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Projektet

Projektet er udvikling og opførsel af 
udendørs aktivitetspladser for børn og 
voksne – en slags fusion mellem en 
lege- og træningsplads, designet så 
børn og voksne kan få samvær/nærvær 
med hinanden og fysisk aktivitet på 
samme tid.

Den model vi har anvendt med succes 
hidtil har været at invitere alle borgere 
til en indledende walk & talk med Chris 
Macdonald.

Foruden SAB vil vi også gerne engagere 
More Play Puljen fra JUST HUMAN og 
Kompan.

JUST HUMAN ønsker at etablere 
FÆLLES AKTIVITETESPLADSER med 
afsæt et i godt samarbejde – også 
økonomisk.

JUST HUMAN engagerer sig med 25 % 
Kompan engagerer sig med 25 % 
Rest finansiering via afdeling 7 & 8’s 
budget. 

https://youtu.be/usnD4R63kGM
https://youtu.be/usnD4R63kGM
https://youtu.be/usnD4R63kGM


KOMPAN SPORT & FITNESS

Mission
KOMPAN Fitness Institute har til formål at skabe 
effektivt udendørs træningsudstyr og gøre det 
tilgængeligt for alle for at fremme 
folkesundheden. 

Træning der bringer mennesker sammen
Frit tilgængelige udendørs træningssteder kan 
bringe mennesker sammen og gøre træning 
tilgængelig for alle. 

Produktudvikling baseret på viden
KOMPAN Fitness Institute samarbejder med 
universiteter og følger den videnskabelige 
forskning tæt. Den viden, der bliver indhentet, 
anvendes i produktudviklingen med brugertest 
og design af funktionalitet. 

Kvalitet i din udendørstræning
Målet er, at skabe effektivt fitnessudstyr i samme 
kvalitet som den, man forventer at finde i et 
kommercielt indendørs fitnesscenter.

Morten Zacho, Senior Manager ved Kompan 
Fitness institute, tester KOMPAN Cross Trainer
i laboratoriet på Syddansk Universitet
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- Gennemtænkte og testede produkter i enestående kvalitet og 

holdbarhed. Designet med brugeren i centrum.

Mellem blokkene på St. Byhavevej foreslås en fitness plads, hvor afdelingens 

beboere og gæster mødes til træning i det fri. 

Placeringen tæt på den etablerede legeplads er ideel således at hele familien 

finder aktiviteter og udfordringer uanset alder. 

Et fantastisk samlingssted der styrker brugernes krop, sind og trivsel gennem 

bevægelse og fællesskab. 
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4. Håndcykel
FAZ511

Armcyklen er meget alsidig i brug og tilbyder en 
effektiv cardio træning af overkroppen for alle.

Armcyklen er designet til at være inkluderende, 
og kan bruges siddende, stående eller fra 
kørestol. 

Den innovative, selvdrevne elektriske motor 
(Patent pending) tilpasser automatisk 
modstanden, afhængigt af pedalhastigheden. 
Modstanden virker i begge retninger, så 
brugerne kan skifte mellem at trykke og trække, 
og på denne måde aktiveres alle overkroppens 
muskelgrupper. 

Brugere kan også vælge manuelt at ændre 
modstandsniveauet via en Bluetooth-tilsluttet 
KOMPAN Cardio-app.

165 cm 195 cm

Mobilholder

3 forskellige positioner og 2 siddehøjder

https://www.youtube.com/watch?v=Vkm7p3eM4-I


5. City Motionscykel m/ touch skærm
FAZ502

Sports Motionscyklen er designet til intensive 
træningssessioner. Stellets form og den smalle 
saddel optimerer ergonomien ved en 
foroverbøjet siddestilling, så man kan træde løs i 
pedalerne som på en racercykel. Sadlen kan 
indstilles i 13 højdetrin, hvilket passer til brugere 
fra 150 cm til 205 cm. 

For at motivere brugerne til at nå deres 
træningsmål har denne version af cyklen en 7" 
LCD berøringsfølsom skærm. Hold styr på 
hastighed, afstand, kadence, watt, 
kalorieforbrænding og den kørte tid.

Den innovative selvdrevne elektriske motor 
(venter på patent) skaber modstand der 
imiterer en landevejscykel. Modstande tilpasses 
automatisk efter den hastighed man træder i 
pedalerne. Brugerne kan mauelt ændre 
modstanden på skærmen eller igennem 
Bluetooth forbindelse på KOMPAN’s Cardio App.

Touchskærm, Fri App & Feedback fra brugere og data til kunder

Se nedentående video - Touchskærm

Motor

Gear

Kontrol box

Modstandsenhed

- Selvstyrende
- Justerbar
- Virtuel svinghjul
- Automatisk drev
- Manuel gear
- 26-750 watt

BLE connectivity
(Bluetooth Low Energy)

Bike App 

https://www.youtube.com/watch?v=rGdAOp1pEwc
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3. Calisthetics Kombi
FSW103

Træningsstationen er en pladseffektiv kombination af vigtigt calisthenics træningsudstyr med en pull-up 
barre, vandret stige, push-up barre og skråbænk. 

