Peak Fitness 110 kg Træningsæt med 30 mm gumm
Varenummer: 316175
Peak Fitness 110 kg Træningsæt med 30 mm gummi-vægtskiver
Dette træningssæt passer perfekt hjem i privat, hvor man ønsker at
lave et komplet HomeGym. Træningssættet består af vores Peak
Fitness Skråbænk FID, Peak Fitness Squat Stativ og et 110 kg 30
mm gummi-vægtsæt. Det perfekte træningssæt til øvelser som f.eks.
squat, bænkpres og diverse biceps- og tricepsøvelser.
Squat-stativet kan justeres i højden, så man nemt kan indstille til det
squat-øvelser eller bænkpres - derudover er det udstyret med safety
arms, så det er sikkert at træne de forskellige øvelser. Skråbænken
er selvfølgelig udstyret med transporthjul, så den hurtigt og nemt kan
køres ind og ud af racket.
Gummi-vægtsættet udgør i alt en vægt på 110 kg, hvor der
medfølger vægtstang, gummi-vægtskiver med håndtag og
håndvægtstænger. Dette giver et hav af muligheder i forhold til
forskellige træningsøvelser.
Specifikationer på de medfølgende produkter:
Peak Fitness Squat Stativ:
- Mål: 119 x 104 x 98 cm (BxHxD)
- Max. brugervægt: 182 kg
- Egen vægt: 31 kg
Peak Fitness Skråbænk FID:
- Mål: 136 x 76 cm (LxB)
- Højde: 46 til 122 cm (justerbar højde)
- Mulige indstillinger for ryglæn: 6 positioner
- Mulige indstillinger for sæde: 2 positioner
- Max. brugervægt: 272 kg
- Egen vægt: 28 kg

• 2 års garanti - Privat
• Leveres usamlet i kasser
• Kan ses og prøves i vores store butik i Skanderborg!

110 kg Gummi-vægtsæt:
1 stk. 200 cm vægtstang inkl. clipslåse
2 stk. 35 cm håndvægtstænger
4 stk. 1,25 kg vægtskiver
4 stk. 2,5 kg vægtskiver
4 stk. 5 kg vægtskiver
2 stk. 10 kg vægtskiver
2 stk. 20 kg vægtskiver

DKK 7.970,00
(DKK 6.376,00 ekskl. moms)
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