
INNOVATIEVE OUTDOOR FITNESS
Welkom in de wereld van outdoor fitness
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Norwell Outdoor Fitness is opgericht in 2007 door de  
Barkholt familie uit Denemarken.

Tijden reizen door Azië ervaarde de familie hoe outdoor fitness 
parken overal een mogelijkheid kunnen bieden om te trainen en 
een leuke tijd met familie en vrienden te hebben.

Deze ervaringen inspireerde de Barkholt familie om een  
eigen unieke lijn van outdoor fitness apparaten te ontwikkelen,  
met als basis het beste van Deens Design: kwaliteit, functionaliteit  
en aantrekkelijkheid. Als koploper van het outdoor fitness concept 
werd Norwell al snel specialist in het ontwerpen, ontwikkelen en 
het op de markt brengen van outdoor fitness apparaten.

Vandaag de dag zijn de Norwell Outdoor Fitness parken te  
vinden in Europa, Australië, Azië en Noord Amerika.

Welkom in de wereld van 
outdoor fitness

Het belang van outdoor fitness

Gezondheidsbelang

Elk Norwell Outdoor Fitness toestel is ontworpen en  
ontwikkeld voor iedereen – van de beginner tot de meest  
fitte sporter.

Door outdoor fitness parken in de gebruikersomgeving te  
plaatsen wordt het trainen en onderhouden van het lichaam  
heel gemakkelijk. Dit verbetert vervolgens de kwaliteit van het 
leven en de gezondheid van de samenleving. 

Aantrekkelijk minimalistisch

Het belangrijkste element, de boog, creëert een lichte  
en transparante constructie en in combinatie met ons
kleurenschema is het Norwell Outdoor Fitness park  
passend bij elke omgeving.

Net als de kwaliteit van het Deens Design is elk fitness  
apparaat niet alleen aantrekkelijk vormgegeven, ook  
beschikt het over de vereiste functies voor het trainen en  
onderhouden van jouw lichaam.

Onze fitness lijn is ontworpen in samenwerking met het  
Deense design huis Dok 54, met belangrijke toevoeging  
van fitness experts en specialisten.

Optimale functionaliteit

De krachttraining apparaten hebben een volledige  
beweegbaarheid, dat ze bruikbaar en effectief maakt voor  
alle gebruikers. Het eigen lichaamsgewicht als tegengewicht, 
zorgt voor individuele graduatie.

De bewegingen zijn gelijdelijk en natuurlijk, wat de apparaten 
functioneel en intuïtief maakt. De conditieverhogende apparaten 
zijn veilig, effectief en plezierig in gebruik.

De apparaten voor het verbeteren van de balans en stretch 
maken het pakket compleet voor een effectieve en functionele 
work-out. Het resultaat is een verbeterde kracht, conditie en 
gezondheid. 

Kwaliteit en Duurzaamheid

De Norwell Outdoor Fitness apparaten zijn ontworpen en 
ontwikkeld met een hoge kwaliteit, in Denemarken.

Kwaliteit is gedefinieerd door de duurzaamheid en levensduur 
van de apparaten. Om zeker te zijn van een levenslange service 
zijn de Norwell fitness apparaten gebouwd naar de tradities 
van deens vakmanschap en met de beste kwalieit materialen.

Elk detail is doordacht en ontwikkeld op het hoogste niveau 
functionaliteit en bruikbaarheid, naar het aantrekkelijke en  
esthetische Deens Design.

Bij Norwell zijn gebruikers en klanten beide gegarandeerd  
van de beste outdoor fitness apparaten voor training en de 
investering.
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NW101 Chest NW102 Back NW103 Sit Up NW104 Pull Up NW105 Bar

