PRODUCTFOLDER
Free Fitness Fun for All

WELKOM BIJ DENFIT
Superleuk dat je ons gevonden hebt. Wij houden ervan om de dingen anders aan te pakken bij Denfit. Of je het nu hebt
over het ontwerpen en ontwikkelen van onze toestellen of de manier waarop wij met de eindgebruikers en onze agenten
omgaan. Dankzij onze energie, sportieve input, inzet en ondernemerschap zijn wij als merk en bedrijf succesvol.
In onze company values worden onze kernwaarden benadrukt, zodat je precies weet welk bedrijf er achter de outdoor
fitness toestellen zit, die iedere plek tot een inspirerende fitness locatie veranderen. Hieronder geven we een korte uitleg
over onze values.
VALUE 1:
BE EAGER AND DARE TO STAY DIFFERENT:
WE ARE ENTREPRENEURS
Met drive, lef en een onderscheidende, soms zelfs eigenwijze visie hebben we Denfit groot gemaakt. Daarom
staat deze waarde voor ons ondernemersbloed. Wij zijn eager om de eerste en de beste te zijn in alles, en we zijn
niet bang om van de gebaande paden af te wijken. Juist daar zien wij de grootste kansen! En als wij een kans
zien, dan gaan wij ervoor.
VALUE 2:
WOW THE CUSTOMER!
Bij Denfit streven we ernaar om met een persoonlijke aanpak de verwachtingen van onze klant te overtreffen. Wij
houden van duidelijkheid en dat we onze afspraken nakomen, is vanzelfsprekend. Wij zeggen wat we doen en wij
doen wat we zeggen. Daarnaast denken wij ook proactief mee. Ons hoogste doel is namelijk om onze klanten
te verrassen. En onze klanten, dat zijn niet alleen onze agenten/dealers, maar ook de sporters, installateurs en
vervoerders.
VALUE 3:
DREAM BIG AND PURSUE YOUR DREAMS, EVERY DAY!
De toekomst bepaal je zelf, dus durf te dromen! Met focus, creativiteit en doorzettingsvermogen ontwikkelen wij
toestellen om dromen waar te maken.
We zijn ons bewust van onze eigen grenzen en van de mogelijkheden om die te verleggen.
VALUE 4:
BUILD AND ACHIEVE RESULTS TOGETHER
Samen behaal je grotere successen. Iedereen heeft andere talenten en de synergie ervan leidt tot de beste
resultaten. Het is de kunst om anderen op hun kracht te waarderen en hierop in te zetten. Bovendien is het veel
leuker om succes samen te vieren
VALUE 5:
BE HUMBLE
Iedereen binnen Denfit heeft zijn eigen kwaliteiten, en draagt tegelijkertijd bij aan het grotere geheel.En daarbij
iedereen is even belangrijk. Wij maken geen onderscheid en kijken altijd naar het grote plaatje.
En we zijn dankbaar.
VALUE 6:
CREATE AND EXPERIENCE FUN AND BE HAPPY
Hoe divers alle mensen met wie wij samenwerken ook zijn in achtergrond of opleiding, we zijn gelijkgestemd in
enthousiasme en energie. Die energie brengen we ook over op onze omgeving. Werken moet vooral leuk zijn. Niet
alleen voor onszelf, maar ook voor onze klanten en de sporters. Samen met hen bedenken we de meest creatieve
oplossingen.
VALUE 7:
FAIL FAST, LEARN FAST, IMPROVE FASTER!
Deze value is de belangrijkste van allemaal, want hij staat voor de manier waarop wij dingen doen bij Denfit. We
denken en doen tegelijk; snel en altijd oplossingsgericht. Wij zijn continu bezig om te verbeteren; ieder foutje,
hoe klein ook, moet eruit.

01

Take the Gym Outside

PROFESSIONAL SPORTPOINT
Denfit Professional Sportpoint is een uniek product, een Nederlands vernuft, ontwikkeld om de sportschool naar buiten
te halen. Het is een professionele fitness toestellenlijn. De moderne Denfit Professional toestellen maken gebruik van
verstelbare gewichten in een gesloten circuit, waardoor er een brede variatie in weerstand ontstaat. De toestellen zijn
aantrekkelijk voor jong en oud en voor de beginnende tot en met de zeer ervaren sporter en krachttraining fanaat. Denfit
Professional toestellen zijn geschikt voor diverse manieren van trainen: fit worden, krachttraining, conditie, afvallen en
fit blijven, ook voor ouderen. Iedereen kan zijn draai vinden op de innovatieve doch simpel werkende toestellen waarop
je het hele lichaam kunt trainen. Alle spiergroepen worden getraind.
Naast het sportieve doel is Denfit Professional zeer aantrekkelijk als sociale ontmoetingsplek. In een samenleving met
toenemend overgewicht, is dit de ideale manier om mensen in beweging te krijgen, op een ongedwongen manier en
prettig in de buitenlucht.
Het zijn dynamische toestellen waarbij meerdere oefeningen per toestel mogelijk zijn. Er zijn in totaal 3 cardio toestellen
en 13 krachttoestellen, hierdoor is het mogelijk om een toestelcirkel samen te stellen waarbij kracht perfect wordt
afgewisseld door cardio. Het hele lichaam wordt geprikkeld en alle spiergroepen komen dan ook meer dan volledig aan
bod.
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DENFIT PROFESSIONAL SPORTPOINT
Multifit (1109)

