
เครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง
 รุ่นมาตรฐาน S

FND’Playground

PER IDS
ศูนยรวมเครื่องออกกําลังกายกลางแจง และเครื่องเลนสนามเด็กเลนศูนยรวมเครื่องออกกําลังกายกลางแจง และเครื่องเลนสนามเด็กเลน



สารบัญ

FND’Playground

PER IDS
ศูนยรวมเครื่องออกกําลังกายกลางแจง และเครื่องเลนสนามเด็กเลน

หมายเหตุ:

1) G�O�� �: บริหารแขน-หัวไหล่-หน้าอก
2) G�O�� B: บริหารแขน-ขา-สะโพก
3) G�O�� C: บริหารขา-หัวเข่า
4) G�O�� D: บริหารขา-หัวเข่า-หน้าท้อง
5) G�O�� �: บริหารแขน-ขา-หน้าท้อง
6) G�O�� F: บริหารแขน-หน้าอก-ขา
7) G�O�� G: บริหารเอว-สะโพก-ขา
8) G�O�� H: บริหารมือ-แขน-หัวไหล่-หน้าท้อง-หลัง

ลูกค้าสามารถเลือกสั่งผลิตสีเครื่องเล่นได้ 4 สี ได้แก่ สีนํ้าเงิน, สีแดง, 

สีเขียว และสีเหลืองตามตัวอย่างด้านบน หากลูกค้าต้องการสีอื่น สามารถ

สอบถามกับทางทีมงานได้
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G�O�� �: บริหารแขน-หัวไหล่-หน้าอก

หนา: 1

FND-S-02 
อุปกรณบริหารแขน-หนาอก-หัวไหล 

(แบบดึงยกตุมนํ้าหนัก) 
ขนาด 100x100x170 ซม.

FND-S-23 
อุปกรณบริหารกลามเนื้อแขน-หัวไหล

 (แบบดึงยกตัว) 
ขนาด 100x100x160 ซม.

FND-S-01 
อุปกรณบริหารแขน-หนาอก-หัวไหล

 (แบบถาง-หุบยกตุมนํ้าหนัก)
ขนาด 100x100x160 ซม.

FND-S-42 
อุปกรณบริหารแขน-หนาอก-หัวไหล 

(แบบดันสปริง) 
ขนาด 100x100x160 ซม.

FND-S-73
อุปกรณบริหารแขน-หนาอก-หัวไหล

(แบบดันสปริงคู) 
 ขนาด 100x100x160 ซม.

FND-S-72
อุปกรณบริหารกลามเนื้อแขน-หัวไหล 

(แบบดันยกตัว)  
ขนาด 100x100x160 ซม.

FND-S-25 
อุปกรณบริหารแขน-หนาอก-หัวไหล-ขา

(แบบถางหุบ-ปนจักรยาน) 
ขนาด 100x160x160 ซม.

FND-S-39
 อุปกรณบริหารแขน-หนาอก-หัวไหล-ขา 

(แบบดึงยกนํ้าหนัก-ปนจักรยาน)  
ขนาด 100x160x160 ซม.

FND-S-52
อุปกรณบริหารแขน-หนาอก-หัวไหล

(แบบยกนํ้าหนักตัว) 
ขนาด 100x100x160 ซม.



G�O�� �: บริหารแขน-หัวไหล่-หน้าอก

G�O�� B: บริหารแขน-ขา-สะโพก

หนา: 2

G�O�� �: บริหารแขน-หัวไหล่-หน้าอกG�O�� �: บริหารแขน-หัวไหล่-หน้าอก

FND-S-41
อุปกรณบริหารแขน-หนาอก-หัวไหล-ขา

(แบบแขน-ขายกนํ้าหนัก) 
ขนาด 100x160x160 ซม.

FND-S-40
 อุปกรณบริหารแขน-หนาอก-หัวไหล-ขา

(แบบแขน-ขายกนํ้าหนัก) 
ขนาด 100x160x160 ซม.

FND-S-17
 อุปกรณบริหารขา-สะโพก-หัวไหล 

(แบบโยก-วิ่งลอถวง) 
ขนาด 100x100x160 ซม.

FND-S-55
อุปกรณบริหารแขน-ขา-สะโพก-หัวไหล

(แบบลอถวง) 
ขนาด 100x100x160 ซม.