NW106 Leg NW107 Dual Pull Up NW108 Armwalker NW110 Multi Ladder NW201 Air Walker

NW202 Cross NW206 Rider NW207 Triple JumperNW204 Hip

NW303 Balancer

NW301 Twister

NW401 Stretch

NW502 Ping PongNW501B Bench NW503 Sign NW504 Mini Sign

NWS113 Hand Cycle NWS114 Tai Chi NWC605 Combi 3 NWC609 Combi 5NWC603 Combi 1

NWSW108 Tire Flip NWSW109 Horizontal Ladder

NWSW116 Boxer

NWSW110 Dual Bar

NWSW117 RopeNWSW115 Parkour

NWSW112 Step Blocks NWSW114 Triple Pull Up

NWC607 Calisthenics frame NWC608 Functional training frame

COMBINATIES

COMBINATIES

STREET WORKOUT

OUTDOOR F ITNESS

OUTDOOR F ITNESS · PARK ·  RECREATIE

STREET WORKOUT · PARKOUR
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KRACHT

SENIOREN

BAR NW105

De Bar verbetert de kracht in de
borst, triceps, core en de voorkant van de schouders op  
de meest gemakkelijke en efficiënte manier.

LEG NW106

De Leg is ideaal voor het verbeteren
van de kracht in de dijen, benen en kuiten. 

Dit apparaat kan ook gebruikt worden door senioren.

DUAL PULL UP NW107

De Dual Pull Up heeft twee pull-up
stangen op verschillende hoogtes: 191cm en 223 cm.

Dit geeft de mogelijkheid voor een gecombineerde  
krachttraining voor de armen, schouders, rug en core.

ARMWALKER NW108

Wie met de Arm Walker traint, 
combineert uithoudingsvermogen met krachttraining.

Je versterkt niet alleen jouw bovenlichaam,  
maar ook je armen en coördinatie.

KRACHT

CHEST NW101

De Chest is een zittend borst druk
apparaat, met gebruik van het eigen lichaam als tegengewicht.

Dit apparaat verbeterd de kracht in de borst, voorkant van de 
schouders en triceps. 

De Chest kan ook gebruikt worden door senioren.

SENIOREN SENIOREN

BACK NW102

De Back biedt een makkelijke en
effeciente manier om de kracht in je rug of achterkant  
van de schouders te verbeteren, door het gebruik van het  
lichaamsgewicht als tegengewicht.

De Back kan ook gebruikt worden door senioren.

SIT UP NW103

De Sit Up verbeterd de kracht in de
buikspieren, bovenbenen en heupen op een intuïtieve manier.

De moeilijkheidsgraad kan worden aangepast aan het  
ervaringsniveau.

PULL UP NW104

De Pull Up combineert krachttraining 
van een groot aantal spiergroepen in de armen,  
schouders, rug en core.
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CONDIT IE

CONDIT IE

MULTI LADDER NW110

KRACHT

WAVE BAR NW109

De Wave Bar versterkt uw pols-, 
elleboog- en schoudergewrichten en is daarom uiterst geschikt om 
gezond ouder te worden. De bewegingen helpen u, uw coördi-
natie en concentratie te verbeteren.

De Wave Bar is ook uiterst geschikt voor ouderen.

SENIOREN

CROSS NW202

Het Cross apparaat is een comfortabele manier om de  
been - en heupspieren te trainen, terwijl je tevens de hart-  
en vaatfuncties verbetert. De verhoudingen van de Cross  
zorgen voor een natuurlijk tempo.

De Cross kan ook gebruikt worden door senioren.

HIP NW204

De Hip bouwt kracht in de heupen en de core  
terwijl ook de hart- en vaatfuncties worden verbeterd.  
Je kan alleen trainen, maar ook met een vriend.

De Hip kan ook gebruikt worden door senioren.

AIR WALKER NW201

Het trainen op de Air Walker is waarschijnlijk
het mooiste gevoel van vrijheid dat je kunt hebben.

Deze Air Walker geeft je de volledige ervaring van een  
frisse wandeling in de buitenlucht zonder kans op verstuiking. 
Verkrijgbaar in dubbele versie.

De Air Walker kan ook gebruikt worden door senioren.