Leg extension (1102) - 10 gewichten a 5kg

Bovenbenen

Benen/buik

Preacher Curl (1103) - 8 gewichten a 2 kg

Dip Press (1101)

Armen

Bench Press (1106) - 14 gewichten a 5kg

Schouders/borst/armen

Pectoral (1107) - 12 gewichten a 2kg

Borst/schouders/armen

03

Borst/armen

Jump-box (1117-1116-1115) - voor plyometrische training

75cm - 60cm - 45cm

Benen/buik/billen

Chin Bar (1104)

Rug/armen

DENFIT PROFESSIONAL SPORTPOINT
T-Bar (1108) - 10 gewichten a 5kg—start weerstand 15kg

Abdominal (1105)

Buik/benen

Squat (1114) - 14 gewichten a 5kg

Cardio Bike (1113) - met verstelbare weerstand

Buik/benen/billen/rug

Cardio Row (1111)

Benen/billen/kuiten/buik

Cardio Cross (1112)- met verstelbare weerstand

Schouders/rug/
armen/benen

Dip Bench-3 (4401)

Armen/borst/
schouders/buik
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Rug/armen

Benen/billen/
schouders

DENFIT PROFESSIONAL SPORTPOINT
SPECIALE GEVANGENIS VERSIE
Pectoral (1107-P) Preacher Curl (1103-P) T-Bar (1108-P)
8 gewichten a 5kg

8 gewichten a 5 kg

SPECIALE INCLUSIVE VERSIE
UpperBody inclusive (1118)

15.5kg start +
12 gewichten a 5kg

Borst/armen/
schouder

Denfit Professional toestellen zijn simpel te (ver)plaatsen als zij op een eigen vloerplaat zijn gemonteerd.
Geen fundatie nodig alleen een vlakke ondergrond. Lage installatiekosten.

Specificaties:
Plaatsing:
De toestellen zijn volledig voorgemonteerd.
- op eigen vloer (geen fundatie nodig alleen een vlakke ondergrond en het is dan een verplaatsbaar object)
- rechtstreeks op beton
Materiaal:
- verzinkt en gepoedercoat staal gecombineerd met RVS – de vloer is van staal met gietrubber (optioneel kunstgras)
Bijzonderheden:
- de verstelbare gewichten wegen 5kg of 2kg per stuk.
- vloer afmeting: 2400x1715x1306 / diameter totale cirkel binnen 3817mm—buiten 7017mm.
- onderhoudsarm - vandalisme bestendig.
- elke RAL kleur is mogelijk.
- extra behandeling voor C-5 omgevingen mogelijk.
- voor alle doelgroepen tot en met de meest ervaren sporter.
- per toestel vele alternatieve oefeningen mogelijk naast de standaard aangegeven oefeningen.
- instructiebord met op maat gemaakt beweegprogramma.
Gecertificeerd volgens EN16630-2015 voor permanent geïnstalleerde fitnessapparatuur voor buiten.
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Work your body at anytime

URBANGYM
Denfit UrbanGym is een bewegingslijn waarmee je het hele lichaam kunt trainen. Alle spiergroepen komen aan bod en er
zijn vele oefeningen per toestel mogelijk. Er wordt gewerkt met het eigen lichaamsgewicht van de gebruiker als
weerstand. Doordat de toestellen laag bij de grond zijn en geen hoge opstap hebben, zijn de toestellen zeer toegankelijk
en motiveren ze tot activiteit in een sociale omgeving. Denfit UrbanGym bestaat uit meer dan 30 modern uitziende
toestellen die iedere openbare ruimte opvrolijken en deze ruimte aanvullen met een sportieve touch.
De toestellen zijn geschikt voor iedere doelgroep, jong en oud, beginnende en gevorderde sporters.We hebben een
brede selectie van apparaten die zeer geschikt zijn voor ouderen en voor gebruikers met een beperking.
Denfit UrbanGym maakt het mogelijk om zonder verplichtingen te bewegen in de gezonde buitenlucht om zo sociaal en
actief bezig te zijn. Fit worden, krachttraining, conditie, afvallen en fit en vitaal blijven, ook voor ouderen.
Bepaal je doel!! Het is allemaal mogelijk met Denfit UrbanGym.
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DENFIT URBANGYM
BikeFit (6004-S)

