
Equipamento de Calistenia, essencialmente vocacionado para o treino de musculação, aumentar a força do 
corpo, fitness corporal e flexibilidade, através de movimentos como puxar ou empurrar-se, dobrar, saltar 
ou balançar, usando apenas o peso corporal como resistência. Composto por 1 corpo central com 4 postes 
de madeira de Robínia e 2 escadas de suspensão horizontais com barras metálicas; 1 módulo lateral com 
1 poste mais baixo e 2 escadas verticais com barras metálicas; 1 módulo com uma escada de suspensão 
inclinada e elevada, ligada a 2 postes; 1 módulo com 2 barras metálicas onduladas e inclinadas ligadas a 3 
postes; e 1 módulo com 1 poste e 3 escadas verticais com barras metálicas. Para instalação em fundação de 
betão. Quando realizada vigorosamente e com variedade, a calistenia pode proporcionar os benefícios do 
trabalho muscular e aeróbio, além de melhorar as habilidades psicomotoras, como equilíbrio, agilidade e 
coordenação. Inclui painel de instruções de exercícios em Aludibond.

DESCRIÇÃO

Postes em madeira de Robínia com ligação a elementos de aço inoxidável V2. Estruturas tubulares em aço 
inoxidável V2. Painel informativo em Aludibond

MATERIAIS

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.
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