
outdoor
fitness+
drogą do utrzymania
lub poprawy koncentracji,
koordynacji wzrokowo-ruchowej
oraz podzielności uwagi
i odporności jest dobra
kondycja zdrowia.



dla Fundacji Truckers Life

Wimed 
outdoor 
fitness+ 
route
Zestaw urządzeń specjalnie 
dobranych i zaprojektowanych 
w trosce o zdrowie i poprawę 
sprawności psychofizycznej 
kierowców, których środowisko 
pracy jest wymagające. 
To połączenie w jednej przestrzeni 
urządzeń treningowych 
polepszających sprawność 
osób będących w trasie przez 
wiele godzin.



wimed

zatrzymaj 
się w ruchu

dla Fundacji Truckers Life



Power Loop / Orbitrek

Power run / Biegacz

Power Leg / Prasa nożna

Power row / Wioślarz

Power Arm 1 / Prasa ręczna + Wyciąg górny  

Power Arm 2 / Motyl 

Power Back / Prostownik pleców 

Power Adduct / Przywodziciel + Odwodziciel

Power slide / Narciarz

twist stepper / Twister + Steper 

twist Pendulum / Twister + Wahadło

Bench / Ławka prosta + Ławka pochylona

stepladder / Drabinka 

Product rAnge:

dla Fundacji Truckers Life
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Power Loop
orbitrek
urządzenie aerobowe



Power Loop
orbitrek
urządzenie aerobowe

orBitreK Jest JednYm
z nAJPoPuLArnieJszYch
urządzeń AeroBoWYch.
Nie bez powodu orbitrek to jedno 
z najpopularniejszych urządzeń aerobowych. 
Dzięki tym ćwiczeniom rozwijamy nie tylko 
mięśnie nóg i bioder, ale także tułowia 
i ramion. Systematyczne korzystanie 
z tego urządzenia poprawia koordynację 
ruchową,a także pozytywnie wpływają na 
układ krążeniowy i oddechowy.





Power run 
biegacz

urządzenie aerobowe



Power run
biegacz

urządzenie aerobowe

czY może BYć coś 
PrzYJemnieJszego 
od sPAceru nA śWieżYm 
PoWietrzu ?
Czy może być coś przyjemniejszego od 
spaceru na świeżym powietrzu? Oczywiście, 
że tak – spacer na świeżym powietrzu przy 
jednoczesnym wzmacnianiu mięśni nóg. Taka  
aktywność ma także zbawienny wpływ na nasz 
układ krążeniowy i oddechowy. Kto się skusi?





Power Leg
Prasa nożna

urządzenie siłowe



Power Leg
Prasa nożna

urządzenie siłowe

śWietne rozWiązAnie 
JeżeLi zALeżY nAm 
nA Wzmocnieniu 
mięśni nóg. 

Power Leg jest świetnym rozwiązaniem 
jeżeli zależy nam na wzmocnieniu mięśni 
nóg. Efektem systematycznych treningów 
będą dobrze wyrzeźbione łydki i uda. 
Częste użytkowanie poprawia układ 
kążeniowy i oddechowy. Jest to jedno 
z najpopularniejszych ćwiczeń 
wśród mężczyzn.





Power row
wioślarz
urządzenie aerobowe



Power row
wioślarz
urządzenie aerobowe

zAdAniem urządzeniA Jest 
odWzoroWAnie ruchóW 
WYKonYWAnYch PodczAs 
WiosłoWAniA.
Jeżeli zależy Ci na szczególnym wzmocnieniu 
mięśni górnej partii ciała, to urządzenie 
jest stworzone dla Ciebie. Jak sama 
nazwa wskazuje zadaniem wioślarza jest 
odwzorowanie ruchów wykonywanych 
podczas wiosłowania. Ćwiczenia te nie tylko 
wzmacniają mięśnie pleców, barków i ramion 
ale także poprawiaja układ krążeniowy 
i oddechowy.





