Outdoor fitness Leg Press

Ga zitten in het zadel, pak de handvatten beet en zet uw voeten op de treden. Druk uzelf tegen de rugleuning tot uw knieën recht staan en terugkomen in de
startpositie. Zorg ervoor dat de stang niet met grote kracht tegen de stopper aankomt. Op de kleine afbeelding hiernaast is te zien welke spiergroepen van het
lichaam kunnen worden getraind met dit toestel.
Verkrijgbaar in oranje of blauwe kunststofonderdelen.
Nieuw is het ingenieus stoppersysteem met Rosta-elementen. In dit systeem zijn 4 rubbers verwerkt die op 4 punten de onderdelen beschermen en tegelijkertijd
dempen. Hierdoor kunnen bewegingen op het fitnesstoestel niet uitschieten. Lees er meer over in het productblad.

Bevestiging via gebeto nneerd fundatieanker
Eenvoudige montage door het kunnen opschroeven op het fundatieanker
Eenvoudige demontage voor bijvoorbeeld evenementen of winterperiode
Optionele afdekkap verkrijgbaar voor het afdekken van de schroeven

Materiaal o utdo o r fitnessto estel
De outdoor fitnesstoestellen worden gemaakt van hoogwaardig verzinkt staal, met een wanddikte van 4,5 mm. De toestellen worden op een milieuvriendelijke
manier gepoedercoat en gelakt. De kunststofonderdelen zijn slag- en stootvast. Verder zijn de outdoor fitnesstoestellen:
Hygiënisch getest (ZEK 1408)
Slag- en stootvast
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Na een baantje zwemmen een rondje fitness met Falco
Outdoor Fitness locatie Hoofddorp
Download hier het productblad: Outdoor Fitness FalcoFit

ARTIKELNUMMER: 56.020.006

Prijzen ex. BTW

Buiten bewegen apparaat model Leg Press, in standaard kleur gecoat (witaluminium) en voorzien van voetplaat met kunststof
delen in oranje, inclusief ankers om in te betonneren, afmetingen 580x2190x1680 mm (lxbxh), gewicht 81 kg, benodigde vrije
ruimte 3580x5835 mm (1,27 m2), TüV gekeurd volgens DIN79000

€ 3920,00

ARTIKELNUMMER: 56.020.106

Buiten bewegen apparaat model Leg Press, in standaard kleur gecoat (witaluminium) en voorzien van voetplaat met kunststof
delen in blauw, inclusief ankers om in te betonneren, afmetingen 580x2190x1680 mm (lxbxh), gewicht 81 kg, benodigde vrije
ruimte 3580x5835 mm (1,27 m2), TüV gekeurd volgens DIN79000
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