
Utegym Large
  

 

Produktnummer 607003

Vikt: 2653kg

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 större komplett utegym som samlingsplats för en aktiv och effektiv träning. Ett träningscenter där du kan träna hela kroppen
oavsett nivå. Med din egen kropp som motstånd kan du göra massor av olika övningar och även träna tungt med vikter.

Utegymmet innehåller en multifunktionell Tressfit Medium, där du tränar med kroppen som motstånd. Dessutom finns möjlighet
till tyngre träning med vikter i olika träningsstationer från Street Barbell. Träna benen med Benpress stående, Multitränare och
Kombinationslyft stående. För överkroppen finns Axelpress stående, Rygg- och armdrag stående, Latsdrag stående
samt Bröst- och tricepspress stående.

Komplettera gärna ditt utegym med bänkar och papperskorgar, som ger en trivsam helhet till området. På Mobilis Design finns
många olika designmöbler att välja mellan, som kan matchas i samma RAL-färg som träningsstationerna.

Förslaget innehåller följande utrustning: 716101, 607740, 607741, 607768, 607729, 607738, 607730, 607737.

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

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

https://www.mobilisdesign.se/

	Utegym Large
	Underhåll

	Produktbeskrivning

