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®Righur

Naturfitness
Naturfitnessredskaber er i grundfilosofi og konstruktion enkle redskaber  

uden bevægelige dele.

I udviklingen søges hen mod størst mulig enkelthed, da det medfører mange 

og varierede funktioner ved hvert redskab. 

Righur Naturfitness redskaber byder  hver især på mange funktioner, i forhold 

til mere traditionelt fitnessudstyr, der ofte er begrænset til en eller to  

funktioner pr. redskab. 

Righur Naturfitness- redskaber udføres i gode gedigne materialer  og i solid 

håndværksmæssig kvalitet, hvilket sikrer lang levetid og  

minimal vedligeholdelse. 

Redskaberne udvikles og produceres iht. standard for fitnessudstyr: 

European Standard EN 16630 fra april 2015.

Der tages forbehold for konstruktionsændringer.

Praktiske forhold
Ved enkelte af redskaberne bør der opbygges  en stødabsorberende bund,  

fx ved ’Ringe’ og ’Reck’,mens man ved andre kan nøjes med en forstærkning  

af terræn rundt om / under redskabet fx. ved ’Barre’ og ”Ryg-mave bænke”

Som terrænforstærkende underlag kan anbefales ringgummimåtter,  

der  synsmæssigt forsvinder  i græsset.  

Ved de høje redskaber kan som underlag vælges udgravning med påfyld af 

sand, træflis eller underlag af støbt gummi.   

righur Naturfitness er en del af aktiv udes produktprogram. 
www.aktivude.dk
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Ryg- mave bænke med håndgreb
VareNr: Nf-1005-1020-1030

BæNKe tiL rYG - OG MaVeøVeLser.

• Styrketræning for ryg, mave, arme

• Udstrækning for ben og hofter

• Styrker smidighed, koordination  
 og udholdenhed

Udføres i høvlede egeplanker  100 mm. x 300 mm.

Længde 225 cm.

Bredde  ca. 30  cm.

Udføres i to udgaver med hældning 5 gr. & 20 gr. 

Udføres med gummibelægning på flader.

Forankres ved nedgravning + støbning.

Leveres samlet.

Pladskrav: 525 cm. læ. x 375 cm.br.

Qr-kode på redskabet som instruktion.
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Ryg- mave bænke  i egesveller
VareNr: Nf-1010

BæNKe tiL rYG - OG MaVeøVeLser.

• Styrketræning for ryg, mave, arme

• Udstrækning for ben og hofter

• Styrker smidighed, koordination  
 og udholdenhed.

Udføres i høvlede / pudsede egesveller 15 cm.  x 26 cm. 

Længde 240 cm.

Bredde ca. 50 cm.

Udføres som standard  i to udgaver med hældning 5 gr 

& hældning 20 gr.

Sveller faset på kant. 

Forankres med beslag for nedgravning + evt. støbning

Leveres samlet / tilpasning for hældning.

Pladskrav: 540 cm. læ. x 350 cm. br.
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Trappe
VareNr: Nf-1050

traPPe fOr GaNG-, sPriNG -OG stePøVeLser,  

saMt uDstræKNiNGsøVeLser
Trappen bruges såvel fra siden som fra enden.
• Styrketræning for ben

• Udstrækning for ben og hofter.

• Styrker balance, koordination 
 og udholdenhed

Trappe fremstilles  i høvlede egeplanker  

80 mm. x 260 mm.

Grundmål  af trappe 120 cm. x 120  cm.

Højde  ca. 55 cm.

Udføres med gummibelægning på flader.

Forankres med jordspyd som støbes fast.

Leveres samlet.

Pladskrav:

Omårde R= 225 cm. / 420 cm. x 420 cm. 

Qr-kode på redskabet som instruktion.
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Barre
VareNr: Nf-1070

reDsKaB MeD sVærHeDsGraD Der KaN  

uDfOrDre såVeL DeN tOPtræNeDe sOM  

DeN uøVeDe.
• Styrketræning for arme, ben,  
 bryst og mave

• Styrker smidighed, balance  
 og koordination

Barre udføres  med stolper i høvlede / pudsede  

egesveller 15 cm.  x 26 cm. 

Rf barrestænger  200 cm. læ. 

Længde inkl. stolper  230 cm.  

Højde stænger ca. 130 cm. (kan varieres ved montage)

Afstand ml. stænger 50 cm. 

Forankres ved nedgravning + støbning.