Power Arm 1
wyciąg górny + Prasa ręczna

urządzenie siłowe



Power Arm 1
wyciąg górny + Prasa ręczna

urządzenie siłowe

Połączenie tYch dWóch 
urządzeń W Jedno 
dAJe możLiWość 
ćWiczeniA 
WieLu gruP mięśni.
Połączenie tych dwóch urządzeń w jedno 
daje możliwość ćwiczenia wielu grup mięśni. 
Prasa ręczna poprawia siłę mięśni klatki 
piersiowej, przednich ramion i tricepsów. 
Natomiast wyciąg górny pozwala w łatwy 
i skuteczny sposób wzmocnić mięśnie ramion 
i pleców. Obydwa urządzenia poprawiają także 
koordynację ruchową ćwiczącego.





Power Arm 2
motyl 

urządzenie siłowe



Power Arm 2
motyl

urządzenie siłowe

PoPuLArne urządzenie. 
WzmAcniA górne PArtie
ciAłA i PoPrAWiA 
KoordYnAcJę ruchoWą.

Atlas oblegany jest głównie przez mężczyzn. 
Obydwa rodzaje urządzeń wzmacniają górne 
partie ciała i poprawiają koordynację ruchową. 
Motyl A rozwija mięśnie pleców i barków, 
motyl B – mięśnie ramion i klatki piersiowej. 
Chcesz wyglądać jak młody atleta? – do dzieła.





Power Back
Prostownik pleców

urządzenie siłowe



Power Back
Prostownik pleców

urządzenie siłowe

stWorzonY z mYśLą 
o osoBAch ProWAdzącYch 
siedzącY trYB żYciA

Power Back został stworzony z myślą 
o osobach prowadzących siedzący tryb 
życia (urzędnicy, kierowcy samochodów 
itd.). Systemtyczne ćwiczenia na tym 
urządzeniu wzmacniają mięśnie brzucha 
i pleców, poprawiając także układ krążeniowy 
i oddechowy ćwiczącego.





Power Adduct
Przywodziciel + odwodziciel

urządzenie aerobowe



Power Adduct
Przywodziciel + odwodziciel

urządzenie aerobowe

dzięKi temu urządzeniu 
W łAtWY i PrzYJemnY sPosóB 
możemY ćWiczYć mięśnie 
BrzuchA i nóg.
Kolejnym urządzeniem upodobanym 
szczególnie przez panie jest Power adduct. 
Dzięki tym ćwiczeniom w łatwy i przyjemny 
sposób możemy wysmuklić sylwetkę. 
Systematyczne ćwiczenia wzmocnią mięśnie 
brzucha i nóg oraz poprawią koordynację 
ruchową ćwiczącego.





Power slide
narciarz
urządzenie aerobowe



Power slide 
narciarz
urządzenie aerobowe

WzmAcniA siłę 
mięśni nóg,
rAmion i tułoWiA. 
Chcesz potrnować przed sezonem zimowym? 
Pomoże Ci w tym Power Slide. To urządzenie 
wzmacnia siłę mięśni nóg, ramion i tułowia. 
Ponadto doskonale wpływa na układ 
krążeniowy i oddechowy oraz poprawia 
koordynację ruchową.





twist Pendulum 
wahadło + twister

urządzenie aerobowe / siłowe



twist Pendulum
wahadło + twister

urządzenie aerobowe / siłowe

KomBinAcJA urządzeń 
niezAstąPionA W dBAniu 
o uKłAd KrążeniA 
i smuKłą Linię.

Twister to urządzenie siłowe, którego zadaniem 
jest poprawa koordynacji ruchowej przy 
jednoczesnym wzmocnieniu mięśni skośnych 
brzucha i bioder. Jest on niezastąpiony w dbaniu 
o smukłą linię.

