
Godt initiativ 
 
Jeg vil gerne foreslå at der etableres udendørs fitness redskaber. Og det nye i mit forslag er at de etableres 
som stationer på parkeringspladsen foran VFC. Hvert redskab optager en ”p-plads” og afgrænses med 
pullerter (gerne med lys i, så redskaber kan bruges selv om det er mørkt). Belægningen skulle være i en 
anden farve asfalt (evt ”blød” asfalt). Hver station/redskab skal udstyres med en QR kode (dansk, engelsk 
og tysk) med instruktion. 
Det vil være et løft både af VFC og campingpladsen og Vorbasse i det hele taget. 
 
+ ordene er selvfølgelig sundhed, gratis for brugerne, let tilgængeligt når det passer ind. 
 
PS: måske kunne det også være løftestangen i forhold til kommunen, til at få resten af p-pladsen asfalteret 
og belyst og gjort færdig. 
Mere information 

 

Frits 

Gold pakken består af 

1. NW101 Chest 

2. NW102 Back 

3. NW103 Sit Up 

4. NW105 Bar 

5. NW104 Pull Up 

6. NW202 Cross 

7. NW301 Twister 

8. NW503 Sign 

* 

  

Produkt information 



 

  

Alle redskaber er fremstillet af 76 mm stålrør med en tykkelse på 3,5 mm. De er elektrogalvaniseret og 

derefter pulverlakeret for at skabe optimal holdbarhed. Sæder, platforme og fodpedaler er forsynet med 

blødt, slidstærkt EPDM gummi. Mellem metaldele er der monteret skiver – ligeledes i EPDM gummi. Alle 

bolte er beklædt med gummihætter, som forlænger holdbarheden og gør brugen sikker – også for børn. Tal 

med os om fitnessudstyr, der holder til selv den hårdeste træning. 

 

 

ARKITEKT SUPPORT 

Har du brug for 3D tegninger eller andre materialer, kontakt vores arkitekt 

 

Lena Ohlsen 
Arkitekt MAA 

E: loh@uno.dk 

T: +45 21 37 80 20 

  

  

  

  

  

Værd at vide 

 Redskaberne kan bruges 

    og udfordre alle 

 Sunhedsfremmende 

 Effektiv træning 

 Smukt design 

 Kan integreres overalt 

 Fitnessparker er mødesstæder 

    på tværs af alder, køn og job 
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