
Dom TABER, ŠmARTno 70, CERkljE nA GoREnjskEm, jE DoBil pRAvi in
RAzvojno DovRŠEni zunAnji vADBEni pARk, nAmEnjEn sTARosTnikom in vsEm

osTAlim upoRABnikom, ki so iz RAzličnih RAzloGov GiBAlno omEjEni in jE
njihovo osnovno GiBAnjE oslABljEno. 

“Elanov zunanji vadbeni park za starejše je zasnovan tako, da so ključne sposobnosti, ki 
jih razvija uporabnik: moč, ravnotežje in gibljivost. To so poleg vzdržljivosti ključne gibalne 

sposobnosti za ohranjanje funkcionalnih zmožnosti v starosti.” dr. vojko strojnik, Fakulteta za 
šport ljubljana

TuDi sTARosT moRA BiTi lEpA.

prosimo, da nam vašo udeležbo na predstavitvi parka potrdite preko e-pošte:
info@domtaber.si in/ali borut.bizjak@elan.si ali na tel št. 04 53 51 333,

do vključno srede, 12. 04. 2017.

vabita vas Elan inventa d.o.o in Dom Taber.

v pETEk, 14. 04. 2017 | oB 10. uRi | 
Dom Taber | Cerklje na Gorenjskem

VABILO

PREDSTAVITEV 
NOVEGA 

ZUNANJEGA
VADBENEGA PARKA



zunAnji vADBEni pARk
namEnjEn sTarosTnikom in vsEm osTalim uporabnikom,

ki so iz različnih razlogov gibalno omEjEni
in jE njihovo osnovno gibanjE oslabljEno. 

zunanji vadbeni park je lahko umeščen v okolicah domov 
za ostarele, v naseljih z oskrbovanimi stanovanji, v sk-
lopu rehabilitacijskih ustanov, v parkih in ob sprehajalnih 
poteh, ter drugih priljubljenih zbirališčih starostnikov in 
gibalno omejenih oseb.

vadbEnE posTajE so namenjene predvsem:

•	 izboljšEvanju ravnoTEžja, 
•	 izboljšEvanju koordinacijE in moči, 
•	 TEr spodbujajo k ponovni čimboljši 

gibljivosTi in pokončni drži uporab-
nikov. 

zasnovane so tako, da je uporaba enostavna in le redko 
dovoljujejo napake, hkrati pa so možnosti uporabe zelo 
široke.

z redno in sistematično vadbo si lahko osebe močno 
izboljšajo kakovost življenja in bivanja, saj redna in 
pravilna vadba izboljša tako splošno počutje kot svo-
bodo gibanja. 

obremenitve pri posameznih vajah se lahko stopnjujejo, 
zato so vadbene enote neprestan izziv uporabnikom za 
doseganje novih ciljev.



vadbEnE posTajE iz masivnEga lEsa in aluminija
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vadbEnE posTajE so izdElanE iz posEbEj prEpariranEga masivnEga lEsa in aluminija, zago-
Tavljajo dolgo življEnjsko dobo na prosTEm brEz posEbnEga vzdržEvanja. so zElo sTa-
bilnE in upošTEvajo vsE vidikE varnosTi. izdElanE so s sTilom, ki sE odlično zlijE z naravnim 
okoljEm in Tako Tak park hiTro posTanE prosTor za dnEvna družEnja in hkraTi spodbuja 
in moTivira h gibanju.

zunanji vadbeni park
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