Inkluderende

Kunde: Nordstevns G&I

Senior - Stay Fit - Træning

LOKATION: Kirkevej 5,4672 Klippinge

Dato: 28.02.2022

Inkluderende Aktivitetsområde
Senior – Stay Fit - Træning
Dette Inkluderende aktivitetsområde er indrettet til seniorer og brugere
med særlige behov. Der er lagt stor vægt på træning til seniorer,
genoptræning efter faldulykker, vedligeholdelstræning, balancetræning
og meget mere. Men idrætsforeningen og skolens brugere vil have stor
glæde af at benytte området. Den anlægte sti fra P-plads vil sikre let og
Inkluderende adgang for alle.
Flotte iøjnefaldende og tilgængelige kvalitetsprodukter der harmonerer med
området og sparer Jer tid og udgifter på vedligehold.
Området tiltrækker en bred brugergruppe ved at tilbyde en lang række
forskelligartede aktiviteter i et uformelt miljø, hvilket bidrager til trivsel og
mental sundhed på tværs af alder og køn, ligesom det vil være med til at
skabe nye fællesskaber.
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Et af de største problemer for ældre er at falde. Disse
ulykker sker ofte, fordi den ældre ikke er i stand til at
overvinde eller reagere på mindre ændringer i overfladen.
Overfladeudfordringen giver mulighed at træne dette
under sikre forhold ved at overvinde typiske
forhindringer, der findes i natur og bymiljøer.

Evnen til at gå sikkert op af trapper og rundt i
bymiljøet er meget vigtig for ældre.
Trappen kan også bruges til simple men effektive
øvelser såsom step-ups, lunges og endda spring.

Nogle af udfordringerne her fokuserer på det vigtige
tåløft. Enten på små forhindringer eller større, som
kantstenen. Andre udfordringer fokuserer på ankel- og
samlet fodkontrol.
Endelig stimulerer de forskellige overflader og materialer
sensorisk feedback, som også øger gangstabiliteten.

Overfladeudfordringen

FSW225
Klik her for produktspecifikation

Dobbelt trappe

FSW230
Klik her for produktspecifikation

Flexhjulet er enkelt at bruge og kræver minimal
erfaring på forhånd.
Drejebevægelsen har en mild modstand, der er
velegnet til brugere på alle niveauer. De ergonomisk
designede håndtag giver mulighed for naturlig
håndledsposition og giver brugeren mulighed for at
udføre øvelser fra flere positioner.
Hjulet træner skulder- og overkroppemobilitet. For
virkelig udfordrende øvelser kan det bruges stående på
en fod ved hjælp af en hånd - enten forovervendt eller
sidelæns.

Flexhjul

FSW226
Klik her for produktspecifikation

Udstrækningsstationen inviterer til flere kropsvægtstyrke og strækøvelser til
alle sværhedsgrader.
Skuldre og overkrop kan strækkes i alle relevante vinkler uafhængigt af
individuel fleksibilitet. Underbenene kan strækkes ved at placere fødderne på
de laveste stænger eller på jorden med håndstøtte på stængerne. Eller for
mere udfordrende strækninger, kan fødderne placeres på højere bjælker.
Når fysioterapeuter er involveret, er udstrækningsstationen også et perfekt
fundament til elastiske bånd.

Udstræksstationen

FSW223
Klik her for produktspecifikation

Balancestationen træner ankelstyrke og stabilitet.
De fire emner på stationen har forskellige
vanskelighedsniveauer, der giver mulighed for
progression og en udfordring for enhver bruger.
Samtidig inviterer placeringen af de fire stationer
rundt om ringen til social interaktion.
Wobble træner ankelstyring og fleksibilitet. Det er
til stede i to sværhedsniveauer. Et er stabilt og
begrænset inden for sit bevægelsesområde og et,
der er livligere og mere dynamisk.
Rotation kan bruges til roterende fleksibilitet af
overkroppen og til balance i underbenene og
kontrol, der står på en eller to fødder.

Dette reaktive balancebræt bruges til at sammenligne
situationer, hvor kontakten med overfladen pludselig
bliver ustabil, som f.eks. i metroer, busser eller på glatte
overflader.
Den kan bruges på en eller to fødder med eller uden
støtte. Til endnu mere udfordrende øvelser kan de to
paneler på stolperne bruges ved skiftevis at røre ved de
forskellige symboler i et foruddefineret mønster med
højre og venstre hånd, og derved udfordres både fuld
kropsbalance, koordination og kognition.

