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Enkel tillgång till övningarna
Varje produkt har en QR-kod. När du scannar koden med 
en scanner-app i din smartphone så skickas du direkt till en 
instruktionsvideo som visar hur du ska träna.

På varje produkt finns där även en tydlig grafisk anvisning hur 
man ska göra för att träna på rätt sätt.

Se en video här!

Säker montering
Utomhusgymmen ska placeras på ett jämnt underlag. De ytmon-
teras med expanderbultar M16x125 som följer med i leveransen. 
Vi rekommenderar en betongplatta eller betongfundament så 
att produkten står stadigt och kan fästas säkert.

STREET BARBELL
Professionell utomhusträning med justerbara vikter.

Sortimentet består av professionella utomhusgym 
där muskelgrupperna tränas på rätt sätt i stående 
position. 

Produkterna är framställda i hög kvalitet och funk-
tionell robust design. En av de unika egenskaper-
na är att användaren enkelt kan justera belast-
ningen under träning i 2,5 kg steg. Viktskivorna är 
fastgjorda på träningsstationen i ett säkert och 
stängt system som skyddar mot stöld eller olyckor. 

Produkterna kan även användas i inomhusmiljö. 
En stor fördel är att de flesta övningar görs ståen-
de vilket gör att utövarna inte tar upp vilotid på 
maskinen utan där blir mer tid till träning för flera.

Produkterna 
uppfyller de 

gällande 
säkerhetskraven 
för utomhusgym 

EN16630 

Även för
inomhus

EN20957 

Till vänster ser ni ett exempel på hur 
en betongplatta kan gjutas för att 
få bästa tänkbara förutsättning för 
montering. Det ska vara hårdgjort 
bärlager under betongplattan på 50-
200 mm beroende på stabiliteten i 
marken. Tjockleken på betongplattan 
bör vara 120-150 mm. 
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En naturlig möteplats
Med utomhusgymmen i fokus skapar vi en naturlig mötesplats där alla 
vuxna och ungdomar, tjejer och killar, kan integrera, prata och umgås 
i en inspirerande och aktiv miljö. 

Våra utomhusgym med justerbara vikter vänder sig till alla vuxna och 
undomar oavsett fysik. Den enkla justeringen av vikter gör att alla 
kan känna sig hemma i träningsmiljön. Vi skapar förutsättningar för en 
naturlig mötesplats där sociala murar rivs ner och människors nyfikenhet 
för varandra kommer fram.  

Patenterat system
Oftast tar man bort eller lägger till vikter för att än-
dra belastningen på traditionella träningsmaskiner 
inomhus. På våra utomhusgym med justerbara vi-
kter flyttar man enkelt på vikterna i ett stängt och 
säkert system. 

Justering av viktbelastning sker i steg om 2,5 kg - en 
ökning eller minskning som är känd från andra pro-
fessionella träningsmaskiner. 

607748 TAK TILL UTMHUSGYM

Utomhusgymmen är framställda för att tåla väder och vind. För 
att optimera användandet rekommenderar vi att ha tak över 
produkterna som skydd för regn men även för att ha möjlighet 
att installera ljus i taket. 

En elinstallatör kan enkelt utrusta taket med LED 
belysning eller liknande så användarna kan känna 
sig trygga på kvällen.

Öka vikt Minska vikt

SEK

14.900:-



607729 
Skulderpress

607734 
Hantelstation extra tung

607732 
Omvänd skulderpress

607730 
Bröst- och tricepspress

607737 
Latsdrag

607733 
Hantelstation standard

607748 
Tak till utomhusgym

607731 
Bröstpress

607738 
Axeldrag
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14.900,-

36.900,-

35.900,-

36.900,-

36.900,-

36.900,-

37.900,-

34.900,-

31.900,-



607740 
Benpress

607743 
Bencurl

607746
Vertikalt repdrag

607741
Kombinationslyft i
stående position

607744 
Benspark

607747 
Utegym under tak

607739 
Bicepscurl

607742 
Triceps

607745
Baksida benpress
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34.900,-

34.900,-

35.900,-

37.900,-

33.900,-

33.900,-

37.900,-

33.900,-

34.900,-
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607750 
Insida lår

607753 
Divergerande 
latsdrag

607751 
Magpress

607754 
Konvergerande 
skulderpress

607749 
Utsida lår

607752 
Konvergerande 
bröstpress

41.900,-

39.900,-

41.900,-

37.900,-

37.900,-

38.900,-
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607293 
Skulderpress

607373 
Latsdrag

607423
Triceps

607303
Bröst- och tricepspress

607383
Axeldrag

607563 
Lutande bröstpress

607755 
Divergerande axeldrag

607313 
Bröstpress

607393
Bicepscurl

37.900,-

41.900,-

39.900,-

39.900,-

39.900,-

39.900,-

41.900,-

39.900,-

42.900,-
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Enkel tillgång till övningarna
Varje produkt har en QR-kod. När du scannar koden med 
en scanner-app i din smartphone så skickas du direkt till en 
instruktionsvideo som visar hur du ska träna. På varje produkt 
finns där även en tydlig grafisk anvisning hur man ska göra för 
att träna på rätt sätt. Se en video här!

STREET BARBELL LIGHT
Professionella träningsstationer med patenterat system av 
justerbara vikter. 

Det unika med just Street Barbell Light är att maskinerna 
inte behöver förankras. De kan flyttas, även om de är 
tunga, de är vältsäkra och dessutom kan de placeras på 
vilket underlag som helst.

Utegymmen från Street Barbell Light är vandalsäkra och 
kan användas i alla väder och klimatförhållanden. 

Placera Street Barbell Light på stranden, på ett hotellom-
råde, i parken eller på sportevents och gymklubbar och 
du har säker träning för både proffs och nybörjare. Det 
är enkelt att skapa en välkomnande och lättillgänglig at-
mosfär för utomhusträning med Street Barbell Light.
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• 10 fristående träningsmaskiner!

• Patenterat viktsystem

• Träning av alla muskelgrupper

• Säker träning för alla

• Motstår väder och vind

• Robust kvalitet 

• Funktionell design
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Tak till utmhusgym
Utomhusgymmen är framställda för att tåla 
väder och vind. För att optimera användandet 
rekommenderar vi att ha tak över produkterna 
som skydd för regn men även för att ha 
möjlighet att installera ljus i taket. Tak till 

utomhusgym

607748 
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607762 
Magträning och baksida lår

607764 
Bänkpress i liggande position

607766 
Kombinationslyft

607761
Kombinerad träningsstation 
i stående position

607763 
Sittande axelpress

607765 
Benpress

19.900,-

33.900,-

35.900,-

15.900,-

34.900,-

32.900,-
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607768 
Multitränare

607770 
Latsdrag i sittande position

607772 
Hantelstation 14-20 kg

607767
Triceps i sittande position

607769 
Tricepsdrag

607771 
Hantelstation 8-12 kg

24.900,-

21.900,-

32.900,-

28.900,-

28.900,-

36.900,-



Patenterat system
Oftast tar man bort eller lägger till vikter för att ändra belastningen 
på traditionella träningsmaskiner inomhus. På våra utomhusgym med 
justerbara vikter flyttar man enkelt på vikterna i ett stängt och säkert 
system. Justering av viktbelastning sker i steg om 2,5 kg - en ökning 
eller minskning som är känd från andra professionella träningsmaskiner. 
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Öka vikt Minska vikt