SENIOREN SENIOREN

SENIOREN

SENIOREN

CONDIT IE

BAL ANS

RIDER NW206

De Rider is een buitengewoon effectieve 
roeimachine voor training van het hele lichaam. Hij simuleert de 
roeibeweging en biedt daarom een uiterst intense circuittraining 
met gevariëerd gebruik van de spieren in zowel het boven-  
als het onderlichaam en een gevariëerde lichaamsbelasting.
Tegelijkertijd is het apparaat zo ontworpen dat het jouw  
gewrichten, pezen en rug niet te veel belast. 
De Rider is ook uiterst geschikt voor ouderen.

SENIOREN

TWISTER NW301

De Twister heeft twee individuele
platen, één waar je op staat en de ander waar je  
op kunt zitten, met de boog als ondersteuning.

Dit apparaat verbetert de balans en de coördinatie  
vaardigheden, gecombineerd met de verbetering
van de spieren in de rug.

De Twister kan ook gebruikt worden door senioren.

TRIPLE JUMPER NW207

De drie bogen in de Triple Jumper vormen een hindernisbaan 
die op verschillende manieren kan worden doorlopen.  
Loop of ren over de obstakels.
 
De Triple Jumper kan ook worden gebruikt voor talloze  
krachtoefeningen, zoals sit-ups, push-ups of hoge sprongen. 

BALANCER NW303

Met de Junior Balancer kunt 
u uw balans en coördinatie trainen en uw lichaam versterken. 

De Balancer is ook uiterst geschikt voor ouderen. 

MULTI LADDER NW110

Multi Ladder versterkt je buikspieren,  
dijen en heupen.
De moeilijkheidsgraad wordt bepaald  
door jou en je niveau

BALANCER NW303

Met de Balancer kan je je balans en coördinatie trainen  
en je lichaam versterken. 
 
De Balancer is ook uiterst geschikt voor ouderen.
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FLEXIB I L ITE IT COMBINATIES

SENIOREN

SENIOREN

SENIOREN

SENIOR CITIZEN

STRETCH NW401

De Stretch is erg efficiënt voor
behouden van de mobiliteit en  
flexibiliteit in de hamstrings, kuiten  
en gluteus, wanneer je de cool  
down en stretchen doet na het sporten.

BENCH NW501B

De Bench zit vol met mogelijkheden
om de beenspieren, rug, armen en  
benen te trainen.

De Bench kan ook gebruikt worden  
door senioren.

PING PONG  NW502

De tafeltennistafel biedt een 
speelse, gemakkelijke en vrij  
effectieve manier om fit te  
worden. Je traint je coördinatie,  
beweging en snelheid terwijl  
je concurreert en plezier hebt.

De Ping Pong kan ook gebruikt  
worden door senioren.

COMBI 1 NWC603

Met de Norwell Combi 1  
heb je, zoals de naam  
suggereert, verschillende  
manieren om te trainen.

COMBI 5 NWC609

Combi 5 is een outdoor  
trainingsstation waarmee je  
zowel je rug als je borst traint.
Je kunt de Combi 5 ook samen 
met anderen gebruiken.BENCH NW501B

De Bench zit vol met mogelijkheden
om de beenspieren, rug, armen en benen te trainen.

De Bench kan ook gebruikt worden door senioren.

PING PONG NW502 

De Pingpong tafel biedt plezier en 
een gemakkelijke manier om fit te worden.

Op een plezierige en competitieve
manier train je je coördinatie, beweging en snelheid op hetzelfde 
moment.

De Pingpong tafel kan ook gebruikt worden door senioren.

SENIOR CITIZEN

HULPBEHOEVENDEN

SENIOREN

HAND CYCLE NWS113

De Hand Cycle versterkt het 
bovenlichaam en verbetert mobiliteit, 
stabiliteit en coördinatie.  
Geschikt voor rolstoelgebruikers, 
revalidatiecursussen en senioren. 

De Hand Cycle kan ook gebruikt 
worden door senioren.

TAI CHI NWS114

De Tai Chi traint de spieren in de  
armen en schouders.

Trainen op de Tai Chi verbetert de  
hart- en vaatfuncties en vergroot  
de flexibiliteit van de gewrichten  
in het bovenlichaam.  
Geschikt voor rolstoelgebruikers,  
revalidatiecursussen en senioren. 