Wahadło podobnie jak twister także wzmacnia 
siłę mięśni skośnych brzucha i bioder. 
Systematyczne użytkowanie tego urządzenia 
pozytywnie wpływa na układ krążenia 
i wytrzymałość ćwiczącego.   





twist stepper 
stepper + twister

urządzenie aerobowe / siłowe



twist stepper 
stepper + twister

urządzenie aerobowe / siłowe  

KomBinAcJA urządzeń
PoPrAWiAJącYch
WYtrzYmAłość uKłAdu
sercoWo-nAczYnioWego.
Twister to urządzenie siłowe, którego 
zadaniem jest poprawa koordynacji 
ruchowej przy jednoczesnym wzmocnieniu 
mięśni skośnych brzucha i bioder. Jest on 
niezastąpiony w dbaniu o smukłą linię.  

Stepper świetnie rozwija mięśnie nóg, 
poprawiając przy tym koordynację ruchową 
i wytrzymałość układu sercowo-
naczyniowego.





Bench 
ławka prosta + Podciąg nóg

urządzenie siłowe



Bench 
ławka prosta + Podciąg nóg

urządzenie siłowe

PoPrAWA KrążeniA 
i WYdoLności uKłAdu 
oddechoWego.

Kto nie lubi robić brzuszków? 
Bench to nieskomplikowane 
urządzenie, które świetnie wpływa 
na mięśnie proste brzucha, poprawiając 
krążenie i układ oddechowy. 
Dzięki pochyleniu jednej z ławek 
pobudzone zostają także dolne partie 
mięśni brzucha.





stepladder
drabinka

urządzenie siłowe / rozciągające



stepladder
drabinka

urządzenie siłowe i rozciągające

zdroWY KręgosłuPA 
i PrAWidłoWA PostAWA.

To uniwersalne urządzenie, które może 
być wykorzystywane do wielu rodzajów 
ćwiczeń. Stepladder daje szeroki zakres 
możliwości rzeźbienia praktycznie wszystkich 
grup mięśni od ramion i barków po mięśnie 
pleców i brzucha. Ponadto, ćwiczenia na tym 
urządzeniu pozytywnie wpływają 
na koordynację ruchową.



info Board 
tablica informacyjna



info Board 
tablica informacyjna

zdroWie KieroWcóW
i BezPieczeństWo 
nA drodze 
dzięKi tWoJemu 
WsPArciu.
Czytelna tablica informacyjna z widocznym 
logotypami sponsorów umieszczana przy 
zestawie urządzęń lub z osobna przy każdym 
urządzeniu.



info Board 
tablica informacyjna



dla Fundacji Truckers Life

Wimed 
outdoor 
fitness+ 
rozWiązAniA
DRS - Dynamic Rotor System
Warm Pad
Max Grip
Soft Grip 



drs
dynamic rotor system

WYJątKoWo 
efeKtYWne 
i KomfortoWe 
ćWiczeniA.

DRS to innowacyjny system 
dynamicznej kontrolii oporu. 
Aktywnie wspomaga 
ćwiczenia i efektywnie wpływa 
na poprawę wydolności układu 
sercowo-naczyniowego.



Warm Pad 
siedziska + oparcia

czYstość, WYgodA 
i ergonomiA
Warm Pad to wyjątkowy system 
wykończenia powierzchni siedzisk i oparć. 
Posiada elastyczną antybakteryją powłokę, 
która znacząco poprawia komfort 
i higienę ćwiczeń. 



max grip
stopki

BezPieczeństWo
i stABiLizAcJA
Antypoślizgowe stopki zapewniają 
bezpieczeństwo i wygodę 
podczas ćwiczeń w różnych 
warunkach atmosferycznych.



soft grip
uchwyty

KomfortoWY chWYt
i higienA
Soft Grip sparawia że uchwyt jest pewny i nie 
męczy dłoni podczas wykonywania dłuższych 
lub intensywnych ćwiczeń. Antbakteryjna 
powłoka zapewnia wysoką higienę.



WIMED Sp. z o.o.
33-170 Tuchów,  ul. Tarnowska 48
T: +48 14 652 34 00
F: +48 14 652 34 52
E: sekretariat@wimed.pl

zAtrzYmAJ się 
W ruchu


