Hantelstation extra tung
Utomhusgym med olika vikter.

Produktnummer 607734
Vikt: 236kg
Enhet: st

Dimensioner:

Material:

Modell:

Längd: 220 cm
Bredd: 129 cm
Höjd: 110 cm

Gummi
Varmförzinkat stål
Pulverlackerat stål

Utomhus

Levereras:

Kräver fallunderlag:

Monteringstid:

Delvis monterad

Nej

2 personer: 2 timmar

Certifiering:
EN 16630

Underhåll
Material
Gummi: Underhållsfritt
Varmförzinkat stål: Underhållsfritt.
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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
Hantelstation extra tung är en träningsstation med lite tyngre hantlar för både vuxna och ungdomar. Street Barbells professionella
träningsmaskiner är vandalsäkra och kan användas året runt i alla väderförhållande. Högsta kvalitet för utegym i privat och
offentlig utemiljö. Det är enkelt att skapa en inbjudande och inspirerande träningsmiljö utomhus med dessa träningsstationer.
Komplettera gärna med tak och belysning för att öka tryggheten och användandet under den mörka delen av året. Med hjälp av
en QR-kod och tydliga instruktioner på varje maskin får utövaren praktiska tips och exempel på övningar för att träna rätt. Denna
hantelstation är designad för att utveckla muskulaturen i främst överkroppen och armarna med hjälp av bänken och det stående
armstödet. Det går också utmärkt att göra andra övningar och träna nästan alla muskelgrupper i hela kroppen. De sex hantlarna
är fördelade på följande vikter; två på 21 kg, två på 26 kg och två på 31 kg, och sitter fast med kedjor. Standardfärgen är blå
RAL 5010. Vid beställning av minst 6 maskiner får du fritt färgval.
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