Soluções para espaço ﬁtness - esporte e lazer

Soluções para espaço ﬁtness - esporte e lazer

No cotidiano atual do brasileiro, na correria
do dia-dia acabamos esquecendo de nos
cuidar e cada dia mais as pessoas estão
buscando o bem estar e a qualidade de
vida em seus próprios condomínios devido
a praticidade baixo custo e conforto,
porém elas também querem qualidade nos
equipamentos para seu treino, a Ipiranga
está no mercado desde 1969 - oferecendo
produtos robustos com uma biomecânica
perfeita e nessa revista montamos diversas
sugestões para se adequar a realidade
de qualquer centro de lazer esporte e fitness.

PAGAMENTO
FACILITADO

Aceitamos cartão BNDES para facilitar
seu pagamento, além de oferecer total
assessoria para seu espaço, além disso
temos condições de pagamentos especiais
para condomínios, super descontos no
pagamento à vista, ou parcelamentos
para condomínios já cadastrados e
aprovados em nosso sistema, descubra
que você pode ter um centro de fitness e
diversão com muito mais facilidade que você
imagina. Vem ser Fitness com a IPIRANGA.

SALA DE MUSCULAÇÃO
CARDIOVASCULAR

Esteira Eletrônica Proﬁssional 566BX EMBREEX

• Sistema de amortecimento de impacto por deck em suspensão
• Painel computadorizado em LCD (velocidade, tempo, distância, calorias e pulsação)
• Função de tecla rápida (Fast-keys) para velocidade (566BX-1)
• 8 programas de exercícios pré-determinados (BX-1)
• Tabela de referência da frequência cardíaca
• Porta garrafa e porta objetos
• Alça e rodízios para transporte

SALA DE MUSCULAÇÃO
CARDIOVASCULAR

INDOOR PROFISSIONAL BIKE 364

INDOOR PROFISSIONAL BIKE 367

ELÍPTICO CONDOMINIO 220

SALA DE MUSCULAÇÃO
Linha proﬁssional EXECUTIVE

Rolamentos blindados

Estrutura tubular 3”

Pintura Eletrostática a pó

Tratamento de superfície
anti-oxidante
Carenagem em polietileno

Espuma confortável
com revestimento
especial ﬁtness

Guias de peso em
aço inoxidável

regulagens em
aço inoxidável

Jogo de peso com
nomenclatura resinada

Apoio emborrachado para os pés

pinos coloridos facilitando a utilização

EQUIPAMENTOS DE MUSCULAÇÃO
Linha proﬁssional EXECUTIVE

Supino Reto

Cross Over / Barra Guiada

Leg Press 45

Puxador Alto

Peitoral / Dorsal

Supino inclinado

Extensora

Hack

Puxador Baixo

Glúteo Máquina

Banco regulável

Flexora Deitada

Paralela Abdominal / Tríceps

Adutor

Banco Scott

Panturrilha Sentada

Abdutor

Desen. Ombros

Acessórios
Fitness
Kit Jogo de Dumbells

Barra para Supino Cromada

Barra H Cromada

Suporte de anilhas

Anilhas Pintadas

Barra W Cromada

Puxador Corda

Kit Tornozeleiras

Puxador Pulley

Espaldar em Aço

Puxador Triângulo

Kit Halteres emborrachado

Pisos
Emborrachados
Piso auto impacto:
- Área de musculação
- Área parque infantil
Piso placa 50x50cm nas espessura
de 11, 15 e 20mm - composto de
resina de borracha 100% pneu
triturado.
Material resistente a impacto,
intemperes, anti-derrapante e não
necessita ser colado - facilitando a
limpeza e podendo ser removido
para instalção em outro ambientes.

Piso de rolo:
- Área de musculação
Pisos em rolo para academia são
confeccionados em borracha – o
que se dá pela alta resistência
deste material aos impactos
podendo ser de 2, 3 ,4 5mm de
espessura, sendo que acima de
4mm não é necessário cola para
instalar.

Jogos
Mesa de bilhar com gaveta e ﬁcha.

Mesa de bilhar com rede.

Mesa de jogos em geral.

Mesa de pebolim com gaveta.

Mesa de tênis de mesa.

Área Externa Academia Inox e EMI

ACADEMIA
AR LIVRE

- Estrutura reforçada - Pintura Eletrostática
- Acabamentos de alta durabilidade.
- Design tubular arrojado.

