
Treeni värskes õhus sama 
efektiivselt kui sisejõusaalis



Ainulaadne
välijõusaali sari, 
mis lubab muuta
raskuseid ohutult
ja lihtsasti.



Toode
• Kõik lihasgrupid
• Lihtne paigaldada
• Lihtne kasutada
• Loodud igale vanusegrupile
• Hooldusvaba
• TÜV sertifikaat
• Disainiauhinna võitja
• Lai värvivalik
• Toodetud Soomes



Innovatsioon

pat. 127344– “Arrangement and Method for adjusting load in Training Equipment”

- Raskuse lisamine 5kg kaupa
- Ühe raskuspaki kaal 42,5kg
- Lisa raskuspakiga koos 85kg
- Ohutu ja lihtne raskuse muutmine
- Hooldusvabad liuglaagrid
- Turvaline lukustus mehhanism

Patenteeritud raskuse
lisamise mehhanism, mis on 
ainulaadne välitrenazööridel



Aasta sporditoode
auhinna võitja

Aastal 2015 võitis Omnigym Soome
sporditoote auhinna. Teiste kandidaatide

hulka kuulusid brändid nagu Suunto ja Polar



Kõik põhilised 
lihasgrupid

Soovite treenida oma jalgu, 
puusasid, tuharaid, kõhtu, rinda,õlgu, 
selja lihased, biitsepseid, triitsepseid jne
siis Omnigym on teie jaoks õige valik. 
Selle biomehaaniliselt ehitatud seadmed
loovad optimaalse treeningtulemuse
igale kasutajale



Sobilik kõigile
Kõik seadmed on 

kasutajasõbralikud ja 
sobilikud kõigile olenemata 

vanusest või 
treeningtasemest



Lai tootevalik
9 kaalupakiga seadet 3 keharaskusel põhinevat seadet



KÜKITAMINE (OG10)
Tugevdage oma põhilihaseid, reisi ja tuharaid

Olenemata sellest, kas teete jõutrenni või soovite oma üldist vormi parandada, 
pakuvad kükid suurepärast kogu keha treeningut, mis arendab paljusid lihasrühmi, 

eriti keha alumises osas. Peale selle, et suurendate jalgade jõudu ja lihasmassi, 
parandate ka oma pikaajalist tervist, suurendades vastupidavust ning parandades

tasakaalu ja koordinatsiooni.

Lihasrühmad: reied, 
puusad ja tuharad



SÕUDEPINK (OG23)
Arendage biitsepsit ja seljalihaseid, parandades samal ajal oma rühti
Sõudepink sobib suurepäraselt selja ja käsivarre lihaste tugevdamiseks, 

parandades samal ajal ka rühti. See võimaldab teha erinevaid harjutusi kogu
ülakehale, arendades selja keskosa ja treenides samal ajal ka käsi.

Lihasrühmad: 
peamiselt selja

keskmised lihased ja 
biitseps



RINNALTSURUMISPINK (OG30)
Suurendage ülakeha massi, tugevust ja jõudu

Rinnaltsurumispink on suurepärane viis põhilihaste ning rinna- ja õlalihaste
treenimiseks. Samuti aitab see parandada teie rühti ning tugevdada luid, 

sidemeid ja kõõluseid kogu ülakehas.

Lihasrühmad: rind, triitseps ja 
õlad



SURUMISE KALDPINK (OG31)
Suurendage ülakeha jõudu ja parandage rühti

Surumise kaldpink võimaldab teha kogu keha harjutust, mis arendab ülakeha, 
keskendudes eriti rinnalihaste ülemisele osale. Seda tüüpi harjutused aitavad

tugevdada rinnalihaseid, parandada rühti ja on kasuks sporditreeningul.

Lihasrühmad: 
rinnalihased ja 

triitseps



ÕLAPINK (OG41)
Tugevdage oma käsi ja õlgu

Õlapink aitab teil tugevdada õlgu ja õlavarsi, suurendades samal ajal ülakeha
paindlikkust. Korrapärane õlapingil treenimine aitab teil saada laiad, terved

õlad ja tugevad käed.

