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Link do produktu: https://www.sklep.ekspertfitness.com/tiguar-sztanga-power-gym-butterfly-pu-p-432.html

tiguar sztanga power
gym butterfly PU
Cena

812,00 zł

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

TI-PG005

Kod EAN

5906660029649

Producent

tiguar

Opis produktu

Po ponad pięciu latach od premiery naszej sztangi power gym nadszedł czas na kolejny krok. Postawiliśmy sobie za cel, aby
osiągnąć nową jakość na wielu płaszczyznach – trwałości, funkcjonalności, designu.
Dlatego nasza sztanga tiguar butterfly to najtrwalsza na rynku sztanga fitness o designie innym niż wszystkie inne sztangi
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na świecie, a dzięki przemyślanym rozwiązaniom projektowym – najbardziej funkcjonalna i ergonomiczna.

Niezniszczalna sztanga fitness
Mamy bardzo silne powody, aby nazywać naszą sztangę butterfly praktycznie niezniszczalną. Jakie? Jej stalową budowę
i poliuretanowe wykończenie obciążeń. Poliuretany (elastomery) to bowiem tworzywa o ponadprzeciętnej trwałości, 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. Zwiększona dla pewniejszego chwytu średnica gryfu oraz
unikalne zaciski czynią sztangę tiguar wyjątkowym sprzętem w swojej kategorii, który niezależnie od tego, czy będziesz
ćwiczyć z nim na siłowni, podczas zajęć grupowych, czy w domu – będzie towarzyszem i współautorem Twoich postępów przez
wiele lat treningów.

Innowacyjne zaciski do sztang tiguar
To opracowane nieco wcześniej, wyjątkowo stabilne i gwarantujące zmianę obciążeń dosłownie w kilka sekund zaciski,
uznawane za najwygodniejsze spośród wszystkich na rynku. Postawiliśmy sobie za cel, aby były lepsze niż jakiekolwiek inne
w branży: nie mogą rysować sztangi, muszą pewnie zabezpieczać talerze, łatwo i intuicyjnie działać w kobiecych dłoniach, a
do tego wyglądać atrakcyjnie. Prosta konstrukcja jest tak łatwa w obsłudze, że będziesz się zastanawiać, dlaczego nikt nie
wymyślił tego wcześniej! Zaciski tiguar znakomicie współpracują z naszymi sztangami, gwarantując Ci szybkie, bezpieczne
i pewne mocowanie talerzy. Postawiliśmy sobie za cel, aby był lepszy niż jakikolwiek inny na rynku: nie może rysować sztangi,
musi pewnie zabezpieczyć talerze, łatwo i intuicyjnie działać w kobiecych dłoniach, a do tego wyglądać atrakcyjnie.
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Wyjątkowa możliwość rozbudowania zestawu sztangi butterfly
Sztangę power gym butterfly możesz uzupełnić o dodatkowy komplet talerzy o niespotykanej na rynku wadze 7,5 kg
w kategorii sztang fitness PU. Komplet dwóch dodatkowych talerzy zwiększy wagę sztangi o kolejne 15 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.
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
wyjątkowa kolorystyka
jedyne na rynku tak wygodne w użyciu zaciski
możliwość rozbudowania zestawu o komplet dodatkowych talerzy 2 x 7,5 kg
możliwość przechowywania na stojakach tiguar smart lub tiguar brave
Ważne informacje

Komplet składa się z:
2 x talerz 5 kg – oliwka
2 x talerz 2,5 kg – morski
2 x talerz 1,25 kg – śliwka
gryf – waga ok. 1,8 kg; długość: 140 cm; średnica: 2,8 cm
2 x zacisk
waga całego kompletu: ok. 19,3 kg
Tworzywo:
gryf – stal
talerze – 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 gryf
wraz z obciążeniami wilgotną ściereczką i odłożyć do wyschnięcia w odpowiednim miejscu.
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Jak ćwiczyć ze sztangą tiguar power gym butterfly? Obejrzyj film z ćwiczeniami!
Rekomendacja profesjonalisty

Sztanga tiguar power gym butterfly PU to naprawdę bardzo funkcjonalny sprzęt, nadający się właściwie do każdego rodzaju
treningu. Poręczny kształt talerzy zwiększa ilość ćwiczeń, jakie możesz wykonać z ich wykorzystaniem, a dzięki swojej
„kanciastości” sztanga nie turla się i nie „ucieka” ze stanowiska treningowego ;) To zwyczajnie gwarantuje komfort, zwłaszcza
w trakcie zajęć grupowych. Jej dodatkowym atutem są innowacyjne, bardzo wygodne w użyciu zaciski. A jeśli myślisz, że
sztanga jest oklepanym sprzętem treningowym i brak Ci inspiracji do jej wykorzystania w Twoich treningach – zdecydowanie
powinieneś odwiedzić moje autorskie szkolenie sprzętowe Power Gym, które prowadzę w szkole GOOD MOOV.
AGNIESZKA MROCZEK
właściciel OMTC, Master Trener GOOD MOOV.
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