
Produktbeskrivning 

Fitness Core 
Produktnummer: 20200606 

Produktnummer tillval: 20200606-1 
 

 

 

 

 

 

Woodenfitness.se 



Produktbeskrivning 

Utomhusgym som medger en flexibel, lättillgänglig och allsidig träning. Detta utomhusgym är en helt 

fristående robust konstruktion, som lockar såväl nybörjare som erfarna träningsentusiaster. 

Produkten tillhandahåller träning där kroppens vikt är motståndet. Två personer kan träna samtidigt. 

Detta är ett estetiskt tilltalande utegym i träkonstruktion och för köparen krävs inga förberedelser 

innan leverans. 

- 20200606-1 (Tillval) Som tillval finns en modul för träning med battlerope. Vid träning med 

battlerope aktiveras många muskelgrupper - en effektiv workout som bygger funktionell 

styrka samt tränar koordination och uthållighet. Detta battlerope av kvalitetsmaterial är ett 

bra val ur miljösynpunkt. Materialet är hållbart, tåligt och absorberar ej vatten. 

Produkten och den tillhörande dokumentationen uppfyller de ställda säkerhetskraven i följande 

förordningar och standarder: 

• Allmänna produktsäkerhetsdirektivet, 2001/95/EG 

• Produktsäkerhetslagen, 2004:451 

• Permanently installed outdoor fitness equipment – Safety requirements and test methods, 

EN 16630:2015 

Dimensioner 

Höjd: 117 cm 

Längd: 302 cm (Med battlerope: 10,42 m) 

Bredd: 92 cm 

 

Dimensioner för 20200606-1, tillval av battlerope 

Längd: 15 m (2 x 7.4m) 

Vikt: 9.6 kg 

Diameter: 4 cm 

Material: Hampa (Naturhampa) 

 

Säkerhetsyta 

Längd: 450 cm (Med battlerope: 11,9 m) 

Bredd: 200 cm 

 

 

 

 



Material 

Konstruktionsvirke C24 tryckimpregnerat NTR AB samt NTR A  

Aluminium 

Rostfritt stål 

Polyeten 

Pigmenterad Träolja  

 

Modell 

Fristående utomhusgym 

Produktmärkning: Woodenfitness.se 

Produktnummer: 20200606 - samt tillval: 20200606-1 

Konstruktionens vikt: 70 kg (Med tillval: 73 kg, samt 9.6 kg battlerope) 

Leverans: Monterad 

Garanti: 24 månader 

Pris: 18 900 kr inkl moms / Med behandling av pigmenterad träolja: 20 500 kr inkl moms 

Pris för tillval: 4300 kr inkl moms / Med behandling: 4600 kr inkl moms 

 

Produkten är design/mönsterskyddad inom EU (EUIPO)  

Wooden Fitness Sweden AB har ensamrätt till produkten. 

Utrangerat material skall omhändertas enligt kommunens anvisningar (Återvinningscentral) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wooden Fitness Sweden AB 

Ängby Bygata 4, 741 30, Knivsta 

www.woodenfitness.se - info@woodenfitness.se - 070 – 774 36 31 


