
FYS - BOX

   BYGGTILL   ÄNDRA     MONTERA-TAK     LOCKAR-ALLA



Grundtanken med FYS-BOX är att förutom frilufts personer även locka ut det 
vana gym-klienteliet att hitta intresset för träning i det fria.
FYS-BOX  är en utomhus lek och tränings anläggning som byggs på ramverk 
principen, i grunden med endast 4st gjutpunkter per sektion.  
Varje sektion är 6 x 9 m  kan utrustas valfritt mellan gym-utrustning eller Hinder /
Lek-labyrint.
Man kan bygga på valfritt antal sektioner och välja valfritt hur dessa skall 
utrustas. 
Det mest unika med denna typ av konstruktion är att den kan byggas ut samt att
man kan förändra utrustning inom ramverket utan att göra ingrepp i stommen.
• Man kan variera, byta ut och utveckla år efter år 

utan att ha saker ogjort.
• Man kan montera ett enkelt tak över anläggningen



Stommen är i trä och ihopskruvad med kraftiga ståldetaljer. Helheten smälter  
fint in i alla park och natursköna områden. Tanken med denna  konstruktion är 
att förlika utrustningens utseende så mycket det går med naturmiljö. 
Stommarna levereras grå-behandlade i naturlig träfärg. 
Gymets utrustning känns igen från inomhus verksamheter, personer som är 
vana vid gym-utrustning känner sig snabbt igen sig i denna miljö.  Vi har dock 
valt att skapat en känsla av rå gym miljö som skall förknippas mer med 
fysisk/praktisk utomhusträning.
Ett exempel på detta är vikterna som består till största del av kedjor som sitter 
fast i olika enheter, där man kan justera vikten genom antal kedjor och 
kedjornas tjocklek. Kedjorna sitter i sin tur fast i marken så det gör utrustningen 
svår att förflytta. 
Man kan även välja att som på bilden ha betong vikter, dock är dessa mer 
mobila och ömtåliga.



Exempel på gymets vikt utrustning.



Förutom viktutrustning finns ett helt sortiment av utrustning som är relaterad till 
egen kroppsvikt, några exempel på dessa syns på  bilden nedan.



Hinder / Lek – Labyrint är byggd med så kallade korridorer i ramverket, 
korridorerna i sin tur kan byggas och förändras med valfri utrustning.

Bild på Labyrint 