Lihasrühmad: õlad, biitseps, 
käsivarred ja triitseps



VABA JUURDEPÄÄSUGA ÕLAPINK (OGFA41)

Ratastooliga kasutajatele 
spetsiaalselt arendatud

Tugevdage progressiivselt oma käsi ja õlgu
Vaba juurdepääsuga õlapink on meie õlapingi variatsioon, mis on 

spetsiaalselt loodud ratastooli kasutajatele.

Lihasrühmad: õlad, biitseps, 
käsivarred ja triitseps



ÜLATÕMBEPINK (OG24)
Parandage oma rühti ja tugevdage seljalihaseid

Ülatõmbepink aitab tugevdada seljalihaseid – peamiselt selja lailihast, aga ka õlavarsi
ja selja keskosa –, parandades samal ajal rühti ja üldist tugevust. Kui teil on halb rüht

või teid vaevab krooniline õla- või seljavalu, võib selja lailihase tugevdamine
märkimisväärselt aidata.

Lihasrühmad: selja keskmised
lihased ja biitseps



BIITSEPSITÕMME (OG70)
Suurendage õlavarte massi ja tugevust

Biitsepsitõmbed on suurepärane viis tugevate käte arendamiseks ja lihasmassi
suurendamiseks, mis on eriti kasulik tõmbavate liigutuste tegemisel. Tugevad ja 
vastupidavad käelihased on abiks igapäevaelus ning tugevaid biitsepseid on juba 

kaua nende esteetilisuse pärast hinnatud.

Lihasrühmad: biitseps
ja käsivarred



TRIITSEPSIPRESS (OG80)
Tasakaalustage käeharjutusi tugevate triitsepsitega

Triitsepsi tugevus mängib olulist rolli igapäevaelus: triitsepsit kasutatakse näiteks iga
kord, kui tõusete istuvast asendist üles. Biitsepsi ja triitsepsi treenimisel on oluline

leida tasakaal ning triitseps võib sageli ununeda. Triitsepsipress on suurepärane
valik triitsepsi eraldi treenimiseks

Lihasrühmad: 
triitseps



SELJAPINK (OG20)
Tugevdage seljalihaseid ja parandage oma rühti

Meie seljapink on ohutu ja tõhus viis alaselja, selja keskosa ja ülaselja
lihaste tugevdamiseks. Korrapärased harjutused seljapingil tagavad

parema kehahoiaku ning aitavad vältida seljavalu ja vigastusi.

Lihasrühmad: alaselja, selja keskosa ja 
ülaselja lihased



KÕHUPINK (OG90)
Arendage oma põhilihaseid stabiilsuse ja vastupidavuse suurendamiseks

Istessetõusude või poolistessetõusude tegemine tugevdab teie kõhulihaseid. Nende
põhilihaste arendamine parandab rühti, tasakaalu ja stabiilsust ning vähendab
samal ajal selja- või muude valude tõenäosust. Paljud igapäevased ülesanded
sõltuvad põhilihaste tugevusest, nii et istessetõusud on hea valik igapäevase

elukvaliteedi parandamiseks. Need on parim valik ka siis, kui teie eesmärk on saada
vormitud kõhulihased!

Lihasrühmad: 
kõhulihased



RÖÖBASPUUD(OG81)
Parandage ülakeha ja luude tugevust

Rööbaspuud aitavad tugevdada rinna-, õla- ja õlavarrelihaseid, tugevdades ja 
hoides ka põhilihaseid. Kuna keha ei toetu maapinnale, on see hea treening kogu

kehale. Samuti aitab rööbaspuudel treenimine parandada tulemusi sellistel
spordialadel, kus on vaja käe liikumist ja ülakeha tugevust, nagu tennis, ujumine, 

võrkpall ja korvpall.

Lihasrühmad: rind 
ja triitseps



KEREPINK (OG7)
Arendage ülakeha ja käsi kolm-ühes-lahendusega

Kerepink ühendab meie kõhupingi, rööbaspuud ja seljapingi, mis on paigutatud
ühe keskse samba ümber. See treeningseade võimaldab teha erinevaid harjutusi

ülakeha ja käelihaste tugevdamiseks ning arendada samal ajal ka põhilihaseid.