De Tai Chi kan ook gebruikt worden 
door senioren.

COMBI 3 NWC605
 
Combi 3 is een outdoor trainings- 
station waarmee je meerdere  
spiergroepen kan trainen. 
Loop in de lucht met de Air Walker,  
verbeter jouw balans met de Twister  
en werk aan je bloedsomloop en  
beenspieren met de Stepper.

De combi 3 biedt verschillende trainingsmogelijkheden  
tegelijkertijd en neemt maar weinig plaats in beslag.
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STREET WORKOUTCOMBINATIES

CALISTHENICS FRAME NWC607
 
Met de Calisthenics-trainingsfaciliteit kan iedereen op elk niveau en op elke leeftijd trainen. Lichaamsgewichttraining is een populaire  
vorm van lichaamsbeweging waarbij alleen de verbeelding grenzen stelt.  

Onze efficiënte, sculpturale en ruimtebesparende systemen hebben meer dan 15 verschillende trainingsoefeningen en kunnen door veel 
gebruikers tegelijkertijd worden gebruikt. Kracht-, balans-, flexibiliteits- en circuittraining kunnen worden uitgeoefend in een en dezelfde
faciliteit, waar uithoudingsvermogen slechts een beperking is.

FUNCTIONAL TRAINING FRAME NWC608
 
Met de Functional Training Frame kan iedereen trainen op zijn of haar eigen niveau en is geschikt voor elke leeftijd.

De focus ligt op bewegingen waarbij zoveel mogelijk spieren worden getraind en er is ook een goede gelegenheid om de hartslag te 
verhogen. Train met spannende elementen zoals de boksbal, het eindeloze touw en de crosstraining ringen.
Kracht-, balans-, flexibiliteits-, en circuittraining kunnen worden uitgevoerd, waarbij uithoudingsvermogen slechts een beperking is.

HORIZONTAL LADDER NWSW109

Met de Horizontal Ladder train je je  
uithoudingsvermogen en kracht. Het versterkt ook je 
bovenlichaam en armen en verbetert je coördinatie.

STEP BLOCKS NWSW112

Step Blocks is een veelzijdige trainingstool die kan 
worden gebruikt voor training van het hele lichaam.

Vooral geschikt voor kracht van benen en de core.

TIRE FLIP NWSW108
 
Met de Tire Flip kan je diverse functionele
krachtoefeningen doen.
Zo kan je bijvoorbeeld je buik- en rugspieren
tegelijkertijd trainen.

DUAL BAR NWSW110
 
De Dual Bar is ideaal voor het trainen van
buikspieren, kracht en balans. Uiterst effectief
voor borst, armen en schouders.
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STREET WORKOUT

INSPIRATIE  -  SPORT & ACTIV ITE ITENPARK

TOTAALPAKKET TEN -  F ITNESSPARKEN

Wij helpen met inspiratie voor het perfecte outdoor multisport- en fitnesspark. 

ROPE NWSW117

De Rope is een outdoor fitness  
toestel voor trainen met weerstand. 
Je bouwt spiermassa op en werkt 
aan je uithoudingsvermogen en 
lichaamsbewustzijn. Door het  
eindeloze touw op en neer te  
trekken verbeter je de kracht in  
je core, bovenlichaam, schouders, 
borst en armen.

PARKOUR NWSW115

Met training en spel in Parkour 
worden lichaamsbewustzijn, 
spiermassa en balans versterkt 
door beweging over, onder  
en door de obstakels heen.
Parkour is populair voor  
training van het bovenlichaam, 
de benen en de core.

