, 
uvnitř i vně, v souladu s celosvětovými 
bezpečnostními standardy ISO vztahujícími 
se na venkovní fitness zařízení. Pozinkování 
zajišťuje vynikající odolnost proti korozi v 
okolním prostředí a bezúdržbovost.

AKÁTOVÉ DŘEVO
Akátové dřevo je velice pevný materiál 
s dlouhou životností a velmi vysokým 
obsahem přírodních olejů. Díky němu jsou 
venkovní fitness hřiště velmi odolná, téměř 
bezúdržbová a schopná vydržet po mnoho 
let.

SLOUPY
HLAVNÍ SLOUPY jsou k dispozici ve třech 
variantách z různých materiálů. Máte tak 
možnost vybrat si vzhled i kvalitu podle 
svého vlastního vkusu: 1. Impregnované 
borovicové desky s ocelovými patkami 
zapuštěnými do země. 2. Žárově pozinko-
vaná ocel s práškově lakovaným povrchem.                
3. Barevně eloxovaný hliník bez obsahu 
olova. Všechny typy sloupů jsou navrženy 
tak, aby zajišťovaly dlouhou životnost a 
nízké nároky na údržbu.

PANELY
PANELY jsou vyrobeny z materiálu            
EcoCore™, který je vysoce odolný proti 
vandalismu i velmi trvanlivý. Díky němu bude 
vaše venkovní fitness hřiště vypadat dobře po 
celá desetiletí. EcoCore™ má navíc maximál-
ní ochranu proti UV záření, která zabraňuje 
vyblednutí na slunci.

LANA
LANA jsou tvořena pozinkovanými šestipra-
mennými ocelovými dráty a ocelovým jádrem, 
díky čemuž je jejich zničení opotřebením 
nemožné. Každý pramen je pevně obalen 
PES vláknem, které je nataveno na každý 
jednotlivý pramen. Lano je tak vysoce odolné 
proti opotřebení a vandalismu. 

PODLAŽÍ/PLOŠINY
Všechny PLOŠINY jsou podepřeny unikátně 
navrženými hliníkovými profily s mnoha mož-
nostmi upevnění. Díky tomu může být vaše 
venkovní fitness hřiště vysoce přizpůsobené 
podle vašich oblíbených činností. HPL plošiny 
vyráběné s tloušťkou 18 mm se vyznačují vy-
sokou odolností proti opotřebení a jedinečným 
protiskluzovým povrchem značky KOMPAN.

Nic netrvá věčně. Všechna venkovní hřiště 
musí čelit vlivům počasí, užívání i špatné-
ho zacházení a nakonec nastane den, kdy 
podlehnou zubu času. Díky použití nej-
lepších materiálů a nejchytřejších designů 

lze tento den odložit na celý život. Kvalita 
něco stojí, ale také přečká dlouhou dobu. 
Je to jednoduchá rovnice, která po nějaké 
době přinese ovoce.



FITNESS & SPORT 

  

83

ZÁRUKA
Naše záruky představují špičku v odvětví

DOŽIVOTNÍ*       
záruka
•  Žárově pozinkované části
• Díly z nerezové oceli 
•  Panely EcoCore™ a další 

panely z vysokohustotního 
polyethylenu (HDPE)

* DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA SPOLEČNOSTI KOMPAN se vzta-
huje na celou dobu životnosti zařízení, a to až do okamžiku 
jeho demontáže nebo vyřazení. K této záruce se také váží 
platné všeobecné a dodací podmínky společnosti KOMPAN 
a zároveň ji doplňují.

