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Seznámení
se značkou
benefity

Každé naše hřiště
je originál.

WOclub je původní česká značka, která
se specializuje na street workout.
Jsme jedni z největších výrobců
workoutových hřišť v České republice
a Evropě, kde jsme zrealizovali od roku
2014 přes 100 hřišť.
Naše produkty jsou námi originálně navrženy, certifikovány dle příslušných norem (ČSN EN 1176 a EN 16 630),
vyrobeny ve vlastní výrobě a realizovány proškoleným
montážním týmem tak, aby v každém kroku byla
zajištěna maximální kvalita a bezpečnost.
Stejně tak našim klientů zajišťujeme kompletní servis.
Obchodní zástupci Vás seznámí s našimi produkty
a zjistí Vaše přání a požadavky, které projektanti
zpracují a navrhnou na míru. Poradíme si i s většími
projekty a rádi spolupracujeme s dalšími projektanty
a architekty. Každé naše hřiště je originál.

Seznámení
s hřišti

Workoutové hřiště jsou již několik let velmi oblíbeným
vybavením veřejných ploch, kterým přinášejí zvýšení
atraktivity a přispívají ke zdravému životnímu stylu
obyvatel. Oblíbené jsou především u mládeže a dospělých,
jelikož přinášejí bezplatnou alternativu k placeným
posilovnám. Myšlenka street workoutou stojí na pilířích
rozvoje možností vlastního těla, zdravého životního stylu
a sociální rovnosti a dostupnosti.

Dopadové
plochy
a normy

Výběr dopadové plochy je pro návrh zásadní, určuje totiž
využitelnost a konečnou výši ceny hřiště. Některé konstrukce
(light) se dají postavit na trávě, ale hřiště pak nemůže
obsahovat prvky s vyšší kritickou výškou pádu. Levnější
variantou dopadové plochy je přírodní sypký materiál
(kačírek, dřevitá štěpka, písek). Nejlepší volbou je povrch
umělý (EPDM, pryžová dlažba, umělý trávník), jehož povrch
nešpiní a můžete ho využít ke cvičení (kliky, sed-leh
sklapovačky).

Hřiště

+

PRO
kompletní workoutové hřiště

NEREZ	
OBJÍMKY

trvanlivý a bezúdržbový materiál
Nastavitelná výška prvků, atraktivní vzhled a bezpečnost

SQUARE PRO

Hřiště PRO

43m2 6,5 × 6,6 m

×12

vhodné umístění:

doplněk rekreačních ploch
letní relaxační zóny
malé obce do 500 obyvatel

SMALL PRO
50m2 8,0 × 6,2 m

×16

vhodné umístění:

sportovní a zájmové kluby
turistické a cyklistické stezky
menší obce do 2000 obyvatel

3x Hrazda, 1x Svislá hrazda, 1x W Bar, 1x Human Flag, 1x Trojité bradla PRO,
1x Stupňovaná lavice L, 1x Otočná lavice, 1x Stalky, 1x Tabule

3x Hrazda, 1x Svislá hrazda, 1x W Bar, 1x Human Flag, 1x Trojité bradla PRO,
1x Monkey Bar, 1x Stupňovaná lavice L, 1x Otočná lavice, 1x Stalky, 1x Tabule

HYBRID PRO

MEDIUM PRO

59m2 9,5 × 6,2 m

×18

vhodné umístění:

přehrady a letní koupaliště
obecní a městské parky
větší obce nad 2000 obyvatel

4x Hrazda, 1x Svislá hrazda, 1x W Bar, 1x Human Flag, 1x Trojité bradla PRO,
1x Monkey Bar, 1x Žebřiny, 1x Stupňovaná lavice L, 1x Otočná lavice,
1x Stalky, 1x Tabule

68m2 11,0 × 6,2 m

×22

vhodné umístění:

základní školy a školní družiny
sportovní kluby
menší městské části a obvody

6x Hrazda, 1x Svislá hrazda, 1x Půlená hrazda, 1x W Bar, 1x Human Flag,
1x Trojité bradla PRO, 1x Monkey Bar, 1x Žebřiny, 1x Stupňovaná lavice L,
1x Otočná lavice, 1x Stalky, 1x Tabule