TRIPLE PULL UP NWSW114

Triple Pull Up heeft drie  
optrekstangen op verschillende
hoogtes en ringen in het  
middengedeelte. Het werktuig  
kan door maximaal drie  
personen tegelijkertijd worden
gebruikt.
Triple Pull Up is populair voor 
training van het bovenlichaam, 
waaronder schouders, rug,  
armen en romp

BOXER NWSW116

Met de Boxer bouw je  
spiermassa op en verbeter je   
je uithoudingsvermogen en  
lichaamsbewustzijn. Je maakt  
gebruik van je gehele lichaam,  
inclusief je core, schouders en  
heupen, om je stootbewegingen  
effectief te beheersen.
Trainen met de Boxer leidt  
tot calorieverbranding en het  
versterken van de belangrijkste  
spiergroepen op en leuke en snelle 
manier.
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Norwell Starter (minimum 34,5m2) Norwell Standard (minimum 78m2)

1. NW101 Chest
2. NW202 Cross
3. NW301 Twister
4. NWSW110 Dual Bar
5. NW503 Sign

1. NW101 Chest
2. NW102 Back 
3. NW103 Sit Up
4. NW104 Pull Up
5. NW201 Air Walker

6. NW202 Cross
7. NW206 Rider
8. NW301 Twister
9. NWSW110 Dual Bar
10. NW503 Sign

Norwell Urban 2 (minimum 22m2)

1. NW104 Pull Up
2. NW301 Twister

3. NWC603 Combi1
4. NW503 Sign

Norwell  Functional Training (minimum51,3m2)

1. NW201 Air Walker
2. NW202 Cross
3. NWC608 Functional Training Frame
4. NW503 Sign

Norwell Urban 1 (minimum 77m2)

1. NW103 Situp
2. NW105 Bar
3. NW107 Dual Pull Up

4. NW203 Stepper
5. NW401 Stretch
6. NW503 Sign

Norwell Street Workout (minimum 66m2)

1. NW103 Situp
2. NWSW108 Tire Flip
3. NWSW109 Horizontal Ladder
4. NWSW110 Dual Bar

5. NWSW112 Step Blocks
6. NWSW114 Triple Pull Up w. rings
7. NW503 Sign

NEW

NEW NEW

NEW



Bejaardentehuizen

Het is algemeen bekend dat fitte en gedreven medewerkers  
elk bedrijf ten goede komt. Een Norwell Outdoor Fitness park 
bij of op je bedrijventerrein is een gemakkelijke en goedkope 
investering in de gezondheid, het welzijn en de efficiëntie van  
je werknemers.

Een Fitness park straalt bovendien uit dat je bedrijf een gezonde 
werk/vrije tijd balans creëert voor je werknemers.

Bedrijven & 
Organisaties

Sport clubs & Arena’s
Elke atleet weet dat een efficiënte warming-up en een grondige 
cooling down essentieel is wanneer je aan het sporten bent.

Een Norwell Outdoor Fitness park op het terrein van een club, 
arena of een andere sport faciliteit kan zorgen voor een  
interessante en andere warming-up en cooling down, voor  
atleten op alle niveaus die verschillende sporten beoefenen.
Onze fitness apparaten zijn gemaakt voor iedereen, voor  
diegene die de conditie willen verhogen tot diegene met  
een blessure die moeten revalideren. Voorbereiden voor  
een terugkomst na een sportblesssure kan gemakkelijk  
gedaan worden in een fitness park. 

Het zorgt ook voor een goede teamspirit als je met een team 
samen traint.

Sporten in de frisse lucht vult het menselijk lichaam met energie en zuurstof en komt de werkprestaties ten goede. 
We weten allemaal dat fysieke activiteit een positief effect heeft op de kwaliteit van het leven en als senior is het nog belangrijker  
om het fysieke en mentale welzijn te verbeteren en onderhouden.

Gezond oud worden

Gezond oud worden wil iedereen wel. Hiervoor moet het lichaam 
goed onderhouden blijven met oefeningen.
 
Een Norwell Outdoor Fitness park biedt een voordeel voor alle 
ouderen met onder andere, gezonde buiten activiteiten, socializen, 
meer beweging tijdens het dagelijks leven, het onderhouden van 
de onafhankelijkheid en het verbeteren van het fysieke en mentale 
welzijn.

Onze intuïtieve apparaten zijn ontworpen voor iedereen – van 
degene die moeten omgaan met fysieke beperkingen of ziekte tot 
de fitte en mobiele mens.

