
RinoSet  PROGRAM 

Snadné rozebírání a skladování.
Lehké na pøená�ení díky úchytùm.

Nový standard pro v�echny tìlocvièny

RinoSet    program lze pou�ít jako cvièební plochu , bì�nì
u�ívanou v tìlocviènách ( modrá barva mìkèí pro bì�ná cvièení, �lutá 
barva tvrd�í pro doskok z náøadí v rámci gymnastické pøípravy).

Základem nového programu  je dopadová �ínìnka o rozmìru
3 x 2m x 30cm spojená ideálním navr�ením suchých zipù pro spojení 
jednotlivých èástí .

Systémem spojení 
jednotlivých dílù získáte 
nové cvièební vybavení.

®

patentovaný systém

®

3-11103  4 díly                 928,20 €
3-11104  1 díl 243,90 €

RinoSet



Vysoká a nízká lavièka

Mantinely

Tunel

Tribuna skládací

Pou�ití jako mantinely. 
Bezpeèné a efektivní.

Lehké a mobilní skládací tribuny. 
Sestavíte kdekoliv.

Z jednotlivých dílù lze sestavit i tunel pro 
zpestøení napø. kruhového tréninku.

Univerzální tìlocvièná lavièka.
Èím více dílù, tím více mo�ností.

7) Tunel

8) Tribuna skládací

9) Mantinely

13) Pøeká�ková dráha

15) Varianta dráhy ( obìhová, pøeskoková)

14) Varianta dráhy ( obìhová, pøeskoková)

10) �védská bedna

11) Parcour stìny

12) Bradla

Doplòkový díl, rohový modul pro
 florbalové mantinely

RinoSet



Dopadová plocha pro doskok z náøadí

Akrobatická dráha

Rozbìhový pás

Tìlocvièná lavièka

Spojením jednotlivých dílù vytvoøíte doskokovou 
èi dopadovou plochu s tvrzeným vrchem pro doskok z 
náøadí. �ínìnka se bì�nì po�ívá ke gymnastickému náøadí.

Slo�ením jednotlivých dílù sestavíte akrobatickou dráhu, 
rozbìhový pás, nebo mohou slou�it jako �ínìnky 
k náøadí a pro gymnastické cviky.

Pøi pou�ití mìkké modré strany �ínìnka slou�í 
k bì�ným gymnastickým cvikùm.

1) Akrobatická dráha

2) Základní lavièka

3) Dopadová plocha pro doskok z náøadí

4) Dopadová plocha

5) Rozbìhový pás

Základní díly  lze pou�ít jako obmìnu  døevìných lavièek. Toto øe�ení 
nabízí mnoho výhod proti standardním døevìným lavièkám a odpovídá 
novým trendùm v tìlesné výchovì, kdy se dává pøednost pou�ití 
bezpeèného náøadí v tìlocviènách.

Lze pou�ít jako �ínìnku pro bì�ná cvièení.

Dopadová plocha

6) Vysoká a nízká lavièka

RinoSet



      RinoSet PROGRAM MANUÁL

®

Doporuèený postup pøi sestavování
variabilního systému RinoSet

Základem nového programu  je dopadová �ínìnka o rozmìru 3 x 2m x 30cm spojená ideálním navr�ením suchých zipù 
pro spojení jednotlivých èástí. Systémem spojení jednotlivých dílù získáte nové cvièební vybavení.

A) základní stavební prvky - slo�ení dopadové plochy, modrá strana

Takto ne Takto ano

Základní zpùsob montá�e a demontá�e

®

®REGISTERED COMMUNITY DESIGN

RinoSet Maual



®

B) slo�ení doskokové plochy, �lutá strana

C) slo�ení tribuny

D) postavení mantinelù

RinoSet Maual



I) pøeká�ky, dal�í mo�né vyu�ití stavebnice

H) �védská bedna

G) cvièení na lavièkách

F) tunel

E) kladina a lavièka s pøipojením ultralehkých �ínìnek

RinoSet Maual
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