Halvkugle giver en fast og stabil platform til at
træne ankelstyrke og fleksibilitet.

Balancestation

FSW227
Klik her for produktspecifikation

Balancebræt

FSW231
Klik her for produktspecifikation

Inkluderende
Stenmelsmelbelægning
Fitness Jumper

FSW232
Jumping Fitness er de seneste 10 år
blevet mere og mere populært - og
med god grund. Det er enormt sjovt,
giver hurtigt sved på panden og er en
fremragende måde at træne på.
Næsten vigtigst af alt, så er Jumping
Fitness sjovt og det er netop dét der
holder motivationen oppe og får os til
at forbinde motion med noget positivt.
Håndtagene giver støtte til begyndere
og er gode til intense træninger med
ekstra høje hop.

Hele området anlægges på en hårdt stampet
stenmelsbelægning med drænende bund. Der
anlægges en inkluderende sti fra P-Plads, så
der er let adgang til området får personer med
særlige behov.
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FITNESSLØSNINGER DER GIVER

KOMPAN FITNESS INSTITUTE

EN UDBYTTERIG TRÆNING
KOMPAN Sport & Fitness Institute er et globalt netværk af sport- og
fitnesseksperter, som deler viden, tendenser og forskningsresultater.
Instituttet samarbejder med universiteter og fitnesseksperter, som
løbende bidrager med viden om sport og fitness.

Produktudvikling baseret på viden og brugertest

Effektiv og innovativ træningsudstyr der fremmer folkesundheden

Tilgængelige og inkluderende træningssteder der bringer mennesker sammen

Rådgivning baseret på viden

Klik på dette link og læs mere om KOMPAN Fitness Institute

HØJ KVALITET

LANG HOLDBARHED

GODE GARANTIER

Robust robinietræ

Bæredygtige EcoCore
HDPE

Slidstærke reb

Holdbare stolper

Skridsikre platforme

Galvaniseret stål

Reservedelsgaranti

• Stærkt og holdbart

• Bæredygtigt HDPE

• Kerne af stål

• Varmgalvaniseret

• Unikke skridsikre

• Fremragende

Garanti for at kunne
bestille reservedele til
produkter der er udgået,
er 10 år.

• Indhold af naturlige

EcoCore™

olier Giver robuste

• Stærkt vandalsikret

legepladser

• UV stabiliseret

• Fås som FSC
certificeret
• Minimal vedligehold

• Meget slidstærkt
• Stærkt vandalismesikret

• Kerne af

• Pulverlakeret
stålstolper
• Lang garantiperiode

genbrugsmateriale

overflader
• Paneler med greb
• Meget høj slidstyrke
• Lang levetid

• Lang levetid

rustbeskyttelse
• Vedligeholdelsesfri
overflade
• Lang garantiperiode
• Lang levetid

På vores hjemmeside
finder du vores
reservedelsportal:
https://spareparts.kompan.com/dk

• Lang garantiperiode
• Lang levetid

Garanti: 15 år
Forventet levetid: 25 år

stålfod

Garanti: LIVSTID
Forventet levetid: 40 år

Garanti: LIVSTID
Garanti: 10 år
Garanti: 10 år
Forventet levetid: 25 år

(pulverlakering)
Forventet levetid: 40 år

Garanti: 10 år
Forventet levetid: 40 år

Garanti: LIVSTID
Forventet levetid: 40 år

Reservedelsgaranti: 10 år

Med en god planlægning og klar proces, sikrer vi at projektet leveres i højeste Kompan kvalitet, og at I som kunde føler jer trygge fra start til slut.

PROJEKTFORLØB

Ordre
Ved ordreafgivelse bliver ordren registret og
ordrebekræftelse fremsendes.

Produktion og Projektering
Produktionen igangsættes og gøres klar til
levering direkte hos Kompans montør

Opstartsmøde
Møde på pladsen, hvor evt. sidste rettelser aftales

Installation påbegyndes
Produkterne er nu ankommet til Danmark.
Udgravning til produkter og faldunderlag. Montage af produkter.
Udlægning af faldunderlag.

Installation afsluttes
Installationen afsluttes.
Pladsen ryddes for byggematerialer

Afleveringsmøde
Overleveringsmøde på pladsen og fremsendelse
af legepladsprotokol og faktura

*I projektforløbet er der ikke taget hensyn til eventuel byggesagsbehandling.

Udspecificeret tilbud Q73266
Produktark
Garantier
Forretningsbetingelser

Jørgen Østergaard
91 36 55 94
JorOst@kompan.com

