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     Especializada na fabricação e distribuição de academias ao ar livre e 
acessórios urbanos, é considerada pioneira no ramo de academias ao ar livre no 
Brasil, possuindo mais de 15.000 academias ao ar livre espalhadas em território 
nacional, transformando simples espaços em ambientes que abraçam a 
população, trazendo consigo bem-estar e qualidade de vida.

Algumas pessoas acreditam que o homem 
transforma o ambiente. Outras, que o ambiente 

transforma o homem. Nós acreditamos que, assim 
como em um abraço, um tem o poder de 

transformar o outro.

Abrace o bem-estar

José Pedro
Carimbo



Hoje em dia, a qualidade de vida é uma das maiores solicitações de pessoas e famílias que 

querem comprar um apartamento ou uma casa. Ter uma academia no condomínio, por 

exemplo, é um interesse muito comum. 

Não é para menos que isso acontece, já que o tempo é um ar�go cada vez mais escasso no 

dia a dia. Então, ter uma academia no mesmo lugar da casa ou apartamento seria quase um 

sonho.

Felizmente, hoje é possível atender a essa solicitação com equipamentos desenvolvidos 

especialmente para serem usados ao Ar Livre. 

Inves�r dinheiro na Academia ao Ar Livre para seu condomínio é uma escolha inteligente, 

pois ao contrário das academias indoor convencionais, a Academia ao Ar Livre possui 

instalação e manutenção simples e barata, sem a necessidade da disponibilidade de um 

espaço grande e coberto. Sem contar que o valor de aquisição dos aparelhos é bem menor, e a 

manutenção não necessitando de mão de obra especializada quando necessária, podendo ser 

feita por qualquer pessoa com posse do manual do aparelho.

Qualidade de vida e bem-estar 
para o seu Condomínio.

Academia 
Condomínio

Saudável
Espaços seguros, que estimulam a 
interação e a prática de atividades 

físicas em todas as idades.
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Ter uma academia ao ar livre dentro do seu próprio condomínio não é di�cil. Qualquer espaço externo 

sem uso pode vir a ser u�lizado para a instalação dos aparelhos, criando locais de uso comum que 

proporcionam maior qualidade de vida para todos os condôminos, e também proporciona a maior 

valorização condomínio na hora comercialização. 

Dica 1 - Espaço adequado

Se além dos kits de aparelhos mais indicados para condomínios ofertados acima, a Ginast possui 

inúmeros outros que pode ser adquiridos por você. Para maiores informações acesse o nosso site ou entre 

em conta com o representante de sua região.

Dica 3 - Aparelhos extras

3 dicas rápidas para
investir em uma academia

Para ajudar a definir sua escolha de qual academia é mais adequado as necessidades do condomínio, é 

importante ter em mente a quan�dade de usuários que irão u�lizar os aparelhos ao mesmos tempo, assim, 

evitando que  se formem filas de pessoas esperando a liberação dos aparelhos para sua u�lização.  

Para isso a Ginast oferece dois Kits de aparelhos pré-estabelecidas para condomínios que vem a ajudar 

nessa escolha : 

Caminhada Individual / Esqui Individual / Remada Individual / Cavalgada Individual
Múl�plo Exercitador / Surf c/ Pressão de Pernas / Rotação Ver�cal c/ Diagonal Dupla. 

Caminhada Duplo / Esqui Duplo / Remada Duplo / Cavalgada Duplo / Múl�plo 
Exercitador / Surf c/ Pressão de Pernas / Rotação Ver�cal c/ Diagonal Dupla. 

Dica 2 - Escolha dos aparelhos

Kit 1 - 7 aparelhos
Indicado para condomínios com menos de 200 pessoas.

Kit 2 - 7 aparelhos
Indicado para condomínios com mais de 200 pessoas.
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Aparelhos da 
Academia ao Ar Livre 
mais vendidos para 
condomínios

Aumenta a mobilidade dos membros 
inferiores e desenvolve coordenação 
motora.

Individual / Duplo

Caminhada
Simulador de Caminhada | Simulador de Percurso | Passo Aéreo

Múltiplo Exercitador
Multi Exercitador | Multi Estação | Mega Estação | 
Estação Multi Uso

Fortalece, alonga e aumenta a flexibilidade 
dos membros superiores e inferiores.

Aumenta a flexibilidade dos membros 
inferiores, quadris, membros superiores e 
melhora a função cardiorrespiratória.

Individual / Duplo

Esqui
Esquiador | Simulador de Esqui | Elíptico

Fortalece a musculatura das costas e 
ombros.

Individual / Duplo

Remada Sentada
Simulador de Remo

Cavalgada
Simulador de Cavalgada | Remador | Simulador de Remada

Fortalece os grupos musculares dos 
membros inferiores, superiores e aumenta a 
capacidade cardiorrespiratória.

Individual / Duplo

Fortalece os membros superiores, 
melhorando a coordenação motora e a 
mobilidade das articulações e cotovelos.

Rotação Vertical com Diagonal Dupla
Roda de Ombro com Roda Dupla | Volante Diagonal com 
Volante Vertical

Surf com Pressão de Pernas Star
Balanço Lateral com Leg Press | Pêndulo com Exercitador de 
Pernas | Prancha Lateral com Leg Press | Twist Lateral 
Conjugado com Leg Press

Melhora a flexibilidade e agilidade dos 
membros inferiores, quadris e região 
lombar e fortalece a musculatura das coxas 
e quadris.
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Clientes

Condomínios



Entre em contato através do:
(19) 3113-5400

atendimento@ginast.com.br 

Ou acesse o site e saiba mais!
www.ginast.com.br

Abrace o bem-estar

José Pedro
Carimbo




