Tressfit Stor
Informationstavla ingår.

Produktnummer 716125
Vikt: 530kg
Enhet: st

Dimensioner:

Material:

Träsort:

Längd: 793 cm
Bredd: 471 cm
Höjd: 303 cm

Trä
PE-platta/polyethylene
Rostfritt stål
Pulverlackerat stål

Halksäker
vattenbeständig
plywood

Miljöbedömning:

Färger:
Olika färger

Fundament:

Fallutrymme:

Fallhöjd:

Stål

Längd: 1207 cm
Bredd: 771 cm

203 cm

Kräver fallunderlag:

Monteringstid:

Tillverkas enligt:

Ja

2 personer: 42 timmar

EN 16630

Min. användarlängd:
140 cm
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Byggvarubedömningen
Sundahus

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
sig.

Träsort
Halksäker vattenbeständig plywood: Underhållsfritt.
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Produktbeskrivning
Tressfit Stor är en magnifik multifunktionell träningsstation som erbjuder massor av träningsmöjligheter för både nybörjare och
erfarna. Med sin inbjudande och tilltalande design passar den utmärkt i ett rekreationsområde eller vid idrottsplatsen. Ett
komplett utegym för alla! Du som tränar här använder din egen kroppsvikt i både statiska och dynamiska övningar på de olika
modulerna, med möjlighet att välja olika områden att fokusera på, som mage, armar, axlar och ben. Informationstavlan ger råd
och tips på övningar för att träna rätt och säkert. Att träna utomhus har så många fördelar, det förbättrar din styrka, kondition och
välmåendet ökar. Standard RAL-färg är Grön 6018 och Grå 9006.
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