Ninja Steps Hinder

Produktnummer 3005202
Vikt: 198kg
Enhet: Set

Dimensioner:

Material:

Serie:

Längd: 240 cm
Bredd: 165 cm
Höjd: 62 cm

PE-platta/polyethylene
Pulverlackerat stål

Ninja

Fundament:

Fallutrymme:

Fallhöjd:

Ytmontering

Längd: 500 cm
Bredd: 300 cm

42 cm

Kräver fallunderlag:

Monteringstid:

Certifiering:

Nej

2 personer: 2 timmar

EN 1176
EN 16630

Underhåll
Material
PE-platta/polyethylene: Underhållsfritt.
Pulverlackerat stål: Underhållsfritt. Skulle det bli någon repa i lacken bör man lägga på ett rostskydd för att inte rosten ska sprida
sig.
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Produktbeskrivning
Steps är ett riktigt roligt hinder i vår Ninja-serie. Kan användas i en hinderbana för ninja- och OCR-träning och är även ett perfekt
redskap för säker parkour och free running. De åtta stegen placeras fyra och fyra mitt emot varandra så att utövaren kan
”springa” genom hindret. Stegen är gjorda av stål och täckta med en halkfri plastyta. Ninja Steps erbjuds i RAL 9005 Jet Black
och är tillverkade av extra hållbara material som tål vårt skiftande skandinaviska väder. Stegen passar perfekt som en del av en
OCR-bana eller på ett parkourområde. Titta gärna lite extra på våra ninjaparker som visar exempel på hur du kan utforma och
anlägga en hinderbana med olika fristående träningsmoduler som passar både nybörjare och lite mer erfarna utövare.
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