
Utegym Extra Large
  

 

Produktnummer 607004

Vikt: 3587kg

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.

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



Produktbeskrivning
Ett stort komplett utegym som blir en naturlig samlingsplats för effektiv träning tillsammans. Ett träningscenter för alla, där hela
idrottslaget får plats att träna samtidigt. Denna stora modell av utegym passar utmärkt i anslutning till idrottsplatsen, badhuset
eller löpspåret.

Du tränar med din egen kropp som motstånd i den multifunktionella ställningen Tressfit Stor. Cardio- och konditionsträningen
får du på Single Crosstrainer, Single Rower och Single Airwalker.

För tyngre styrketräning med justerbara vikter har vi satt ihop ett förslag på olika träningsstationer från Street Barbell. Här kan du
köra igenom hela kroppen oavsett träningsnivå. Benen får sin utmaning i Benpress stående, Multitränare och
Kombinationslyft stående. Stationen Mage, rygg och baksida lår samt Hantelstation standard med 6 hantlar i 3 olika
vikter tar hand om coreträningen och armarna. För resterande överkropp finns Bänkpress liggande, Axelpress sittande,
Rygg- och armdrag sittande och Latsdrag stående. För rullstolsburna finns flera möjligheter då många av stationerna har
sitsar som är hopfällbara och enkla att flytta undan.

För de som vill springa eller hoppa har vi placerat ut Kuben som kan agera koner för löpträning och även fungerar utmärkt som
samlingsplats där hela gruppen kan ha genomgång.

Komplettera gärna ditt utegym med bänkar och papperskorgar som ger ett trivsamt helhetsintryck. Här har vi placerat ut några
SCORPIUS Loungebänk dubbel, perfekt för vätskepaus och när du ska varva ner efter passet. Möblerna kommer från Mobilis
Design där du kan välja samma RAL-färg som på träningsstationerna.

Förslaget innehåller följande utrustning: 716125, 607740, 607741, 607768, 607764, 607383, 607293, 607737, 607733,
607762, 716040, 716043, 716042, 713345.

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