
Solução universal e intergeracional, particularmente focada na ergonomia e no design, com 11 aparelhos oferecendo 90 possibilidades 
de exercícios de reforço muscular e alongamentos. Composta por uma estrutura compacta rectangular, com uma grande cobertura 
apoiada em 2 postes com 2 bancos, e diversos acessórios. Concebida de forma a servir todo o tipo de utilizadores com mais de 1,40m 
de altura, independentemente da forma do corpo, oferece a possibilidade de evolução através de exercícios progressivamente mais 
exigentes, e está em conformidade com a norma europeia NF EN 16630. Mouv’roc® Lion inclui os seguintes acessórios: Barras de 
parede com vários níveis de apoio de mãos e de pés, 1 Banco de abdominais com apoio lombar e 2 níveis de apoio de mãos e de pés, 
2 Barras Verticais paralelas, 1 Banco horizontal com várias barras de apoio de mãos e pés, 1 Escada transversal ondulada e suspensa 
de crossfit, 1 conjunto de 7 Ganchos, 1 Cadeira Romana com apoio de antebraços e cotovelos, e 1 Rolo com apoio de pés e tronco. O 
utilizador poderá consultar os vídeos demonstrativos de exercícios através das placas de identificação com QR-Code. Fixação por meio 
de fixações químicas a uma laje de betão com 54,30m2.

DESCRIÇÃO

Caixa central em aço revestido com painéis de HPL com acabamento Mate na cor cinzento Bétula, Cinzento médio, terracota, Vermelho 
escuro, verde lima, Atlantis, azul Atlantico, Azul Gentiane, ou com os efeitos tipo madeira Carvalho Polar, Pinho do Tirol ou Enigma. Cobertura 
formada por barras transversais de aço galvanizado com coberturas periféricas de aço zincado pintado e painéis HPL cobrindo as barras 
transversais; uma espuma de poliuretano impermeabiliza a unidade; com acabamento de pintura em pó com 180 cores RAL à escolha. 
Acessórios em aço galvanizado. As pegas da cadeira romana e as barras de parede são revestidas com borracha preta macia para maior 
conforto. As placas inclinadas são feitas de PEAD (Polietileno de Alta Densidade).

MATERIAIS

28,15 m21480 mm

11 utilizadores6519 mm4600 mm
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REF. 08 300A
MOUV’ROC® LION CF

livre > 14 anos
e/ou > 1,40m altura
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CONFIDENCIALIDADE E PROPRIEDADE INTELECTUAL
A informação contida neste documento é confidencial, não podendo o destinatário do mesmo reproduzi-la ou permitir a terceiros que a obtenham, utilizem ou divulguem sem a prévia e expressa 
autorização da Play Planet.
Todos os direitos de propriedade intelectual sobre os desenhos e modelos apresentados são da titularidade exclusiva da Play Planet, sendo expressamente proibida a prática de qualquer ato de 
exploração dos mesmos sem o consentimento desta, nos termos do Código da Propriedade Industrial e do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos.
A violação da obrigação de confidencialidade e/ou dos direitos de propriedade intelectual da Play Planet pode dar origem a responsabilidade civil e criminal.