Leveres usamlet med alle monteringsdele.

Pladskrav: 550 cm.læ.  x 370 cm. br.

Qr-kode på redskabet som instruktion.
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Slalom
VareNr: Nf-1130

sLaLOMBaNeN GiVer GOD KOOrDiNatiONs-

træNiNG i OG MeD De MaNGe 

KOrte iNterVaLsKifteNDe retNiNGer. 

uDfOrDriNG øGes MeD HastiGHeDeN.

eGNet sOM KONKurreNCereDsKaB MeD 

tiDtaGNiNG.

Slalombanen udføres med porte i afsplintede og  

pudsede robiniestolper Ø 8-10 cm. med farvet top . 

Standardbane består af 10 porte / 16 stolper. 

Variant: 7 porte / 12 stolper.

Stolpehøjde 160 cm. 

Længde med 10 porte: 1600 cm. 

Bredde 200 cm. 

Forankres ved nedgravning + evt støbning. 

Stolper leveres klar til montering.

Pladskrav v 10 porte: 1900 cm. læ x 500 cm. br.

Qr-kode på redskabet som instruktion.
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Stubbe
VareNr: Nf-1100

stuBBe  uDføres i afsPLiNteDe OG  

PuDseDe i rOBiNiestOLPer ø 20 - 25 CM.

• Styrketræning for benmuskler

• Styrker udholdenhed og balance

Standardgruppe 8 stk.  Antal kan varieres.

Skridsikker mønster på top.

Stolperne sættes i forskellig højde, hvilket giver 

vekslende sværhedsgrad.

Højder  fra 15 - 40 cm. ( kan varieres ved montage)

Forankres ved nedgravning + evt støbning.

Pladskrav:  afhængig af opstilling.
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Balancebom
VareNr: Nf-1060

BOMMe tiL træNiNG af BaLaNCe OG  

KOOrDiNatiON saMt tiL BruG fOr  

uDstræKNiNGsøVeLser.

• Styrker balance og koordination

• Mulighed for udstrækning  
 for flere muskelgrupper

Balancebomme  udføres i afsplintede og pudsede  

robiniestolper Ø 15 - 18 cm.  

Bomme fases til ca. 5 cm flade  på overside.

Samles med galvaniserede kopbeslag.

Længde  ca. 330 cm.

Højde fra 35 - 60 cm. ( kan varieres  ved montage)

Forankres ved nedgravning + evt støbning.

Leveres usamlet. Tilpasset og med alle monteringsdele.

Pladskrav  1 bom: 630 cm.læ. x 325 cm br.

Iøvrigt afhængig af antal bomme og opstilling.
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Frøhop
VareNr: Nf-1120

reDsKaB tiL HOP / LøB OVer ’triN’.  

MeD saMLeDe BeN eLLer LøB / HOP MeD 

afsæt På HVert ’triN’.

• Styrketræning for ben og mave-muskler

• Styrker udholdenhed.

Frøhop udføres i afsplintede og pudsede 

robiniestammer Ø 15 -18 cm.- og Ø 12-15 cm. 

Længde 500 cm. 

Bredde: 120 cm.

Forankres med jordspyd der støbes fast.

Leveres usamlet. Tilpasset, opmærket og med alle 

monteringsdele.

Pladskrav: 800 cm. læ. x 425 cm. br.

Qr-kode på redskabet som instruktion.
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Stamme med grene
VareNr: Nf-1110

reDsKaBet  BruGes tiL ZiK-ZaK LøB OG   
siDeHOP OVer GreNe OG staMMe. 
Der HOPPes MeD saMLeDe eLLer sPreDte 

BeN. BaLaNCe HeN aD staMMe. 

• Styrketræning for ben og mavemuskler

• Styrker balance, udholdenhed  
 og smidighed

”Stammen ” udføres i afsplintede og pudsede  

robiniestammer Ø 14 -16 cm. med ”grene” Ø 12- 15 cm. 

Længde 800 cm. 

Bredde: 180 cm. 

Forankres med jordspyd og der støbes fast. 

Leveres usamlet. Tilpasset, opmærket og med alle 

monteringsdele.

Pladskrav: 1100 cm. læ x 480 cm. br.

Qr-kode på redskabet som instruktion.
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Bomme til udstrækning  
for arme og ben - lave
VareNr: Nf-1085

et aLsiDiGt reDsKaB MeD fLere MuLiGHeD 
fOr uDstræKNiNGs- OG stYrKeøVeLser 
fOr arMe OG BeN.
• Udstrækning for flere muskelgrupper

• Armbøjninger

• Balance

Ben og bomme i høvlet / pudset robine 10 cm .x 10 cm. 

