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drabinka GT by tiguar
Cena

53,00 zł

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

DR-GT0001

Kod EAN

5902860490531

Producent

tiguar

Opis produktu

Modułowa drabinka koordynacyjna GT by tiguar to uniwersalny przybór treningowy dla profesjonalnych sportowców oraz osób
aktywnych fizycznie. Moduły można w ekspresowym tempie łączyć ze sobą za pomocą silnych magnesów na wiele różnych
sposobów, co pozwala na nieograniczoną liczbę kombinacji i ćwiczeń z drabinką. Jeśli jesteś trenerem, będziesz zachwycony
wielkimi możliwościami, jakie daje ten niepozorny sprzęt mieszczący się w małej kieszeni plecaka.
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Magnetyczna drabinka szybkościowa tiguar to lekki, łatwy w użyciu i bardzo wytrzymały przybór, który sprawdzi się doskonale
we wszystkich warunkach, otwierając nowe drogi w przygotowaniu motorycznym i treningu koordynacyjnym.

Innowacja w treningu motorycznym
Dzięki możliwości wygodnego tworzenia z pojedynczych oczek drabinki niczym nieograniczonych, dowolnych ustawień,
drabinka świetnie sprawdza się w treningu profesjonalnych sportowców. Specyficzne ułożenie drabinki pozwala trenować
w sposób odpowiadający specyfice danej dyscypliny sportowej i w ten sposób rozwijać pełne możliwości organizmu osób
ćwiczących. Wykorzystanie drabinki w treningu wspaniale kształtuje kluczowe cechy motoryczne w większości sportów, przede
wszystkim szybkość i koordynację.

Polska koncepcja i produkcja
Drabinka koordynacyjna tiguar powstała we współpracy z Jakubem Podgórskim – doświadczonym trenerem przygotowania
motorycznego i twórcą pierwszego w Polsce grupowego treningu motorycznego. Chcąc zapewnić klubom sportowym oraz
fitness innowacyjne rozwiązanie treningowe najwyżej jakości, naszą drabinkę magnetyczną produkujemy w Polsce, dbając
o każdy etap produkcji i dobór najwyższej jakości materiałów.

Trwałość i niezawodność
Zastosowanie termoplastycznego poliuretanu zabezpiecza drabinkę przed uszkodzeniami i odkształcaniem się nawet przy jej
intensywnej eksploatacji, a wykorzystanie bardzo silnych i trwałych magnesów neodymowych i stalowych podkładek zapewnia
możliwość korzystania z innowacyjnych właściwości drabinki przez wiele lat.
Zastosowanie
trening motoryczny
poprawa szybkości
poprawa koordynacji ruchowej
Mocne strony
produkowana w Polsce
możliwość tworzenia nieograniczonych kombinacji
intuicyjne, bardzo wygodne łączenie za pomocą silnych magnesów
materiały gwarantujące trwałość
wygoda transportowania
Ważne informacje

wymiary: 40 x 40 cm
materiał: PU, neodymowe magnesy, stalowe podkładki
dostępne kolory: żółty
Okres gwarancji: 12 miesięcy
W trakcie użytkowania

Przechowywać z dala od promieni UV, rozpuszczalników organicznych i nieorganicznych. Po użyciu dobrze jest przetrzeć
drabinkę wilgotną ściereczką i odłożyć do wyschnięcia w odpowiednim miejscu.

Czym jest drabinka GT by tiguar? Obejrzyj nasz film!
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