WoodFit Multilyft Träningsstation

Produktnummer 710834
Vikt: 140kg
Enhet: st

Dimensioner:

Material:

Träsort:

Längd: 237 cm
Bredd: 123 cm
Höjd: 125 cm

Trä
PE-platta/polyethylene
Pulverlackerat stål

Lärk

Serie:

Fundament:

Fallutrymme:

WoodFit

W2W (Ek + lärk)

Längd: 537 cm
Bredd: 418 cm

Kräver fallunderlag:

Monteringstid:

Min. användarlängd:

Nej

2 personer: 3 timmar

140 cm

Miljöbedömning:
Byggvarubedömningen
Sundahus

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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Träsort
Lärk: Underhållsfritt. Vill man bevara träets naturliga nya färg så kan man olja eller betsa det en gång om året. Annars får träet en
fin silvergrå färg med tiden.
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Produktbeskrivning
Multilyft är en populär träningsstation av hållbart lärkträ som passar fint in i alla utemiljöer. Ett utegym vid en idrottsanläggning
eller ett löpspår blir en naturlig samlingsplats för effektiv träning och spontan rörelseglädje för både vuxna och ungdomar. Denna
träningsstation är anpassad så att alla ska kunna använda den. Här kan utövaren träna nästan alla muskelgrupper i hela kroppen
beroende på övning. Komplettera gärna med en informationstavla som visar hur stationen kan användas. I vår serie WoodFit
finns olika träningsstationer för träning av hela kroppen utomhus i friska luften, året om. Ta kontakt med oss så hjälper vi dig
gärna att kombinera ihop produkter till ett utegym som passar både i privat och offentlig utemiljö.
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