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Link do produktu: https://www.sklep.ekspertfitness.com/tiguar-materac-gimnastyczny-200-x-120-x-20-cm-p-1269.html

tiguar materac
gimnastyczny 200 x 120
x 20 cm
Cena

1 189,00 zł

Numer katalogowy

TI-ARM200-120-20

Kod EAN

5902860492627

Opis produktu
Materac gimnastyczny 200 x 120 x 20 cm jest niezbędnym zabezpieczeniem podczas różnego rodzaju aktywności
gimnastycznych (np. w trakcie stretchingu czy rehabilitacji), tańca, parkouru oraz ćwiczeń akrobatyki powietrznej (aerial joga,
aerial silks, arial hoop).
Zwiększa bezpieczeństwo podczas treningu oraz zmniejsza ryzyko kontuzji. Można wykorzystywać go zarówno do użytku
domowego, jak i w klubach fitness czy studiach akrobatyki powietrznej. Spełni on wymagania nawet najbardziej
wymagających entuzjastów treningów z obszarów gimnastyki i akrobatyki.
Materac pokryto dobrym jakościowo skajem, czyli skórą syntetyczną (zwaną też ekoskórą). Jest to elastyczny,
nieprzemakalny, miły w dotyku materiał o dużej wytrzymałości i przyczepności, który idealnie sprawdzi się zwłaszcza
w domowych warunkach. Wypełnienie pianką poliuretanową zapewnia natomiast odpowiednią amortyzację. Czyszczenie
materaca jest bardzo łatwe — wystarczy przetrzeć powierzchnię suchą ściereczką, aby kontynuować trening.
Zastosowanie
trening na hamaku tiguar aerial hammock (hamaku do jogi)
trening na kole akrobatycznym tiguar aerial hoop
trening na szarfie tiguar aerial silk (szarfie wertykalnej)
ćwiczenia rozciągające i wzmacniające
taniec
parkour
Mocne strony
aż 20 cm grubości — zapewnia bezpieczeństwo wykonywania ćwiczeń rozciągających i wzmacniających oraz
trenowania aerial jogi i gimnastyki powietrznej, a także tańca czy parkouru
wzmocnione narożniki — zapewniają dodatkową ochronę podczas intensywnego użytkowania
specjalne odpowietrzniki — umożliwiają gwałtowne ujście powietrza podczas lądowania, co zapewnia dodatkową
amortyzację
antypoślizgowy spód materaca, który uniemożliwia przesuwanie się po podłodze, zapewniając większy komfort i chroni
użytkownika przed kontuzjami
wytrzymały i wodoodporny materiał (poszycie materaca uszyte jest z PVC)
łatwe czyszczenie
polska produkcja — materace produkowane są w Polsce, a cały proces produkcji podlega szczegółowemu nadzorowi
ekspertów
Ważne informacje

wymiary: długość 200 cm, szerokość 120 cm, grubość 20 cm
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kształt: prostokątny
kolor: niebiesko-żółty
materiał poszycia: skaj
wypełnienie: pianka poliuretanowa wysokoelastyczna
Czyszczenie i przechowywanie
Materac gimnastyczny z PVC nie wymaga specjalnego czyszczenia. Wystarczy przetrzeć powłokę zwilżoną ściereczką,
opcjonalnie z delikatnym środkiem czyszczącym. Przed odłożeniem materaca w miejsce przechowywania należy pozwolić mu
wyschnąć. Materac przechowujemy w miejscu suchym, w temperaturze pokojowej.
Okres gwarancji: 12 miesięcy do zastosowań komercyjnych; 24 miesiące dla klienta indywidualnego
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