
Producent Siłowni ZewnętrZnych / Producer outdoor Gyms trAINer

ZPU ROMEX SP. Z O.O., ul. Hetmańska 38, 85-039 Bydgoszcz

DEVICE SPECIFICATIONS

Main structural pole made 

from very strong 140 mm 

diameter steel pipe with a wall 

thickness of 3.2 mm 

(structural steel S355 and S235) 

Metal end cap

Black plastic end caps for pipes and bolts

Comfortable grips made from PVC

Seating section and supports made from HDPE 

board or high quality shaped and perforated 

sheet steel optionally from stainless steel

Fastening to the foundation 

is located 100mm beneath 

ground level

Internal dampening (rubber) motion limiters

DEVICE ON A PYLON

DEVICE ON A POLE

The flange for attaching the device 

to the pylon made from sheet steel 

of 8 mm thickness

The pylon – structural element 

with integrated information board, 

any device may be attached 

on both sides

External dampening (rubber) motion 

limiters with min. 3.5 cm diameter

Foot supports – made from high 

quality corrugated aluminium sheet 

of min. 3mm thickness optionally: 

made from stainless steel

ANTI CORROSION PROTECTION OF DEVICES

is attained by shot blasting and galvanization, 

followed by a poliester powder coating

DEVICE TOUgHnESS:

Allowable user 
weight: 150 kg

SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ

główny słup konstrukcyjny

wykonany z bardzo mocnej 

rury stalowej o średnicy 140 mm 

i grubości ścianki 3,2 mm 

(stal spawalnicza S355 i S235)

Metalowa nakładka 

zabezpieczająca

Czarne, plastikowe zaślepki rur i śrub

Komfortowe rączki z polichlorku winylu

Siedziska i oparcia wykonane 

z płyty HDPE lub wysokiej jakości 

blachy stalowej, profilowanej i perforowanej, 

opcjonalnie: ze stali nierdzewnej

Mocowanie do fundamentu 

znajduje się 100 mm 

pod poziomem gruntu

Wewnętrzne amortyzujące 

(gumowe) ograniczniki ruchu

URZĄDZENIE NA PYLONIE

URZĄDZENIE NA SŁUPIE

Kołnierz mocujący urządzenia do 

pylonu z blachy stalowej o gr. 8 mm

Pylon – element konstrukcyjny 

z wewnętrzną tablicą informacyjną, 

z każdej strony pylonu może być 

dostawione dowolne urządzenie

Zewnętrzne amortyzujące

(gumowe) ograniczniki ruchu 

o średnicy min. 3,5 cm

Stopnice – wykonane z wysokiej 

jakości ryflowanej blachy aluminiowej 

o grubości co najmniej 3 mm,

opcjonalnie: ze stali nierdzewnej 

ZABEZPIEcZEnIE AnTyKOROZyJnE URZĄDZEŃ 

poprzez śrutowanie oraz wysokiej jakości podkład 

cynkowy, malowanie proszkowe farbą poliestrową

SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE
OUTDOOR GYM

Użyte w katalogu zdjęcia produktów  
mają charakter poglądowy.  

Rzeczywisty wygląd urządzeń może nieznacznie  
różnić się od prezentowanego na wizualizacjach.

Województwa: 

śląskie, dolnośląskie, opolskie, lubuskie

+48 52 323 07 12 

+48 607 764 394 

trainer2@trainer.net.pl

Województwa: 

małopolskie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie

+48 52 323 07 19 

+48 507 776 788 

trainer4@trainer.net.pl

Województwa: 

wielkopolskie, pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie

+48 52 323 07 18

+48 607 766 301

trainer6@trainer.net.pl

Województwa: 

mazowieckie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, podlaskie

+48 52 581 00 97 

+48 607 767 538

silowniezew@trainer.net.pl

www.trainer.net.pl

+48 502 491 129

+48 798 569 799

+48 52 581 08 22

trainer@outdoor-gym.com

www.outdoor-gym.com
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ZPU ROMEX ��� �� P������� ��������� ������ ��������� ������� �� P������� ��������� ������ ��������� ����

���� g����� ���� ������� w��k��� f����������� ����� ���� 

TRAINER ����k. W� ����������� �� v���� w��� ������������� 

�f ��������� �������������g ����v������, ����f���� ���� 

����������v� �����g�. O�� �����g������g q�������� ��� ���� 

���g�� ��v�� �f ���f��� �� ���� ���� �f ��� �����������. 

