Street Barbell Light Kombinerad
Träningsstation

Produktnummer 607761
Vikt: 150kg
Enhet: st

Dimensioner:

Material:

Färger:

Längd: 164 cm
Bredd: 159 cm
Höjd: 241 cm

Plast
Gummi
Trä
Pulverlackerat stål

Gul
Blå
Grön

Serie:
Street Barbell

Levereras:

Max belastning:

Certifiering:

Delvis monterad

250 kg

EN 16630

Min. användarlängd:
140 cm

Underhåll
Material
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Plast: Underhållsfritt.
Gummi: Underhållsfritt
Pulverlackerat stål: Underhållsfritt. Skulle det bli någon repa i lacken bör man lägga på ett rostskydd för att inte rosten ska sprida
sig.

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

Produktbeskrivning
Kombinerad Träningsstation Stående - en fristående 3 i 1 träningsstation, som passar både vuxna och ungdomar. Med Street
Barbells professionella träningsmaskiner kan du anlägga ett utegym i parken, på sportevents, på stranden eller utanför en
idrottsanläggning. Street Barbell Light kan placeras fristående på exempelvis hotelltak eller liknande. Ska de placeras i offentlig
utemiljö och besiktigas enligt standarden EN16630 behöver de förankras. De kan ställas på vilket underlag som helst, är
vältsäkra och kan användas utomhus året runt. Det är enkelt att skapa en attraktiv mötesplats där alla, både nybörjare och proffs,
kan träna säkert och känna sig hemma. Med hjälp av QR-koder och tydliga instruktioner på varje maskin får utövaren tips och
övningsexempel för att träna rätt. Med din egen vikt kan du bland annat utföra pull-ups, triceps dips och hängande benlyft, och
därmed stärka nästan alla muskelgrupper i hela överkroppen. Max användarvikt: 250 kg. Standardfärgen är blå RAL 5010. Vid
beställning av minst 6 maskiner får du fritt färgval.
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