Revvll Pro - Rope trainer Magnetbremse
Varenummer: 617211
En revolution inden for Rope Trainer
Revvlll Rope Trainer giver den klassiske tov træning baghjul og kan
fastgøres alle steder.
Det nye indenfor Crossfit eller til Dit Fitnesscenter.
Revvll Pro - Rope Trainer er udstyret med en magnet bremse, som
gør det nemt at justere belastningen i træningen. Flowet er
fuldkommet perfekt til effektiv og kontinuerlig i flere mulig
muskelgrupper.
Revvll Pro er det ultimative træningsredskab til, at give en sjov og
varieret træning i en række ekscentriske og koncentriske
bevægelser!
Revvll øvelser er også gode til overkrops udvikling for at opbygge et
stærkt greb og forbedre motorik og koordinations færdigheder.
Integrering af Revvll i gruppe trænings sessioner giver en fantastisk
tilføjelse til din programmering.
Funktion på fitness-gulvet som en fantastisk måde at tilføje en ny og
overkommelig dimension til dit tilbud.
Variabel modstand
Vælg et ubegrænset intensitetsniveau!
Passer til nybegyndere samt avancerede brugere.
Mobilitet
Revvll kan monteres til ethvert høj-, mid- eller lavankerpunkt i
fitnesscentret, i hjemmet eller udenfor. Ved købe Revvll Rail kommer
disse valg til forskellige stillinger i luften nemmere og bedre justeret.
Polyuretan Endeløs Rep
Den ergonomisk designede overflade er blød ved berøring, nem at
gribe om og ikke porøs, samt nem at rengøre.
Kvalitetskonstruktion
Revvll PRO er designet og fremstillet i Tyskland. Robust kabinet med
friktionsbrydningssystem giver år med holdbarhed og pålidelighed.
Trækbelastende træning kræver en anden form for greb og
armstyrke end en almindelig træk. Ved at trække eller skubbe et reb
tvinger det dig til, at stabilisere dine ben og core. Revvll - En hel
krops træning, der er en bygherre af styrke og sjov!
Prøv den i det Fitnesscenter eller bestil den her.
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