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Velkommen til en verden af udendørs fitness
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Indhold
Velkommen til en verden af 
udendørs fitness

Norwell Outdoor Fitness blev grundlagt i 2007 af familien Barkholt 
fra Danmark.  

På deres rejser i Asien oplevede familien, hvordan de offentlige  
fitnessparker overalt gav nem adgang til motion og var det perfekte 
supplement til familiens gå- og løbeture.

Denne oplevelse inspirerede familien Barkholt til selv at 
udvikle en unik linje af udendørs fitnessredskaber, som udtrykker  
det bedste af Dansk Design: Kvalitet, funktionalitet og æstetik. 

Som frontløber indenfor konceptet udendørs fitness, blev Norwell 
hurtigt specialister i design, udvikling og afsætning af udendørs  
fitnessudstyr. 

I dag er Norwell fitnessparker udbredt i både Europa, Asien,  
Australien samt Nordamerika. 

Fordelene ved udendørs fitness 

Helbredsmæssige fordele

Hver Norwell Outdoor Fitness station er designet og udviklet  
til alle – fra begyndere helt ude af form til de stærke med  
god kondition. 

Det bliver ikke meget nemmere at vedligeholde og træne  
kroppen, end når udendørs fitnessparker etableres i brugernes 
eget miljø. Den naturlige konsekvens er en øget livskvalitet og  
et sundere samfund. 

Dansk design

Grundelementet i vores design – buen – giver konstruktionen 
en lethed og gennemsigtighed, og kombineret med vores  
valg af farveskala, gør det en Norwell Outdoor Fitness park 
meget velegnet til et hvilket som helst miljø.  

Hver fitness station udtrykker kvaliteten i Dansk Design.  
De bidrager til en æstetisk oplevelse og har samtidigt de  
funktioner, der kræves til træning og vedligeholdelse af  
hele kroppen.

Vores fitness linje er udviklet i samarbejde med det danske  
designhus Dok 54, med vigtig deltagelse af fitness- og  
træningseksperter og fysioterapeuter.

Optimal funktionalitet

Stationerne til styrketræning har fuld bevægelsesbane, 
og det gør dem tilgængelige og effektive for alle brugere.  
Når ens egen vægt bruges som modstand, tillader udstyret 
individuel graduering.

Bevægelsesmønstrene er bløde og naturlige, hvilket gør  
udstyret funktionelt og intuitivt. Kredsløbsstationerne med  
lav belastning er sikre, effektive og sjove at bruge.  

Stationerne til balance og udstrækning fuldender pakken  
og skaber en gennemført effektiv og funktionel træning.  
Resultatet er øget styrke, forbedret kredsløbsfunktion og et  
bedre helbred i det hele taget.

Kvalitet og holdbarhed

Norwell Outdoor fitness stationerne er designet og udviklet  
i Danmark og ifølge de højeste kvalitetskrav. 

Kvalitet måles i høj grad ud fra fitnessudstyrets holdbarhed  
og levetid. For at sikre en lang levetid, er Norwell fitness  
stationerne fremstillet i traditionen for solidt, dansk håndværk  
og i materialer af højeste kvalitet.

Hver eneste detaljer er gennemtænkt – fra den høje funktionalitet 
og brugbarhed, til det tiltalende og æstetiske danske design.

Med Norwell er både brugere og kunder garanteret det  
bedste udendørs fitnessudstyr – til træning af hele kroppen  
og som investering.
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NW101 Chest NW102 Back NW103 Sit Up NW104 Pull Up NW105 Bar

