
Utegym Medium
  

 

Produktnummer 607002

Vikt: 1068kg

Enhet: st

  Material: 
Plast
Gummi
Metall
Trä
Pulverlackerat stål

Underhåll

Material

Plast: Underhållsfritt.

Gummi: Underhållsfritt

Metall: 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
Ett komplett utegym för platsen med begränsat utrymme. Med en Tressfit Hexagon II får du flera olika övningar på en mindre yta.
Ställningen kompletteras med fyra träningsstationer från Street Barbell med justerbara vikter, för att ge de större
muskelgrupperna en tyngre träning.

Träna med egen kroppsvikt i Tressfit Hexagon II. Benen tränar du med vikter i Benpress stående och Kombinationslyft
stående. För överkroppen finns träningsstationerna Latsdrag stående och Axelpress stående.

Komplettera gärna ditt utegym med praktiska bänkar, ett skyddande grillhus och vackra planteringskärl. Här har vi placerat
SCORPIUS Bänkset med planteringskärl tillsammans med CIRCINUS s-formade bänkar och populära bargrupp. Möblerna
kommer från Mobilis Design där du kan välja samma RAL-färg som på träningsutrustningen.

Förslaget innehåller följande utrustning:716126, 607740, 607741, 607737, 607729.

Läs mer här nedan, om produkterna och hur du planerar och anlägger ett utegym.
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