Street Barbell Baksida Benpress
Stående
Utomhusgym med justerbara vikter.

Produktnummer 607745
Vikt: 330kg
Enhet: st

Dimensioner:

Material:

Modell:

Längd: 207 cm
Bredd: 165 cm
Höjd: 170 cm

Gummi
Varmförzinkat stål
Pulverlackerat stål

Utomhus

Serie:

Levereras:

Kräver fallunderlag:

Street Barbell

Delvis monterad

Nej

Monteringstid:

Certifiering:

Min. användarlängd:

2 personer: 2 timmar

EN 16630

140 cm

Max lyftvikt:
155 kg

Underhåll

Tress Sport & Lek AB Gasverksgatan 9
252 18 Helsingborg info@tress.se
Vi på Tress Utemiljö brinner för att inspirera barn, ungdomar och
vuxna till ett mer aktivt och rörelserikt liv genom att erbjuda roliga och
inspirerande produkter inom lekplats, sport och parkmiljö. Vår
viktigaste uppgift är att hjälpa dig att välja rätt produkt till ditt projekt.

www.tressutemiljö.se
www.tress.se

Material
Gummi: Underhållsfritt
Varmförzinkat stål: 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
Baksida Benpress Stående är en träningsmaskin med justerbara vikter som passar både ungdomar och vuxna. Street Barbells
professionella träningsmaskiner är vandalsäkra och kan användas i alla väderförhållande året runt. Högsta kvalitet för utegym i
privat och offentlig utemiljö. Det är enkelt att skapa en inbjudande och inspirerande träningsmiljö utomhus med dessa
träningsmaskiner. Genom att komplettera med tak och belysning ökar tryggheten och användandet under vinterhalvåret. 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 maskin är designad för att utveckla muskulaturen i rumpa och baksida lår. Övningen kallas även Gluteus press. Du tränar
ett ben i taget med samma belastning, vilket gör att styrkan tränas upp jämnt på båda benen. Maxvikten är 77,5 kg per ben och
viktskivorna sitter i ett slutet och säkert system. Standardfärgen är blå RAL 5010. Vid beställning av minst 6 maskiner får du fritt
färgval.
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