NW106 Leg NW107 Dual Pull Up NW108 Armwalker NW110 Multi Ladder NW201 Air Walker

NW202 Cross NW206 Rider NW207 Triple JumperNW204 Hip

NW303 Balancer

NW301 Twister

NW401 Stretch

NW502 Ping PongNW501B Bench NW503 Sign NW504 Mini Sign

NWS113 Hand Cycle NWS114 Tai Chi NWC605 Combi 3 NWC609 Combi 5NWC603 Combi 1

NWSW108 Tire Flip NWSW109 Horizontal Ladder

NWSW116 Boxer

NWSW110 Dual Bar

NWSW117 RopeNWSW115 Parkour

NWSW112 Step Blocks NWSW114 Triple Pull Up

NWC607 Calisthenics frame NWC608 Functional training frame

KOMBINATIONSREDSKABER / TRÆNINGSANL ÆG

KOMBINATIONSREDSKABER

STREET WORKOUT · PARKOUR

OUTDOOR F ITNESS · PARK ·  FR IT ID

OUTDOOR F ITNESS
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STYRKE

SENIORER

BAR NW105

Bar styrker bryst, triceps, krops-
stamme og forsiden af skuldrene på den nemmeste  
og mest effektive måde.

LEG NW106

Leg passer til alle, når det 
gælder om at styrke dine lår, ben og lægge.

Vi anbefaler også Leg til seniorer.

DUAL PULL UP NW107

Dual Pull Up har to pull-up barrer 
i forskellig højde – 191 cm og 223 cm. 

Det giver mulighed for kombineret styrketræning  
for arme, skuldre, ryg og kropsstammen.

STYRKE

CHEST NW101

Chest er en siddende brystpresse, som 
bruger din egen vægt som kontravægt i træningen. 

Denne station øger styrken i dit bryst, forsiden af  
skuldrene og dine triceps.

Vi anbefaler også Chest til seniorer.

SENIORER SENIORER

BACK NW102

Med din egen vægt som kontravægt,  
giver Back en nem og effektiv styrketræning  
af din ryg og bagsiden af dine skuldre.

Vi anbefaler også Back til seniorer.

SIT UP NW103

Sit Up styrker dine mavemuskler, lår og hofter  
på en intuitiv måde.

Sværhedsgraden bestemmes af dig selv og 
dit eget niveau.

PULL UP NW104

Pull Up giver kombineret styrketræning til en række  
forskellige muskelgrupper i dine arme, skuldre, ryg  
og kropsstamme.

ARM WALKER NW108  

Armwalkeren træner udholdenhed 
og disponering af  
kræfterne. Den styrker desuden 
overkroppen, armene  
samt koordinationsevnen. 
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AIR WALKER NW201

At vandre på luft er nok den 
største følelse af frihed, man kan få. 

Norwells Air Walker giver dig den fulde oplevelse af en rask 
gåtur – uden ulemper. 

Vi anbefaler også Air Walker til seniorer.

CROSS NW202

Cross giver en behagelig måde at udvikle musklerne i ben  
og hofter, samtidig med at du forbedrer din kredsløbsfunktion.
Størrelsen på Norwell´s Cross gør, at man kan få en naturlig 
løbebevægelse.

Vi anbefaler også Cross til seniorer.

HIP NW204

Hip styrker dine hofter og mavemuskler og forbedrer  
samtidig kredsløbsfunktionen.

Du kan træne alene eller sammen med en ven.

Vi anbefaler også Hip til seniorer.

SENIORERSENIORER

SENIORER

KREDSLØBKREDSLØB

KREDSLØB

BAL ANCE

RIDER NW206

Rider er en yderst effektiv romaskine til at få trænet hele kroppen. 
Den simulerer ægte roning og giver derfor en meget intens  
kredsløbstræning med varieret brug af muskler i både over-  
og underkroppen samt kropsstammen. 

Det er samtidig en utrolig skånsom træningsform, idet du sidder 
ned, og derfor ikke belaster led, sener og ryg. 

Vi anbefaler også Rider til seniorer.

BALANCER  NW303

Med Balancer kan du bl.a. både styrke 
balancen, koordinationsevnen samt styrke din krop. 

Vi anbefaler også Balancer til seniorer. 

SENIORER

SENIORER

SENIORER

TWISTER NW301

Twister har to individuelle platforme, 
én at stå på og én at sidde på, mens du bruger 
buen til at holde i.

Denne station styrker din balance og koordinations-
evne, kombineret med at udvikle rygmusklerne.

