
 

 

 

 

 

 

 

 

Et lavterskel tiltak for egenorganisert idrett og folkehelsen 

Innendørs elementer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VEGG HENGT RIBBEVEGG 

 

 En vegghengt versjon av den klassiske ribbeveggen 

Ribbeveggen brukes til styrketreningsøvelser enten med egen 

 kroppsvekt eller med strikk som ytre belastning. Elementet er 

 også mye benyttet til bevegelighetstrening samt til en rekke 

 turninspirerte øvelser. Populært klatrestativ blant barn. 

Dimensjoner: 

H: 2500 MM 

 B: 1500 MM 

 D: 200 MM 

 

 PRIS: 11.460,- eks. mva. 

Prisen tar utgangspunkt i oppgitte mål. Spør oss om pris på frakt. Vi kan skreddersy 

ribbevegger etter egne mål, men da for et tillegg i prisen. Be oss om et uforpliktende tilbud. 

 

 

VEGG HENGT SALMON LADDER 

 

En av flaggskipelementene fra blant annet den 

populære TV-serien American Ninja Warrior 

Et apparat som utfordrer de aller tøffeste. 

Dimensjoner: 

H: 1500 MM 

B: 1200 MM (for å passe eventuelle spikerslag i tre) 

D: 886 MM 

 

PRIS: 15.440,- eks. mva.  

Prisen inkluderer to stk. lakkerte metallstenger til bruk. 

Spør oss om pris på frakt. 



VEGG HENGT CHINS-STANG 

 

En enkelt vegghengt klassisk chins-stang 

En enkelt apparat som passer for alle. 

Dimensjoner: 

B: 1200mm (for å passe eventuelle spikerslag i tre) 

D: 800mm 

PRIS: 3.495,- eks. mva.  

Prisen tar utgangspunkt i oppgitte mål. Spør oss om pris på frakt. Vi kan skreddersy 

vegghengte chins-stenger etter egne mål, men da for et tillegg i prisen. Be oss om et 

uforpliktende tilbud. 

 

VEGG HENGT MONKEYBAR 

En enkel vegghengt Monkeybar 

 

Eksempeltegning på Tufteparken, her bestående av 3 elementer med ulik avstand på tverrør, satt sammen 

på forskjellige nivåer. 

Kanskje det apparatet som har den aller mest intuitive bruken, gjennom øvelsen armgang, 

som de aller fleste kjenner til. 

Dimensjoner: 

L: 3000mm (pr. element) 

B: 1200mm (pr. element) 

PRIS: 3m Monkeybar med 500mm tverrør 21.780,- eks. mva.  

PRIS: 3m Monkeybar med 833mm tverrør 21.379,- eks. mva.  

 



Prisen tar utgangspunkt i oppgitte mål. Spør oss om pris på frakt. Vi kan skreddersy 

vegghengt Monkeybar etter egne mål, men da for et tillegg i prisen. Be oss om et 

uforpliktende tilbud. 
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