Let’s MOVE

Trampoliny na place zabaw
Street workout
Parcour

www.1move.pl
facebook.com/1move

O trampolinach

1 MOVE

Trampoliny 1 MOVE są stworzone do użytkowania na dworze w
miejscach publicznych. Szczególnie polecane są na place zabaw, dla
szkół, przedszkoli i obiektów sportowych.
Oferujemy dwa typy trampolin: trampoliny pojedyncze i trampoliny
systemowe. Trampolina pojedyncza to urządzenie gotowe do
zainstalowania w ziemi. Trampolina systemowa służy do budowania
autorskich aren - jump areny.
Wszystkie elementy są wodoodporne i mogą być używane przez cały
rok. Mata o podwyższonej wandaloodporności zbudowana jest z
klocków zawieszonych na stalowych linach i sprężynach. Konstrukcja
stalowa jest cynkowana lub dwukrotnie malowana proszkowo
zapewniając wysoką odporność przed korozją. Nawierzchnia
bezpieczna wokół maty skokowej chroni przed urazami w czasie
upadków i wykonana jest z płyt EPDM/SBR. Zestawy trampolin tworzą
trampolinowe place zabaw.

Walcz z nudą i grawitacją!
Trampoliny na place zabaw to połączenie
zabawy i intensywnego treningu. Dodatkowo
wszystko na świeżym powietrzu i w gronie
zadowolonych dzieci.

Krater
Ø 80

1M-T80R

Pole skakania Ø 80 cm
Wymiary trampoliny
Ø 130 cm x 44 cm

Trening całego ciała
Podczas skoków angażujemy wszystkie
mięśnie naszego ciała poprawiając
koordynację ruchową, skoczność, gibkość,
wytrzymałość, siłę oraz równowagę. Są to
cechy motoryczne niezbędne do
prawidłowego rozwoju człowieka.

Mini
80x80

1M-T80S

Pole skakania 80 x 80 cm
Wymiary trampoliny
130 x 130 x 44 cm

Jumping fitness dla kobiet
to nowoczesny i specjalnie opracowany
trening na trampolinie, który poprawia
sylwetkę oraz wzmacnia mięśnie. Ćwiczenia
zaczerpnięte są z różnych dyscyplin
sportowych, bazujące na dynamicznych
skokach. Skierowany jest do kobiet,
marzących o zgrabnej figurze. Lista ćwiczeń
umieszczona jest na tablicy informacyjnej.

Mała
100x100

1M-T100S

Pole skakania
100 x 100 cm
Wymiary trampoliny
150 x 150 x 44 cm

Dla dzieci
jest to fantastyczna forma zabawy, która
sprawia ogromną radość oraz wpływa
pozytywnie na zdrowie. Nadpobudliwym
dzieciom pomaga rozładować energię, a dla
cierpiących na brak apetytu i problemy z
zasypianiem może się okazać świetną terapią.

Średnia
125x125

Odchudzanie
na trampolinach jest trzy razy szybsze i
skuteczniejsze niż podczas biegania. Już kilka
minut treningu przyspiesza pracę serca i
rozpoczynamy pozbywać się zbędnych
kilogramów. Podczas jednej sesji możemy
spalić nawet 1200kcal!

Trampoliny pojedyncze

Trampoliny pojedyncze 1-MOVE to urządzenia
gotowe do instalacji. Wszystkie elementy są
wodoodporne i mogą być używane przez cały rok na
dworze. Mata ma wysoką odporności na wandalizm.
Obudowa stalowa jest cynkowana lub malowana
proszkowo dla zapewnienia właściwej antykorozji.

Podświetlenie trampolin

1M-T125S

Podświetlenie to dodatkowy efekt podwyższający
atrakcyjność zabawy. Może być uruchamiane na
stałe lub poprzez skakanie na trampolinie.
O ś w i e t l e n i e p o p ra w i a b e z p i e c z e ń s t w o
użytkowników po zmroku i w nocy. Ledowe
światło oświetla nogi, matę i powierzchnie pod
trampoliną. Może być kolorowe lub białe.