FND-S-03
 อุปกรณบริหารขา-สะโพก-หัวไหล 

(แบบโยก-เดินสลับเทา) 
ขนาด 100x100x160 ซม.

FND-S-20
อุปกรณบริหารขา-สะโพก-หัวไหล
 (แบบโยก-เดินสลับเทาเพลาคู)        
ขนาด 100x100x160 ซม.

FND-S-32
  อุปกรณบริหารขา-สะโพก-หัวไหล 

(แบบโยก-เดินสลับ เสาคู) 
ขนาด 100x130x160 ซม.



G�O�� B: บริหารแขน-ขา-สะโพก

G�O�� C: บริหารขา-หัวเข่า

หนา: 3

FND-S-14
อุปกรณบริหารขา-สะโพก 

(แบบเดินสลับเทา) 
ขนาด 100x100x90 ซม.

FND-S-53
อุปกรณบริหารเอว-สะโพก

(แบบสกี) 
ขนาด 100x100x120 ซม.

FND-S-19 
อุปกรณบริหารขา-สะโพก-หัวไหล 

(แบบโยก-เดินสลับเทาคู) 
ขนาด 100x130x160ซม.

FND-S-60
อุปกรณบริหารขอเขา-ขา 

(แบบจักรยานลอเหล็กนั่งตรง)
 ขนาด 100x100x130 ซม.

FND-S-05
อุปกรณบริหารขอเขา-ขา 

(แบบจักรยานลอเหล็กนั่งพิง)
 ขนาด 100x100x80 ซม.

FND-S-04
 อุปกรณบริหารขอเขา-ขา 

(แบบจักรยานลอเหล็กนั่งตรง)
ขนาด 100x100x90 ซม.

FND-S-59
อุปกรณบริหารขอเขา-ขา 
(แบบจักรยานลอเหล็กนั่งพิง) 
ขนาด 100x140x80 ซม.

FND-S-54
  อุปกรณบริหารแขน-ขา

(แบบโยก-ปน) 
ขนาด 100x100x150 ซม.



G�O�� D: บริหารขา-หัวเข่า-หน้าท้อง

หนา: 4

FND-S-07
อุปกรณบริหารแขน-เขา-ลดหนาทอง 

(แบบมาโยก)
 ขนาด 100x100x120 ซม.

FND-S-21
 อุปกรณบริหารขา-หนาทอง 

(แบบถีบลอยาง) 
ขนาด 100x100x100 ซม.

FND-S-06
อุปกรณบริหารแขน-เขา-ลดหนาทอง

(แบบถีบ-ดึงลอยาง)
 ขนาด 100x100x100 ซม.

FND-S-22
 อุปกรณบริหารแขน-ขา-หนาทอง

(แบบดึง-ถีบตุมนํ้าหนัก) 
ขนาด 100x100x90 ซม.

FND-S-47
อุปกรณบริหารขา-หัวเขา

(แบบถีบลูกนํ้าหนัก) 
ขนาด 100x100x80 ซม.

FND-S-26
 อุปกรณบริหารหนาทอง-ออกกําลังขา

(แบบสปริงถีบ)     
ขนาด 100x100x80 ซม.

FND-S-28
 อุปกรณบริหารขา-แกปวดเขา 

(แบบถีบลูกนํ้าหนักขาคู) 
ขนาด 100x100x80 ซม.

FND-S-33
   อุปกรณบริหารขา-แกปวดเขา 

(แบบแกวง-ยกสลับขา) 
ขนาด 100x100x80 ซม.

FND-S-15
อุปกรณบริหารขา-แกปวดเขา

(แบบแกวงขาคู)
 ขนาด 100x100x80 ซม.



G�O�� D: บริหารขา-หัวเข่า-หน้าท้อง

G�O�� �: บริหารแขน-ขา-หน้าท้อง

หนา: 5

FND-S-49
อุปกรณบริหารขา-ขอเขา

(แบบขาแกวงสลับยกนํ้าหนัก) 
ขนาด 100x100x80 ซม.

FND-S-29 
 อุปกรณบริหารหนาทอง-ออกกําลังขา

(แบบนั่งซิทอัพ)  
ขนาด 100x140x110 ซม.

FND-S-48
อุปกรณบริหารขา-ขอเขา

(แบบขาแกวงสลับยกนํ้าหนัก) 
ขนาด 100x100x80 ซม.

