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CATALOG APARATE FITNESS PENTRU 

COPII 

 

Preturile sunt exprimate in Ron si nu contin TVA, Transport sau 

Montaj. 
 

Elementele sunt realizate in conformitate cu standardele SR EN 1176 si respecta standardele ISO 

9001, 18001, 14001 in domeniul proiectarii, executiei si montajului de elemente de joaca pentru 

copii si mobilier urban.          

 

• Structura centrala a echipamnetelor este din teava de otel de 14 cm, zincata si vopsita in 

camp electrostatic. 

• structura sudata 

• manere fabricate din cauciuc 

• Vopselele folosite sunt rezistente la coroziune, uzură şi vandalism;  radiaţii UV. 

 

 

 

 

 



1. Aparat fitness  pentru copii ADC-311 

 

Set aparate de fitness combinate pentru copii.   

Contine : - Unitate pentru dezvoltarea musculatura taliei 

              - Unitate pentru dezvoltatea musculatura picioarelor 

              -  Unitate pentru dezvoltarea musculara picioarelor tip stepper 

 

Numar de utilizatori: 4 

Varsta utilizator: 6+  

Dimensiune :325 x 320 cm 

Dimensiuni de siguranta:625x 620 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aparat fitness  pentru copii ADC-312 

 

Set aparate de fitness combinate pentru copii.   

Contine : - Unitate pentru dezvoltarea musculatura taliei 

              - Unitate pentru dezvoltatea musculatura picioarelor 

               

 

Numar de utilizatori: 3 

Varsta utilizator: 6+  

Dimensiune :310x 250 cm 

Dimensiuni de siguranta:610x 550 cm 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Aparat fitness  pentru copii ADC-313 

 

Set aparate de fitness combinate pentru copii.   

Contine : 

- Unitate pentru brate si incheieturi  

- Bicicleta  

- Unitate pentru dezvoltatea musculatura picioarelor tip sky 

- Unitate pentru dezvoltatea musculaturii exterioare 

 a picioarelor si fesierilor 

- Unitate pentru dezvoltatea musculatura taliei 

           

Numar de utilizatori: 8 

Varsta utilizator: 6+  

Dimensiune :560 x 320 cm 

Dimensiuni de siguranta:860x 620 cm 
 

 

 

 

 

 

4. Aparat fitness  pentru copii ADC-314 

Set aparate de fitness combinate pentru copii. Destinat pentru dezvoltarea musculaturii 

picioarelor si a taliei. 

Contine :  

- Unitate pentru dezvoltarea musculatura taliei si a picioarelor 

- Unitate pentru dezvoltatea musculatura picioarelor tip sky 

               

 

Numar de utilizatori: 4 

Varsta utilizator: 6+  

Dimensiune :310x 320 cm 

Dimensiuni de siguranta:610x 620 cm 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



5.  Aparat fitness  pentru copii ADC-315 

 

Set aparate de fitness combinate pentru copii.  

Contine :  

- Unitate pentru dezvoltarea musculatura taliei  

- Unitate pentru dezvoltatea musculatura picioarelor tip sky 

- Bicicleta 

               

Numar de utilizatori: 4 

Varsta utilizator: 6+  

Dimensiune :385x 320 cm 

Dimensiuni de siguranta:685x 620 cm 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Aparat fitness  pentru copii ADC-316 

Set aparate de fitness combinate pentru copii.  

Contine :  

- Unitate pentru dezvoltarea musculatura taliei  

- Stepper 

- Unitate pentru dezvoltatea musculatura picioarelor tip sky 

- Bicicleta 

- Unitate pentru dezvoltatea musculatura picioarelor 

               

Numar de utilizatori: 6 

Varsta utilizator: 6+  

Dimensiune :650x 650 cm 

Dimensiuni de siguranta:1000x 1000 cm 

 