Záruka 15 let
• Dřevěné díly Robinia
•  Díly z HPL
• Hliníkové díly

Záruka 10 let
•  Pozinkované nebo 

hliníkové díly s lakovaným 
povrchem

•  Pozinkované sloupky s 
lakovanou vrchní vrstvou

•  Galvanicky pozinkované 
kovové díly

•  Díly z pevných plastů
•  Průhledné polykarbonátové 

(PC) díly
•  Díly z kompozitu            

dřevo-plast (WPC)
•  Sibiřský modřín, borovice a 

ostatní dřeviny
•  Skluzavky z nerezové oceli 
•  Duté plastové díly
•  Konstrukce z lan a sítí

Záruka 5 let
•  Překližkové díly potažené 

pryskyřicí
•  Montážní sestavy s       

pružinami a ložisky
•  Grafický tisk na průhled-

ných polykarbonátových 
panelech

•  Betonové díly
•  Primární bezpečnostní 

povrchová vrstva         
FLEXOTOP 

•  Připojovací koule systému 
Galaxy

Záruka 2 roky
•  Pohyblivé plastové 

a kovové díly
•  Pryžové membrány 
•  Obrazovky a elektronické 

součástky
•  Recyklovaná bezpeč-

nostní povrchová vrstva     
FLEXOTOP

•  Základní bezpečnostní po-
vrchová vrstva FLEXOTOP

•  Markýzy a plachty 
jako řešení ochrany proti 
slunci

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Tato záruka se vztahuje na výrobky a náhradní díly společnosti KOMPAN 
po dobu stanovenou pro každý výše uvedený typ výrobku a s omezeními 
specifikovanými v této záruce. Záruční lhůta platí od data nákupu prvním 
zákazníkem. Tato záruka se vztahuje pouze na vady materiálu. Odpovědnost 
společnosti KOMPAN podle této záruky je omezena na bezplatnou opravu 
nebo výměnu vadných výrobků dle uvážení společnosti KOMPAN. Náhradní 
součástky za vadné elektronické součástky bezplatně dodá a vymění odborný 
montážní pracovník KOMPAN ICON.

ŘÁDNÁ INSTALACE A ÚDRŽBA
Záruka platí, pouze pokud byly produkty společnosti KOMPAN nainstalovány 
podle pokynů poskytnutých společností a řádně udržovány podle Návodu na 
údržbu společnosti KOMPAN. Záruka na elektrické součástky ICON platí, 
pouze pokud byly takové produkty nainstalovány oprávněným montážním 
pracovníkem vyškoleným pro montáže ICON.

VÝJIMKY ZE ZÁRUKY 
Tato záruka se nevztahuje na jakékoli škody způsobené nehodou, nesprávnou 
údržbou, nedbalostí, běžným opotřebením či korozí povrchu kovových dílů, 
na vyblednutí barev na povrchu materiálů a jiné estetické vady, ani na vady 
funkčnosti zaviněné nesprávným používáním nebo vandalismem. Přirozené 
změny dřeva v průběhu doby se považují za estetické vady a nejsou do 
záruky zahrnuty.

INSTALACE V BLÍZKOSTI VODY 
Na produkty, které jsou nainstalovány v přímém kontaktu s chlorovanou nebo 
slanou vodou (vodní parky) nebo produkty nainstalované do 200 metrů od 
pobřeží, se nevztahuje záruka KOMPAN v případě vad způsobených korozí.
Na speciálně zkonstruované výrobky (manipulované prostřednictvím oddělení 
pro zakázkové výrobky a modernizované pro třídu koroze C4) instalované do 
200 metrů od břehu bude poskytnuta 5letá záruka na vady způsobené korozí.

PRODUKTY A SLUŽBY DODÁVANÉ TŘETÍMI 
STRANAMI
Společnost KOMPAN dodává také produkty a montážní služby jiných certifi-
kovaných dodavatelů. Obecná záruka společnosti KOMPAN se nevztahuje na 
takové produkty a montážní služby jiných značek, na které se ovšem mohou 
vztahovat záruky těchto třetích stran. Společnost KOMPAN podle možnosti 
zajistí informace o těchto zárukách.

PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ
Světová přeprava a logistika je zajišťována přepravcem určeným společností 
KOMPAN.  
Výrobky/produkty se před instalací nesmí skladovat venku, ale musí být po 
celou dobu uchovávány v suchu.
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FAZ101 Trenažér na zavěšování  13+ - 334 26,5 509 x 634 7,1 38

FAZ102 Magnetické závaží  13+ - 334 14,2 509 x 300 7,1 38

FAZ103 Hrazdy  13+ 167 334 21,5 509 x 491 7,2 38

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

FAZ105 Posilování trupu  13+ - 334 15,0 509 x 345 8,6 38

FAZ201 Cross Traning Combi 1  13+ 286 334 50,0 1 060 x 634 14,4 39

FAZ203 Cross Traning Combi 2  13+ 124 334 47,5 1 060 x 634 13,6 39

FAZ204 Cross Training Combi 3  13+ - 334 44,0 1 060 x 634 15,3 39

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

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

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

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

FAZ50101 City Bike s dotykovou obrazovkou  13+ 100 138 11,1 397 x 350 2,3 30

FAZ50201 Sport Bike s dotykovou obrazovkou  13+ 100 118 11,4 410 x 351 2,3 30

FAZ51100 Arm Bike  13+ 62 120 11,3 391 x 354 2,2 31

FAZ52101 Cross Trainer s obrazovkou  13+ 60 175 15,3 479 x 383 3,8 31

FAZ601 Chest Press  13+ - 213 17,5 481 x 405 8,6 34

FAZ602 Pull Down  13+ - 213 17,7 476 x 414 9,3 34

FAZ603 Leg Press  13+ - 213 19,8 436 x 530 10 34

FAZ604 Shoulder Press  13+ - 213 18,0 475 x 419 9,3 35

FAZ605 Horizontal Row  13+ 213 213 17,7 477 x 411 8,6 35

FAZ606 Lavice na sedy lehy  13+ 93 93 13,7 453 x 345 3,4 35

FAZ607 Lavice na posilování dolní části zad  13+ 89 89 13,2 373 x 406 3,4 35

FRE2110 Hřiště COSMOS, 12x20 m  3+ - 370 - - 69,7 78

FRE2111 Hřiště COSMOS 12x24 m  3+ - 370 - - 75,6 78

FRE2113 Hřiště COSMOS 15x30 m  3+ - 370 - - 89,6 78

FRE2115 Hřiště COSMOS 16x32 m  3+ - 370 - - 93,9 78

FRE2116 Hřiště COSMOS 19x36 m  3+ - 370 - - 104,3 78

FRE2210 Brána Multi, 3 m  3+ - 370 - - 10,9 78

FRE2211 Brána Multi, 5 m  3+ - 370 - - 13,3 78

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

FRE2213 Brána Multi, 12 m  3+ - 370 - - 21,3 79

FRE3024 Třícestný koš Surprise  3+ - 305 12,7 402 x 402 1,0 79

FRE3025 Basketbalový koš  3+ - 368 - - 2,9 79

FRE3031 Síť Multi  3+ - 261 - - 0,9 79

FRE3044 Kobylka  3+ 80 80 8,6 330 x 330 0,3 79
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FRE3045 Kobylka, 6 ks  3+ 80 80 33,3 1 080 x 330 1,4 79

FRE3050 Brána  3+ - 200 - - 1,3 79

FRE3051 Minibrána  3+ - 75 - - 1,6 79

FRE3054 Opěrka Sit & Stand  3+ - 109 - - 0,8 79

FRE600101 MUGA, 12x24 m, ocel  3+ - 369 - - 33,8 76

FRE600102 MUGA, 12x24 m, HDPE  3+ - 369 - - 62,6 76

FRE600103 MUGA, 12x24 m, WPC  3+ - 369 - - 56,3 76

FRE600201 MUGA, 12x24 m, ocel  3+ - 503 - - 64,7 76

FRE600501 MUGA, 11x15 m, nízké 1 m, ocel  3+ - 369 - - 28,3 77

FRE600803 MUGA, 13x26 m, nízké 1 m, dřevěný vzhled  3+ - 369 - - 50,4 76

FRE601001 MUGA, 16x31 m, nízké 2 m, kombinace oceli a desek  3+ - 369 - - 86,0 76

FRE601201 Ohrazené hřiště Panna, nízké  3+ - 103 - - 8,3 77

FRE601301 Ohrazené hřiště Panna, vysoké  3+ - 203 - - 13,0 77

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

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

FRE601601 Brána Multi, 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 Bradla Robinia  13+ 107 107 15,5 489 x 356 5,7 47