A�� �f ��� ��v����� ���f��� �� E�������� ����f���� 

norms. We hold a certificate of conformity to the  

EN 16630:2015�06 ����. O�� ��������� w���� �����g 

the first to introduce devices dedicated to both the 

able bodied and disabled. We have realized more 

������ 5000 �������������� ����������������� �f ��� ���� ���� 

g����� �� E�����.

W� ��v��� ���� �� ���������� w���� ���.

ZPU ROMEX ��. z o. o. to �ols�i �roducent si�o�ni��. z o. o. to �ols�i �roducent si�o�nito �ols�i �roducent si�o�ni 

ze�nętrznych oraz street �or�outu mar�i TRAINER. 

Posiadamy bardzo szero�ą ofertę u�ierun�o�aną 

na inno�acyjność, bez�ieczeńst�o oraz atra�cyjny 

design. Wyso�i �omfort �orzystania z urządzeń jest 

naszym �yznaczni�iem. Wszyst�ie nasze urządzenia 

s�e�niają �ymogi euro�ejs�ich norm bez�ieczeń�

st�a. Posiadamy certyfi�at zgodności z normami  

EN 16630:2015-06. Ja�o jedni z �ier�szych ��ro�

�adziliśmy na ryne� urządzenia dedy�o�ane 

osobom �e�no i nie�e�nos�ra�nym. Zrealizo�aliśmy 

�onad 5000 obie�tó� re�reacyjnych naszych si�o�ni 

�������w����� ��� ������� E������.

Za�raszamy do �s�ó��racy.



�eria ECO to urządzenia  

�olnostojące lub na s�u�ie.

T��� ECO �������� ���� f������������g  

devices or based around a �ole.
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R01A
WYCISKANIE SIEDZĄC + SŁUP

SINglE PUSh ChAIr

R01B
WYCISKANIE SIEDZĄC + SŁUP + WYCISKANIE SIEDZĄC

DoUblE PUSh ChAIrS 

R02A
WYCIĄg gÓrNY + SŁUP

SINglE PUll ChAIr

R02B
WYCIĄg gÓrNY + SŁUP + WYCIĄg gÓrNY

DoUblE PUll ChAIrS

R03A
WAhADŁo + SŁUP

SINglE SUrfEr

R03B
WAhADŁo + SŁUP + WAhADŁo

DoUblE SUrfEr 

R04
BIEGACZ

AIR wAlkER 

R05A
PrASA NoŻNA + SŁUP

SINglE lEg StrEtChEr

R05B
PrASA NoŻNA + SŁUP + PrASA NoŻNA

DoUblE lEg StrrEtChEr

R08A
tWIStEr + SŁUP

sInGlE twIstER

R08B
tWIStEr + SŁUP + tWIStEr

DoUblE tWIStEr

R08C
tWIStEr PotrÓJNY

trIPlE tWIStEr

R11
ORBItREk

CROsstRAInER

R15
JEŹDZIEC

RIdER

R18A
KoŁA tAI ChI + SŁUP

SINglE tAI ChI WhEEl

R18B
KoŁA tAI ChI + SŁUP + KoŁA tAI ChI

DoUblE tAI ChI WhEEl

SERIA ECOECO SERIES
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R19A
StEr + SŁUP

SINglE Arm WhEEl

R19B
StEr + SŁUP +StEr

DoUblE Arm WhEEl

R21A
StEPEr + SŁUP

SINglE StEPPEr

R21B
StEPEr + SŁUP + StEPEr

DoUblE StEPPEr

R22A
nARCIARZ

sInGlE skI wAlkInG

R22B
NArCIArZ PoDWÓJNY

DoUblE SKI WAlKINg

R24A
oDWoDZIECIEl + SŁUP

SINglE ADDUCtor & AbDUCtor

R24B
oDWoDZICIEl + SŁUP + oDWoDZICIEl

DoUblE ADDUCtor & AbDUCtor

R25
ROwER

BICyClE

R30
PorĘCZE + SŁUP + PorĘCZE

ExERCIsInG BARs

R31
WIoŚlArZ

ROwER

R50
PoDNoSICIEl rĄK

Arm lIft trAINEr

R51
PoDNoSICIEl NÓg

lEg lIftEr

R52
KoorDYNAtor rUChU

COORdInAtOR

M01
WYCISKANIE SIEDZĄC + SŁUP + WYCIĄg gÓrNY

PUSh & PUll ChAIrS

M02
mASAŻEr PIoNoWY + SŁUP + mASAŻEr PoZIomY

vErtICAl AND horIZoNtAl mASSAgEr

SERIA ECO ECO SERIES
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M03
KoŁA tAI ChI + SŁUP + StEr

