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 STREET WORKOUT - CALISTHENICS  
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                            STREET WORKOUT - CALISTHENICS 
 

 
 
Ons gamma “Street Workout” omvat een ruime keuze aan toestellen, speciaal ontwikkeld op 
basis van de ervaring en het advies van gebruikers. 
 
Het is de perfecte combinatie van bodybuilding en fitness en biedt een verscheidenheid aan 
oefeningen waarbij niet meer nodig is dan het eigen lichaamsgewicht.  
 
Deze toestellen zijn geschikt voor alle generaties en voor ieder conditieniveau. Dankzij het 
sporten in teamverband is deze discipline intenser en versterkt ze sociale contacten. 
 

Onze “Street Workout” toestellen bieden de hoogst mogelijke veiligheid en beantwoorden aan 

de norm NF EN 16630. Zij werden gecertificeerd door een erkend keuringsorganisme. 

 

Zij onderscheiden zich door de kwaliteit van hun materialen en hun assemblage.  

Alle materialen garanderen een lange levensduur, ze zijn eenvoudig recycleerbaar en 

vergen een minimum aan onderhoud. 

 

Daarom worden onze toestellen gebouwd en getest in een zilte omgeving, m.n. Bretagne. 

Al het gebruikte staal en aluminium is bovendien van Belgische makelij. 

 

Onze toeleveranciers zijn  gecertificeerd conform de normen ISO 9000 en ISO 14001. 
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Dit sportgamma omvat diverse gepatenteerde innovaties en een vernieuwend design, alsook 

nieuwe stevige en veilige verbindingen. 

 

Alle gebruikte materialen zijn vanuit ecologisch oogpunt volledig inactief. Ze belasten 

immers geenszins het milieu en dit gedurende hun gehele levensduur. 

 

Onze materialen onderscheiden zich als volgt: 
- een ongeëvenaarde stabiliteit door de hoge materiaaldikten 
- een minimum aan onderhoud 

- grotendeels recycleerbaar 

- innovatief ANTIVANDALISME bevestigingssysteem m.b.v. een gepatenteerde 

beugelverbinding en schokdempers voor een optimale geluiddemping 

 

MATERIALEN STREET WORKOUT 

- Palen: ø 88,9 m, wanddikte 3,2 mm 

- Sporten van massieve (volle) inoxbuis ø 32 (en 60 mm). 
- Staal: klasse 2, thermisch verzinkt (binnen en buiten), laagdikte 80 micron 

- Poedercoating (optie): gemiddelde laagdikte 100 micron 

- Schroefwerk: geûniformiseerd (slechts 1 type bout); inox ø 10 mm, antivandalisme, 

TBX M10, type torx. 

 

 

         
 Beugelverbinding gepatenteerd                  Schroefwerk geüniformiseerd 

 

 

                                                               
                                                                             RAL-kleuren palen 
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SW 001  182 x 334 x 254 cm VH 140 cm                                              SW 002  542 x 632 x 258 cm VH 240 cm 

 

 

 

                                
SW 003   75 x 322 x 254 cm VH 234 cm                                                SW 007  72 x 224 x 120 cm VH 112 cm 

 

 

                                             
SW 009  12 x 342 x 258 cm VH 144 cm                                                  SW 013  39 x 157 x 71 cm VH 51 cm 
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SW 015  232 x 298 x 258 cm VH237 cm                                                SW 016  267 x 417 x 258 cm VH 240 cm 

                                
SW023  12 x 342 x 108 cm VH 105 cm                                                  SW 026  182 x 414 x 179 cm VH 150 cm 

                  
SW 032  212 x 635 x 278 cm VH 240 cm                                               SW 039  232 x 256 x 258 cm VH 210 cm  
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SW 041  212 x 409 x 258 cm VH 240 cm              SW 043  586 x 727 x 258 cm VH 236 cm 

 

 

                             
SW 046  122 x 202 x 258 cm VH 170 cm             SW 047  128 x 225 x 112 cm VH 112 cm 

 

        
SW 054  55 x 225 x 97 cm VH 97 cm 
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GARANTIE STREET WORKOUT 

20 jaar op de mechanische weerstand van de staalconstructie    

20 jaar op het geluiddempend systeem (INPI patent)  

20 jaar op de levering van onderdelen voor producten die niet meer worden gemaakt ((tegen 

betaling) 

15 jaar op de bevestigingselementen     

10 jaar tegen corrosie op de metalen gegalvaniseerde onderdelen 

5 jaar op de poedercoating 

 

Nadat de klant het bewijs heeft geleverd van een verborgen gebrek, wordt het defecte 

onderdeel gratis geleverd op basis van de contractuele garantie.  

In dit geval moet de klant binnen een kort tijdsbestek reageren. 

Uitgesloten van garantie zijn gebreken of onverenigbaarheden van de omgeving met onze 

producten waarbij de klant geen rekening heeft gehouden met de adviezen van de fabrikant, 

alsook montagefouten door de klant, montageschade, het niet respecteren van de 

loodrechte paalstand, het negeren van gebreken, geen of gebrekkig onderhoud, abnormaal 

gebruik, vandalisme, overmacht of toeval (overstroming, storm, brand, aardbeving, enz.).  

Het nieuwe onderdeel wordt gratis geleverd. Het defecte onderdeel moet ons, op kosten van 

de klant, vooraf worden teruggestuurd. 

De garantie dekt niet de montagekosten van het onderdeel. 
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