CrossFit (6423-S)

Optioneel met verstelbare weerstand

Optioneel met verstelbare weerstand

Schouders/billen/borst /
armen/benen/rug

Billen/benen

RowFit (6003-S)

LegWave (6007-S)

Billen/armen/schouders/
benen/rug

PowerPull (6002-S)

Benen

PowerPush (6001-S)

Armen/rug

BackShape (6419-S)

AbShape (6416-S)

(lage) rug

07

Borst/schouders/armen

Heupen/buik

DENFIT URBANGYM
AbShape angled (6416-A)

WaveWalk (6009-S)

Heupen/buik

RunFit (6005-S)

Buik/benen/billen

HipWave (6008-S)

Billen/benen

PushUp Double (6426-S)

LegPush (6413-S)

Armen/buik /borst

StretchOut (6472-S)

Gehele lichaam
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Taille/heupen/buik

Benen/billen

DENFIT URBANGYM
Wheel for bench (6414)

optioneel met verstelbare weerstand

Benen/billen/buik

Bij bestaande bank

Bij Denfit bank (6725)

Op eigen vloer (6727)

De volgende UrbanGym toestellen zijn zeer toegankelijk voor ouderen om gezond en fit te blijven.
Het opbouwen van kracht en flexibiliteit door het gebruik van Denfit UrbanGym vermindert het risico op
vallen van ouderen, wat leidt tot een betere kwaliteit van leven.

StepUp (6415-S)

StepWalk (6412-S)

Billen/benen

09

Billen/benen

DENFIT URBANGYM- SENIOR VITALITY
KneeRaise (6420-S)

WaxonWaxoff (6010-S)

Buik/taille/heupen

BikeFit Senior (6421-S)

Borst/armen/schouders

HandBike (6418-S)

Billen/benen/buik

BalanceBoard (6417-S)

TwistOut (6411-S)

Benen/buik/taille/rug

Waxon Waxoff Double (6425-S)

Borst/armen/schouders
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Armen/borst/schouders

Buik/taille

DENFIT URBANGYM-INCLUSIVE
Om gebruikers met een beperking te betrekken bij het buiten bewegen, heeft Denfit de UrbanGym een unieke extra
dimensie gegeven. Door het ontwikkelen van speciaal aangepaste toestellen kunnen ook deze gebruikers mee trainen,
lekker sporten en in contact met anderen zijn, in de gezonde buitenlucht.

PowerPush Inclusive (6050-S)

ParallelBars Inclusive (6424-S)

Borst/armen/schouders

Borst/armen

UITVOERING 1 = weerstand tussen 8 en 17 kg
UITVOERING 2 = weerstand tussen 1 en 9 kg

PowerPull Inclusive (6051-S)

WaxonWaxoff Inclusive (6052-S)

Armen/rug

Armen/rug/schouders

UITVOERING 1 = weerstand tussen 10 en 12 kg
UITVOERING 2 = weerstand tussen 0.4 en 4.7 kg

HandBike Inclusive (6053-S)

Armen/borst/schouders

Op de UrbanGym zijn verschillende alternatieve oefeningen mogelijk naast de oefeningen vermeld op de pictogrammen.
Denfit heeft een beweegprogramma ontwikkeld welke op een instructiebord bij de toestellen geplaatst kan worden.
Je kunt dan kiezen voor welk doel je wilt trainen (afvallen of kracht bijvoorbeeld) en je kunt kiezen uit meerdere
trainingscircuits voor afwisseling.
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DENFIT URBANGYM
Installatie van Denfit UrbanGym is zeer eenvoudig met op maat gemaakte thermisch verzinkte installatieframes waardoor
geen beton nodig is. Op eigen vloer is de Denfit UrbanGym eenvoudig te plaatsen en te herplaatsen.
Op vloer
geen fundament nodig

Direct op beton

In zacht
geen beton nodig

- met gietrubber
- met kunstgras

Gebogen top

Rechte top

Robinia staander

RVS staander

Specificaties:
Plaatsing:
De toestellen zijn volledig voorgemonteerd.
- op eigen vloer (geen fundatie nodig en het is dan een verplaatsbaar object)
- rechtstreeks op beton
- onder maaiveld met fundatie frames (geen vloeibaar beton nodig)
Materiaal:
- verzinkt en gepoedercoat staal gecombineerd met RVS – de vloer is van staal met gietrubber (optioneel kunstgras)
Bijzonderheden:
- onderhoudsarm en vandalisme bestendig.
- elke RAL kleur is mogelijk.
- extra behandelingen voor C-5 omgevingen mogelijk.
- voor alle doelgroepen en er zijn speciale modellen voor ouderen en mindervaliden.
- eigen lichaamsgewicht als weerstand.
Gecertificeerd vlgs EN16630:2015 voor permanent geïnstalleerde fitnessapparatuur voor buiten.
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Work your body together