tAI ChI & Arm WhEEl

M04
tWIStEr + SŁUP + WAhADŁo

tWIStEr & SUrfEr

M05
tWIStEr + SŁUP + StEPEr

tWIStEr & StEPPEr

M06
WAhADŁo + SŁUP + StEPEr

SUrfEr & StEPPEr

M07
oDWoDZICIEl + SŁUP + StEPEr

AbDUCtor & StEPPEr

M08
oDWoDZICIEl + SŁUP + tWIStEr

AbDUCtor & tWIStEr

M09
oDWoDZICIEl+ SŁUP + WAhADŁo

AbDUCtor & SUrfEr

M15
WAhADŁo + bIEgACZ + tWIStEr

SUrfEr + AIr WAlKEr + tWIStEr

M16
oDWoDZICIEl + bIEgACZ + StEPEr

AbDUCtor + AIr WAlKEr + StEPPEr

D06r+SZ+SlW2
motYl + SŁUP

bUttErflY

D07r+SZ+SlW2
motYl rEWErS + SŁUP

bUttErflY rEWErS

D10+SlN1
ŁAWKA + SŁUP

bENCh

D10+SlN2+D10
ŁAWKA + SŁUP + ŁAWKA

DoUblE bENCh 

D10+SlN2+D14
ŁAWKA + SŁUP + ProStoWNIK PlECÓW

bENCh & bACK ExtENSorS

D20r+SlN1
WYCISKANIE lEŻĄC + SŁUP

PUll bENCh

D29+SlW2
DrAbINKA + SŁUP

BACk ExtEnsIOn

SERIA ECOECO SERIES



SERIA FITNESS
Urządzenia na �ylonie  

z �e�nętrzną tablicą informacyjną. 

Pylon based devices  

�ith an integrated information board.



�

d01
WYCISKANIE SIEDZĄC

PUSh ChAIr

d02
WYCIĄg gÓrNY

PUll ChAIr 

d03
WAhADŁo

SUrfEr

d04
BIEGACZ

AIR wAlkER

d05
PrASA NoŻNA

lEg StrEtChEr

D06r+SZ
MOtyl

bUttErflY

D07r+SZ
MOtyl REwERs

bUttErflY rEWErS

d08
twIstER

twIstER

d10
ŁAWKA

bENCh

d11
ORBItREk

CROsstRAInER

d12
mASAŻEr PIoNoWY

vERtICAl MAssAGER

d13
mASAŻEr PoZIomY

horIZoNtAl mASSAgEr

d14
ProStoWNIK PlECÓW

BACk ExtEnsORs

d15
JEŹDZIEC

RIdER

d16
DrĄŻEK

PUll-UP brACKEt

d18
KoŁA tAI ChI

tAI ChI WhEEl

SERIA FITNESSFITNESS SERIES
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d19
stER

Arm WhEEl

d20R
WYCISKANIE lEŻĄC

PUll bENCh

d21
StEPEr

StEPPEr

d22
nARCIARZ

WAlKINg mAChINE/SKI

d24
OdwOdZICIEl

ADDUCtor & AbDUCtor

d25
ROwER

BICyClE

d28
PoDCIĄg NÓg

RAIsInG lEG

d29
dRABInkA

BACk ExtEnsIOn

d30
PorĘCZE

ExERsInG BARs

d31
WIoŚlArZ

ROwER

P01
PYloN

PYloN

P03
PYloN 3 StANoWISKoWY

trIPlE PYloN 

P04
PYloN 4 StANoWISKoWY

qUADrUPlE PYloN 

slw
SŁUP WYSoKI

hIgh PolE 

sln
SŁUP NISKI

loW PolE 

tAB1
tAblICA Z rEgUlAmINEm

tAblE WIth rEgUlAtIoNS

SERIA FITNESS FITNESS SERIES



Inno�acyjne urządzenie �osiadające s��adane siedzis�o  

– by � zależności od �otrzeb – mog�y z niego �orzystać  

ró�nież osoby nie�e�nos�ra�ne.

I���v����v� ��v����� ������ ����v� �� f�����g ��������g  

������������ �� f����������� – w���� ���� ���� ���������  

– use by disabled �ersons.

D01r+SI
WYCISKANIE SIEDZĄC INtEgrACYJNE DISAblED

PUSh ChAIr IntegratIon dIsABlEd

D02r+SI
WYCIĄg gÓrNY INtEgrACYJNY DISAblED

PUll ChAIr IntegratIon dIsABlEd

D07r+SI
motYl rEWErS INtEgrACYJNY DISAblED

butterfly rewers IntegratIon DIsableD

D06r+SI
motYl INtEgrACYJNY DISAblED

bUttErflY IntegratIon dIsABlEd

INTEgRATION gYMS

SIŁOWNIE 
INTEgRACYJNE



Urządzenia są �om�atybilne z urządzeniami serii ECO  

i FITNE��. Mogą być �y�onane na s�u�ie, ja� seria ECO  

lub na �ylonie, ja� seria FITNE��. Dostę�ne ró�nież  

w w����j� PREMIUM COLOR.

