
     KIIPEILYÄ KAIKILLE. HAASTA ITSESI...! 

Suomalainen uutuus! ClimbStation™

ClimbStation-kiipeilyseinä tuo aidon kiipeilyharrastuksen 
kustannustehokkaasti yritysten ja kiipeilystä kiinnostuneiden 
ihmisten saataville. Toisin kuin perinteiset kiipeilyseinät, 
ClimbStation tarvitsee vähän tilaa, se ei vaadi erityisiä 
turvavaljaita, köysiä, korkeaa tilaa tai kiipeilyohjaajaa.

ClimbStation-kiipeilyseinän käyttö on helppoa. Valitse vain 
sopiva ohjelma ja kiipeile! Valittavissa on lämmittelyyn, 
aerobiseen kestävyyskiipeilyyn tai vaativaan voima- ja 
taitoharjoitteluun suunnitellut vaikeustasot, sekä 
laskeutumisharjoittelu. 

Käyttöliittymä opastaa ja voit seurata taitojesi kehittymistä 
seuraamalla tuloksia näytöltä. 

ClimbStation lisää kestävyyttä ja lihasvoimaa aivan kuten 
perinteinenkin kiipeily. Tämän lisäksi laitteella on lukuisia etuja 
ja harjoittelu ClimbStationilla on hauskaa!

– Kaarle Vanamo, keksijä

“Jännittävää, Haastavaa ja Tehokasta... 
Tämä on ClimbStation”



YRITYS

Suomalainen Joyride Games Oy 
suunnittelee, valmistaa ja markkinoi 
elektronisesti ohjattuja patentoituja 
ClimbStation-kiipeilyseiniä. Pieneen 
tilaan mahtuva, liikuteltava, ylös- ja 
alaspäin rullaava kiipeilyseinä sopii 
ympärivuotiseen lajiharjoitteluun. 

Kiipeilyä kaikille!

Kiipeilyharrastus kiinnostaa sekä naisia että 
miehiä ja ClimbStation-kiipeilyasemasta löytyy 
sopiva reitti kaikentasoisille. Kiipeily kasvattaa 
monipuolisesti lihaskuntoa, kestävyyttä ja 
samalla se on hauskaa viihdettä sekä 
kiipeilijälle että katsojille.

ClimbStationia voidaan käyttää 
useissa kohteissa ja tilaisuuksissa: 

Kuntoilu-, ja 
kiipeilyharjoittelulaitteena 

Vetonaulana ja 
palvelukokonaisuuden 
täydentäjänä

Liiketoiminnan laajennuksena

Markkinointi ja tapahtuma 
aktiviteettinä

DISCOVERY CHANNEL TESTASI 
CLIMBSTATIONIN “BEYOND 

TOMORROW” TV OHJELMASSA

“LOISTAVA TAPA KUNTOILLA JA 
PITÄÄ HAUSKAA SAMALLA”

– ANNA CHOY, JUONTAJA

Helppokäyttöinen ja monipuolinen käyttöliittymä 
opastaa käyttäjäänsä valinnoissa alusta loppuun.



ClimbStation on liikuteltavissa ja tarvitsee vain vähän tilaa
Suuri harrastus pienessä tilassa. ClimbStation tarvitsee vain noin 8 neliön toimintatilan. Laite on 
siirreltävissä omilla pyörillään ja kuljetettavissa peräkärryn avulla. ClimbStation voidaan testata vaikkapa 
vain muutaman kuukauden, jolloin laitteen tuomat hyödyt voidaan kokea ilman suuria investointeja.

Liiketoimintamahdollisuus
ClimbStation on hyvä sijoitus. Tuotto-odotus voidaan laskea riippuen tavoitteistasi, toimintaympäristöstä ja 
toimintatavastasi. Kotisivuillamme on liiketoimintalaskuri (calculator). Tämän avulla voit syöttää erilaisia 
arvioita ja nähdä tulokset lukuina. Kaikissa tapauksissa ClimbStation laajentaa palveluntarjontaasi, lisää 
yrityksesi vetovoimaisuutta, sekä pitää vanhat asiakkaat tyytyväisinä, ellei jopa tuo uusia asiakkaita! 
ClimbStation on ainutlaatuinen uutuus, josta kerrotaan kavereillekin. Ole yhteydessä ClimbStation 
myyjääsi niin kerromme osto-, vuokra- ja leasing-mahdollisuuksista.

Laitteen käytöstä

Kosketusnäytöltä on valittavissa lämmittely, keski– tai vaikea 
kiipeilytaso. Voit seurata millä tasolla olet, tai kuinka monta kaloria 
olet kuluttanut ja millä matkalla. Seinässä on 12 automaattista 
tasoa, sekä manuaaliset asetukset ja hienosäätövalikko, jossa 
voidaan säätää esimerkiksi keskinopeutta tai muita asetuksia. 
Valitse haluamasi asetukset ja vaikeustaso, kiipeily käynnistyy 
automaattisesti, kun olet sopivalla korkeudella 
ja turva-alueesi on tyhjä. Kiivetessäsi nopeasti, 
seinä kiihdyttää vauhtia nopeammin, jos 
lopetat, seinä hidastaa tai pysähtyy. Näinollen 
sinulla on aikaa miettiä seuraavaa siirtoasi. 
Laite on käytössä erittäin hiljainen, eikä siten 
häiritse muuta ympäristöä.



Toimitusaika:
8 - 12 viikkoa + rahti

Takuu:
24 kuukautta

Ominaisuudet:

- 150 cm leveä ja noin 6,5 metriä pitkä kiipeily alue. (kiipeilyhihna)

- Suurin mahdollinen kiipeilynopeus 17 metriä minuutissa

- Vaatii noin 200cm x 400cm lattiapinta-alaa ja noin 4 metrin 
korkeuden

- Korkearesoluutioinen värikosketusnäyttö

- Näyttää ajan, etäisyyden, tason ja kalorikulutuksen, sekä 
meneillään olevan kallistuskulman

- 12 automaattista kiipeilytasoa ja manuaalinen kallistuskulma

- Alhainen virrankulutus (huipputeho kulutus max. 1000W)

- Automaattinen aloitus ominaisuus (hyvä erityisesti tapahtumissa)

- Salasanasuojaus

- Kolikko tai älykortti toiminta lisävarusteena

- Omistajan valikko, sekä teknisen henkilökunnan valikko

- Kielivalinnat

- Paino noin 750 kiloa

Lisätietoja:
www.climbstation.com

ClimbStation™ on 
rekisteröity tavaramerkki, 

joka on Joyride Games Oy:n 
omaisuutta.

 
Suunnittelu ja valmistus 

Suomessa.

Tämä tuote täyttää vaatimusten 
mukaiset standardit 98/37/EY Ja 
kansainväliset säädökset EMC 
directive 2004/108/EY sekä 
2006/95/EY vaatimukset.
Valmistuksessa on noudatettu 
konedirektiivejä ja standardeja:
 
SFS-EN ISO 12100-1 
SFS-EN ISO 12100-2 
SFS-EN ISO 13857
SFS-EN 349 
SFS-EN ISO 13850
SFS-EN ISO 10218-1
SFS-EN 60204-1 
SFS-EN ISO 13849-1 
SFS-EN ISO 14121-1 
SFS-EN 1037

facebook.com/climbstation


