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Техническа спецификация и информация относно монтаж, 
експлоатация и поддръжка на съоръжението 

 
SFS-CPL2 

 
 
 

1. Употреба на съоръжението: 
 

- Тарзан с дълги лостове, 45 гр. стълба, халки, 3 лоста за набиране, 
дълъг лост, 2 шведски стени, двойна стрийт успоредка, комбинирана 
стойка за лицеви опори, хендстенд, триъгълен лост – базови уреди за 
всяка стрийт фитнес площадка, позволяващи пълноценна тренировка 
и разтягания 

- максимално тегло на всеки от трениращите – 99 кг  
 
2. Техническа информация: 
- размери Д/Ш/В – 6125 х 4323 х 2500 мм 
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- зона за безопасност – 9125 х 7323 мм 
- височина на свободно падане – 220 мм 
- монтажът се извършва чрез директно забеторнирване или с 

анкериране като за целта е необходима бетонна площадка с дебелина 
10 см или отделни фундаменти, по приложена по-долу схема. 

- необходими крепежни елементи – в случай на анкериране - 54 броя 
сегментни анкери М12 с 54 броя защитни капачки 

- за изработката на фитнес уреда се използват сертифицирани 
стоманени профили с необходимите сечения и дебелини на стените 

- покритието е двуслойно с първи слой от цинков грунд и втори слой 
от прахова боя с предназначение за използване на открито 

- всички елементи на фитнес уреда са сглобени по начин, 
непозволяващ разглобяването им без специален инструмент 

- при изработката на съоръжението са спазени всички изисквания на 
стандарт EN16630 за липсата на неподходящи елементи 
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1. Инспекция и контрол на съоръжението - съоръжението за външен 

фитнес подлежи на периодичен контрол от страна на 
стопанисващата го организация и при установяване на нередности, 
свързани с правилната му употреба, следва те да бъдат отстранени. 
Видовете инспекции са както следва: 
 

- визуална инспекция /при честа експлоатация тя може да бъде и 
всекидневна, но минимум веднъж на 15 дни/ - служи за установяване 
на опасности, възникващи вследствие на вандализъм и атмосферни 
влияния – липсващи елементи, нарушена цялост на съоръжението, 
състояние на основата около самото съоръжение 

- инспекция на стабилността и правилното функциониране на уреда – 
на всеки три месеца  
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- основна инспекция, отговаряща за цялостното състояние на уреда и 
основно за безопасността на трениращите – всяка година. 

 
2. Гаранция на съоръжението - гаранционният срок на фитнес уредът за 

открито е две години, считано от датата на подписване на приемо-
предавателния протокол и покрива следните дефекти: 
- дефекти от некачествена изработка на изделието; 
- дефекти от вложени некачествени материали при изработката. 

 
Гаранцията на спортното оборудване не е валидна при неправилна 

експлоатация и поддръжка, както и при установен акт на вандализъм. 
 
 

 
 
 
 
 

/Инж.Николай Кекевски/ 


