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DANSK DESIGN 

DANSK PRODUKTION

GRATIS 3D-VISUALISERING

180 STANDARDFÄRGER

ENL. EN16630 

INGA RÖRLIGA DELAR

LÅNG LIVSLÄNGD

LÅG DRIFT OCH 
UNDERHÅLL

TRÄNINGSREDSKAP

NOORD – SPIRERNE
Danska NOORD är företaget bakom ”Spirerne”, 
tränings- och stretchingredskap för det offentliga 
rummet. Spirerne ger möjlighet till en aktiv vardag 
när det passar dig – naturen är öppen för alla och 
stänger aldrig. Det ger dig friheten att anpassa din 
träning efter tid, lust och förmåga.  
Konceptet bygger på träningsformen calisthenics, 
där enbart kroppens egenvikt används som ballast. 
Därmed minskas risken för överbelastningar och alla, 
oberoende av ålder och nivå, kan vara med och få ut 
något av träningen.  

Träningsområdet blir en naturlig mittpunkt på 
löpturen med möjlighet till stretching och tränings-
pass, som gör det lättare att följa rekommendatio-
nerna om 30 minuters daglig träning.  
Spirernes organiska design har inspirerats av 
naturens egna element och implementeras därför 
enkelt i alla urbana miljöer.  
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ETT SPIRANDE KONCEPT
De arkitektoniska träningsredskapens design  
garanterar minimalt underhåll eftersom de inte har 
några rörliga delar och de behöver varken smörjas, 
rengöras eller efterspännas. Vid varje träningsom-
råde finns en skylt med instruktioner och en 
illustrativ användningsanvisning samt en QR-kod  
som skannas för att visa olika övningar.

Med Spirerne är det enkelt att sätta samman och 
designa en egen, unik träningspark – även färgen på 
redskapen kan anpassas, utan att det kostar extra.

Vi sätter säkerheten högt. Alla redskap uppfyller 
därför reglerna i DS/EN 16630. 

DANSK DESIGN 
OCH MILJÖ I FOKUS
Vi sätter en ära i att vara ett danskt företag och har 
därför valt att ha produktionen inom landet. Den 
lokala tillverkningen och kortare transporter minskar 
utsläppen av CO2. 

För att skydda miljön så mycket som möjligt, har vi 
valt att använda en miljövänlig vattenbaserad process 
för att rostskyddsbehandla  våra produkter. Denna 
ytbehandling skyddar stålet både in- och utvändigt 
och släpper i stort sett inte ut några tungmetaller. Vi 
använder ett slutet kretslopp i produktionen som ger 
+90 % återvinning och materialutnyttjande. 

Materialen som används är noggrant utvalda för att 
klara det nordiska klimatet och därmed uppnås lång 
livslängd.
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UTFORMNINGSFÖRSLAG 
Vill du ha hjälp med att designa ett område eller med val  
av redskap, så finns vi alltid redo med rådgivning och  
3D-visualisering. Vi deltar gärna från projektets början  
och delar med nöje med oss av våra erfarenheter. 
Se fler idéförslag under förslag på noordoutdoorfitness.se
Här är också anbudstexter, DWG-filer och tekniska data på  
alla redskaber.

VI SÄTTER FÄRG 
PÅ DIN GYMPARK
NOORD fokuserar på att skapa inspirerande och visuella 
miljöer som uppmuntrar till en sund och aktiv vardag.
Vi erbjuder ett brett sortiment med snygga UV-stabila färger 
som ger rika möjligheter till ett kreativt synsätt. Vi hos 
NOORD har gjort det möjligt att välja fritt mellan alla  
RAL-färger och vi försöker uppfylla alla önskemål. 
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Mått: B65 x D18 x H11 cm

Material: Stål
Korrosionsklass: C4
Ytbehandling: Rostskyddsbehandlad och pulverlackerad

Spirer 110
Produktnr.: no-001

Mått: B65 x D36 x H70 cm

Material: Stål
Korrosionsklass: C4
Ytbehandling: Rostskyddsbehandlad och pulverlackerad

Spirer 700
Produktnr.: no-002  

Mått: B75 x D54 x H25/45/60 cm

Material: Stål
Korrosionsklass: C4
Ytbehandling: Rostskyddsbehandlad och pulverlackerad

Spirer Box
Produktnr.: no-00/no-004/no-005  

Mått: B65 x D42 x H90 cm

Material: Stål
Korrosionsklass: C4
Ytbehandling: Rostskyddsbehandlad och pulverlackerad

Spirer 900
Produktnr.: no-006  

Mått: B65 x D70 x H90 cm

Material: Stål
Korrosionsklass: C4
Ytbehandling: Rostskyddsbehandlad och pulverlackerad

Spirer GHD
Produktnr.: no-007  

Mått: B220 x D130 x H110 cm

Material: Stål
Korrosionsklass: C4
Ytbehandling: Rostskyddsbehandlad och pulverlackerad