Vi anbefaler også Twister til seniorer.

TRIPLE JUMPER NW207

De tre buer i Triple Jumper danner en  
forhindringsbane, der på flere måder kan trænes med.  

Gå eller løb over forhindringerne. Eller benyt til  
utallige styrkeøvelser på stedet, såsom sit-ups,  
push-ups og high jumps.

BALANCER NW303

Med Balancer kan du bl.a. både styrke  
balancen, koordinationsevnen samt styrke din krop.

Vi anbefaler også Balancer til seniorer.

STYRKE

MULTI LADDER NW110

Multi Ladder styrker dine mavemuskler, lår og hofter.

Sværhedsgraden bestemmes af dig og dit niveau.  
Du kan træne alene eller sammen med en ven.
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SMIDIGHED

SENIORER

SÆRL IGE BEHOV

KOMBINATIONSREDSKABER

SENIORER

SENIORER

SENIORER

SENIORER SENIORER

SENIORER

STRETCH NW401

Stretch er meget effektiv til at bevare  
mobilitet og smidighed i dine haser,  
lægge og balder, når du køler af  
og strækker ud efter træningen.

BENCH NW501

Bench er fuld af muligheder for at træne 
mavemusklerne, ryggen, arm og ben 
 - og for et behageligt hvil.

Vi anbefaler også Bench til seniorer.

PING PONG NW502

Ping Pong bordet giver en legende 
let og ret effektiv måde at komme i form på. 

Du træner din koordination, bevægelse og hurtighed samtidig 
med at du konkurrerer og har det sjovt. 

Vi anbefaler også Ping Pong til seniorer.

BENCH NW501B

Bench er fuld af muligheder 
for at træne mavemusklerne, ryggen, arme og ben 
– og for et behageligt hvil.

Vi anbefaler også Bench til seniorer.

BENCH NW501

Bench er fuld af muligheder 
for at træne mavemusklerne, ryggen, arme og ben 
– og for et behageligt hvil.

Vi anbefaler også Bench til seniorer.

HAND CYCLE NWS113

Håndcyklen styrketræner  
overkroppen. Øger tillige  
bevægelighed, stabilitet og  
koordination med samtidig udbytte  
af en mild kredsløbstræning,

Velegnet til kørestolsbrugere,  
genoptræningsforløb og seniorer.

COMBI 1 NWC603
 
Med Norwell´s Combi-1  
redskab har man flere  
forskellige træningsmuligheder 
i ét redskab.

Combi-1 fylder mindre,  
og tilbyder på ét og samme 
sted at flere kan træne på 
samme tid og sammen.

COMBI 5 NWC609
 
Combi-5 redskabet er et udendørs  
træningsredskab til styrketræning af 
både ryg og bryst i ét og samme 
redskab.

Redskabet er pladsbesparende  
og kan bruges af 2 på samme tid. 

COMBI 3 NWC605
 
Combi-3 redskabet er en udendørs  
træningsstation til træning af flere  
muskelgrupper.
Træn din kondition på Air Walker  
og Stepper, imens balance og  
smidighed kan trænes på Twister´en. 

I ét og samme redskab kan trænes både kredsløb, balance, 
styrke og flexibilitet, og er samtidigt pladsbesparende. 

PING PONG NW502

Ping Pong bordet giver en 
legendelet og ret effektiv  
møde at komme i form på.

Du træner din koordination,  
bevægelse og hurtighed  
samtidig med at du konkurrerer  
og har det sjovt.

Vi anbefaler også Ping Pong  
til seniorer.

TAI CHI NWS114

Tai Chi træner musklerne i arme  
og skuldre. Den forbedrer  
kredsløbsfunktionen og øger  
smidigheden i overkroppens  
led og øger tillige bevægelighed  
og stabilitet.

Velegnet ti kørestolsbrugere,  
genoptræningsforløb og seniorer.

HAND CYCLE NWS113

Håndcyklen styrketræner overkrop-
pen. Øger tillige bevægelighed,  
stabilitet og koordination med  
samtidig udbytte af en mild  
kredsløbstræning.