ACADEMIA INOXIDÁVEL

Estação Completa para treinamento livre IPIRANGA FITNESS

Para condomínios de alto padrão
Espaldar para alogamento e abdominal / Paralela para abdominal
/ Paralela Triceps / Prancha declinada para abdominal
/ Tríceps banco / Barra aérea fechada triângulo / Barra aérea aberta

Esportes
Tabela:

Vidro temperado de 10mm de espessura com espuma
protetora contra impacto na parete inferior evitando
impacto direto entre o Aro e o Vidro anti-explosão.
Aro Retrátil com molas espirais para suportar uma
carga Estática de até 110kg.

Tabelas de Basquete em MDF Naval.

A Tabela possui dimensões oficiais nas medidas oficiais
de 1,80 x 1,05mts com 15mm de espessura,
envolvida por perfil metálico.
Acompanham aro e rede com fio 4mm.

Estrutura para basquete oficial,
é confeccionada em aço carbono e vigas perfiladas enrijecidas.
Sistema de solda pelo Processo MIG elétrico, com rodas para locomoção,
apoio para piso, sistema hidráulico para regulagem de altura,
com estofados protetores, tabelas em vidro temperado
com aro flexível com molas confeccionadas dentro
das normas esportivas oficializadas pela Federação
Paulista de Basquete.
Base de 1250mm x 2220mm ou 1800m.
Pintura Eletrostática a Pó a base de Resina de Políester resistente.
Espuma Laminada Densidade D28 x 5cm Espessura protetora
contra impacto nas partes frontais e laterais da Estrutura.
Sistema de Rodízios para locomoção revestido em poliuretano.
O equipamento possui travas de segurança nas alavancas de
acionamento, com trancas para porta cadeado de segurança.
Peso aproximado de cada unidade 965kg.

Esportes
TRAVE PARA FUTEBOL:
EM PERFIL TUBULAR DE ACO COM 3 " x
PAREDE DE 2.25MM
REQUADRO DE APOIO DE SUPERFICIE
MONOBLOCO SEMBUCHAS.
ACABAMENTO EM PINTURA POLIÉSTER
COM DISPOSITIVO DE FIXACAO DE REDE
CONFORME MODELO OFICIAL DA FPF

POSTE DE VOLEIBOL TUBO DE ACO CARBONO,MODELO TELESCOPICO
C/CREMALHEIRA FERRO FUNDIDO,ENGRENAGEM,
CABO ACO GALVANIZADO 1/8] P/REGULAGEM S/TIRAR
A REDE,MANIVELA
COM DIAMETRO DE 3" E PAREDE DE 2,25MM,
COM TRAVA DE REGULAGEM PARA (2,43M) MASCULINO E
(2,24M) FEMININO E (2,17M) JUVENIL
ALTURA : 2.51M FIXO
FIXACAO : FIXACAO NO SOLO COM BUCHAS E TAMPA
PINTURA ELESTROSTÁTICO A PÓ COM TRATAMENTO
ANTI-CORROSIVO.
Confeccionado também em aço inox para biribol.

Área Externa Parques Infantis

Parques
infantis
"Casinha do Tarzan" é um playground completo, ideal para clubes,
condominios, sitios ou praias. Com uma cobertura moderna favorece a
integração das crianças e a pratica de atividades fisicas.
Os parques infantis com a maior
resistência do mercado, um ano
de garantia total. Estrutura
totalmente em aço com tubos
industriais reforçados.
Valorize seu espaço é diversão
e segurança garantida para as
crianças
Aço com tratamento se
superfície anti-ferrugem

"Casa Joaninha" seguintes itens:
Versão Joaninha
01 (um) Pórtico com Telhado e estrutura
de Base;
01 (um) escorregador;
01 (uma) escada Em Diagonal;
01 (uma) Lambretinha;
01 (uma) Prancha Vai-e-Vem;
02 (dois) Balanço;
01 (uma) Gangorra;

Parques
tradicionais

Toda linha de parques infantis,
modelos tradicionais com um
ano de garantia. produtos com
total segurança para as crianças,

Playground
Android

Muito mais que um parque
infantil, um artigo de decoração
e design canadense para seu
espaço Kids, além de design e
durabiilidade, com um ano de
garantia. Playground Android é
a valorização do seu ambiente.
Fabricado para crianças e jovens
com o foco no desenvolvimento
motor e melhora na agilidade com exercicios
diferenciados, que fazem as crianças se divertirem
e praticar atividades físicas de uma forma agradável e segura.

Equipamentos profissionais, que seu condomínio merece