Pole skakania
125 x 125 cm
Wymiary trampoliny
175 x 175 x 44 cm

Samopoczucie
Ruch na świeżym powietrzu pozwala pozbyć
się stresu oraz zapomnieć o problemach.
Wpływa pozytywnie na samopoczucie, a na
twarzy dziecka i dorosłego zagości szeroki
uśmiech.

Nawierzchnia bezpieczna

Duża
150x150

Nawierzchnia bezpieczna wokół mat trampolin
zabezpiecza przeciwko urazom w razie
upadku. Wykonana jest z płyt EPDM/SBR.
W zestawach trampolin sugerujemy
bezpieczną nawierzchnie pomiędzy
wszystkimi polami. Przykładowe kolory
poniżej.

1M-T150S

Pole skakania
150 x 150 cm
Wymiary trampoliny
200 x 200 x 44 cm

Gimnastyka akrobatyczna
Skoki na trampolinie to sport olimpijski
należący do gimnastyki akrobatycznej. Teraz
dostępny na dworze w otwartych publicznych
miejscach.

Długa
100x400

Skończ z NUDĄ
Spraw żeby place zabaw tętniły życiem pełne
uśmiechniętych i zadowolonych dzieci.
Dlatego musisz mieć taki park trampolin!
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na place zabaw

Trampoliny pojedyncze

1M-T100x400

EPDM colours

Pole skakania
100 x 400 cm
Wymiary trampoliny
150 x 450 x 44 cm

Let’s MOVE
*Wymiary +/- 3cm
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Trampolinowe place zabaw - zestawy

Nieskończone możliwości
Ósemka
1M-Set13

Kangur
1M-Set3

Małpa
1M-Set6

Wymiary: 150 x 750 cm
2x 100 x 100 cm
1x 400 x 100 cm

Kratery

4x Ø 80 cm

1M-Set4R

Wymiary: 750 x 750 cm
6x 100 x 100 cm
6x 1/4R100 cm
1x 400 x 100 cm

Po co zestawy?
Trampoliny pojedyncze to świetna zabawa dla
dzieci i młodzieży. Jeśli chcemy zachęcić do ruchu
również dorosłych, albo zatrzymać młodzież na
dłużej niż 5 minut to proponujemy zestawy
trampolin. Zestaw angażuje do skoków
jednocześnie kilka osób. Może dochodzić do
interakcji i rywalizacji. Użytkownicy będą
przeskakiwać między jednym a drugim
polem, aż do całkowitego zmęczenia. Pasy z
nawierzchni bezpiecznej chronią przed
urazami w razie upadku a jednocześnie
służą do odpoczynku i przechodzenia
między nimi.
Trampoliny szerokości 100 cm są
optymalną szerokością do
budowania zestawów, gdyż są
stosowna do korzystania przez
jedną osobę. Jest to istotne ze
względu na ograniczenie ryzyka
zderzeń podczas skoków.

Wymiary: 300 x 750 cm
4x 1/4R100 cm
2x 400 x 100 cm

Pole kraterów

6x Ø 80 cm

1M-Set6R

Grzechotnik
Zając
1M-Set7

1M-Set17

Wymiary: 450 x 750 cm
6x 1/4R100 cm
1x 400 x 100 cm

Pchła
1M-Set4

Wymiary: 300 x 300 cm
4x 1/4R100 cm

Żeby dobrać wielkość
zestawu trzeba się
zastanowić na ilu
użytkowników go
p l a n u j e m y. J e d e n
użytkownik powinien
przypadać na dwie
trampoliny, żeby
miał komfort i
bezpieczeństwo.