Velegnet ti kørestolsbrugere,  
genoptræningsforløb og seniorer.
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KOMBINATIONSREDSKABER / TRÆNINGSANL ÆG

CALISTHENICS FRAME NWC607
 
Med Calisthenics træningsanlæg, kan alle uanset niveau eller alder træne, og opnå en veltrænet krop, uden brug af tunge vægte.  
Kropvægtstræning er en populær træningsform, hvor kun fantasien sætter grænser. Derfor udfordrer dette anlæg de mere krævende 
sportsudøvere, der sætter barren højrere, og for nybegynderen er her en ny måde at blive stærk på.

Vores effektive og skulpturelle samt pladsbesparende anlæg har mere end 15 forskellige træningsøvelser, og kan benyttes af mange 
brugere på samme tid. - Styrke, balance, fleksibilitet og kredsløbstræning kan trænes på ét og samme anlæg, hvor kun udholdenhed  
er en begrænsning.

FUNCTIONAL TRAINING FRAME NWC608

Med Funktionel træningsanlæg, kan alle uanset niveau eller alder træne. 
Der er fokus på bevægelser, hvor flest mulige muskler styrkes og der ligeledes er god mulighed for at få pulsen op.

Træn med spændende elementer som boksebold, endless rope og ringe.
Styrke, balance, fleksibilitet og kredsløbstræning kan trænes på ét og samme anlæg, hvor kun udholdenhed er en begrænsning.  
- en ny træningsform som udfordrer alle niveauer, og en helt ny tilgang til motion og styrketræning.

TIRE FLIP NWSW108
 
Med Tire Flip kan man lave et væld af funktionelle  
styrkeøvelser. F.eks. styrkes og stabiliseres både mave-  
og rygmuskler.
Det er vigtigt for din ryg at mestre den rigtige løfteteknik,  
så med ret ryg og med primært brug af benmusklerne  
udføres øvelsen, hvor dækket hejses til højkant og med  
kropsvægt ”flippes over” på modsatte side.

HORIZONTAL LADDER NWSW109
 
Horizontal Ladder træner udholdenhed  
og disponering af kræfterne.

Den styrker overkroppen, armene samt  
koordinationsevnen.

DUAL BAR NWSW110
 
Dual Bar er ideel til at træne mavemusklerne,  
styrken samt balancen.

Styrker bryst, triceps, kropsstamme og forsiden  
af skuldrene på en nem og effektiv måde.

STEP BLOCKS NWSW112
 
Step Blocks er et alsidigt træningsredskab,  
der kan bruges til træning af hele kroppen.  

Især velegnet til styrke af ben og kropsstamme.

STREET WORKOUT
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STREET WORKOUT

BOXER NWSW116

Med Boxer kan du styrke  
din kropsbevidsthed,  
muskelmasse og  
cardio-niveau.  

Hele kroppen, inklusiv  
din core, skuldre og hofter,  
aktiveres for effektivt at  
kontrollere bevægelserne,  
når boksepuden skal rammes.  
- En sjov træningsform, hvor dine store  
muskelgrupper styrkes samtidig med der 
forbrændes kalorier.

ROPE NWSW117

Med træningsredskabet  
Endless Rope styrkes din  
kropsbevidsthed, muskelmasse  
og cardio-niveau.  
Ved at trække op og ned,  
i det endeløse reb aktiveres 
musklerne i din core og  
overkrop: skuldre,  
bryst og arme.

PARKOUR NWSW115

Med træning og leg i Parkour  
styrkes kropsbevisthed,  
muskelmasse og balance  
ved bevægelse over, under  
og igennem forhindringerne. 

Ydermere oplagt træning i  
ribberne i form af dips, pull-ups  
og armbøjninger. Parkour er  
populær til træning af overkrop,  
ben og core.

PAKKELØSNINGER

INSPIRATION -  SPORT & AKTIV ITETSPARK
Vi hjælper med inspiration til den perfekte udendørs multisport- og fitness park . . .