Dit maakt de outdoor fitness parken een perfecte plek voor  
grootouders om met kleinkinderen tijd door te brengen.

De intuïtieve Norwell Outdoor Fitness apparaten voor  
outdoor sporten, gratis en altijd bereikbaar, zorgt ervoor  
dat bezoekers vaker en langere tijd doorbrengen in parken  
en recreatie parken.

De fitness apparaten trekken mensen van alle leeftijden aan  
en nodigt uit om oefeningen te doen in een natuurlijke en
ontspannen omgeving.

Parken & Recreatie Hotels & Resorts 
Een Norwell Outdoor Fitness park bij jouw hotel of resort  
zal de kwaliteit en het aantal activiteiten voor je gasten en  
bezoekers ten goede komen.

De intuïtieve Norwell Outdoor Fitness apparaten voor outdoor 
sporten, gratis en altijd bereikbaar, zorgt ervoor dat bezoekers 
van alle leeftijden een plezierige tijd in de buitenlucht hebben.

De mogelijkheid tot sporten in een ontspannen omgeving in de 
frisse buitenlucht wordt gewaardeerd en niet meer vergeten.

Huisvesting & 
Appartementen
Een Norwell Outdoor Fitness park op het terrein van woningbouw 
of appartementencomplexen geeft een grote meerwaarde aan  
de omgeving.
Het straalt tevens uit hoe belangrijk een gezonde leefstijl, sociale 
integratie en een goed design gevonden wordt.
Een Norwell fitness park is een perfecte ontmoetingsplaats door 
het toegankelijk en gratis trainen.

De intuïtieve fitness apparaten trekt mensen aan van alle leeftijden 
en levensfases die trainen zien als een
leuke activiteit voor families, 
vrienden en buren.

Scholen & 
Onderwijsinstellingen
Meer dan ooit is het belangrijk om gezond en actief bezig te zijn. 
Voornamelijk kinderen en jong volwassenen moeten worden  
gestimuleerd om uit de non-actieve levensstijl te komen.
Een fitness park op het schoolplein van je school of instelling,  
zorgt ervoor dat fitness een plezier wordt voor iedereen.

Onze outdoor fitness handleidingen maken het gemakkelijk voor  
docenten en scholieren om mee te doen in fitness, tijdens en  
buiten de lessen om. De handleidingen inspireren om te trainen  
en is goed voor het verbeteren van de algemene gezondheid van  
de scholieren en studenten. 

Zelfs het concentratievermogen en vermogen om te leren zal
hierdoor verbeteren.
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FITNESS HANDLEIDING

De Norwell Outdoor Fitness handleiding is een inspirerende 
handleiding om fitness mogelijk te maken voor iedereen.

Deze handleiding is verdeeld in vier hoofdstukken: Warming up, 
krachttraining, kracht en flexibiliteit en de cooling down.  
Elk onderdeel geeft een aantal oefeningen met een 
omschrijving van het type, doel, niveau, instructies met 
afbeelding en een QR code.

De handleiding zal je inspireren om het meeste uit je  
trainingen te halen.

Onze fitness handleidingen

Technische specificaties & garantie
STANDAARD HOOGWAARDIGE 

APPARATUUR: MPC (metalen poedercoating)

MPC MATERIAAL: Staal gradatie S235.

MPC AFWERKING: Zandstralen, zink metaal, zink verrijkende 
primer en poedercoating in standaard kleur grijs RAL9007.

EXCLUSIEF HOOGWAARDIGE 

APPARATUUR: SS (roestvrij staal)

SS MATERIAAL: Roestvrij staal 316L.

SS AFWERKING: Glas stralen.

HOOFDFRAME DIAMETER: Ø 76 mm.

MPC STAALDIKTE: 3.5 mm.

SS STAALDIKTE: 3.0 mm.

RUBBER MATERIAAL: EPDM rubber, voldoen aan PAH test 
(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons)
op handvaten en pedalen.

PLASTIC MATERIAAL: PA66 (nylon).