Lihasrühmad: kõhulihased, 
triitseps, alaselja, selja

keskosa ja ülaselja lihased



Tootevalik



Kõrge roostevastane kaitse
1, Kaitstud Duplex
süsteemiga

•Tsingiga kaetud 
pealmine kiht

Eelised:
•Hea roostevastane 
kaitse
•Piiramatu värvide 
valik

2. The top coating (painting) used is a C4 category
paint

Key features

• Outstanding anticorrosion resistance on grit
blasting

• Ideal for usage in public areas
• Smooth surface finish in comparison to other zinc

rich primers
• Standard ISO 12944-2



Lai värvivalik

RAL  
6018

RAL  
5012RAL  

7036

Seadmed sobivad ideaalselt linna- ja 
maakohtades. 5 standardvärvi ja 

klassikalised RAL värvid



TÜVsertifikaat

Seadmed vastavad EN16630-2015 Euroopa
standardile. Kõik seadmed on kontrollitud ja 

sertifitseeritud TÜV Thüringen poolt
veebruaris 2019.



Kontrollitud
kvaliteet



Made inFinland
Kõik tooted on toodetud ja arendatud
Soomes, Halikkos.



Viimase kahe
aasta jooksul
müüdi 500 seadet
Soomes. 80 
erinevat kohta.



Saku jõujaama
avamine









Kasutaja tagasiside
Keskmine skoor 4,3 (1-5) 157 

kasutaja poolt. Uurimus tehti juunis
2018 Helsingi linna abil. 4,3



Sugu

MEHED

NAISED



Vanus
< 15 a

15-19 a

20-24 a

25-34 a

35-44 a

45-54 a

55-64 a

> 65 a



Kas on piisavalt 
treeningseadmeid?

The study was made between 4.6-21.6.2018 by Puuha Sports Oy together with the city of Helsinki

JAH

EI

EI OSKA ÖELDA



Kas raskused on 
piisavad treenimiseks?

The study was made between 4.6-21.6.2018 by Puuha Sports Oy together with the city of Helsinki

JAH

EI



Soovituslik müügihind
Product Code

Weight TrainingEquipment*
OMNIGYM OG10Squat
OMNIGYM OG23 Low Row
OMNIGYM OG24 Lat Pulldown
OMNIGYM OG30 Bench Press
OMNIGYM OG31 Incline Bench Press
OMNIGYM OG41 Front Press
OMNIGYM OGFA41 Free Access Front Press
OMNIGYM OG70 Biceps Curl
OMNIGYM OG80 Triceps Press
OMNIGYM OGWGT Extra WeightUnit

Bodyweight TrainingEquipment
OMNIGYM OG20 Back Extension
OMNIGYM OG81 Dip Bars
OMNIGYM OG90 Abdominal Bench
OMNIGYM OGC7 CoreRack

Price €

4810,00
4810,00
4810,00
4810,00
4810,00
4810,00
4810,00
4810,00
4810,00
1045,00

2440,00
1550,00
2440,00
4990,00



Tootekaardid 
ja tehnilised 
andmed
WWW.OMNIGYM.COM

http://www.omnigym.com/


• Mounting: Frost protection
• Concrete Base: 1 pcs 2500 mm x 1000 mm x 120 mm /  

reinforced
• Fastening: Concrete screws to molding surface
• Platform: Does not require a safety platform

Construction work 1/2



Groundwork:

-Frost protection
-Water permeable
-Sealed and leveled surface
-Stone flour on smooth surface
-Concrete (ground platform) casted horizontally

Mounting depth:

-All Omnigym –equipment is mounted on the concrete
-The concrete surface must be at ground level or if  
required max. -40 mm from ground level

10-40 mm KUNSTMURU

120 mm  
miinimum BETOONPINNAS

KÜLM ISOLATSIOON

Construction work 2/2





AITÄH!