TRIPLE PULL UP NWSW114

Triple Pull Up har tre pull up barrer 
i forskellige højder samt ringe i  
midterste sektion.

Triple Pull Up er populær til  
træning af overkrop,  
herunder skuldre, ryg,  
arme og kropsstamme.

Redskabet kan bruges af op til  
tre personer på samme tid.
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Norwell Starter (minimum 34,5m2) Norwell Standard (minimum 78m2)

1. NW101 Chest
2. NW202 Cross
3. NW301 Twister
4. NWSW110 Dual Bar
5. NW503 Sign

1. NW101 Chest
2. NW102 Back 
3. NW103 Sit Up
4. NW104 Pull Up
5. NW201 Air Walker

6. NW202 Cross
7. NW206 Rider
8. NW301 Twister
9. NWSW110 Dual Bar
10. NW503 Sign

Norwell Urban 2 (minimum 22m2)

1. NW104 Pull Up
2. NW301 Twister

3. NWC603 Combi1
4. NW503 Sign

Norwell  Functional Training (minimum51,3m2)

1. NW201 Air Walker
2. NW202 Cross
3. NWC608 Functional Training Frame
4. NW503 Sign

Norwell Urban 1 (minimum 77m2)

1. NW103 Situp
2. NW105 Bar
3. NW107 Dual Pull Up

4. NW203 Stepper
5. NW401 Stretch
6. NW503 Sign

Norwell Street Workout (minimum 66m2)

1. NW103 Situp
2. NWSW108 Tire Flip
3. NWSW109 Horizontal Ladder
4. NWSW110 Dual Bar

5. NWSW112 Step Blocks
6. NWSW114 Triple Pull Up w. rings
7. NW503 Sign

NEW

NEW NEW
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Det er et velkendt faktum, at medarbejdere i god form  
og trivsel, er et stort aktiv for enhver virksomhed.  
En Norwell Outdoor Fitness park i området omkring din  
virksomhed er en meget frugtbar investering i dine  
medarbejderes helbred, velbefindende og effektivitet. 

En fitnesspark repræsenterer også en stærk holdning om at 
skabe en work-life-balance for dine medarbejdere. 

Vi foreslår Norwell Standard pakken til virksomheder:

Virksomheder & 
arbejdspladser

Street Workout
Vores udendørs fitnessredskaber til Street Workout  
er designet til dig, der ønsker lidt ekstra udfordring. 

Street Workout er globalt en meget populær fysisk aktivitetsform 
som primært finder sted i parker og offentlige faciliteter.
Aktiviteten er en kombination af atletik, Calisthenics og sport,  
og navnet er et moderne udtryk for kropsvægt træning udenfor. 

Street workout er mere udfordrende for udøverne, da det  
typisk kræves, at man kan løfte sin egen vægt. 

Kendetegnet ved Street workout er, at det bliver udført,
hvor der er frit tilgængelig adgang i det urbane miljø.

Seniorcentre & ældreboliger

En sund alderdom

At have en sund alderdom er på alles ønskeliste,  
og nøglen er at vedligeholde sin krop gennem motion. 

En Norwell Outdoor Fitness park kan give vigtige fordele  
for alle seniorer, f.eks.: Sunde udendørsaktiviteter, socialt samvær, 
at røre sig hver dag, hjælp til at bevare uafhængigheden,  
forbedring af det fysiske og mentale velvære.

Alle kan deltage. Vores intuitive stationer er designet til alle – fra 
dem, som er udfordret af fysiske begrænsninger til dem, som er i 
ret god form og mobile. 

Det gør også en udendørs fitnesspark til det perfekte sted at 
tilbringe tid sammen med børnebørnene.

Vi ved alle, at fysisk aktivitet har en positiv effekt på vores livskvalitet, og som seniorer er det endnu vigtigere at vedligeholde og 
forbedre vores fysiske og mentale velbefindende, så godt vi kan. 