These devices are com�atible �ith devices from the 

ECO and FITNE�� series. They can be �roduced based 

�� �� ���� ���� �� ���� ECO ����g�, �� w���� �� ������, ���� �� ���� 

case of the FITNE�� range. They are also available in 

���� PREMIUM COLOR v�������.

SERIA DISABLED
�i�o�nie ze�nętrzne tej serii  

to s�ecjalistyczny s�rzęt dedy�o�any  

osobom �oruszającym się na �óz�ach. 

O������ g����� f��� ������ �������� ����  

s�ecialized devices dedicated  

�� ������ �����g w��������������.

DISABLED SERIES



 ALL THE COLORS    OF THE WORLD

Na życzenie �lienta, urządzenia serii  

ECO, FITNE��, DI�ABLED mogą być �y�onane � do�olnej  

�olorystyce zgodnej z �aletą RAL.

A� ���� ���������’�� ��q�����, ����  

ECO, FITNE��, DI�ABLED series devices can be made 

 �� ����� ����� ������������ w���� ���� RAL ��������.

13



PrZYKŁADoWE ZEStAWY / SEAmPlE SEtS

Oferujemy �yso�iej ja�ości s�rzęt �treet 

Wor�out – urządzenia ty�u drabin�i, drąż�i, 

�oręcze, uch�yty do �odciągania, s��adające się 

na s�ecjalistyczny �lac do ć�iczeń � �rzestrzeni 

miejs�iej. �treet Wor�out umożli�ia �y�ony�anie 

treningu si�o�ego z �y�orzystaniem ��asnej 

masy cia�a. Montaż urządzeń jest bardzo �rosty, 

�ojedyncze urządzenia można �ączyć � do�olnych 

�onfiguracjach, co �oz�ala na s�onstruo�anie 

zróżnico�anych zesta�ó�. �treet Wor�out stano�

�i dos�ona�e uzu�e�nienie si�o�ni �lenero�ych 

st�arzając �rzestrzeń re�reacyjną dla bardziej  

�ymagających mi�ośni�ó� s�ortu.

W� �ff�� ���g�� q�������� S����� W��k��� �q������� 

– devices such as ladders, bars, handrails, gri�s 

for �ull-u�s – that together ma�e u� a s�ecialized 

area for �or�ing out in an urban setting. �treet 

W��k��� f������������� ������g��� ��������g �����g ���’�� 

o�n body �eight. The installation of devices is 

very straightfor�ard, individual devices may be 

joined in any desired configuration �hich allo�s 

f�� ���� ������������� �f v������ �������g�������. S����� 

W��k��� ��� ��� �x������� ���������� �� ���� ���� 

g����� ���� ��������� �� �������������� ������� f�� ���� ���� 

���������g ��v���� �f ������.

SERIA  
STREET WORKOUT

�tano�i dos�ona�e uzu�e�nienie  

urządzeń seri Eco i Fitness.

T����� ������������� ��� �x������� ���������  

�� E�� ���� F�������� ��v�����.



SWZ01

ZESTAW NR 1

UNIt NR 1

SWZ02

ZESTAW NR 2

UNIt NR 2

SWZ03
ZESTAW NR 3
UNIt NR 3

SWZ04

ZESTAW NR 4

UNIt NR 4

SWZ05

ZESTAW NR 5

UNIt NR 5

SWZ06

ZESTAW NR 6

UNIt NR 6

SWZ07

ZESTAW NR 7

UNIt NR 7

SWZ08

ZESTAW NR 8

UNIt NR 8

SWZ09

ZESTAW NR 9

UNIt NR 9

SWZ010

ZESTAW NR 10

UNIt NR 10

SWZ011

ZESTAW NR 11

UNIt NR 11

SWZ012

ZESTAW NR 12

UNIt NR 12

SWZ014

ZESTAW NR 14

UNIt NR 14

SWZ015

ZESTAW NR 15

UNIt NR 15

SWZ016

ZESTAW NR 16

UNIt NR 16

SWZ017

ŁAWKA SKOŚNA

INCLINE bENCh  
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SERIA STREET WORKOUT

SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE
OUTDOOR GYM

13STREET WORKOUT SERIES
Nasze urządzenia mogą być w całości 

wykonane z wysokiej jakości polerowanej 

stali nierdzewnej, chromowo-niklowej 

(kwasoodpornej).

