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Atlas FINNLO AUTARK 6800
Cena

10 999,00 zł

Dostępność

Niedostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

3948

Kod producenta

3948

Kod EAN

4005251394805

Producent

Finnlo

Opis produktu
Marka Finnlo znana jest w ponad 40 krajach na całym świecie, zaliczana jest do klasy premium i należy do firmy HAMMER
SPORT AG z Niemiec głęboko zakorzenionej w produkcji, sprzedaży i dystrybucji wyrobów sportowych od ponad 100 lat.
Popularność marki na rynku europejskim jest na poziomie takich firm jak np. KETTLER , REEBOK a znakiem rozpoznawczym
jest ciekawy design oraz najwyższa jakość wykonania i wykończenia. Patenty wprowadzane na rynek przez Finnlo są
nagradzane oraz doceniane w testach i prestiżowych czasopismach m.in. nagroda Men'sHealth w teście atlasów dla modelu
opartego na rewolucyjnej technologii TNT oporu azotowych siłowników - Finnlo BioForce. Dzięki nowemu atlasowi Autark 6800
firmy FINNLO możesz w zaciszu domowym trenować wszystkie główne grupy mięśni. Trening można porównać do treningu w
profesjonalnym klubie fitness. Atlas został wyposażony w regulowaną jednostkę do motylków. Dzięki temu również przy
wiosłowaniu lub wyciskaniu trenujący ma wystarczającą swobodę ruchów. Dodatkowo obrotowe uchwyty zadbają o
perfekcyjny ruch. Atlas dysponuje również wysokiej jakości, oddzielną, zoptymalizowaną stacją do wypychania nóg
umożliwiącą budowę mięśni nóg. Skuteczność tego ćwiczenia jest bardzo bliska przysiadom, jednak chronimy w niej plecy.
Idealna do wzmocnienia mięśni pośladów i łydek. Atlas został wyposażony w stos o wadze 100 kg, podzielony na 20 sztabek
po 5 kg. Urządzenie przeznaczone jest również dla zaawansowanych sportowców, którzy chcą budować i ujędrnić tkankę
mięśniową na całym ciele. Atlas jest idealny zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn.Atlas FINNLO Autark 6800 oferuje
różnorodne ćwiczenia dla każdej grupy mięśni, jak również profesjonalne wyposażenie i możliwość regulacji, tym samym jest
wspaniałą alternatywą dla klubu fitness.Dane techniczne:
Regulacja oparcia w pionie
Komfortowe pionowo regulowane siodełko
Posiada 3 stanowiska
Posiada wyciąg górny i dolny
System rolek: boczny, obrotowy o 160 stopni i regulowany na wysokość
Multifunkcyjny, regulowany wyciąg (triceps, biceps, inne)
Osłona stosu
Waga stosu : 100 kg (20 sztabek po 5 kg)
Max.waga użytkownika: 120 kg
Kolor: czarny / antracyt
Wymiary atlasu: 200 x 250 x 223 cm
Powierzchnia potrzebna do ćwiczeń: 235 x 350 x 223 cm
Waga atlasu: 280 kg
Ćwiczenia:
Ćwiczenia: mięśnie nóg - wyciskanie, wiosłowanie, biceps, triceps, klatka piersiowa, ćwiczenia nóg w pozycji siedzącej i
stojącej, butterfly, najszerszy grzbietu
Pozostałe informacje:
Gwarancja domowa: 36 miesięcy
Gwarancja light commercial: 24 miesiące
Numer katalogowy: 3948
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