FND-S-61
อุปกรณบริหารขา-เขา-นอง (แบบขาดันยกตัว) 
ขนาด 150x160x100 ซม.

FND-S-24
อุปกรณบริหารขอเขาและออกกําลังแขน 

(แบบถีบ-ดึงยกลูกนํ้าหนัก)
 ขนาด 100x100x80 ซม.

FND-S-09
 อุปกรณบริหารแขน-ลดหนาทอง

 (แบบดึงยกตุมนํ้าหนัก) 
ขนาด 100x100x110 ซม.

FND-S-08
อุปกรณบริหารแขน-ลดหนาทอง-นวดหลัง

(แบบดึงยกตุมนํ้าหนัก)
 ขนาด 100x100x110 ซม.



G�O�� �: บริหารแขน-ขา-หน้าท้อง

หนา: 6

G�O�� �: บริหารแขน-ขา-หน้าท้อง

FND-S-13
อุปกรณบริหารหนาทอง-ขา-เขา

(แบบนอนซิทอัพ-ขายกตุมนํ้าหนัก) 
 ขนาด 100x100x60 ซม.

FND-S-10
 อุปกรณบริหารแขน-หัวไหล-หนาอก

 (แบบนอนยกนํ้าหนัก)
 ขนาด 100x100x150 ซม.

FND-S-16
อุปกรณบริหารหนาทอง-แขน-หัวไหล 

(แบบดึงยกตัว)  
ขนาด 100x100x100 ซม.

FND-S-50
  อุปกรณบริหารแขน-หนาทอง

(แบบดึงกรรเชียง)
 ขนาด 100x140x100 ซม.

FND-S-51
 อุปกรณบริหารแขน-หนาทอง

(แบบดันกรรเชียง)
 ขนาด 100x140x100 ซม.

FND-S-36
  อุปกรณบริหารแขน-หนาทอง

 (แบบกรรเชียงเดี่ยว) 
ขนาด 100x140x100 ซม.

FND-S-58
 อุปกรณบริหารแขน-หนาทอง

 (แบบยืน) 
ขนาด 100x100x185 ซม.

FND-S-37
 อุปกรณบริหารแขน-หนาทอง 

(แบบยืน) 
ขนาด 100x100x160 ซม.



G�O�� F: บริหารแขน-หน้าอก-ขา

หนา: 7

FND-S-77
อุปกรณบริหารแขน-หัวไหล-หนาอก 

(แบบนั่งยกนํ้าหนัก) 
ขนาด 100x100x120 ซม.

FND-S-78
อุปกรณบริหารแขน-หัวไหล-หนาอก

 (แบบนั่งดึงยกนํ้าหนัก) 
ขนาด 100x100x120 ซม.

FND-S-31
  อุปกรณบริหารแขน-หัวไหล-หนาอก

(แบบนั่งยกนํ้าหนัก)
 ขนาด 100x100x120 ซม.

FND-S-80
อุปกรณบริหารแขน-หัวไหล-หนาอก 

(แบบนั่งกดยกนํ้าหนัก) 
ขนาด 100x100x120 ซม.

FND-S-65
อุปกรณบริหารขา-เขา-นอง
(แบบขาถีบลูกนํ้าหนัก) 

ขนาด 100x120x100 ซม.

FND-S-79
อุปกรณบริหารแขน-หัวไหล-หนาอก 

(แบบนั่งดันยกนํ้าหนัก) 
ขนาด 100x100x120 ซม.

FND-S-66
อุปกรณบริหารแขน-หนาอก-หนาทอง

 (แบบดึงลูกนํ้าหนัก) 
ขนาด 100x120x110 ซม.



G�O�� G: บริหารเอว-สะโพก-ขา

หนา: 8

G�O�� G: บริหารเอว-สะโพก-ขา

FND-S-35
อุปกรณบริหารขอสะโพก

 (แบบยืนบิดเอวคู) 
ขนาด 100x120x100 ซม.

FND-S-30
  อุปกรณบริหารเอว - สะโพกคู 

(แบบนั่งและยืนบิดเอว) 
ขนาด 100x140x120 ซม.

FND-S-11
อุปกรณบริหารขอสะโพก

 (แบบบิดเอวเดี่ยว) 
ขนาด 100x100x100 ซม.