Wymiary: 750 x 1050 cm
6x 100 x 100 cm
7x 1/4R100 cm
2x 400 x 100 cm
1x V100x100 cm

Pole kangurów
1M-Set24

Wymiary: 1200 x 600 cm
8x 100 x 100 cm
4x 400 x 100 cm
12x V100x100 cm

Żaba
1M-Set9
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Wymiary: 750 x 750 cm
6x 1/4R100 cm
1x 400 x 100 cm

Wielka pchła
1M-Set8

Wymiary: 450 x 450 cm
4x 1/4R100 cm
4x 100 x 100 cm
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Trampoliny systemowe na areny trampolin

12,5m
14,5m

Arena trampolin 14,5x12,5 m
10 trampolin 2x2 m, 1 trampolina 9,5 m, 10 trampolin
ukośnych 2x2 m, piaskownica do skoków ,barierki, podkonstrukcja

Areny trampolin
Arena trampolin 1MOVE to zespół trampolin który daje
jeszcze więcej frajdy niż pojedyncze urządzenie.
Grupa kilku przyjaciół może skakać jednocześnie
przeskakując z pola na pole, doskonale się przy tym
bawiąc. Różne wielkości i układy trampolin pozwalają
na zaprojektowanie atrakcyjnej zabawy dopasowanej
do umiejętności użytkownika. Areny przeznaczone są
dla młodzieży i dorosłych.
Arena trampolin 1MOVE składa się z systemowych
trampolin o różnych długościach i nachyleniu
połączonych w jeden zestaw. Zaprojektowana jest tak
aby była bezpieczna i funkcjonalna dla
miłośników skakania. Każde pole oddzielone jest
pasem nawierzchni bezpiecznej o szerokości 50 cm.
Pasy te przykrywają sprężyny i chronią przed urazami
w razie upadku. Są także miejscem do przechodzenia
między polami i odpoczynku. Podstawowy wymiar
trampoliny to 200 cm.
Skoki, salta i przewroty są widowiskowe i chętnie
oglądane przez widownię dlatego proponujemy
montaż trampolin na poziomie ziemi. Pojemność areny
zależy od ilości pól i ilości miejsca do oczekiwania. W
jednym czasie na każdym polu bezpiecznie może
skakać jeden skoczek.
Skontaktuj się z nami. Zaprojektujemy twoją
niepowtarzalną arenę.
tel. +48 884 000 884
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Twój lokalny dostawca:

1Move Sp. z o.o.
ul. Morelowa 5/30 , 80-174 Gdańsk, Poland
tel. +48 733 221 221
tel. +48 600 273 852
1@1move.pl
www.1move.pl
facebook.com/1move

O Street Workout

O parkour i urzadzeniach 1Move

1 Move Street Workout - jesteśmy jednym z
pierwszych w Polsce producentów tego typu
urządzeń. Działamy z myślą głównie o młodych
ludziach, którzy chcą zadbać o swoją sylwetkę i
sprawność, nie koniecznie spędzając czas na
tradycyjnej siłowni. Urządzenia do street workout
to powrót do dawnych "ścieżek zdrowia", które
pozwalały na różnorodny, kreatywny trening.
Uzupełniają one świetnie lukę pomiędzy
siłowniami zewnętrznymi a placami zabaw.

Parkour jest dynamiczną aktywnością
fizyczną polegającą na pokonywaniu
przeszkód architektonicznych w biegu przy
użyciu wyłącznie własnego ciała. Jest to zbiór
umiejętności pokonywania barier, przeszkód i
przestrzeni. Ukierunkowany jest na rozwój
podstawowych umiejętności człowieka jakim jest
ruch poprzez rozwijanie równowagi, szybkości,
siły, wytrzymałości, odwagi, oraz przezwyciężania
lęku wysokości i przestrzeni.

1 Move oferuje zbiór stalowych przyrządów do
Street Workoutu. Dzięki systemowym
rozwiązaniom można je łączyć w dowolnej
wielkości zestawy – w zależności od potrzeb.
Urządzenia są tak skomponowane, że dają
możliwość kształtowania praktycznie każdej partii
mięśni.
Do placu dołączona jest specjalna tablica
informacyjna z całą gamą poszczególnych
ćwiczeń, co pozwoli na łatwe rozpoczęcie treningu
przez początkujących.