BOUTEN EN MOEREN: Roestvrij staal met blokkerende 
eigenschap.

LAGERS: Bezegelde standaard lagers.

ID BANDEN: Water en U.V. resistent zelfklevende sticker.

FABRICAGE STANDAARD: ISO 9002

PRODUCT STANDAARD: De volwassenen lijn voldoet aan het 
test protocol PPP55012 van TÜV SÜD (speciaal ontworpen voor 
het testen van outdoor apparaten) gebaseerd op delen van 

EN1176 voor commerciële speeltuin apparaten en EN957 voor studio 
fitness apparaten.
De junior lijn is ontwikkeld en ontworpen naar de eisen van het test 
protocol PPP55012 van TÜV SÜD.

MPC GARANTIE: 10 jaar garantie bij het falen van het materiaal of 
fabricagefouten en doorroesten aan pijpen, ondergronden en las 
onderdelen.

SS GARANTIE: 15 jaar garantie op het falen van het materiaal of 
fabricagefouten en doorroesten aan pijpen, ondergronden en las 
onderdelen.

RUBBER, PLASTIC EN BEWEEGBARE DELEN: 2 jaar garantie op het 
falen van het materiaal of fabricagefouten en doorroesten aan alle 
beweegbare onderdelen, en van het materiaal of fabricagefouten aan 
plastic- en rubberonderdelen.

GARANTIEDEKKING: De garanties dekken niet:
• Oppervlakte corrosie.
• Oppervlakte corrosie als gevolg van slijtage.
• Schade als gevolg van vandalisme.
• Schade als gevolg van onvoldoende of gebrekkig onderhoud.

Om te voldoen aan de garantie moeten de installatiehandleiding en 
onderhoud handleiding van Norwell Outdoor Fitness worden nageleeft. 
Neem contact met ons op voor een lange garantie bij fitnessparken
dichter dan 5 kilometer van zout water.

QR codes geven toegang tot inspiratie

De ID band op elk fitness apparaat geeft niet alleen aan welk type toestel het is,  
maar bevat ook een QR code waarmee je direct trainingsvideo’s kan bekijken.
De video’s geven verschillende suggesties voor efficiënt fitnessen op elk fitness apparaat.
Ze kunnen je inspireren om het meeste uit je oefeningen te halen en je kan zelfs een eigen  
trainingsprogramma samenstellen.

Onze apps

De Norwell Smartphone App – één van de eerste fitness app – biedt een  
platform die trainen en spelen leuker en efficiënter maakt. 

Al snel hebben we de doelgroep uitgebreid en bieden we nu ook  
volwassenen de mogelijkheid om trainen leuker en efficiënter te maken  
met de Norwell Smartphone App.

Door het gebruik van de innovatieve app kan je:

 • Herhalingen/afstanden/tijd bijhouden
 • Statistieken van een team of groep verzamelen en combineren
 • Instructies en trainingen bekijken
 • Het dichtstbijzijnde Norwell Park vinden via GPS

Onze Norwell Smartphone App werkt op alle iOS apparaten en  
werkt op iPod Touch, iPhone en Android devices.

Je kan de app downloaden in de App Store, Google Play, maar ook via  
onze website. Hier vind je ook alle instructies over de app.

MINI SIGN NW504

De Norwell Mini Sign deelt informatie over het trainingsconcept, 
de Norwell Smartphone App en geeft een moderne twist aan 
jouw Norwell Outdoor Fitness park.

Veranderingen in het grafisch ontwerp van de Norwell
Sign zijn mogelijk.

SIGN NW503

De Norwell Sign deelt informatie over het trainingsconcept,  
de Norwell Smartphone App en geeft een moderne twist  
aan jouw Norwell Outdoor Fitness park.

Veranderingen in het grafisch ontwerp van de Norwell
Sign zijn mogelijk.
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Apple Android

DOWNLOAD NORWELL  
OUTDOOR FITNESS APP:



Producten zijn verkrijgbaar in twee materialen

Premium roestvrij staalGepoedercoat staal
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DANISH DESIGN

www.norwelloutdoorfitness.com