FND-S-45
  อุปกรณบริหารเอว-แผนหลัง-ขา
(แบบนั่งบิดเอวนวดหลัง และขา)

 ขนาด 100x100x100 ซม.

FND-S-18
 อุปกรณบริหารขอสะโพก 

(แบบแกวงตัว) 
ขนาด 100x100x120 ซม.

FND-S-57
  อุปกรณบริหารเอว - สะโพกคู 

(แบบนั่งและยืนบิดเอว) 
ขนาด 100x140x120 ซม.

FND-S-74
 อุปกรณบริหารแขน-ขอเขา-ขา

(แบบยํ่าเทา)   
ขนาด  100x100x135 ซม.

FND-S-56
 อุปกรณบริหารขา-สะโพก

(แบบเตะขาดานขาง) 
ขนาด 100x100x120 ซม.

FND-S-38
  อุปกรณบริหารขอเขา-ขา 

(แบบยํ่าเทา) 
ขนาด 100x100x135 ซม.



G�O�� G: บริหารเอว-สะโพก-ขา

หนา: 9

FND-S-76
อุปกรณบริหารขา-สะโพก (แบบลูเดินลูกกลิ้ง)    
ขนาด 100x120x120 ซม.

FND-S-34
  อุปกรณบริหารดัดหลัง-ยืดเสน-นวดฝาเทา

ขนาด 100x100x80 ซม.

FND-S-12
อุปกรณบริหารหนาทอง-ยืดเสน

(แบบยืนดัดหลัง)
 ขนาด 100x100x90 ซม.

G�O�� H: บริหารมือ-แขน-หัวไหล่-หน้าท้อง-หลัง

FND-S-44
 อุปกรณบริหารแขน-หัวไหล-ยืดเสน

(แบบหมุนวงลอคู) 
ขนาด 100x100x160 ซม.

FND-S-75
 อุปกรณบริหารขอมือ-แขน-หัวไหล

(แบบหมุนวงลอผสม)    
ขนาด 100x120x160 ซม.

FND-S-43
อุปกรณบริหารขอมือ-แขน-หัวไหล

(แบบหมุนวงลอคู) 
ขนาด 100x120x140 ซม.

FND-S-67
อุปกรณบริหารกลามเนื้อสวนหลัง  

ขนาด 100x100x75 ซม.

G�O�� G: บริหารเอว-สะโพก-ขา

G�O�� H: บริหารมือ-แขน-หัวไหล่-หน้าท้อง-หลัง



G�O�� H: บริหารมือ-แขน-หัวไหล่-หน้าท้อง-หลัง

หนา: 10

FND-S-62
   อุปกรณบริหารแขน-ไหล

(แบบนั่งยกนํ้าหนัก) 
 ขนาด 100x100x80 ซม.

FND-S-63
   อุปกรณบริหารแขน-ไหล

(แบบกดยกนํ้าหนัก) 
ขนาด 100x100x80 ซม.

FND-S-64
   อุปกรณบริหารแขน-ไหล

(แบบดันยกนํ้าหนัก) 
ขนาด  100x100x80 ซม.

G�O�� H: บริหารมือ-แขน-หัวไหล่-หน้าท้อง-หลัง

FND-S-27
 อุปกรณบริหารแขน-ยืดตัว 
(แบบโหนบารเดี่ยว-บารคู)  
ขนาด 100x100x200 ซม.

FND-S-68
  อุปกรณบริหารแขน-หัวไหล

(แบบบารยกตัวคู)  
ขนาด 70x165x120 ซม. 

FND-S-70
   อุปกรณบริหารแขน-หัวไหล-เอว

(แบบบารหวงโหน-บิดตัว) 
ขนาด 100x100x220 ซม. 

FND-S-71
  อุปกรณบริหารแขน-หัวไหล-หนาทอง

(แบบบารโหน-ยกตัว-ดันขอ)  
ขนาด 70x100x220 ซม.

FND-S-69
   อุปกรณบริหารแขน-หัวไหล

(แบบบารยกตัว-ดันขอ) 
 ขนาด 70x100x110 ซม. 

FND-S-46
  อุปกรณบริหารแขน-ขา

(แบบกระสอบทราย)
ขนาด 100x100x200 ซม.



FND’Playground

PER IDS
ศูนยรวมเครื่องออกกําลังกายกลางแจง และเครื่องเลนสนามเด็กเลน
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