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A Movicidade, Estudos e Equipamentos Urbanos Lda, empresa especializada na 
concepção, produção e comercialização de soluções e equipamentos urbanos, ini-
ciou actividade em 1989. Aliando inovação e qualidade na procura de soluções in-
tegradas, a Movicidade fabrica todos os seus produtos em território nacional. 

A MOVIFIT, segmento da Movicidade, produz e instala estruturas metálicas de trei-
no funcional indicadas para a prática de exercício e fitness exterior. Temos orgulho em 
oferecer estações de treino/fitness para exterior, em aço galvanizado, com um ex-
celente acabamento e design atraente, por forma a que resistam ao clima oceâni-
co Português, e ao uso mais extremo. Com um acabamento durável e vibrante, estes 
equipamentos são facilmente instalados e requerem uma manutenção minima.

Estrutura de Fitness Exterior inserida em antigo parque infantil.
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Cod: ETF-11 
Conjunto barras elevações a difer-
entes alturas p/ transições.

Cod: ETF-12 
Barras Elevações a duas alturas e 
uma de trabalho de solo.

Cod: ETF-13 
Monkey-Bar’s Duplas a dois niveis, 
p/ transições.

Ginásio de Barras Barra Elevações Tríplica Monkey-Bar Dupla

Cod: ETF-14 
Estação de treino com 2 niveis de 
monkey-bars e 6 postos de elev.

Cod: ETF-15 
Estação “Cobra” Completa

Cod: ETF-16 
Barra para Monkey-bar ou el-
evações.

Monkey-Bar & 6 Elevações M.Bar . Cobra . 4 Elevações Barra Cobra

Cod: ETF-17 
Parede para “Bandeira”.

Cod: ETF-18 
Permite todo o tipo de elevações 
(muscle-ups, chin, etc)

Cod: ETF-19 
Barras de fundos para nivel 
básico.

Parede Sueca Barra Elevações Clássica Barras Paralelas Baixas

Cod: ETF-20 
Nivel básico e avançado, permite 
transições.

Cod: ETF-21 
Barras paralelas clássicas.

Cod: ETF-22 
Mesa de “trabalho” próxima do 
chão.

Barras Paralelas Duplas Barras Olimpicas “Mesa” Treino
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Os equipamentos podem ser instalado como uma “ilha” de estações de exercício ao ar livre, 
num parque desportivo de rua, ou espaçados ao longo de um percurso de caminhada. É efi-
caz para todas as idades, desde crianças do ensino básico até aos utilizadores seniores. 
As estruturas modulares da MoviFit adaptam-se a um ambiente rural ou numa comunidade 
urbana.

www.movicidade.com

Cod: ETF-23 
Estação de treino para 5 com 
banco de abdominais.

Cod: ETF-24 
Estação de treino completa para 6 
pessoas.

Cod: ETF-25 
Banco de treino,adapta-se a difer-
ente inclinações.

4Barras Elev. & Banco Abd Estação Standard Banco Abdominais

Cod: ETF-26 
Barras paralelas com alturas 
variáveis.

Cod: ETF-27 
Estação Triangular com barras 
para elevações com transição.

Cod: ETF-28 
Barras de elevação com várias 
alturas para fácil transição.

Barra Elevações Dupla Estação Triangular Estação Mista

Cod: ETF-29 
Barras paralelas duplas.

Cod: ETF-30 
Colunas de Fundos, para treino de 
paralelas.

Cod: ETF-31 

Barras Paralelas Duplas Colunas de Fundos Estação Mini Completa

Cod: ETF-09 
“Box” para treino funcional, com 
vários acessórios, barras, etc.

CrossBox As nossas estruturas de treino, por serem modulares po-
dem ser adaptadas e costumizadas de acordo com as ne-
cessidades funcionais e disponibilidade espacial de cada 

cliente ou projecto.

Tratam-se de estruturas extremamente robustas, cujos 
calculos de stress e pesos foram calculados computa-
cionalmente, e testadas posteriormente em prótotipos 
por técnicos certificados nas várias modalidades “funcion-
ais”, para garantir e salvaguardar a funcionalidade e solici-

tações das nossas estruturas..
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Estrutura de treino funcional inserida em areal.

A  prática da actividade fisica e um estilo de vida activo, são essenciais para a melhoria da 
saúde.
A MOVIFIT é um parceiro, no aliciamento dos jovens para as vantagens da atividade fisica 
no espaço público, através da instalação de áreas de exercício e treino funcional ao ar livre, 
que dinamizam a sociedade.

O conceito de exercício ao ar livre assegura que todos podemos obter benefícios num am-
biente saudável. 

A nossa grande variedade de equipamentos, proporciona uma escolha específica na elabo-
ração de estruturas de treino funcional em espaços exteriores e de lazer.
O exercicio funcional para todas as idades, permite aumentar a agilidade, flexibilidade, re-
sistência e saúde cardiovascular dos seus utilizadores. 

O nosso departamento técnico analisa gratuitamente a implantação deste tipo de equipa-
mentos, adaptando-os às suas necessidades. 
Envie-nos um email para comercial@movicidade.eu a solicitar uma cotação, ou ligue para o 
+351960071700 | +351962422100

Propomos  a melhor solução em equipamento fitness exterior na relação qualidade/preço.