URBANGYM COMBI’S
Terwijl sommigen de voorkeur geven aan een individuele training, omdat het ons in staat stelt om op het goede spoor
en gefocust te blijven, vinden anderen het leuk om te sporten met vrienden, buren, collega’s of totale vreemden die
trainingsmaatjes worden. Voordelen zijn: Vriendschappelijke competitie, sociale interactie, motivatie, nieuwe ideeën en
een vaste routine.
De UrbanGym combi’s zijn combinaties van 2 of 3 UrbanGym producten in één toestel. Dit geeft veel
trainingsmogelijkheden op beperkte ruimte. Er zijn ook toestellen voor senioren en gebruikers met een beperking.
Men traint met eigen lichaamsgewicht als weerstand. Er zijn veel verschillende combinaties en alle units zijn verkrijgbaar
met eigen vloerdeel, installatieframe of direct op beton te monteren.
Bekijk ons ruime aanbod van dit prachtige assortiment!
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DENFIT URBANGYM COMBI’S
Gym combi 1 (6601)

Gym combi 2 (6602)

Gym combi 3 (6603)
Combinatie van BikeFit/StepWalk

Gym combi 4 (6604)
Combinatie van BikeFit/HandBike

(BikeFit optioneel met armsteunen)

(BikeFit optioneel met armsteunen)

Optioneel met verstelbare weerstand

Optioneel met verstelbare weerstand

Gym combi 5 (6605)

Gym combi 6 (6606)
Combinatie van PowerPush/RowFit/HandBike

Combinatie van RowFit/HandBike/BalanceBoard

Combinatie van PowerPull/StepUp/BikeFit
(BikeFit optioneel met armsteunen)

Optioneel met verstelbare weerstand
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Combinatie van LegPush/WaveWalk/TwistOut

DENFIT URBANGYM COMBI’S
Gym combi 7 (6607)
Combinatie van RowFit/HandBike/KneeRaise-Parallel

Gym combi 8 (6608)
Combinatie van LegPush/AbShape

Gym combi 9 (6609)
Combinatie van RunFit /TwistOut

Gym combi 10 (6610)
Combinatie van AbShape/BackShape

Gym combi 11 (6612)

Gym combi 12 (6613)

Combinatie van StepWalk /TwistOut

Combinatie van BikeFit /AbShape

(BikeFit optioneel met armsteunen)

Optioneel met verstelbare weerstand
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DENFIT URBANGYM COMBI’S
Gym combi 13 (6614)

Gym combi 14 (6615)

Gym combi 15 (6616)
Combinatie van StepUp /BalanceBoard

Gym combi 16 (6617)

Gym combi 17 (6618)

Gym combi 18 (6619)

Combinatie van HipWave /StepWalk

Combinatie van PowerPull inclusive/PowerPush
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Combinatie van WaveWalk/StepWalk

Combinatie van LegPush/WaveWalk/StepWalk

Combinatie van PowerPull/PowerPush inclusive

DENFIT URBANGYM COMBI’S
Gym combi 19 (6620)

Gym combi 20 (6621)

Gym combi 21 (6622)

Gym combi 22 (6623)

Combinatie van Stepwalk/Balanceboard

Combinatie van BikeFit/PowerPull/Twister

(BikeFit optioneel met armsteunen)

Gym combi 23 (6624)

Combinatie van WaveWalk/CrossFit

Combinatie van TwistOut/WaxOnWaxOff

Combinatie van RowFit/HandBike/TwistOut

Gym MultiMax-2(6702) - Gym MultiMax-4 (6701)
Combinatie van PowerPush/PowerPull
Combinatie van PowerPush/PowerPull/LegPush/BikeFit

Optioneel met verstelbare weerstand
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Don’t dream it, work for it