Odmianą parkouru jest free running, którego
celem jest efektywność ruchu podczas
pokonywania kolejnych przeszkód. Freerunner
poszukuje sposobu na w y j ą t k o w y s p o s ó b
pokonania barier architektury imponując własną
kreatywnością i techniką.

Full

Street Workout

Street workout to nic innego jak trening
siłowy na bazie ćwiczeń z wykorzystaniem
własnej masy ciała, czyli trening kalisteniczny
bazujący na ćwiczeniach gimnastycznych.
Wykonuje się go na dworze, a nie na siłowni.
Ćwiczenia kalisteniczne znane są od czasów
starożytnych i wykorzystywane były głównie przez
żołnierzy i więźniów. Jednakże od wielu lat
ćwiczenia z własną masą ciała stanowią również
trening uzupełniający do wielu dyscyplin sportu.
W ostatnim czasie street workout stał się
wyjątkowo popularny w kręgach młodzieży,
kulturystów i zwykłych ludzi. Ćwiczenia są
atrakcyjne, widowiskowe i całkowicie darmowe. W
internecie najciekawsze filmy o tematyce
workoutu mają miliony odsłon.
Street workout wpisuje się w nowoczesny lifestyle
promujący zdrowy tryb życia, aktywność fizyczną,
imponowanie tężyzną i umiejętnościami oraz
zrzeszanie się w celu wspólnego treningu - w wielu
polskich miastach powstają grupy a nawet
społeczności osób trenujących, organizowane są
zloty i zawody.

Urzadzenia 1Move

Osoby trenujące parkour i freerun przezwyciężają

własne ograniczenia umysłowe i fizyczne dążąc do
samodoskonalenia. W Polsce parkour i freerun
rozwija się dynamicznie, organizowane są
zloty, zawody, pokazy. W placówkach oświaty
organizowanych jest coraz więcej zajęć
pozalekcyjnych w tym zakresie. Tak jak w
streetworkout, parkour i freerun - kreuje lokalne
społeczności osób trenujących.

Dzięki systemowym rozwiązaniom można je łączyć
w dowolnej wielkości zestawy – w zależności od
potrzeb. Są to obiekty zaprojektowane przez
osoby trenujące parkour, więc optymalnie
spełniają swoją funkcję użytkową i będą przyjęte z
aprobatą zarówno przez osoby początkujące jak i
doświadczone w treningach. Do placu dołączona
jest specjalna tablica informacyjna z całą gamą
poszczególnych ćwiczeń, co pozwoli na łatwe
rozpoczęcie treningu przez początkujących.

Parkour+Freerunnig Maxi

Zestaw na powierzchni minimalnej 14x22 m: Drabinka pionowa, Drabinka pozioma, Poręcze równoległe, Poręcze
niskie, Zestaw drążków wysokich, Zestaw drążków niskich, Zestaw ścianek betonowych, Zestaw walców
betonowych 13 szt. Tablica informacyjna, Ławki opcjonalnie 2 szt, Kosz na śmieci opcjonalnie: 1szt. Nawierzchnia
bezpieczna pod urządzeniami powyżej 1m: kora lub żwir.
Zestaw Full na powierzchni minimalnej 13x14 m: Drabinka pozioma x 2, Drabinka pionowa, Drążkiki
Wysokie 9 szt., Poręcze równoległe, Poręcze skośne, Poręcze niskie, Ławka skośna, Koła gimnastyczne 2
szt.,Lina do wspinania, Pole dance, Tablica informacyjna.

