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Link do produktu: https://www.sklep.ekspertfitness.com/tiguar-materac-okragly-120-x-10-cm-p-1260.html

tiguar materac okrągły
120 x 10 cm

Opis produktu

wygenerowano w programie shopGold

Cena

772,00 zł

Numer katalogowy

TI-ARM120-10

Kod EAN

5902860492597

Producent

tiguar

Materac stworzony z myślą o ćwiczeniach na hamakach do jogi, szarfach oraz aerial hoop.
Stanowi dobre zabezpieczenie podczas treningów — zarówno w profesjonalnych szkołach tańca, klubach fitness i aerial, jak
i w warunkach domowych. Można używać go podczas aktywności takich jak akrobatyka powietrzna, taniec w powietrzu, aerial
joga czy pole dance, a także podczas ćwiczeń rozciągających i wzmacniających.
Materac został wykonany z materiałów najwyższej jakości. Zewnętrzne pokrycie zostało uszyte z wodoodpornego skaju. Jest to
materiał o stosunkowo dużej wytrzymałości, który idealnie sprawdza się zwłaszcza w domowych warunkach. Jego struktura
przypomina skórę naturalną, dzięki czemu jest elastyczny i miły w dotyku, o dobrej przyczepności. Wypełnienie to sprężysta
pianka poliuretanowa zapewniająca maksymalne bezpieczeństwo podczas ćwiczeń. Ponadto materac zaopatrzony został we
wzmocnione uchwyty, umożliwiające wygodne przenoszenie.
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)
pole dance
ćwiczenia rozciągające i wzmacniające
Mocne strony
zapewnia bezpieczeństwo wykonywania ćwiczeń rozciągających i wzmacniających oraz trenowania aerial jogi
i gimnastyki powietrznej
składa się na cztery części, co umożliwia wygodne przechowywanie w przerwach od treningów
spód wykonany z tworzywa antypoślizgowego, dzięki czemu materac nie przesuwa się podczas ćwiczeń
bezpieczeństwo użytkowania — każda partia akcesoriów jest testowana i sprawdzana
elastyczny, wytrzymały i wodoodporny materiał
polska produkcja — materace produkowane są w Polsce, a cały proces produkcji podlega szczegółowemu nadzorowi
ekspertów
zwiększona wytrzymałość (specjalnie sprowadzany skaj o trzykrotnie większej wytrzymałości)
antypoślizg dla zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa podczas ćwiczeń
Ważne informacje
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Dostępne rozmiary:
średnica
średnica
średnica
średnica

120
120
150
150

cm,
cm,
cm,
cm,

grubość
grubość
grubość
grubość

5 cm
10 cm
5 cm
10 cm

kształt: okrągły
kolor: czarny
materiał poszycia: skaj
wypełnienie: pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości
dodatkowe uchwyty do przenoszenia
materac w dwóch częściach — łączenie wykonane w sposób niezauważalny podczas treningu
Okres gwarancji: 12 miesięcy do zastosowań komercyjnych; 24 miesiące dla klienta indywidualnego
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