STREETWORKOUT & CALESTHENICS
Denfit StreetWorkOut is een eigentijdse lijn, statische, buitenfitness toestellen bestaand uit meer dan 70 basis
toestellen die allen met elkaar te combineren zijn. Met elkaar trainen zorgt voor uitdaging, gezonde competitie en
motiveert tot een gezonde levensstijl voor de hedendaagse actieve generatie. Actief genieten in de gezonde buitenlucht.
Denfit StreetWorkOut brengt je in contact met andere mensen, het is sociaal en de beste manier om van elkaar te leren.
StreetWorkOut, Calisthenics, BarBrothers, UrbanFitness, turnen, bootcamp, parkour en CrossFit. Diverse namen voor
de gymnastische manier van trainen waarbij je werkt met je eigen lichaamsgewicht als weerstand in combinatie met
minimale apparatuur (bars), met als doel een krachtig en lenig lichaam op te bouwen.
Met de Denfit StreetWorkOut haal je meer dan 20 jaar, wereldwijde ervaring met Outdoor Fitness toestellen in huis.
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DENFIT STREETWORKOUT & CALESTHENICS
Denfit StreetWorkOut bestaat uit bench (incline), monkey bars, parallel bars, pull-up bars, wall, wavebar, workout desk
en vele bars. De trainingsmethodes verschillen van elkaar door variaties in belasting, aantal herhalingen, series en
pauzes. Gewilde trainingstechnieken zijn: circuittraining, drop sets, pyramid sets, rest-pauze , diminishing sets,
burnouts en vele andere.
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DENFIT STREETWORKOUT & CALESTHENICS
Bench incline

Bench

Bench / Bench incline

(4113)

(4112)

(4115)

Bench Sit Up

Monkeybars one level

Monkeybars one level - Wall

(4119)

(4251)

(4254)

Wall

Monkeybars 2 level - 3 PullUps

Wall - 3 PullUps

(4551)

(4256)

(4552)

Monkeybars 2 level

Monkeybars 2 level - 6 PullUps

(4252)

Monkeybars 1 level - 3 PullUps Parallelbars - 2x PushUp (4257)

Parallelbars 4 posts

Parallelbars double 2 posts

Parallelbars double 6 posts

(4351)

(4353)

(4352)
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(4253)

DENFIT STREETWORKOUT & CALESTHENICS
Dance Pole (4460)
Optie: breedte 1800mm (4476)

PushUps triple posts

PushUps triple no posts

(4955)

(4959)

PushUps single

Bootcamp rope pole

Horizontal ladder

(4957)

(4962)

(4954)

Parallelbars

Parellelbars double

Workout desk

(4354)

(4355)

(4951)

PullUpbars

PullUpbars double

PullUpbars 3 - Wall

(4451)

(4452)

(4463)

PullUpbars 2 - Bench

PullUpbars 4 square

PullUpbars double - Wall

(4453)

(4455)

(4457)

PushUps double
(4958)

21

DENFIT STREETWORKOUT & CALESTHENICS
WaveBar - 4 PullUp - 		
Parallelbars (4653)

WaveBar

WaveBar - Bench - Wall

(4651)

(4652)

Monkeybars - Rope climb - Wall3 PullUp - PushUp (4258)

Wall - 3 PullUpbars - 2 Benches

WaveBar - PullUpbar - 		
Parallelbars (4654)

Wall - 3 PullUpbars - Bench PushUp (4556)

Wall - PullUpbar - Bench
(4573)

PullUpbar double - WaveBar Wall (4461)

Wall - Monkeybars - 5 PullUp
bars - Bench - Parallelbars

Wall - 3 PullUpbars - 		
2 Benches (1 incline) 		

(4564)

(optie: touw+ringen) (4558/4574)

Wall - 3 PullUpbars - Bench 3 Parallelbars (4571)

PullUpbars triple - Wavebar

Wall - Wavebar - Monkeybars 4 PullUpbars (4559)

Monkeybars 1 level - 3 PullUp
bars - Parallelbars (4260)

(4462)
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(4553)

DENFIT STREETWORKOUT & CALESTHENICS
Pullupbars triple

(4557)

Wall - Wavebar - Monkeybars 3 PullUpbars (4560)

DipBench 3 + 4

PullUpbars + Rings

(4101 + 4102)

(4465)

Wall - Wavebar - PullUpbars +
Rings

Freemove M

Jump platform 300/500/700

HIT training 1

Wall - Wavebar -5 PullUpbars

(4567)

Rope net climb 1300 + 2000
(4464 en 4467)

(4964/4965/4966)

Wall - Monkey bars - 7 PullUp
bars - Bench - Parallelbars

(4456)

(4953)

BOOTCAMP special
(4956)

(4572)

Monkeybars double + 		
Monkeybars incline (4262)
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Monkey Bars incline

Rope - 3PullUpbars - 2 Benches

(4265)

(4470)

DENFIT STREETWORKOUT & CALESTHENICS
CROSSFIT - SquatWorkout

Vertical Fitness Pole

(4459)

(4474)

Wall - Monkeybars - 7 PullUpbars - Bench incline (4586)

PushUps Triple
(4952)

Wall - Monkeybars - 3 PullUp
bars - Parallelbars (4588)