Pull Up barren er lavet af massivt stål og har en diameter på ø32 mm. En ideel størrelse for både mænd og 
kvinder for at få et godt greb. Når stangen hænger i en højde af 233 cm, vil alle være i stand til at hænge frit 
og bruge stangen til Pull Ups.

Bænken danner rammerne for perfekt træning af core- og lænderygsmusklerne ved at udføre øvelser som 
benhævninger og sit-ups.
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1. Magnetic bells
FAZ102

Denne station tilbyder sikker udendørs 
vægttræning ved hjælp af et nyt og 
innovativt bremsesystem. 

De tre vægte kan bevæge sig frit op og ned 
ad den vertikale stang, som indeholder et 
magnetisk bremsesystem. Dette system giver 
en kontrolleret modstand og forhindrer 
samtidigt at vægtene tabes med høj kraft. En 
let, medium og tung vægt gør det muligt for 
brugere med forskellige styrkeniveauer at 
træne ved denne station. 
3 rør i aluminium med stålkerne for 
dynamisk modstand. Base i gummi sørger for 
et blødt og roligt stop. 

Det magnetiske system giver mere modstand 
når man bevæger dem hurtigt, på den måde 
kan man skalere sin træning efter egne evner

- Viser sværhedsgrad, 
hvordan øvelsen 
udføres og hvilke 
muskelgrupper der 
styrkes.

- Scannes med 
smartphone 

- Gratis Kompan fitness 
App støtter og 
vejleder til træning i 
det fri



17

2. Suspension Trainer
FAZ101

Denne station indeholder tre suspension 
trainers i forskellig højde. Dette gør det 
muligt, ved hjælp af egen kropsvægt, at 
udføre adskillige øvelser på forskellige 
sværhedsgrader. 

Øvelsernes intensitet kan nemt justeres 
ved at ændre kroppens position og dermed 
også ændre modstanden i de enkelte 
øvelser. Lette roterbare håndtag med 
vinklet udførelse med støbt PUR-gummi for 
optimalt greb med hænder og sko

Træning med suspension trainers er utrolig 
effektiv, fordi det samtidig øger styrke, 
balance, smidighed og core stabilitet. 

Skilt med træningsvejledning og 
QR-kode til digital platform.

https://www.youtube.com/watch?v=TkP3541x9E8
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- Få inspiration og guides til 
træning

- Få idéer til din træning

- Lav dit eget træningsprogram

- Gem dine aktiviteter og følg dine 
fremskridt

- Del din træning med andre 
brugere og lav konkurrencer

- Download fra App Store eller 
Google Play

Eksempel på videoguide på YouTube

KOMPAN Outdoor Fitness er en gratis brugervenlig app, der hjælper folk 
med at træne i det fri
Den nye KOMPAN Outdoor Fitness app er her for at hjælpe dig med at 
komme i gang og fungere som en digital personlig træner.
Specielt designet til brugere af udendørs fitness har appen ingen 
påkrævet tilmelding, så det er muligt hurtigt at komme i gang på stedet. 
Den har en enkel og brugervenlig opbygning, der gør det nemt at finde 
øvelser, videoer og træningsprogrammer til forskellige behov og mål.

Falsled 
Strandpark

https://www.youtube.com/watch?v=h2DzaE9UOEA
https://www.youtube.com/watch?v=arPUjUx2kj0
https://invis.io/F5PGSE9TNPS
https://invis.io/F5PGSE9TNPS
https://invis.io/F5PGSE9TNPS
https://invis.io/F5PGSE9TNPS
https://invis.io/F5PGSE9TNPS


Optimal stødabsorbering for sikkerhed

FLEXOTOP™ er stødabsorberende og mindsker risikoen for 
alvorlige skader, samtidig med at det er behagelig at gå på. 
Denne form for underlag gør også legepladsen mere 
tilgængelig for børn og voksne med funktionsnedsættelse.

Vedligeholdelsesfri belægning

FLEXOTOP™ er slidstærkt, behøver ikke påfyldninger og er 
praktisk talt vedligeholdelsesfrit. Ingen samlinger eller fuger, 
hvor der kan samle sig skidt, og det gode dræn sikrer en 
hurtigt tørrende overflade.

Underlaget som en del af legen og aktiviteterne

Et faldunderlag med kreative muligheder, hvor du kan sætte 
et personligt præg. Leg med farver og mønstre - selv 3D 
effekter er mulige.

FLEXOTOP™ er testet og godkendt i henhold til standarden 
EN1177.

Et sikker og dekorativt faldunderlag

15 mm EPDM Toplag

Lag af genbrug – efter faldhøjde 

Stabilgrus - bundopbygning





Copyright KOMPAN. Kopiering eller videregivelse af tegning eller 
løsninger må ikke ske uden forudgående samtykke fra KOMPAN

Just Human Standard XL

Udstyr 

Helstøbt gummi

Alukant

Udgravning 

Bundopbygning 

Udlægning

Montage 

Godkendelse jfr. DS/EN 16630

Kr. 711.622,00

- Just Human 177.905,50

- Kompan 177.905,50

Afd. 7 & 8 355.811,00

Ex moms 



Samarbejde ?


