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VÍZIA



Zmyslom našej existencie je poskytovať prirodzený 

pohyb ľuďom každej generácie. Umožňujeme im 

zmysluplne tráviť voľný čas, prácou na sebe.

Snažíme sa zmierniť negatívny dopad technológií 

na fyzický a sociálny rozvoj spoločnosti.

Vďaka našim aktivitám dokážu ľudia 

plnohodnotnejšie a dlhodobejšie napĺňať svoje 

poslanie a tým prinášať hodnotu svojmu okoliu.



PROBLÉM



Súčasným problémom je, že mladá generácia 

trávi väčšinu svojho voľného času online, 

pripútaná k počítačom a internetu.

Mladí ľudia zabúdajú na svoj telesný a sociálny 

rozvoj.

Obrovské množstvo detí trpí nadváhou a v 

školách sa nevenuje dostatočná pozornosť 

cvičeniu s vlastnou váhou tela.



RIEŠENIE



Naším riešením je Rozvojový Program OCTAGO.

Zahŕňa vybudovanie športového ihriska v meste, 

a postupné vytvorenie aktívnej komunity.

Spoluprácu so školami, prednášky a workshopy o 

cvičení, pravidelné súťaže, športové a benefičné 

akcie.

Naším cieľom je rozhýbať vaše mesto.



PARKY



Naše športové OCTAGO parky

• Dizajnérsky prepracované

• Kompletne žiarovo pozinkované prvky

• Dlhá životnosť povrchovej úpravy

• Masívna oceľová konštrukcia

• Medzinárodne uznávaný TÜV certifikát kvality a 

bezpečnosti

• Flexibilné uchytenie prvkov na stĺpy

• Rýchla výstavba

• Vysoká odolnosť v externom prostredí 

• Široká paleta farebných kombinácií 



Trenčianska Teplá, 2015



Chorvátsko, 2015



Chorvátsko, 2015



Sereď, 2015



Sereď, 2015



VÝHODY



Výhody spolupráce s OCTAGO

• Rozhýbanie ľudí v Vašom meste

• Cvičenie na čerstvom vzduchu 

• Žiadne závažia, len vlastná váha

• Priestor pre ľudí cvičiť zadarmo

• Udržanie kroku s inými mestami

• Alternatíva k posilňovniam

• Komplexná spolupráca so školami 

• Športové udalosti vo vašom meste



REFERENCIE



Workout – posilňovňu v prírode sme postavili z vlastných zdrojov. Som rád, že realizátorom 

boli práve chlapci z firmy OCTAGO, ktorí odviedli dobrú prácu , pripravili a boli súčasťou 

parádnej otváracej akcie. Naši obyvatelia majú k dispozícii zdarma ďalší športový kútik, 

ktorý spĺňa všetky technické a bezpečnostné normy. Ihrisko sa teší veľkému záujmu , 

využívajú ho všetky vekové kategórie. Som rád , že sme mali za partnera slušnú firmu , že 

sme vsadili na kvalitu a profesionalitu. 

Primátor mesta Sereď, Ing. Martin Tomčányi
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