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Ruch na świeżym powietrzu jest modny. Co więcej, 
naukowcy twierdzą, że 5 minut ruchu dziennie 
w otoczeniu zieleni wystarczy, aby poprawić so-
bie nastrój i wzmocnić poczucie własnej wartości, 

a codzienna jego dawka to podstawa do zadbania o pra-
widłowe funkcjonowanie naszego organizmu. Siłownie 
zewnętrzne wychodzą naprzeciw tym trendom.

Urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu wzbu-
dzają duże zainteresowanie osób lubiących wypoczynek 
na łonie natury, a także ludzi ogólnie aktywnych. Są wy-
korzystywane do rozgrzewki przez osoby uprawiające 
bieganie, chętnie korzystają z nich również osoby starsze, 
dla utrzymania organizmu w formie, a nauczyciele wf 
cieszą się z kolejnych urządzeń, które pomagają im uroz-
maicić zajęcia.

Idealne rozwiązanie
Gminy, stowarzyszenia LGD i sołectwa chętnie współ-

finansują inwestycje związane z aktywnym wypoczyn-
kiem. Siłownie zewnętrzne to ogólnodostępna forma ru-
chu i wypoczynku, która nie stanowi dużego obciążenia 
dla budżetu gminy i jest bezpłatnie dostępna dla miesz-
kańców. Plusem jest również to, że na ich lokalizację wy-
starczy plac o powierzchni 80-300 m².

Urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu są ide-
alnym rozwiązaniem, zapewniającym uatrakcyjnienie 

miejsc przeznaczonych do rodzinnego spędzania czasu. 
To również doskonałe uzupełnienie ścieżek dla pieszych, 
ścieżek rowerowych i plaż. Urządzenia te są dobrym roz-
wiązaniem dla szkół i obiektów sportowych.

Postawić na jakość
Firma Bodys Sp. z o.o. aktywnie realizuje sprzedaż urzą-

dzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu, tzw. siłowni ze-
wnętrznych, od września 2013 roku. Możemy pochwalić 
się wieloma prestiżowymi inwestycjami, m.in. w Płońsku, 
Celestynowie, Warszawie, Strzelcach Opolskich, Sieradzu, 
Ciechocinku, Trzcinicy, Lesznowoli, Gaszowicach, Dziw-
nówku, Nowogardzie, Serocku, Kołobrzegu, Rzeszowie, 

Ćwiczenia  
na świeżym POwieTRzu
Podejmując decyzję o zakupie urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu, powinniśmy 
pamiętać, że są one narażone na działanie czynników atmosferycznych, w związku z tym 
muszą być odpowiednio zabezpieczone i odznaczać się najwyższą jakością wykonania 
– wówczas pozostaną z nami przez lata.
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Odporne i dopasowane
Urządzenia narażone są na wpływ warunków atmosferycz-

nych. W związku z tym do ich ochrony postanowiliśmy wy-
korzystać jedną z najlepszych metod, jaką jest kataforeza. 
Jest to technika nakładania powłok malarskich wykorzystu-
jąca zjawisko elektroforezy. Powłoka ochronna jest równo-
miernie rozłożona na całym przedmiocie, a wszelkie zagłę-
bienia i wklęśnięcia są dobrze pokryte. Uzyskane powłoki 
cechuje wysoka odporność mechaniczna i atmosferyczna.

Naszym celem jest by urządzenia komponowały się z oto-
czeniem, a aby ćwiczący mieli ze sobą kontakt, mogli budo-
wać relacje, jednocześnie dbając o kondycję.

Przystępując do projektowania urządzeń, przeprowadzili-
śmy wizje lokalne, zapytaliśmy użytkowników i inwestorów 
istniejących już obiektów o ich opinie i sugestie. Obecny wy-
gląd i rodzaj użytych materiałów to wynik tych badań. Uży-
wamy najwyższej jakości podzespołów, takich jak bezobsłu-
gowe, wysokiej klasy łożyska kryte typu 2RS czy sprzęgła Ro-
sta. Siedziska i oparcia wykonane są z blachy nierdzewnej.

Pylon, u nas w kształcie słupa, przypomina pień drzewa, 
co nawiązuje do otoczenia. Opływowe, dynamiczne i lekkie 
kształty urządzeń mają wtapiać się w otaczającą przestrzeń, 
a wyróżniająca się kolorystyka przyciągać uwagę i zachęcać 
do korzystania ze sprzętu BODYS.

Obecnie oferta obejmuje dwadzieścia trzy urządzenia, któ-
re wspierają pracę różnych partii mięśni. Stale poszerza-
my paletę produktów. Wśród propozycji mamy też urzą-
dzenie dla niepełnosprawnych: Kręciołek. Osoba na wózku  
inwalidzkim może dbać o wzmocnienie mięśni rąk i barków. 
Chcemy, aby nasze urządzenia były dostępne dla każdego. 
Pracujemy nad kolejnym zestawem.

Wyszkowie, Długosiodle, Kozienicach, Michałowicach, Ko-
mornikach i wielu innych.

Dziękujemy wszystkim, którzy zakupili urządzenia BODYS. 
Są to osoby, dla których ważna jest jakość i wygląd urzą-
dzeń. Postawili oni na BODYS, ponieważ my stawiamy na 
najwyższą jakość produkcji, bezpieczeństwo i wzornictwo 
naszych produktów.

Posiadamy certyfikaty TUV Rheinland: DIN 79000:2012-05 
(najnowsze wytyczne) oraz PN-EN 1176. Urządzenia  
BODYS produkowane są w zakładzie, który spełnia normy 
PN-EN 1090 oraz PN-EN ISO 3834-2 – normy spawalnicze. 
Cały proces projektowo-produkcyjny odbywa się w Polsce, 
w Nowej Wsi Książęcej. Tylko w taki sposób możemy kontro-
lować i mieć wpływ na to, co opuszcza mury fabryki.

Zapraszamy do współpracy:
Anna Polaniecka

Prezes Bodys Sp. z o.o.
tel. 507 175 332

www.bodys.plurządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu
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