LARGE PRO
×28

vhodné umístění:

základní a střední školy
profesionální sportovní kluby

Hřiště PRO

81m2 12,5 × 6,5 m

9x Hrazda, 1x Svislá hrazda, 1x Půlená hrazda, 1x W Bar, 1x Human Flag,
1x Trojité bradla PRO, 1x Monkey Bar, 1x Žebřiny, 1x Stupňovaná lavice U,
2x Otočná lavice, 2x Stalky, 1x Tabule

CLASSIC PRO
81m2

9,5 × 8,5 m

×30

vhodné umístění:
univerzitní kampusy
města a městské části

SPOKOJTE se
jen s tím
NEJLEPŠÍm
11x Hrazda, 1x Svislá hrazda, 1x Půlená hrazda, 1x W Bar, 1x Human Flag,
1x Trojité bradla PRO, 1x Monkey Bar, 1x Žebřiny, 1x Stupňovaná lavice U,
2x Otočná lavice, 2x Stalky, 1x Tabule

SQUARE light
31m2 6,6 × 4,6 m

×8

vhodné umístění:

doplněk rekreačních ploch
letní relaxační zóny
malé obce do 500 obyvatel

Hřiště LIGHT

Hřiště

+

LIGHT
základní konstrukce bez doplňků

+
OCEL		
S PROTISKLUZOVÝM NÁTĚREM
BAREVNOST široká škála barevných kombinací
dopadovka	možné umístění na trávu

4x Hrazda, 1x Svislá hrazda, 1x Human Flag, 1x Trojité bradla light

SMALL light
38m2 8,1 × 4,6 m

×11

vhodné umístění:

sportovní a zájmové kluby
turistické a cyklistické stezky
menší obce do 2000 obyvatel

4x Hrazda, 1x Svislá hrazda, 1x Human Flag, 1x Trojité bradla light,
1x Monkey bar

45m2 9,6 × 4,6 m

×14

vhodné umístění:

přehrady a letní koupaliště
obecní a městské parky
větší obce nad 2000 obyvatel

medium light
52m2 11,1 × 4,6 m

×16

vhodné umístění:

základní školy a školní družiny
sportovní kluby
menší městské části a obvody

5x Hrazda, 1x Svislá hrazda, 1x Human Flag, 1x Trojité bradla light,
1x Monkey Bar, 1x Žebřiny

7x Hrazda, 1x Svislá hrazda, 1x Půlená hrazda, 1x Human Flag, 1x Trojité
bradla light, 1x Monkey Bar, 1x Žebřiny

large light

CLASSIC light

58m2 12,6 × 4,6 m

×20

vhodné umístění:

základní a střední školy
profesionální sportovní kluby

10x Hrazda, 1x Svislá hrazda, 1x Půlená hrazda, 1x Human Flag, 1x Trojité
bradla light, 1x Monkey Bar, 1x Žebřiny

62m2 7,6 × 8,1 m

×22

vhodné umístění:
univerzitní kampusy
města a městské části

12x Hrazda, 1x Svislá hrazda, 1x Půlená hrazda, 1x Human Flag, 1x Trojité
bradla light, 1x Monkey Bar, 1x Žebřiny

Hřiště LIGHT

HYBRID light

+

Doplňky
Ke všem hřištím je možné si doobjednat solitérní i kompaktní doplňkové prvky z řady PRO
a light pro maximální procvičení celého těla.

LAVICE

Doplňky

Otočná lavice
Pro trénink břicha
Stupňovaná lavice
Pro trénink nohou

HRAZDY

Jednoduché hrazdy ve třech
výškových úrovních
Single
Double
Triple

Lavice se stalky
Pro trénink stojek a sitů

BRADLA

Pro trénink dipů, stojek,
planche
Dvojité bradla PRO
Trojité bradla light
Stalky

PLUS

2x Hrazda LOW,
1x Monkey Bar 45°,
1x Pole Dance

MONKEY BAR

Tabule
S návštěvním řádem
a návody na cvičení

Monkey Bar 3m
Třímetrové horizontální žebřiny
vhodné pro ručkování

Žebřiny
Pro strečink a trénink vlajek

Monkey Bar 45°
Šikmé žebřiny

Pole Dance
Tyč pro tanec a šplh
Box
Pro upevnění boxovacího pytle
Multibar
Hrazda s variacemi úchopů
Ring Holder
K upevnění kruhů

Kompletní nabídku naleznete
na woclub.cz

Doplňky

OSTATNÍ

Náš
projekční tým

3D Vizualizace
Nechte si pro váš projekt zpracovat 3D vizualizaci na míru.
Uvidíte tak hřiště ještě v projektové fázi a můžete si rovnou
vyzkoušet Vámi zvolenou barevnou kombinaci.