FreeMove DK

HIT Training with Wall and
Wavebar (4967)

Wall - 6 PullUpbars - Parallel
bars (4565)

(4961)

Wall - Wavebar - Monkeybars 3 PullUpbars - 1 PullUpbar +
Rings (4585)

Specificaties:
Plaatsing:
- met installatieframe voor in zachte ondergrond
- direct op beton
Materiaal:
- verzinkt en gepoedercoat staal, liggers ongecoat (optioneel alles RVS of alles ongecoat)
Afmetingen:
- staanders hoogte 400—2700 mm. Bars lengte 1200/1600 mm
Bijzonderheden:
- onderhoudsarm en vandalisme bestendig.
- elke RAL-kleur voor de topjes en bankjes is mogelijk.
Gecertificeerd volgens EN16630-2015 voor permanent geïnstalleerde fitnessapparatuur voor buiten.
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The body achieves what the mind believes
Push Ups Triple
(4952)

CROSSTRAINING & BOOTCAMP
Cross-training is een trainingsroutine die verschillende soorten oefeningen omvat. Hiermee train je meer spiergroepen,
verbeter je je behendigheid en is het gemakkelijker om deel te nemen aan een verscheidenheid aan sporten.
Cross-training kan dienen om specifieke aspecten van je conditie of prestaties te verbeteren, die een handje kunnen
helpen bij je primaire sport. Cross-training hoeft echter niet super intens te zijn. In de kern draait het allemaal om het
koppelen van trainingen die elkaar ondersteunen. Als je hardloopt, werk je constant aan je benen en armen, maar wil je
een snellere, sterkere hardloper worden, dan komt cross-training om de hoek kijken. Cross-training kan een oefening
met hoge of lage intensiteit zijn en is anders dan alleen maar meer kilometers maken.
Bootcamp is een soort fysiek groepstrainingsprogramma. Deze programma’s zijn ontworpen om kracht en conditie op
te bouwen door middel van een verscheidenheid aan soorten oefeningen. Bootcamp-workouts kunnen variëren.
Ze bevatten over het algemeen een vrij intense mix van aerobe, kracht- en snelheidstraining binnen elke sessie. Een
bootcamp-training is in wezen een soort intervaltraining - uitbarstingen van intense activiteit afgewisseld met
intervallen van lichtere activiteit.
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DENFIT CROSSTRAINING & BOOTCAMP
CROSSTRAINING 1 (4963)

CROSSTRAINING 2 (4970)

CROSSTRAINING TRX (4971)

CROSSTRAINING Dumbbells (4972)

CROSSTRAINING Core (4975)
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Exciting outdoor workout

FITPOINT & PACEWALK
Denfit Station FitPoint is een compact en compleet trainingsstation, volledig voorgemonteerd op eigen vloer.
Eenvoudig verplaatsbaar met het hijsoog en in elke gewenste RAL-kleur leverbaar. De compacte opstelling van
toestellen maakt het mogelijk om de FitPoint te plaatsen op een locatie met beperkte ruimte. Hierdoor vormt de FitPoint
het perfecte fitness station voor openbare ruimtes. De 8 fitness opties vormen een perfecte combinatie voor een totale
lichaamstraining. De FitPoint is aantrekkelijk voor alle leeftijden en de plaats voor jong en oud om elkaar te ontmoeten
en aan hun lichaamsbeweging te werken.
De uiterst compacte Pacewalk biedt 4 verschillende fitnessoefeningen op een diameter van slechts 1,5 meter. Het is de
perfecte oplossing voor omgevingen met beperkte ruimte. Terwijl je je oefening doet ben je in contact met anderen.
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DENFIT FITPOINT & PACEWALK

Benen/billen

Armen/rug/schouder

Benen/rug/buik/taille

Benen/billen

Schouders/borst/armen

Buik/benen

FitPoint (2018)

Schouders/rug/armen
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Taille/buik

DENFIT FITPOINT & PACEWALK
Denfit Station FitPoint is geschikt voor diverse manieren van trainen: fit worden, krachttraining, balans en coördinatie,
conditie, afvallen en fit blijven. Ook ouderen die graag vitaal en fit in het leven staan kunnen op de FitPoint gezond bezig
zijn. Doordat het toestel diverse banken en staanders heeft voor stabiliteit is het toestel zeer laagdrempelig te noemen
en motiveert het tot activiteit in een prettige en sociale setting in de gezonde buitenlucht. Er zijn 3 items waarvan de
weerstand te verstellen is, zodat je als beginner of gevorderde sporter te allen tijde aan je trekken komt.