Our devices can be made from high quality, 

polished, chromium-nickel, stainless steel 

in their entirety (acid resistant).

Dzięki wysokiej odporności na korozję urządzenia są 

niezwykle solidne i trwałe. Nie wymagają dodatkowego 

zabezpieczeniaani malowania. Spawanie odbywa się za 

pomocą metody TIG, dzięki której uzyskuje się najlepszą 

jakość połączeń.

Thanks to a high resistance to corrosion these devices 

are remarkably durable and long lasting. They do not 

require additional protection nor painting. These ma-

chines are TIG welded – a method that delivers the best 

quality of joints.
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Producent Siłowni ZewnętrZnych / Producer outdoor Gyms trAINer

ZPU ROMEX SP. Z O.O., ul. Hetmańska 38, 85-039 Bydgoszcz

DEVICE SPECIFICATIONS

Main structural pole made 

from very strong 140 mm 

diameter steel pipe with a wall 

thickness of 3.2 mm 

(structural steel S355 and S235) 

Metal end cap

Black plastic end caps for pipes and bolts

Comfortable grips made from PVC

Seating section and supports made from HDPE 

board or high quality shaped and perforated 

sheet steel optionally from stainless steel

Fastening to the foundation 

is located 100mm beneath 

ground level

Internal dampening (rubber) motion limiters

DEVICE ON A PYLON

DEVICE ON A POLE

The flange for attaching the device 

to the pylon made from sheet steel 

of 8 mm thickness

The pylon – structural element 

with integrated information board, 

any device may be attached 

on both sides

External dampening (rubber) motion 

limiters with min. 3.5 cm diameter

Foot supports – made from high 

quality corrugated aluminium sheet 

of min. 3mm thickness optionally: 

made from stainless steel

ANTI CORROSION PROTECTION OF DEVICES

is attained by shot blasting and galvanization, 

followed by a poliester powder coating

DEVICE TOUgHnESS:

Allowable user 
weight: 150 kg

SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ

główny słup konstrukcyjny

wykonany z bardzo mocnej 

rury stalowej o średnicy 140 mm 

i grubości ścianki 3,2 mm 

(stal spawalnicza S355 i S235)

Metalowa nakładka 

zabezpieczająca

Czarne, plastikowe zaślepki rur i śrub

Komfortowe rączki z polichlorku winylu

Siedziska i oparcia wykonane 

z płyty HDPE lub wysokiej jakości 

blachy stalowej, profilowanej i perforowanej, 

opcjonalnie: ze stali nierdzewnej

Mocowanie do fundamentu 

znajduje się 100 mm 

pod poziomem gruntu

Wewnętrzne amortyzujące 

(gumowe) ograniczniki ruchu

URZĄDZENIE NA PYLONIE

URZĄDZENIE NA SŁUPIE

Kołnierz mocujący urządzenia do 

pylonu z blachy stalowej o gr. 8 mm

Pylon – element konstrukcyjny 

z wewnętrzną tablicą informacyjną, 

z każdej strony pylonu może być 

dostawione dowolne urządzenie

Zewnętrzne amortyzujące

(gumowe) ograniczniki ruchu 

o średnicy min. 3,5 cm

Stopnice – wykonane z wysokiej 

jakości ryflowanej blachy aluminiowej 

o grubości co najmniej 3 mm,

opcjonalnie: ze stali nierdzewnej 

ZABEZPIEcZEnIE AnTyKOROZyJnE URZĄDZEŃ 

poprzez śrutowanie oraz wysokiej jakości podkład 

cynkowy, malowanie proszkowe farbą poliestrową

SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE
OUTDOOR GYM

Użyte w katalogu zdjęcia produktów  
mają charakter poglądowy.  

Rzeczywisty wygląd urządzeń może nieznacznie  
różnić się od prezentowanego na wizualizacjach.

Województwa: 

śląskie, dolnośląskie, opolskie, lubuskie

+48 52 323 07 12 

+48 607 764 394 

trainer2@trainer.net.pl

Województwa: 

małopolskie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie

+48 52 323 07 19 

+48 507 776 788 

trainer4@trainer.net.pl

Województwa: 

wielkopolskie, pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie

+48 52 323 07 18

+48 607 766 301

trainer6@trainer.net.pl

Województwa: 

mazowieckie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, podlaskie

+48 52 581 00 97 

+48 607 767 538

silowniezew@trainer.net.pl

www.trainer.net.pl

+48 502 491 129

+48 798 569 799

+48 52 581 08 22

trainer@outdoor-gym.com

www.outdoor-gym.com
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