Parkour-välineitä kouluille?
Sisävälineet:
Miten luoda koulujen saliin parempi ja innostavampi
ympäristö ketteryystaitojen ja parkourin harjoitteluun?
Miten tehdä tämä edullisesti ja mihin säilötään uudet
välineet?
Parkour Akatemia on kehittänyt pieneen tilaan mahtuvia
parkour-välineitä, jotka täydentävät monilta kouluilta
löytyviä perustelinevoimisteluvälineitä.
Tuotantokapasiteettimme on hyvin rajallinen ja eri kokoisia
settejä on myynnissä vuonna 2021 vain muutamia. Lue
seuraavalta sivuilta lisää ja tilaa omasi ennen kuin ne
loppuvat!
Ulkovälineet:
Kiinteästi asennettavia välineitä löytyy Lappsetin
parkour-ulkovälinesarjasta. Lisäksi voit tilata Parkour
Akatemialta liikuteltavan, peräkärryyn sopivan
ulkovälinesetin.
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VÄLINESUUNNITTELUN
EDELLÄKÄVIJÄ
Suunnittelu pohjaa opettamiseen
Parkour Akatemian ammattitaito välinesuunnittelussa ponnistaa sen
ymmärtämisestä, kuinka eri-ikäisille ja tasoisille harrastajille opetetaan
parkouria. Taitotason skaalaaminen eri käyttäjille on suunnittelun ytimessä.

Kokemus sisävälineistä
Olemme suunnitelleet ja olleet mukana toteuttamassa yli 20:ta uniikkia
parkour-aluetta ja sisäharjoitustilaa. Lisäksi olemme toteuttaneet satoja
yksittäisiä välineitä sisäharjoitteluun. Olemme olleet myös luomassa
eurooppalaista turvallisuusstandardia parkour-välineille ja -alueille osana
kansainvälistä työryhmää.

Kokemus ulkovälineistä
Olemme luoneet yhteistyössä Lappset Groupin kanssa kaksi kokonaista
parkour-tuotesarjaa, joiden välineitä on on myyty tuhansia ympäri maailmaa.
Ensimmäinen tuotesarja voitti Vuoden Liikuntatuote -palkinnon. Vuonna 2019
julkaistua sarjaa ovat ylistäneet erityisesti parkour-harrastajat.

Olemme parhaita
lajissamme*
* Kyllä, ja lajimme on inspiroivien välineiden ja
opetusmenetelmien suunnittelu parkourin
harjoitteluun.

S-KOKOINEN PARKOUR-VÄLINESETTI SISÄLLE
Setti S
Tämä välinekokonaisuus on hyvä täydentämään
monipuolista telinevoimisteluvälineistöä.
Mahdollistaa erityisesti parkourille tyypilliset
tarkkuushypyt ja tasapainoilun.
Sisältää:
●
●
●
●

matala tasapainoilutanko
neljä lyhyttä solumuovipuomia
5 kpl paksuja laskeutumisalustoja
(solumuovi)
10 kpl ohuita laskeutumisalustoja
(solumuovi)
Etuhinta syksyllä 2021: 935 € +alv.
Voimme toimittaa näitä 2021: 5 kpl
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M-KOKOINEN PARKOUR-VÄLINESETTI SISÄLLE
Setti M
Tämä sopii kouluille, joilla on jo jonkin verran muita
välineitä, mutta joita on hyvä täydentää sopimaan
paremmin parkouriin. Välineiden käyttö edellyttää
tilan, jossa on puolapuut.
Sisältää:
●

puolapuihin liittettävä ylityskehikko

●

puolapuihin liitettävä ramppi
seinäponnistuksiin ja -juoksuihin

●
●

neljä lyhyttä solumuovipuomia
5 kpl paksuja laskeutumisalustoja
(solumuovi)
10 kpl ohuita laskeutumisalustoja
(solumuovi)

●

Etuhinta syksyllä 2021: 2725 € +alv
Voimme toimittaa näitä 2021: 3 kpl
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L-KOKOINEN PARKOUR-VÄLINESETTI SISÄLLE
Setti L
Tämä sopii kouluille, jotka löytävät varastostaan 1,2
m x 1,8 m kolon ja joiden varaston ovi on ainakin
120 cm leveä. Tätä settiä ei tarvitse täydentää
koulun välineillä ja sitä voi käyttää monipuolisesti
parkour-harjoitteluun. Kaikki välineet voi pakata
kärryyn joka toimii itsessäänkin välineenä.
Sisältää:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

monitoimivaunu
kaksi ramppia seinäjuoksuihin ja
-ponnistuksiin
kaksi ylityslaatikkoa
kaksi ylitys- ja seinäponnistuslaatikkoa
matala tasapainoputki
kaksi pitkää tasapainopuomia
kolme lyhyttä ja matalaa puomia
4 kpl paksuja laskeutumisalustoja
8 kpl ohuita laskeutumisalustoja

Etuhinta syksyllä 2021: 9 500 € +alv
Voimme toimittaa näitä 2021: 1 kpl
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PERÄKÄRRYLLINEN VÄLINEITÄ ULKOTILOIHIN
Parkour-kärry
Tämä sopii kouluille, joissa halutaan treenata
parkouria ulkona ja pitää välineet liikuteltavina.
Sopii esimerkiksi kunnille, jotka haluavat kierrättää
välineitä koululta toiselle.
Sisältää:
●
●
●
●
●
●

2 kpl suurta teräsputkitelinettä
3kpl monikäyttöisiä, erikokoisia bokseja
2kpl puomimaisia tasoja, jotka voi kiinnittää
telineisiin
2kpl tasapainoputkea, jotka voi kiinnittää
telineisiin
2kpl ramppeja/tasoja, jotka voi yhdistää
telineisiin
8 kpl maahan sijoitettavaa hyppykiveä

Etuhinta syksyllä 2021välineet: 8 900€ + alv.
Sopivan peräkärryn hinta (ei kuulu tilaukseen): 1500
€ - 3000€ + alv.
Voimme toimittaa näitä 2021: 2kpl
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KIINTEÄT PARKOUR-VÄLINEET ULKOTILOIHIN
Lappset Groupin parkour-välineet
Olemme olleet tiiviissä yhteistyössä Lappset
groupin kanssa yli 10 vuotta ja kehittäneet yhdessä
kaksi eri parkour-välinesarjaa ulkotiloihin. Välineet
asennetaan kiinteästi ulkotiloihin. Välineistä on
saatu loistavaa palautetta ja ensimmäinen
välinesarja on voittanut myös Vuoden liikuntatuote
-kilpailun.
Välineiden materiaalit ovat kestäviä ja niiden
houkutteleva ulkomuoto innostaa eri ikäisiä
kokeilemaan ja liikkumaan.
Käy katsomassa katalogia, välineisiin liittyviä
videoita ja kuvia sekä hinnasto osoitteessa:
https://www.lappset.ﬁ/Tuotteet/Liikuntavalineet/
Dash-Parkour
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Lue lisää:
https://www.parkourakatemia.ﬁ/parkour-valineet

Kysy lisätietoa

Suvi Ekroos, tuottaja
050 4270827
suvi.ekroos@parkourakatemia.ﬁ
Perttu Pihlaja, toimitusjohtaja
050 3021696
perttu.pihlaja@parkourakatemia.ﬁ