Spirer Parallel Barre
Produktnr.: no-008 

Mått: B90 x D60 x H180 cm

Material: Stål
Korrosionsklass: C4
Ytbehandling: Rostskyddsbehandlad och pulverlackerad

Spirer 1800
Produktnr.: no-009 

Mått: B90 x D60 x H230 cm

Material: Stål
Korrosionsklass: C4
Ytbehandling: Rostskyddsbehandlad och pulverlackerad

Spirer 2300
Produktnr.: no-010 

Mått: B120 x D200 x H230 cm

Material: Stål
Korrosionsklass: C4
Ytbehandling: Rostskyddsbehandlad och pulverlackerad

Spirer Monkey
Produktnr.: no-011 

Mått: B56 x D200 x H58 cm

Material: Stål
Korrosionsklass: C4
Ytbehandling: Rostskyddsbehandlad och pulverlackerad

Spirer Incline Bench
Produktnr.: no-012 

Mått: B56 x D200 x H45 cm

Material: Stål
Korrosionsklass: C4
Ytbehandling: Rostskyddsbehandlad och pulverlackerad

Spirer Straight Bench
Produktnr.: no-013  

Mått: B65 x D30 x H130 cm

Material: Stål
Korrosionsklass: C4
Ytbehandling: Rostskyddsbehandlad och pulverlackerad

Spirer Sign
Produktnr.: no-014  

Mått: B65 x D85 x H45 cm

Material: Stål
Korrosionsklass: C4
Ytbehandling: Rostskyddsbehandlad och pulverlackerad

Spirer Mini Parallel
Produktnr.: no-015

Mått: B180 x D70 x H76 cm

Material: Stål
Korrosionsklass: C4
Ytbehandling: Rostskyddsbehandlad och pulverlackerad

Spirer Park Bench
Produktnr.: no-016 

Mått: Ø35/Ø50/Ø65 cm

Material: Stål
Korrosionsklass: C4
Ytbehandling: Rostskyddsbehandlad och pulverlackerad

Pilates 
Produktnr.: no-017/no-018/no-019 

Mått: Ø75/Ø100/Ø150 x H45 cm

Material: Stål
Korrosionsklass: C4
Ytbehandling: Rostskyddsbehandlad och pulverlackerad

Plateau
Produktnr.: no-023/no-024/no-025
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DET SPIRAR I HERNING
Gjellerup öster om Herning har fått en träningsyta.   
De sju Spirerne är uppställda i cirkelformation som 
skapar ett vackert skulpturalt uttryck. Under Spirerne 
har ett 70 m2 helgjutet gummi lagts ut som ger god 
komfort och förstärker den totala helhetsupplevelsen.

Det helgjutna gummiunderlaget finns i ett stort antal 
färger och som återvunnet material. Vatten passerar 
lätt igenom den genomsläppliga, flexibla och nästan 
underhållsfria ytan så att man slipper vattenpölar. 
Det är en slitstark beläggningslösning 
för områden där lek och sport står i fokus. 
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ROSKILDE GYMNASIUM
Roskilde Gymnasium lägger stor vikt vid de ungas 
hälsa och har därför anlagt en träningspark med 
hjälp av vårt duktiga team. I den plektrumformade 
beläggningen finns gymnasiets logotype, vilket ger  
ett personligt och unikt uttryck.

Den enkla utformningen passar fint in i de historiska 
omgivningarna nära Roskilde domkyrka.

ROSKILDE

/ O
M

R
ÅD

EN



14       NOORD

TRÄNA MED NOORD
Vi har utvecklat några träningsprogram som är 
lätta att hitta i mobilen. QR-koden som finns på alla 
skyltar med instruktioner leder till sex träningsvideor, 
ett uppvärmningsprogram och fyra träningsprogram 
på olika nivåer. Avsikten med videorna är att ge 
användare inspiration till den dagliga träningen.
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Häkkerupsvej 24, 4100 Ringsted, Danmark 
e-post: ss@noordoutdoorfitness.se  telefon: +45 2276 4663  Org.nr 3694 0581  www.noordoutdoorfitness.se

FRÅN FRÖ TILL  
SPIRANDE DESIGN
2012 startade Steffen Svendsen NOORD, efter att ha 
avslutat sin utbildning som industriell designer vid 
VIA University College i Herning. Spirerne var hans 
examensprodukt. 

Under Steffens tid i Herning upplevdes ett 
växande problem med konstföremål i det fria på                                                                
Brænderigården i Viborg. Ett stort antal hade blivit 
sneda som resultat av att motionärerna använt dem 
till träning och stretching under löpning. Hur skulle 
man kunna undvika detta i framtiden? 
Man erkände att det fanns ett behov och därmed 
blev uppdraget att skapa några skulpturala redskap 
speciellt utvecklade för träning och stretching. Per-
sonligen önskade Steffen att skapa ett uttryck som 
manifesterar den kraft som spirar i oss alla när vi 
inleder ett nytt kapitel i våra liv.  
Ett frö planterades som spirade och Spirerne blev till.