Parkour+SW Start
Street Workout Start

Street Workout Średni

Zadzwoń po karty katalogowe z wymiarami i specyfikacją urządzeń tel. 733 221 221 lub 1@1move.pl

Parkour Full

Zadzwoń po karty katalogowe z wymiarami i specyfikacją urządzeń tel. 733 221 221 lub 1@1move.pl

1Move - Twój dobry ruch

Street
Workout
Drabinka pozioma

Drabinka pionowa

Parkour
Drążki 240x240

Drążki 270x240+300

Drążki 240x270
Barierki 1
Drążki wysokie
Barierki 2
Drążki niskie

Barierki 3

Drążek “żmijka”

Ścianki 70cm

Pole dance

Ścianki 100cm

Poręcze niskie

Ławka skośna

Kostka “podest”

Ścianka skośna

Ścianka wysoka
Poręcze wysokie

Poręcze skośne

Wieżyczka “L”

Koła gimnastyczne

Walce

Worek bokserski
Lina do wspinania

Zygzak

Zadzwoń po karty katalogowe z wymiarami i specyfikacją urządzeń tel. 600 273 852 lub 1@1move.pl

Zadzwoń po karty katalogowe z wymiarami i specyfikacją urządzeń tel. 733 221 221 lub 1@1move.pl

Parkour i Street Workout
Jako, że streetworkout i parkour wymagają bardzo
podobnych przyrządów do ćwiczeń, proponujemy
również projekty łączące urządzenia do obu
sportów.

Tablice informacyjne
Dzięki temu na jednym obiekcie trenować będzie
można jedną jak i drugą aktywność, co przyczyni
się do zwiększenia grupy docelowej osób
korzystających z takiego placu.

Obowiązkowym elementem naszych placów
jest tablica informacyjna. Zawiera ona
specjalny zestaw przykładowych ćwiczeń,
dzięki czemu każda osoba mająca po raz
pierwszy styczność z takim obiektem, będzie
mogła łatwo rozpocząć trening.Ćwiczenia na
naszych tablicach zostały specjalnie dobrane
przez osoby z doświadczeniem treningowym w
parkour i street workout.
Na tablicy znajdują się również standardowe
informacje porządkowe i dotyczące
bezpieczeństwa.
Może się na niej również znaleźć informacja o
inwestorze i jego logo.

Parkour+Workout Full

Zestaw Parkour+Workout Full na powierzchni minimalnej 20x22m: Drabinka pionowa, Drabinka pozioma,
Drążek “żmijka”, Kółka gimnastyczne, Pole Dance, Lina do wspinania, Zestaw drążków wysokich, Ścianka
drewniana, Zestaw drążków niskich, Zestaw walców betonowych, Ławka skośna, Poręcze równoległe, Poręcze
skośne, Poręcze niskie, Tablica informacyjna, Kosz na śmieci opcjonalnie 1 szt., Ławki opcjonalnie 2 szt.

Nawierzchnia bezpieczna pod urządzeniami powyżej 1m: kora lub żwir.

Informacje techniczne

Masywne metalowe przyrządy wykonane są z ze stali w celu zapewnienia maksymalnej trwałości w różnych
warunkach pogodowych i ochrony przed wandalizmem. Słupy są malowane proszkowo, natomiast
poprzeczki cynkowane ogniowo. Podstawowymi kolorami urządzeń są czarny i szary. Lakierujemy również
na inne kolory wybrane przez klienta. Czas produkcji wynosi od czterech do sześciu tygodni.

Gwarantujemy transport i montaż na terenie całego kraju. Możliwy jest montaż we własnym zakresie.
Wykonujemy nawierzchnie bezpieczne ze względu na ryzyko upadku z dużej wysokości. Urządzenia
wykonane są w oparciu o polskie i europejskie normy bezpieczeństwa.

Poleca:
Olek Konkol (21 l.)
Zwycięzca “Best Parkour Move”
na ogólnopolskich zawodach parkour i freerun
w Biskupcu w 2014

Parcour Suwałkach

Twój lokalny dostawca:

1Move Sp. z o.o.
ul. Morelowa 5/30 , 80-174 Gdańsk, Poland
tel. +48 733 221 221
tel. +48 600 273 852
1@1move.pl
www.1move.pl
facebook.com/1move

