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tiguar sztanga power
gym / zaciski - nowy
design
Cena

469,00 zł

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

TI-PG004

Kod EAN

5906660029632

Producent

tiguar

Opis produktu

Trening ze sztangą to fantastyczny sposób na kształtowanie siły i wyglądu całego ciała – nie tylko na siłowni!
Mniejsza, poręczna i nie zajmująca wiele miejsca sztanga fitness to idealne rozwiązanie dla osób ćwiczących w domu, a także
na zajęciach grupowych. Nasza kultowa sztanga tiguar power gym z kompletem obciążeń i innowacyjnymi, niezwykle łatwymi
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w obsłudze zaciskami, to sposób na pełnowartościowy trening siłowy niezależnie od sytuacji.

Sztanga – niezastąpiony sprzęt do treningu
Wiele osób nie wyobraża sobie porządnego treningu bez ćwiczeń ze sztangą. Nic dziwnego! Bez względu na wiek i płeć
ćwiczących trening z jej wykorzystaniem znakomicie zwiększa wytrzymałość siłową mięśni, pozwala spalić tkankę tłuszczową,
wymodelować sylwetkę i po prostu poczuć ten nie dający się niczym zastąpić „power”, jaki daje mierzenie się z wolnymi
ciężarami.

Innowacyjne zaciski do sztang tiguar
W zależności od Twojego poziomu zaawansowania oraz partii mięśniowej, której poświęcasz dane ćwiczenie, możesz
odpowiednio dobrać obciążenie poprzez zmianę talerzy na sztandze. Dzięki naszym innowacyjnym zaciskom, których
konstrukcja jest tak łatwa w obsłudze, że będziesz zastanawiać się, dlaczego nikt nie wymyślił tego wcześniej – zmiana
obciążenia zajmie Ci nie więcej niż kilka sekund! Zaciski tiguar znakomicie współpracują z naszą sztangą gwarantując szybkie,
bezpieczne i pewne mocowanie talerzy. Postawiliśmy sobie za cel, aby nasze zaciski były lepsze niż jakiekolwiek inne na
rynku: nie mogą rysować sztangi, muszą pewnie zabezpieczać talerze, łatwo i intuicyjnie działać w dłoniach, a do tego
wyglądać atrakcyjnie – i udało nam się to wszystko osiągnąć.

Wybór na lata
Produkowana w Polsce sztanga fitness naszej marki tiguar to wysokiej jakości sprzęt, który sprawdzi się zarówno w treningu
na siłowni, w domu oraz na zajęciach grupowych, gwarantując wieloletnią trwałość w trakcie setek Twoich treningów. Dzięki
zastosowaniu uchwytów w talerzach będziesz mógł wykorzystać je także niezależnie jako dodatkowe obciążenie w trakcie
różnorodnych ćwiczeń, co wpłynie na ilość możliwości, jakie daje Ci wybór sztangi do swojej domowej siłowni, nie pozwalając
Ci się znudzić tym sprzętem. Z kolei w klubie fitness nasze fitnessowe sztangi wydłużą swoją żywotność dzięki wygodnemu
i bezpiecznemu przechowywaniu ich na stojakach tiguar smart lub tiguar brave.
Zastosowanie
trening wzmacniający
modelowanie sylwetki
zajęcia grupowe
trening siłowy
Mocne strony
wysoka jakość
ergonomiczna budowa
heksagonalny kształt talerzy zapobiegający toczeniu się sztangi
uchwyty w talerzach pozwalające wykorzystać je jako niezależne obciążenia
brak ostrych krawędzi
antypoślizgowa powierzchnia gryfu i obciążeń
wyjątkowa kolorystyka
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jedyne na rynku tak wygodne w użyciu zaciski
możliwość przechowywania na stojakach tiguar smart lub tiguar brave
Ważne informacje

Komplet składa się z:
2 x talerz 4,5 kg – szary
2 x talerz 2,5 kg – morski
2 x talerz 1,25 kg – śliwka
gryf – waga ok. 1,1 kg; długość: 140 cm; średnica: 2,5 cm
2 x zacisk
waga całego kompletu: ok. 18,1 kg
Tworzywo:
gryf – stal
talerze – PES/PP, wypełnione cementem
Okres gwarancji: 12 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.

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

Powiadają, że Kobietom ze sztangą jest do twarzy… I ja się z tym całkowicie zgadzam! Szczególnie, kiedy jest to sztanga
made by tiguar. Ładne, kolorowe talerze… mega poręczny gryf, który nie robi odcisków i obtarć na dłoniach… poręczne
zatrzaski, dzięki którym zmiana obciążenia to kwestia kilku sekund… Dla mnie każdy trening PUMP w tym sprzętowym
towarzystwie jest dziką, kobiecą przyjemnością!
DOROTA SZCZYPKA
prezenter fitness, szkoleniowiec Fitnessia Step&Dance School, organizator Fitmotion Event
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