
4FCIRCLE® STATION Fasciatrainer, bovenlichaam
Hoogte van de fasciarol ca. 138 cm. In staande positie 
kunnen de spieren van het bovenlichaam gemasseerd en 
geactiveerd worden. De grijpbeugels en de fasciarolhouder 
uit roestvrij staal zijn al op een prefab betonfundering 
gemonteerd en kunnen direct in gebruik worden genomen. 
Totale hoogte ca. 185 cm. Bodemplaat ca. 100 x 100 x 15 
cm, gewicht ca. 400 kg. Bodemplaat met valbeveiliging 
uit rubbergranulaat, ca. 5 cm dik.
S4226 l Stuk 1.749,-
W 400 kg  

1.749,-

playparc® Squat-Platform
Voor plyometrische sprongen of skipping. De drie hoogtes 
van 30, 45 en 60 cm maken het mogelijk om te variëren 
in de moeilijkheidsgraad. Het springoppervlak is telkens 
60 x 60 cm en gemaakt uit kerngescheiden en druk-
geïmpregneerd kanthout, 9 x 9 cm. Metalen buizen Ø 
4,2 cm, gegalvaniseerd.
S4203 l Stuk 1.549,-
W 125 kg  

1.549,-

playparc® Dip Bars, 2-voudig
Roestvrijstalen bars voor het trainen van de steun-, 
arm- en schouderspieren. Uiteindes met „wrap-around 
rondingen“ voor oefeningen die een omgreep vereisen. 
Afmetingen 2,33 x 0,61 x 1,30 m, valhoogte 5,33 x 3,60 
m, max. vrije valhoogte 1,30 m.
S4200 l Stuk 1.449,-
W 55 kg  

1.449,-

playparc® Dip bars 2-voudig, met afgewerkt fundament 
en valbeveiligingsplaten
Roestvrijstalen bars voor het trainen van de steun-, 
arm- en schouderspieren. Uiteindes met „wrap-around 
rondingen“ voor oefeningen die een omgreep vereisen. 
Incl. afgewerkt fundament en valbeveiligingsplaten. 
Afmetingen 2,33 x 0,61 x 1,30 m, valhoogte 5,33 x 3,60 
m, max. vrije valhoogte 1,30 m.
S4201 l Stuk 2.349,-
W 800 kg  

2.349,-

playparc® Opdruksteun met afgewerkt fundament
Roestvrijstalen beugel voor steun- en handstandoefenin-
gen. Afmetingen (LxBxH) 0,65 x 0,60 x 0,30 m. Valruimte: 
3,65 x 3,60 m. Max. Valhoogte 0,30 m.
S4204 l Stuk 819,-
W 390 kg  

819,-

4FCIRCLE® STATION Fasciatrainer, liggend
In liggende positie kunnen spanningen in de benen, billen 
en het bovenlichaam worden behandeld. De grijpbeugels 
en de fasciarolhouder uit roestvrij staal zijn al op een 
prefab betonfundering gemonteerd en kunnen direct in 
gebruik worden genomen. Afmetingen 250 x 100 x 15 
cm, gewicht ca. 950 kg. Hoogte van de rol ca. 40 cm. 
Bodemplaat met valbeveiliging uit rubbergranulaat, 
ca. 5 cm dik.
S4225 l Stuk 1.549,-
W 950 kg  

1.549,-

4FCIRCLE® STATION Fasciatrainer, onderlichaam
Hoogte van de fasciarol ca. 83 cm. In staande positie 
kunnen de spieren van billen en benen worden gemas-
seerd. De grijpbeugels en de fasciarolhouder uit roestvrij 
staal zijn al op een prefab betonfundering gemonteerd 
en kunnen direct in gebruik worden genomen. Totale 
hoogte ca. 120 cm. Bodemplaat ca. 100 x 100 x 15 cm, 
gewicht ca. 400 kg. Bodemplaat met valbeveiliging uit 
rubbergranulaat, ca. 5 cm dik.
S4227 l Stuk 1.549,-
W 400 kg  

1.549,-

playparc® Calisthenics Station HYPER CRAZY BARS
Calisthenics-inrichting voor parken, speelplaatsen en 
andere openbare sportfaciliteiten. Hoogtes, afstanden, 
buisdiameters en bevestigingen werden samen ontwikkeld 
met Calisthenics-atleten voor ‚street workout‘. Palen uit 
stalen buizen van 10 x 10 cm, bovenzijde met volledig 
gelaste kap. Bars, ladders en andere elementen uit 
roestvrij staal V2A. Het systeem voldoet aan de eisen 
van DIN/EN1176 en DIN/EN16630. Afmetingen (BxLxH) 
2,70 x 8,47 x 3,02 m. Valruimte 7,17 x 12,45 m. Max. 
Valhoogte: 2,95.
S4202 l Stuk 9.999,-
W 160 kg  

9.999,-

PLAYPARC® CALISTHENICS STATION HYPER CRAZY BARS

De staanders en roestvrijstalen staven 
kunnen op verzoek ook gepoedercoat 
worden!

We plannen en ontwerpen uw 
Calisthenics-systeem volgens uw 
wensen en ideeën. Stuur ons uw 
aanvraag!

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517

Alle prijzen zijn excl. 21% BTW en verzendkosten: h Levering af fabriek  l Levering per vracht  y Omvangrijk artikel  p Pakketdienst | W Verzendgewicht
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Calisthenics