Zpracováváme pro Vás kompletní Projektové dokumentace.
Nejčastějším stupněm zpracovávaných dokumentací pro
realizaci workoutového hřiště jsou Dokumentace provedení
stavby (DPS). Investorovi slouží pro objektivní vyhodnocení
nabídek na realizaci, ale také pro kontrolu odpovědnosti
za dodržení kvality projektovaného řešení. Náš projektční
tým si poradí s každým projektem.

SLUŽBY
Workoutové
exhibice

Náš tým WOclub je tvořen mladými sportovci, kteří workout
milují a pravidelně vyhrávají na battlech a mistrovstvích
po celém světě.
Rádi pořádáme na realizovaných hřištích otevírací exhibice,
kde naší show popíráme zákony gravitace a poté zájemce
seznámíme se základy cvičení.
Exhibice si můžete objednat kdekoliv i bez hřiště. Přijedeme na Vaší událost s přenosnou konstrukcí a přesvědčíme
Vás i diváky o atraktivitě street workoutu na vlastní oči.

“Naše obec Držovice je
s workoutovým hřištěm
velmi spokojena. Stalo se
z něj oblíbené místo na naší
cyklostezce a od jara do
zimy ho využívají sportovci
a kolemjdoucí. Vaše firma
byla precizní ve zpracování
naších požadavků a jejich
realizaci.”
Blanka Kolečkářová
Starostka obce Držovice

“S hřištěm jsme velmi spokojeni, stejně jako naši občané,
což usuzujeme z hojného
počtu návštěvníků a jejich
věkového rozpětí, od dětí,
mládeže a dospělých, až
po lidi středního věku. Vaši
firmu bych jiným obcím
doporučil, vše proběhlo bez
závad do daného termínu
a veškeré připomínky byly
vyřešeny rychle. V budoucnu
plánujeme výstavbu dalších
hřišť v různých lokalitách.”
Mgr. Evžen Slavík
Ředitel Sportoviště města
Uherské Hradiště

REFERENCE

“Oceňuji konstrukční zpracování hřiště, které je velice
kvalitní. Vstřícnost, slušnost,
profesionalita a chování
zaměstnanců bylo na vysoké
úrovni. S realizací jsme byli
naprosto spokojeni a již
uvažujeme o jeho rozšíření.”

“Naši občané si naše workoutové hřiště velmi oblíbili
a přes léto je využíváno až
do večerních hodin. Sportující mládež dodala našemu
parku nový život.”
Bc. Vlasta Zapatová
investiční technik Města Hranice

Ing. Vladimír Pavelka
Dispečer Technické služby města
Příbora, příspěvková organizace

“Projektanti z WOclub nám
navrhli cvičební sestavu dle
našich požadavků tak, aby
byla vzhledem k její velikost
maximálně využitelná.
Výstavba workoutové sestavy proběhla během několika
dní a v dohodnutém termínu. Na území městské části
plánujeme další instalace
cvičebních sestav.”
Bc. Martin Pecánek
vedoucí odboru životního prostředí,
dopravy a rozvoje, Praha 10

oslovte nás
ještě dnes!
... a svěřte se do rukou odborníků, kteří mají street workout
v krvi a sami ho cvičí už řadu let. Víme, co lidé na hřištích
opravdu chtějí a potřebují a to jim také naše produkty nabízí.
Klademe důraz na atraktivní a promyšlený design našich
konstrukcí tak, aby se kdekoliv naše hřiště stalo oblíbenou
atrakcí.
Díky vlastnímu návrhu, výrobě a montáži hřišť jsme Vám
schopni nabídnou kvalitní výrobky, které splňují nejpřísnější
požadavky.
Workoutové hřiště od profesionálu pro komunitu.

KONTAKT
WORKOUT CLUB PARKS s.r.o.
Ludvíkova 1351/16
716 00 Ostrava - Radvanice
IČ 03885224
DIČ CZ03885224
fb.com/woclubcz
e-mail: info@woclub.cz
telefon: +420 777 788 122

www.woclub.cz

