TressFit Armgång Träningsställning

Produktnummer 716120
Vikt: 380kg
Enhet: st

Dimensioner:

Material:

Serie:

Längd: 1076 cm
Bredd: 322 cm
Höjd: 276 cm

PE-platta/polyethylene
Rostfritt stål
Pulverlackerat stål

TressFit

Miljöbedömning:

Fallutrymme:

Fallhöjd:

Kräver fallunderlag:

Längd: 1389 cm
Bredd: 626 cm

260 cm

Ja

Monteringstid:

Tillverkas enligt:

Min. användarlängd:

2 personer: 6 timmar

EN 16630

140 cm

Underhåll
Material
PE-platta/polyethylene: Underhållsfritt.
Rostfritt stål: Underhållsfritt.
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Byggvarubedömningen
Sundahus

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
Armgång är en spännande träningsställning för dig som vill ha fysisk utmaning samtidigt som ditt psyke sätts på prov. Denna
ställning i stål passar perfekt på det lokala utegymmet eller vid idrottsplatsen och står stadigt i alla väder, året runt. Antar du
utmaningen? Armgång tränar upp din fysiska förmåga med fokus på överkropp och armar. Träningsställningen passar dig som
är 140 cm eller längre. Standard RAL-färg är Grön 6018 och Grå 9006.

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