FitPoint zonder dak (2118)

Verstelbare gewichten in 5
stappen:
Stap 1 30 kg weerstand
Stap 2 23 kg weerstand
Stap 3 17 kg weerstand
Stap 4 7 kg weerstand
Stap 5 2 kg weerstand

Specificaties:
Plaatsing:
- volledig voorgemonteerd op eigen vloer - plaatsing d.m.v. een hijsoog. Geen fundatie nodig alleen een vlakke ondergrond.
Materiaal:
- verzinkt en gepoedercoat staal gecombineerd met RVS
- de vloer is van staal met aluminium tranenplaat (optioneel gietrubber)
Afmeting/gewicht:
- FitPoint: vloer 2400x62mm diameter - met de 4 blokken 3350mm diameter — hoogte 2650mm - 1500 kg
- PaceWalk: L1500xB1500xH1600mm—vloer 62mm—210kg
Bijzonderheden:
- onderhoudsarm—vandalisme bestendig.
- als mobiel toestel te gebruiken.
- elke RAL kleur is mogelijk - extra behandeling voor C-5 omgevingen mogelijk
- voor alle doelgroepen, bijzonder aantrekkelijk voor jongeren
Gecertificeerd volgens EN16630-2015 voor permanent geïnstalleerde fitnessapparatuur voor buiten
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DENFIT FITPOINT & PACEWALK
Denfit Station PaceWalk laat 4 mensen tegelijkertijd sportief en sociaal bezig zijn. Het is de perfecte oplossing voor
woonwijken. Het stelt klanten in staat om goede financiële beslissingen te nemen, want met de Pacewalk krijg je heel
veel waar voor je geld. Het geeft lokale bewoners de mogelijkheid om het onderlichaam te trainen en tegelijk bevordert
het sociale interactie aan. In een woonwijk zal het voor de buurtbewoners een prachtig middel zijn voor een vitale
levensstijl.

PaceWalk (3026)
Total body workout met focus op onderlichaam: Benen/billen/buik/kuiten/taille/heupen

Benen/billen

Benen/rug/buik/taille

Benen/billen

Taille/buik

Op alle Denfit Stations zijn verschillende alternatieve oefeningen mogelijk naast de oefeningen vermeld op de
pictogrammen. Denfit heeft een beweegprogramma ontwikkeld welke op een instructiebord bij de toestellen geplaatst
kan worden. Je kunt dan kiezen voor welk doel je wilt trainen, bijvoorbeeld afvallen, kracht opbouwen, etc. en je
kunt kiezen uit meerdere trainingscircuits voor afwisseling.
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DON’T LIMIT YOUR CHALLENGES –
CHALLENGE YOUR LIMITS!

OBSTACLE TRAIL & NINJA WARRIOR
De Denfit Obstacle Trail is een reeks van zowel uitdagende als spannende producten die kunnen worden gebruikt om je
eigen track te creëren. Het biedt veel plezier voor mensen van alle leeftijden en niveaus. In onze jeugd waren we gewend
om bijna elke dag te rennen, klimmen, springen en kruipen; het was een natuurlijke manier van bewegen. Wanneer we
opgroeien, wordt onze tijd steeds meer verbruikt door sociale media en andere technologie, wat leidt tot steeds minder
fysieke activiteit. De hindernisbaan brengt ons terug naar een natuurlijke manier van bewegen die meer plezier, geluk
en een betere gezondheid brengt.Onze Obstacle Trail bevat elementen voor rennen, klimmen, springen, balanceren
en kruipen; allemaal met als doel het testen van snelheid, uithoudingsvermogen en behendigheid. De trail heeft twee
verschillende moeilijkheidsgraden, waardoor het perfect is voor jong en oud, en sterk en minder sterk. Creëer je eigen
persoonlijke Obstacle Trail en neem het op tegen je vrienden en kijk wie de snelste en slimste is!
Er zijn meer dan 20 verschillende hindernissen en wanneer je specifieke wensen hebt, kunnen wij op maat gemaakte
hindernissen maken! Laat het ons gewoon weten.

31

DENFIT OBSTACLE TRAIL & NINJA WARRIOR
Swing Bridge (OR1452)

Rope Walk (OR1455)

Rope Swing 1 (OR1457)

Rope climb horizontal and vertical

Ring Swing (OR1460)

Over and under (OR1456)

Ninja spinner 3 (OR1469)

Ninja Steps 1 (OR1459)

Net Climb (OR1458)

Monkey Bars 2 ways (OR1454)

Crawl Under (OR1451)

Climbing Wall 2 (OR1453)

Cliffhanger 3 (OR1470)

BalanceBeam square (OR1465)

BalanceBeam square high

Balance Beam (OR1467)

Balance Beam Incline (OR1468)

A-Climb (OR1461)

(OR1462)
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(OR1466)

