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Free Fitness Fun for All
Al sinds 2001 ontwikkelt en levert Denfit fitnesstoestellen voor in de buitenru-
imte. De veelzijdigheid van onze toestellen en de vele trainingsmogelijkheden 
zijn een uitdaging voor iedereen. Of je nu wilt afvallen, kracht opbouwen of fit 
wilt blijven, op onze toestellen kan het allemaal. 
Met meer dan 160 producten hebben wij een zeer uitgebreid assortiment aan 
mooi vormgegeven en kwalitatief hoogwaardige outdoor fitness toestellen. 
Wij hebben toestellen voor jong en oud, en ook voor mindervaliden. En al onze 
toestellen zijn een 100% Nederlands product. 
Bij ons staat de kwaliteit en diversiteit van onze producten en ons bedrijf 
voorop. Daarom zijn we altijd bezig ons te optimaliseren, want het kan altijd 
beter, sneller, slimmer.
Bekijk ons aanbod en laat je inspireren!

Denfit Outdoor Fitness





Direct op beton 

Outdoor Gym. 16 unieke kracht- en cardiotoestellen. De toestellen met eigen vloer zijn 
zeer eenvoudig  zonder fundatie op iedere vlakke ondergrond te plaatsen. Ze kunnen in een 
cirkel, slangenpatroon of los worden geplaatst. De samenstelling en kleuren kunnen naar 
eigen wens worden ingevuld.

Op eigen vloer

Professional 
SportPoint

Professionele fitness toestellen. De verstelbare gewichten geven een brede variatie in weerstanden en trainingsmo-
gelijkheden, en zijn daarom een uitdaging voor zowel de beginnende als de zeer ervaren sporter.  
 



Slangenpatroon SportPoint cirkel op vloerr



montage op beton, op eigen vloer of in zachte ondergrond

Fitness voor iedereen. Op de Denfit UrbanGym train je met je eigen lichaamsgewicht als 
weerstand. Je hebt de keuze uit 30 onderscheidende toestellen. De toestellen zijn duurzaam, 
onderhoudsarm en erg eenvoudig om te plaatsen. 

Denfit UrbanGym & Combis
Modern en stijlvol ontwerp. De gebruiksvriendelijke toestellen nodigen ook beginners en senioren, en 
zelfs mindervaliden uit tot bewegen. Op de duidelijke traininginstructies staan de oefeningen en getrain-
de spiergroepen.   



 Gym Combi / Gym Inclusieve producten Gym Robinia



Denfit Stations

Compleet trainingsstation. Met de FitPoint heb je een trainings- en ontmoetingsplek met 
maar liefst 8 fitnessoefeningen op 11m2. Train je hele lichaam terwijl je andere sporters 
ontmoet.

FitPoint met of zonder dak 

FitPoint PaceWalk

De Pacewalk heeft een Stepper, Twister, Step up en Balance Board op een diameter van 
1.5m.



Denfit Obstacle Trail

Denfit Obstacle Trail is een reeks van zowel uitdagende als spannende toestellen, die 
kunnen worden gebruikt om je eigen trail te creëren. Het biedt veel plezier voor mensen 
van alle leeftijden en capaciteiten.



Train met je eigen lichaamsgewicht. Denfit StreetWorkOut is een eigentijdse lijn van 
statische, buitenfitness toestellen bestaand uit meer dan 70 toestellen die allen met elkaar 
te combineren zijn. We kunnen zelfs toestellen op maat maken. Onze StreetWorkout lijn 
bestaat uit Benches, Monkey bars, Parallel bars, Pull-up bars, Wall, Wavebar, Workout desk 
en heel veel liggers. Perfect geschikt voor Calisthenics, Bar Brothers, Bootcamp en Street 
workout.

Denfit StreetWorkout





De Denfit MotionPlus is een gebruiksvriendelijke trainingstoestel voor senioren. Het is 
speciaal ontworpen voor ouderen om fit en gezond te blijven en tegelijkertijd te genieten van 
sociale interactie. De MotionPlus biedt meerdere oefeningen om vingers, handen, polsen, 
armen en schouders te trainen. Daarnaast zijn er verschillende oefeningen die helpen om 
het evenwicht en de flexibiliteit te verbeteren. De trap en helling versterken de beenspieren.

Denfit voor senioren: MotionPlus

MotionPlus



Denfit voor senioren

De meeste landen hebben te maken met vergrijzing van de bevolking. Denfit heeft een groot 
assortiment van gebruiksvriendelijke toestellen voor senioren. We hebben onze outdoor 
fitnesstoestellen zo aangepast, zodat senioren fit en gezond kunnen blijven, terwijl men 
geniet van sociale interactie.



Referenties

Gym + Basix in Groningen, Nederland Sportpoint in Kiev, Oekraïne

Referentie locaties in: Australië - België - Bulgarije - Chili - Costa Rica - Cyprus - Denemarken - Duitsland - Engeland - Estland - Finland - Frankrijk - Hongarije - Hong Kong - Ierland - Israel - Italië  

Streetworkout in Roslev, Denemarken



Fitpoint in Pajusi, Estland Gym + Streetworkout in Darwin, Australië

Letland - Litouwen - Malta - Morokko - Noorwegen - Oekraïne - Oostenrijk - Roemenië - Rusland - Schotland - Singapore - Slowakije - Spanje - Taiwan - Tsjechië -- VAE - Zweden - Zwitzerland 

Crosstraining 1 in la Ciotat, Frankrijk



De diversiteit van ons assortiment biedt vele mogelijkheden voor de inrichting van buiten fitness locaties. 
Al onze toestellen voldoen bovendien aan de norm voor “Permanent geïnstalleerde fitnessapparatuur 
voor buiten”, EN16630. Denfit heeft een beweegprogramma ontwikkeld met verschillende trainings-
circuits, extra oefeningen per toestel, etc. Deze brochure laat slechts een kleine selectie van ons totale 
productassortiment zien. Wij geven je graag meer informatie over onze producten en de trainingsmoge-
lijkheden. Neem contact met ons op of kijk op onze website www.denfit.nl.

DENFIT Outdoor Fitness  
Straatweg 70E - 8531 PZ LEMMER  -  Nederland  -  info@denfit nl - www.denfit.nl  

Neem contact met ons op voor persoonlijk advies