Vi anbefaler Senior pakken med 6 stationer, som er velegnet til seniorer, der vil vedligeholde helbredet og forblive aktive.  
Fitness stationerne i denne pakke har lav modstand og er specielt udvalgte til at imødekomme seniorernes fysiske behov.

Med de intuitive Norwell Outdoor Fitness stationer – 
installeret som et udendørs motionsrum, gratis at bruge 
og altid tilgængeligt – vil både hyppigheden og længden  
af besøg i jeres parker og fritidsområder øges.

Fitness stationerne tiltrækker alle, uanset alder og daglige  
gøremål, og de indbyder til at dyrke motion med glæde i  
naturlige og afslappede omgivelser. 

Vi foreslår Norwell Standard pakken til parker og 
rekreative områder:

Parker & 
rekreative områder 

Hoteller & 
feriesteder 
Med en Norwell Outdoor Fitness park ved dit hotel eller  
feriested, øger du kvaliteten og udbuddet af aktiviteter,  
der er til rådighed for dine gæster og besøgende.    

Med de intuitive Norwell Outdoor fitness stationer – installeret 
som et udendørs motionsrum, gratis at bruge og altid til rådighed 
– vil du tiltrække mennesker i alle aldre, som nyder at tilbringe tid 
udendørs i den friske luft. 

Muligheden for at motionere i afslappede omgivelser under 
åben himmel, vil blive værdsat og husket.

Vi foreslår Norwell Standard pakken til hoteller og feriesteder:

Skoler & 
uddannelsessteder
At være sund og aktiv er vigtigere end nogensinde.  
Især vores børn og unge har brug for at blive inspireret til at 
komme væk fra den udbredte, stillesiddende livsstil. 

Med en fitnesspark på skolens eller institutionens område,  
kommer sjov fitness ind i billedet – helt af sig selv.

Kombinationen med læring og bevægelse er med til at forbedre 
elever og studerendes helbredstilstand, og øger endda deres 
evner til at koncentrere sig og lære.

Vi foreslår Norwell Street Workout pakken til skoler og  
uddannelsessteder:

Boligforeninger & 
bebyggelser 
En Norwell Outdoor Fitness park på arealerne omkring  
bebyggelser og lejlighedskomplekser øger hele områdets
værdi. Det sender også et vigtigt signal om prioriteringen af  
sund livsstil, social integrering og godt design.   

En fitnesspark er det perfekte mødested, med nem og gratis 
mulighed for at vedligeholde og træne sin krop. 
De intuitive fitness stationer appellerer til alle, der nyder 
at dyrke motion som en sjov aktivitet sammen med familie, 
venner og naboer.
 
Vi foreslår Norwell Urban pakker til boligforeninger og  
lejlighedsbyggeri:
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FITNESS GUIDE

Norwells udendørs fitness guide er en inspiration til  
motion og styrketræning for alle.

Guiden er delt op i fire afsnit:  
Opvarmning, styrketræning, styrke og smidighed, afkøling  
og udstrækning.  
I hvert afsnit er der forslag til en række øvelser, som er vist  
med fuld beskrivelse af type, funktion og fysisk niveau,  
sammen med en instruktion, et piktrogram og en QR-kode. 

Guiden vil inspirere dig til at få det optimale ud 
af din indsats på Norwell stationerne i fitnessparkerne.

Vores fitness guide

Tekniske specifikationer & garantier
STANDARD HØJKVALITETS 
REDSKABER: PC (pulverlakeret)

MATERIALE: Stålkvalitet S235.

OVERFLADE: Sandblæsning, E-coating, primer 
og pulverlakering.

EKSKLUSIV HØJKVALITETS 

REDSKABER: SS (rustfrit stål)

SS MATERIALE: Rustfrit stål SS304

SS OVERFLADE: Børstet rustfrit stål

HOVEDSTELLETS DIAMETER: Ø 76 mm.

PC STÅLTYKKELSE: 3.5 mm.

SS STÅLTYKKELSE: 3.0 mm.