Outdoor activity for all ages

BASIXFIT
Denfit BasixFit is een moderne lijn buitenfitness toestellen bestaand uit statische toestellen die alle spiergroepen
aanspreken en die samen een perfect geheel vormen voor iedere sporter. Door de stijlvolle uitstraling zijn de toestellen
geschikt om elke openbare ruimte een sportieve impuls te geven. De toestellen bieden mensen de mogelijkheid om aan
lichaamsbeweging te doen, anderen te ontmoeten en tegelijkertijd te genieten van de gezonde buitenlucht.
Door het ontwerp zijn diverse oefeningen per toestel mogelijk. Hierdoor is er een uitdaging voor jong en oud,
zowel beginnende als gevorderde sporters. De toestellen kunnen in combinatie een prachtig parcours vormen
en zijn tevens erg aantrekkelijk voor mensen die aan bootcamp, calisthenics, freerunnen en streetworkout
doen.En ook voor Parkour: door je omgeving bewegen, obstakels overwinnen door rennen, springen, springen en
klimmen, parkour kan door iedereen worden beoefend.
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DENFIT BASIXFIT
Denfit BasixFit MultiGym biedt vele oefeningen voor diverse gebruikers, die de oefeningen met een oplopende
moeilijkheidsgraad kunnen doen, terwijl ze anderen ontmoeten. De toestellen zijn multifunctioneel en geschikt voor vele
manieren van trainen; ideaal voor kleine ruimtes.

MultiGym (7020)
Met of zonder ring en/of touwen

1400 H
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2200 H

DENFIT BASIXFIT
Denfit BasixFit werkt met het eigen lichaamsgewicht als weerstand. Door het brede assortiment toestellen is het
mogelijk om voor ieder project en doelstelling de juiste toestellen combinatie te vinden. Denfit BasixFit; voor kracht,
afvallen, conditie, balans en coördinatie, fit blijven, en fit en vitaal worden en blijven voor ouderen.

Body Curl (5021)

Balance Beam (5023)

Hyperextension (5029)

Buik/benen

Beam Jumps (5024)

(lage) rug

350 H

Push-up (5030)

Schouders/benen/taille

380 H

580 H

Buik/benen/armen/
rug/billen

Armen/buik/borst

Denfit BasixFit speciaal ontworpen om ouderen fit en vitaal te houden en tegelijkertijd in contact te komen met anderen.
Lichaamsbeweging heeft een grote positieve invloed op het lichaam en balansoefeningen in het bij zonder spelen een
belangrijke rol in de valpreventie van ouderen.

Stairs (8020)

Walkingbridge-Bars (8022)

Balance Beam-Bars (8021)

Billen/benen

Benen/taille
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Stairs with ramp (8027)

Buik/benen

Billen/benen

DENFIT BASIXFIT
De Denfit MotionPlus is een gebruiksvriendelijk beweegtoestel voor senioren. Het biedt meerdere oefeningen om
vingers, handen, polsen, armen en schouders te trainen. Daarnaast zijn er verschillende oefeningen die helpen om
balans en flexibiliteit te verbeteren. De trap en helling geven sterkere beenspieren. Het standaard toestel bevat: Ramp
with stairs/Walking bridge bars/Balance beam/ Wavebar with ring/Arm-wrist exercise/Handbike/5x hurdle/
WaxonWaxoff/Balance board/seat/step up plate/Jump touch bar and finger exercise. Het is mogelijk om oefeningen
toe te voegen zoals een Stepper, Wheel en Twister, of om bepaalde oefeningen weg te laten.

MotionPlus (8501)

Specificaties:
Plaatsing:
- met installatieframe voor in zachte ondergrond.
- direct op beton.
Materiaal:
- verzinkt en gepoedercoat staal.
Bijzonderheden:
- onderhoudsarm / vandalisme bestendig.
- elke RAL-kleur voor de topjes is mogelijk.
- voor iedere doelgroep, ook de zeer ervaren sporter.
- per toestel vele alternatieve oefeningen mogelijk naast de standaard aangegeven oefeningen.
Gecertificeerd volgens EN16630-2015 voor permanent geïnstalleerde fitnessapparatuur voor buiten.
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YOUR WISH IS OUR COMMAND

CUSTOM MADE

We hebben meer dan 200 toestellen, maar we begrijpen dat je soms iets specials wilt doen voor je klant. Op onze
website vind je een brede selectie van op maat gemaakte toestellen die wij al ontworpen hebben. Neem een kijkje om je
te helpen kiezen.

			

Agent details

Niet alles kunnen vinden of zijn er nog vragen?
Neem contact op via de email: info@denfit.nl | Voor orders email: orders@denfit.nl
Straatweg 70E – 8531 PZ Lemmer - The Netherlands | www.denfit.nl
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