TressFit Hexagon Träningsställning

Produktnummer 716123
Enhet: st

Dimensioner:

Material:

Färger:

Längd: 448 cm
Bredd: 287 cm
Höjd: 299 cm

Gummi
PE-platta/polyethylene
Varmförzinkat stål
Pulverlackerat stål

Olika färger

Miljöbedömning:

Serie:
TressFit

Fallutrymme:

Fallhöjd:

Kräver fallunderlag:

Längd: 851 cm
Bredd: 746 cm

299 cm

Ja

Monteringstid:

Tillverkas enligt:

Min. användarlängd:

2 personer: 8 timmar

EN 16630

140 cm

Underhåll
Material
Gummi: Underhållsfritt
PE-platta/polyethylene: Underhållsfritt.
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Byggvarubedömningen

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
TressFit Hexagon är en spännande multifunktionell träningsställning, perfekt på näridrottsplatsen eller vid motionsslingan. Här
kan alla träna, både nybörjare och erfarna, vuxna och ungdomar. En crossfit-ställning med tilltalande design och många
träningsmöjligheter på liten yta. Utövaren erbjuds både statisk och dynamisk träning på de olika modulerna bland annat avsedda
för armgång, dips och situps. Speciellt populär är boxningssäcken. Att träna på ett utegym förbättrar både din styrka och ditt
välmående och kan utföras när som helst året runt. Standard RAL-färg är Grön 6018 och Grå 9006. Och självklart är ställningen
underhållsfri!
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