GUMMIMATERIALE: EPDM gummi på sæder, håndtag og fodstøtter, 
overholder PAH test (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons).

PLASTIKMATERIALE: PA66 (nylon).

BOLTE OG MØTRIKKER: Rustfrit stål med lukke-
mekanisme.

LEJER: Lukkede rustfrie kuglelejer.

ID BÅND: Vand- og UVfast selvklæbende film.

PRODUKTIONSSTANDARD: ISO 9002

PRODUKTSTANDARD: Norwell fitnessredskaber er testet og godkendt af TÜV 
Product Service GmbH ifølge EN16630:2015.

PC GARANTI: 10 års garanti mod materiale- eller 
fabrikationsfejl og rustgennemtæring af rør, fundamenter og svejsninger. 

SS GARANTI: 15 års garanti mod materiale- eller fabrikationsfejl og rustgennemtæ-
ring af rør, fundamenter og svejsninger.

GUMMI, PLASTIK OG BEVÆGELIGE DELE:
2 års garanti mod materiale- eller fabrikationsfejl og rustgennemtæring af alle bevægelige dele, 
og mod materiale- eller fabrikationsfejl på gummi-- og plastikdele. 

GARANTIDÆKNING: Garantierne dækker ikke:

• Overfladerust. 

• Overfladerust som resultat af slid og ælde. 

• Skader på grund af vandalisme.

• Skader på grund af mangelfuld eller manglende 
 vedligehold.  

For garantidækning kræves, at installation og 
vedligehold udføres som beskrevet af Norwell 
Outdoor Fitness. 

Kontakt os venligst angående produkt upgrade vedrørende
områder indenfor fem (5) km fra saltvand.

Vores app

MINI SIGN NW504

Et mini-skilt giver mulighed for at vise detaljeret information  
om hver enkelt station i din fitness park. 
Det kan f.eks. være instruktion i den enkelte stations  
træningskoncept.

Det er muligt at få fremstillet grafisk specialdesign på skiltet.

SIGN NW503

Et oversigtsskilt giver din Norwell Outdoor Fitness park  
et godt overblik, med information om  
træningskonceptet og Norwell Smartphone App.

Det er muligt at få fremstillet grafisk specialdesign 
på skiltet.

Vores Norwell Udendørs Fitness app – giver en platform, hvor det  
at træne og at motionere bliver endnu sjovere og mere effektivt.

Ved at bruge den innovative Norwell app, kan man:

• Føre træningslogbog

• Invitere sine venner og skabe et community

• Få instruktion og træning til hver station

• Finde den nærmeste Norwell udendørs 

     fitness park via GPS

Vores Norwell Smartphone App kan bruges på både Apple og Android enheder.

Du kan downloade vores Norwell app på App Store og Google Play, og også  
via vores web-side, hvor du kan finde den fulde brugervejledning.

QR-koderne er vejen til inspiration
ID-båndet på hver fitness station fortæller ikke bare hilvken type redskab, der er tale om,  
men har også en QR-kode, som leder direkte til træningsvideoerne på vores website. 

Træningsvideoerne viser flere forskellige forslag til effektive øvelser på hver fitness station.  
De kan inspirere dig til at få det optimale ud af din træningsindsats, og endda til at lave dit 
eget træningsprogram.
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Apple Android

DOWNLOAD NORWELL  
OUTDOOR FITNESS APP:



Exclusive rustfrit stål

AL LE  REDSKABER FÅS I  TO MATER IALER

Alle Norwell´s produkter leveres som standard med en flot  
pulverlakeret stål finish. Det er muligt at bestille alle redskaber  
i den eksklusive rustfri stål variant.  
Ved særbestillinger skal dog påregnes længere leveringstid.

Redskaber fås i to materialer

Standard pulverlakeret stål

20 COPYRIGHT © 2020 Norwell A/S

                                Norwell A/S  ·  Bystævnet 21C  ·  DK-5792 Aarslev   ·  Tel.: +45 6268 1658  ·  info@norwell.dk

DANISH DESIGN

www.norwelloutdoorfitness.com


