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Atlas FINNLO MAXIMUM INSPIRE M5
Cena

23 999,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

3964

Kod producenta

3964

Kod EAN

4005251396403

Producent

Finnlo

Opis produktu
Atlas FINNLO MAXIMUM INSPIRE M5 to idealne rozwiązania z 3 profesjonalnymi stacjami treningowymi. Atlas nadaje się
zarówno do użytku domowego jak również do hoteli i stref wellness. Atlas wyposażony jest w 3 niezależne stacje treningowe, 2
stosy po 96 kg i umożliwia równoczesny trening dla 2 osób.Dzięki FINNLO MAXIMUM INSPIRE M5 możesz osiągnąć
następujące cele:
Mężczyźni: szeroka i umięśniony sylwetka w kształcie V
Kobiety: wzmocnione plecy
Mężczyźni: Mocne i wyrzeźbione barki
Kobiety: wzmocnienie barków
Mężczyźni: Umięśnione ramiona
Kobiety: wzmocnione ręce
Mężczyźni: wytrenowane umięśnione nogi
Kobiety: wzmocnienie nóg
Płaski brzuch i umięśniona klatka piersiowa
Atlas FINNLO MAXIMUM INSPIRE M5 oferuje różnorodne ćwiczenia dla każdej grupy mięśni, jak również profesjonalne
wyposażenie i możliwość regulacji:
Ponad 60 profesjonalnych wersji ćwiczeń dla wszystkich głównych grupy mięśni
Ćwiczenia: motylki, wyciskanie, wyciągi Latissimus, zgięcia i wyprosty nóg, ćwiczenia ramion, wiosłowanie, wyciskanie
i ciągnięcie tricepsu, brzuszki, ciągnięcie, trening abduktorów adduktorów i wiele innych
Oddzielna stacja Curl i do wiosłowania dla efektywnych ćwiczeń rąk i ramion
Niezależna stacja wyciągów Latissimus z 3 różnymi możliwościami uchwytu i jego wysokością
Modlitewnik
Stacja do zgięć i wyprostów nóg
Wyciskanie na ławce z 2 różnymi możliwościami chwytu
regulowany kąt oparcia
Dane techniczne:
Atlas posiada 2 stosy po 96 kg
Atlas ma dwa stanowiska do ćwiczeń
Posiada przystawkę na nogi i modlitewnik
Komfortowe oparcie
Atlas posiada dwa wyciągi
Oparcie: regulowane
Stalowa prowadnica, oraz lakierowane proszkowo ramy
Max. waga użytkownika: 150 kg
Atlas jest w kolorze czarnym, przedstawia to główne zdjęcie, pozostałe zdjęcia są podglądowe
Wymiary:
Wymiary: 254 x 260 x 216 cm
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Powierzchnia do ćwiczeń: 300 x 290 x 220 cm
Waga urządzenia: 361 kg Dodatkowe informacje:
Towar na zamówienie - przed zakupem prosimy o kontakt
Koszt transportu i montażu ustalamy indywidualnie
Gwarancja domowa 36 miesięcy
Gwarancja komercyjna 24 miesiące
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