Venkovní
POSILOVACÍ STROJE
Společnost JOSLA Fitpark s. r. o. přivádí na český trh venkovní posilovací stroje, které
jsou určeny pro instalaci především na veřejných prostranstvích, sídlištích, v městských
parcích, v rekreačních – sportovních areálech, na koupalištích, u domů pro seniory,
jako doplnění dětských hřišť, cyklo a in-line stezek apod.
Navrhujeme a realizujeme jedinečné a originální fit-parky a hřiště pro teenagery,
dospělé a seniory pod širým nebem, které
svojí nabídkou sportovních aktivit vycházejí vstříc neustále se zvyšujícímu zájmu
veřejnosti o outdoorové aktivity a vytváříme tak další možnosti využití volného
času pro širokou veřejnost. V těchto fitparcích si na našich kvalitních a „vandaluvzdorných“ fitness přístrojích mohou zacvičit opravdu téměř všichni, cvičení na těchto
sportovních zařízeních je velmi jednoduché, zdravé a zábavné.
Chceme vytvářet příjemná místa, kde si
mohou „hrát“ a udělat něco pro své zdraví
a kondici nejen děti. Maminky, které přijdou s dětmi na jejich hřiště, teenageři, pro
které jsou klasická dětská hřiště již tabu
nebo třeba senioři, kteří si vyjdou na procházku do parku.
Jedním z nejdůležitějších cílů, které si
u našich sportovišť klademe, je jejich
bezpečnost a proto jsou naše cvičební
moduly konstruovány tak, aby jejich
používání bylo pro všechny uživatele
maximálně bezpečné. Všechny naše cvičební prvky splňují náročné podmínky EN
957, podle které jsou certifikovány TÜV
Rheinland. Stroje jsou vyrobeny z vysoce
kvalitní 3,5 mm silné oceli a tím je zajištěna jejich vysoká životnost a robustnost.
Použitý materiál, ochrana žárovým zinko-
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váním a velmi odolná povrchová úprava
včetně ochrany před UV zářením, umožňuje instalaci strojů ve venkovním prostředí i v náročných klimatických podmínkách. Samozřejmě je myšleno i na ochranu
proti vandalům a tak na jednotlivých posilovacích strojích nenajdete prvky typu
matic, šroubů či jiných typů spojů a stroje
jsou upevněny ke kovové základně, která je
zabetonována v pevném podkladu.
Zájem veřejnosti o naše venkovní posilovny jsme se mj. rozhodli prověřit i svou
účastí na dvou veletrzích – Sportlife 2009
v Brně a For Family 2010 v Praze. Již v Brně
jsme nabyli přesvědčení, že naše úsilí

o budování fit-parků v České republice má
smysl a účast na výstavě v Praze nám to
potvrdila. Cvičební moduly, které jsme do
Prahy minulý měsíc přivezli, byly neustále
v pohybu a cvičili na nich děti, junioři, lidé
ve středním věku a vyzkoušelo si je i mnoho
seniorů. A převážná většina z nich vyjádřila
své přání mít takové netradiční sportoviště,
co nejdříve v blízkosti svého bydliště. A my
se samozřejmě budeme snažit, o to, aby
v co nejkratší době vzniklo co nejvíce fitparků, abyste si mohli, co nejdříve v té své
venkovní posilovně, zacvičit i vy!
Jak takový náš fit-park vypadá se jako první
můžete podívat u nově vybudovaného
obytného komplexu Zelené město v Praze
na Jarově. Ve dnech 24. a 25. dubna 2010
od 10:00 do 18:00 si můžete přijít prohlédnout a vyzkoušet naše outdoor fitness
stroje na vlastním těle a zároveň se podívat
jak vypadá bytový projekt, který opravdu
respektuje současné požadavky rodin na
klidné, kvalitní a funkční bydlení.
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VAŠE ZDRAVÍ NÁS BAVÍ…

JOSLA Fitpark s. r. o. a skupina Lighthouse Group
Vás zvou na dny otevřených dveří jedinečného bytového projektu
Zelené město v Praze na Jarově
Den otevřených dveří se koná 24. a 25. dubna 2010
od 10:00 do 18:00 hodin
www.joslafitpark.com İ www.zelene-mesto.cz
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