FRO202 Lavice na kliky Robinia  13+ 73 73 15,5 495 x 351 5,7 47

FRO203 Lavice na sedy lehy Robinia  13+ 63 81 14,0 453 x 387 5 47

FRO209 Hrazda na kliky Robinia  13+ 133 140 18,0 635 x 310 5,7 47

FRO211 Překážky Robinia  - 40 57 42,0 463 x 950 6,4 59

FRO212 Double Turbo Challenge Robinia  - 125 270 27,0 739 x 400 20 59

FRO213 Dvojitý ručkovací žebřík Robinia  - 133 240 27,5 739 x 400 20 58

FRO214 Překážky na přelez a podlez Robinia  - 118 118 36,5 444 x 859 8,6 59

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

FRO216 Stěna se sítí Robinia  - 233 240 19,6 527 x 455 9,3 58

FRO218 Čtvercové žebřiny Robinia  - 133 240 19,4 463 x 463 12,9 58

FST930 Základna Bootcamp  13+ 150 262 38,4 480 x 885 9,6 43

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

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

FSW103 Combi 3  13+ 133 240 41,2 1 024 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 Bradla  13+ 107 107 15,5 489 x 356 2,6 45

FSW202 Lavice na kliky  13+ 73 73 15,5 495 x 351 2,6 45

FSW203 Lavice na sedy lehy  13+ 63 81 14,0 453 x 387 2,9 45

FSW205 Ručkovací žebřík  13+ 133 240 18,8 523 x 400 3,5 44

FSW206 Šikmé dotlaky  13+ 133 240 11,0 418 x 310 2,7 44

FSW208 Stanice na přítahy Pro  13+ 133 240 21,2 571 x 310 3,2 44

FSW209 Hrazda na kliky  13+ 133 140 18,0 635 x 310 2,7 44

FSW210 Trojbradla  13+ 140 140 18,5 496 x 415 3,2 45

FSW211 Překážky  13+ 40 57 42,0 463 x 950 4,4 57

FSW212 Double Turbo Challenge  13+ 125 270 27,0 739 x 400 5,1 56

FSW213 Dvojitý ručkovací žebřík  13+ 133 240 27,5 739 x 400 4,9 56

FSW214 Překážky na přelez a podlez  13+ 118 118 36,5 444 x 859 3,7 57

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

FSW216 Stěna se sítí  13+ 233 240 19,6 527 x 455 6,8 56

FSW217 Šestiúhelníkové hrazdy, Stanice Pro  13+ 133 240 27,8 616 x 573 4,4 57

FSW218 Čtvercové hrazdy, Stanice Pro  13+ 133 240 19,4 463 x 463 3,7 57

FSW219 Stupátka Combi  13+ 78 78 31,3 361 x 941 3,9 57

FSW220 Stěna na lidskou vlajku  13+ 233 240 18,5 521 x 364 4,1 44

FSW221 Nášlapníkový set  13+ 60 60 12,2 361 x 428 1,7 57

FSW222 Schod s oporou  13+ 20 118 12,3 444 x 341 2,7 51

FSW223 Protahovací stanice  13+ 93 200 14,0 418 x 418 4,0 50

FSW224 Surface challenge 3  13+ 20 105 27,1 400 x 730 7,8 50

FSW225 Surface challenge 5  13+ 20 105 38,3 400 x 1 010 12,1 50

FSW226 Kotouč Flex  13+ - 165 10,1 381 x 332 3,1 50

FSW227 Balanční stanice  13+ 25 124 18,0 502 x 498 4,7 51

FSW228 Up & Go  13+ - 94 19,6 623 x 384 2,7 51

FSW229 Schodiště a rampa  13+ 69 163 26,5 400 x 714 11,4 51

FSW230 Dvojité schodiště  13+ 69 163 20,0 400 x 552 9,9 51

FSW231 Balanční deska  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 Dvojitý 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 & Leg Lift  13+ 132 167 12,6 380 x 393 4,3 52

FSW238 Leg Lift & Pull Up  13+ 132 240 13,9 417 x 407 3,7 52
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