TressFit Small Träningsställning

Produktnummer 716124
Vikt: 180kg
Enhet: st

Dimensioner:

Material:

Serie:

Längd: 280 cm
Bredd: 124 cm
Höjd: 297 cm

PE-platta/polyethylene
Rostfritt stål
Pulverlackerat stål

TressFit

Miljöbedömning:

Fallutrymme:

Fallhöjd:

Kräver fallunderlag:

Längd: 676 cm
Bredd: 614 cm

297 cm

Ja

Monteringstid:

Tillverkas enligt:

Min. användarlängd:

2 personer: 2.5 timmar

EN 16630

140 cm

Byggvarubedömningen

Underhåll
Material
PE-platta/polyethylene: Underhållsfritt.
Rostfritt stål: Underhållsfritt.
Pulverlackerat stål: Underhållsfritt. Skulle det bli någon repa i lacken bör man lägga på ett rostskydd för att inte rosten ska sprida
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Produktbeskrivning
TressFit Small är en smart liten träningsställning som får plats överallt, kanske vid motionsspåret eller bredvid idrottsplatsen. Här
kan de träna som är över 140 cm långa. En liten inbjudande utegym-ställning med tilltalande design och många
träningsmöjligheter på liten yta. Träningsställningen har handrails för träning av överkroppen och en vertikal stege som tränar alla
muskelgrupper samt utvecklar din fysiska styrka och koordination. Den 45-gradiga stegen tränar övre delen av mage och rygg
och ger en naturlig klätterposition. Genom att använda den lutande stegen tar du bort belastningen på rygg och höfter och ökar
hjärtfrekvensen snabbare jämfört med andra maskiner. Standard RAL-färg är Grön 6018 och Grå 9006 och helt underhållsfri.
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