
                       OFS

Street 
Workout 

Omdat buiten fitnessen 
nOg meer deugd dOet!



Street 
Workout 
Bevorder de conditie 
Versterk de teamspirit  
Blijf gezond

Gezonde tijdsbesteding
Steeds meer steden en gemeenten investeren in buitenfitnesspar-
ken. Logisch: het combineert de gezonde buitenlucht met bewe-
ging én sociale interactie.

 

Standaard serie

G-sport

Kids edition

Street workout

Weight serie

Te huur

OFS, dat is ...

80+    gemeenten

200+        OFS-parken

1900+ toestellen



“  Er traint elk ogenblik wel iemand in het  
OFS-fitnesspark. Zowel jong als oud is ontzettend 
enthousiast. De gezonde buitenlucht en het 
sociale contact maken het extra leuk.”

 Johan, sportfunctionaris

•  Een buitenfitness maakt oefenen 

laagdrempelig én plezant.

•  Senioren en personen met een handicap 

bewegen méér. In de gezonde buitenlucht.

•  Het maakt jongeren vertrouwd met 
sporten.

•  Op die manier gaan ze overgewicht tegen.

•  Buiten fitnessen bevordert ook het sociaal 
contact.

•  Outdoor fitness stimuleert balans,  

lenigheid, coördinatie, spierkracht en conditie.

•  Toestellen zijn onderhouds- en 
gebruiksvriendelijk.

•  Via overzichtelijke instructieborden  
met QR-codes lees je snel af hoe je de 

apparaten gebruikt.

•  De fitnesstoestellen voldoen aan de  

Europese norm TÜV 16630 en zijn veilig, 
robuust én weerbestendig.
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voordelen  
van een OFS 
Street Workout 
park

TE HUUR
FITNESS

Jij kiest de toestellen
Het aanbod is ontzettend uitgebreid. Er zijn 
apparaten voor alle spiergroepen. Jij kiest zelf 
welke fitnesstoestellen het best bij jouw doelgroep 
en park passen. Onze adviseurs denken actief met 
je mee.  

Zet jezelf in beweging! 
Nood aan een tijdelijke  
belevingsvolle buitenruimte?  
Je kunt de outdoor fitnesstoestellen van OFS  
ook huren voor een kortere of langere periode.  
Ideaal om alles uit te testen!



Over OFS
OFS verkoopt, verhuurt, plaatst én onderhoudt outdoor 
fitnesstoestellen sinds 2010. We richten ons op scholen, 
openbare pleinen, zorginstellingen, bedrijven en 
vakantiedomeinen. 

We denken mee en geven advies over een buitenfitness 
op maat van jouw gemeente. Als outdoor fitness-
specialist hebben we een ruime voorraad van 
gekwalificeerde fitnesstoestellen voor intensief gebruik. 
En we zijn voortdurend op zoek naar nieuwigheden. 

Onze missie? 
Beweging stimuleren in de gezonde buitenlucht én 
bijdragen tot een sterkere fysieke conditie van jong  
tot oud.  

Instructievideo
Nieuw! Elk toestel krijgt een unieke QR-
code. Wanneer je die scant, toont OFS 
je een instructievideo over hoe je het 
apparaat het best gebruikt!

Follow us!
Scan de QR-code en 
volg ons op Facebook, 
Instagram, Youtube en de 
website.

Wil je meer informatie of een vrijblijvende offerte?  
Neem vandaag nog contact op!

OFS 
Outdoor Fitness Systems
Industriezone De Schacht
Mijnwerkerslaan 33/3
3550 Heusden-Zolder
T. +32 (0)11 72 96 50
info@o-f-s.eu  |  www.o-f-s.eu 