Stolper faset på kant. 

Længde m. tre sektioner 600 cm. 

Højde: 30 cm. -50 cm.- 70 cm. 

Forankres ved nedgravning + støbning. 

Leveres usamlet. Tilpasset, opmærket og med alle 

monteringsdele. Pladskrav· 900 cm læ x 400 cm. br.

Qr-kode på redskabet som instruktion.
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Bomme til udstrækning /  
armhævning  - høje
VareNr: Nf-1080

et aLsiDiGt reDsKaB MeD fLere MuLiGHeD-

er fOr uDstræKNiNGs- OG stYrKeøVeLser.

• Udstrækning for flere muskelgrupper

• Armbøjninger og pull-up

Udføres med ben i høvlet/pudset robinie 100 mm. x100 mm.

Vandrette bomme i robine 45 mm. x 95 mm.

Kanter på vandrette bomme afrundes til behageligt 

håndgreb.

Længde m. tre sektioner  600 cm.

Højde: 100 cm. -120 cm.- 140 cm. 

Forankres ved nedgravning  + støbning.

Leveres usamlet. Tilpasset, opmærket og med alle 

monteringsdele.

Pladskrav· 900 cm læ x 400 cm. br.

Qr-kode på redskabet som instruktion.
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Reck
VareNr: Nf-1190

reDsKaB fOr stYrKetræNiNG 

• Styrker arm- skulder- og mavemuskler

• Styrker muskelgrupper omkring hofter

Recken udføres i afsplintede og pudsede robiniestolper 

Ø 15 cm. - 18 cm. 

Stænger i Rf rør. 

Længde stænger 230 cm. 

Stanghøjder som opstilling: 250 cm- 225 cm,- 200 cm. 

(Kan varieresved montering) 

Forankres ved nedgravning + støbning. 

Leveres usamlet, med alle monteringsdele. 

Pladskrav: Område  med R= 400 cm. 

Område med R= 350 cm.

Qr-kode på redskabet som instruktion.
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Ringe
VareNr: Nf-1140 

et aLsiDiGt reDsKaB MeD eN BreD Vifte 
af uDfOLDeLses- OG træNiNGs- 
MuLiGHeDer fra PuLL-uP øVeLser tiL 
saLDO- OG sViNGøVeLser.
• Styrker koorodination, styrke  
 og smidighed.

• Styrker arm-skulder- mave-  
 og rygmuskler.

Redskabet udføres med stolper og overliggere i  

afsplintede og pudsede robiniestolper Ø 15 cm. - 18 cm 

Ringe med gummigreb ophængt  i Rf kæde. 

Bredde af hver sektion 280 cm. 

Højde til ringe ved to sektioner: 250 cm - 220 cm. 

Højde til ringe v tre sektioner : 250cm- 220 cm. - 190 cm. 

Forankres ved nedgravning + støbning. 

Leveres usamlet med kopbeslag monteret i stolper.

Tilpasset, opmærket, med alle monteringsdele. 

Pladskrav 2 sektioner. område R=350 cm.

Pladskrav 3 sektioner. område R=550 cm.

Qr-kode på redskabet som instruktion.
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Ribbe
VareNr: Nf-1145

reDsKaB fOr stYrKetræNiNG OG  

VariereDe PuLL-uP øVeLser.

• Styrker koorodination, styrke  
 og smidighed.

• Styrker arm- skulder- mave-  
 og rygmuskler.

Ribbe i bøjet Rf rør med Rf stænger som greb og 

afsplintede og pudede robiniestolper som støtte.

Forankres ved nedgravning / støbning.

Leveres med samlet ribbe og løse stolper. 

Højde: til øverste stang ca. 285 cm.   

Bredde: 140 cm. inkl. stolper.

Pladskrav: Område 450 cm. x 550 cm.
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Battling Ropes
• Kraftfuldt konditionstræning

• Styrker arme, skuldre og bryst.

Udføres med stolper i eg eller robinie.

Reb i syntetisk ikke vandsugende materiale.

Standard med to reb a’ 750 cm.

Anden reblængde kan bestilles.

Højde af stolpe 150 cm.

Forankres ved nedgravning / støbning.

Pladskrav: 950 cm. læ. x 350 cm. br.
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