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Link do produktu: https://www.sklep.ekspertfitness.com/obciazenia-do-sztangi-tiguar-butterfly-7-5kg-p-1202.html

obciążenia do sztangi
tiguar butterfly 7,5kg
Cena

522,00 zł

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

TI-PG006

Kod EAN

5902860492122

Producent

tiguar

Opis produktu

Dodatkowy komplet talerzy o niespotykanej na rynku wadze 7,5 kg w kategorii sztang fitness PU to nowe wyzwania i progres
w twoim treningu.
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Opcjonalne obciążenie zaprojektowane do sztangi power gym butterfly PU, której gryf posiada średnicę 2,8 cm. Komplet
zwiększy wagę sztangi o kolejne 15 kg. Dopełniają dostępną w zestawie gamę talerzy o wagach: 1,25 kg, 2,5 kg oraz 5 kg.
Gabarytowo talerz 7,5 kg odpowiada wielkości talerza o wadze 5 kg (24,5 x 24,5 cm), ale różni się od niego grubością, która
wynosi 4,5 cm.

Niezniszczalne talerze
Mamy bardzo silne powody, aby nazywać nasze talerze do sztangi butterfly praktycznie niezniszczalne. Jakie? To stalowa
budowa i poliuretanowe wykończenie obciążeń. Poliuretany (elastomery) to bowiem tworzywa o ponadprzeciętnej trwałości,

wygenerowano w programie shopGold

należące do najnowocześniejszych współczesnych tworzyw sztucznych. Są kilkukrotnie bardziej wytrzymałe od standardowej
gumy, która dodatkowo jest także wrażliwa na działanie środowisk agresywnych i warunków atmosferycznych, takich jak pot
(środowisko zasadowe), kurz, tłuszcze, kwasy, promienie UV. A Poliuretan? Jest odporny na wszystkie te czynniki. Dlatego też
technologia poliuretanowa jest niezastąpiona w branży motoryzacyjnej, wykorzystywana przez firmę Airbus w swoich
samolotach, Formuła 1 na swoich torach zamieniła gumowe opony na poliuretanowe bandy ochronne – a my wprowadziliśmy
do naszej oferty poliuretanową, produkowaną w Polsce sztangę fitness.

Siła i wizualna lekkość
Niespotykany design talerzy naszej sztangi butterfly inspirowany kształtem skrzydeł motyla nadaje im nie tylko wizualną
lekkość i kobiecość, ale także dodatkową funkcjonalność – dzięki ergonomicznym, dużym uchwytom, talerze stają się
samodzielnym i niezwykle wygodnym przyborem do ćwiczeń.
Zastosowanie
trening wzmacniający
modelowanie sylwetki
zajęcia grupowe
trening siłowy
Mocne strony
najwyższa jakość na rynku
nieprzeciętny design
ergonomiczna budowa
kształt talerzy zapobiegający toczeniu się sztangi
bardzo poręczne uchwyty w talerzach pozwalające wykorzystać je jako niezależne obciążenia
brak ostrych krawędzi
antypoślizgowa powierzchnia gryfu i obciążeń
Ważne informacje

Komplet: 2 x talerz 7,5 kg – grafit
Tworzywo: stal pokryta poliuretanem
Okres gwarancji: 24 miesięcy
W trakcie użytkowania

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

Jak ćwiczyć ze sztangą tiguar power gym butterfly? Obejrzyj film z ćwiczeniami!
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