Street Barbell Light Mage, Rygg &
Baksida Lår

Produktnummer 607762
Vikt: 110kg
Enhet: st

Dimensioner:

Material:

Färger:

Längd: 132 cm
Bredd: 138 cm
Höjd: 98 cm

Plast
Gummi
Trä
Pulverlackerat stål

Gul
Blå
Grön

Serie:
Street Barbell

Levereras:

Certifiering:

Min. användarlängd:

Delvis monterad

EN 16630

140 cm

Underhåll
Material
Plast: Underhållsfritt.
Gummi: 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
Mage, Rygg & Baksida Lår - en fristående 2 i 1 träningsstation, som passar både vuxna och ungdomar. Med Street Barbells
professionella träningsmaskiner kan du anlägga ett utegym i stadsparken, på ett hotell, på stranden eller utanför en idrottsarena.
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. På denna maskin kan du bland annat träna magen, ryggslutet och baksida lår med hjälp av din egen vikt. Populära
och enkla övningar som alla kan utföra utan förkunskaper. Standardfärgen är blå RAL 5010. Vid beställning av minst 6 maskiner
får du fritt färgval.
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