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Link do produktu: https://www.sklep.ekspertfitness.com/tiguar-talerz-bumper-10-kg-v2-p-1214.html

tiguar talerz bumper 10
kg V2
Cena

221,00 zł

Numer katalogowy

TI-WB01000V2

Kod EAN

5902860492283

Producent

tiguar

Opis produktu

Gumowe bumpery marki tiguar wyprodukowane z surowca z recyklingu posiadają nie tylko charakterystyczne wzornictwo ale
również certyfikat potwierdzający najwyższą jakość i wytrzymałość.
Obciążenia wykonane są ze skompresowanego granulatu gumowego SBR, powstałego w wyniku recyklingu zużytych opon.
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Posiadają wewnątrz tulejkę stalową, która ułatwia nakładanie obciążenia na gryf.

Bumpery można nakładać na wszystkie rodzaje gryfów olimpijskich. Talerze gumowe absorbują uderzenia i są w pełni odporne
na uszkodzenia mechaniczne. Idealnie sprawdzą się w treningu cross oraz przy rwaniu i podrzucie sztangi. Bumpery tiguar
występują w czterech podstawowych wagach: 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg. Każdy z produktów może być wykorzystywany jako
obciążenie na sztandze, jak również osobno jako wolny ciężar podczas ćwiczeń.

Najwyższa jakość potwierdzona certyfikatem
Bumpery uzyskały certyfikat „Gwarancja najwyższej jakości” przyznawany przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji Sp. z
o.o.
Jakość bumperów została potwierdzona podczas badań przeprowadzonych w cyklach 15 000 powtórzeń swobodnych upadków
z wysokości 200 cm na testerach zrzutowych.

W zgodzie z gospodarką obiegu zamkniętego
Granulat SBR jest produktem powstającym w wyniku recyklingu zużytych opon samochodów ciężarowych. Materiały
wykorzystane do produkcji opon nadal zostają w obiegu i zyskują nowe życie. Dzięki wieloetapowemu procesowi z
zastosowaniem najnowocześniejszego sprzętu surowiec jest wolny od zanieczyszczeń tekstylnych w 99,9%, co gwarantuje
jego wysoką jakość, doskonałe parametry techniczne oraz długą żywotność.
Zastosowanie
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trening ciężarowy
trening siłowy
cross fit
Mocne strony
wytrzymałość i doskonałe parametry techniczne dzięki surowcowi pierwotnemu w postaci opon samochodów
ciężarowych produkcji europejskiej
czystość na poziomie 99,9%
atest PZH potwierdzający wysoką jakość
brak nieprzyjemnego zapachu
Ważne informacje

dostępne wagi: 5, 10, 15, 20 kg
materiał: guma – granulat SBR powstały wyłącznie z recyklingu opon samochodów ciężarowych, tulejka – stal
średnica otworu: 50,44 mm
technologia: prasowanie na gorąco
kolor: czarny
Okres gwarancji: 24 miesiące

Jak ćwiczyć z bumperami? Obejrzyj film z ćwiczeniami!
Rekomendacja profesjonalisty
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Do swojej prywatnej garażowej siłowni wybrałem zestaw obciążeń bumperowych tiguar. Cenię sobie pewność w dokładności
ciężaru z deklarowanym i właściwie niezniszczalne talerze, odporne na trudne garażowe warunki i równie ciężki trening.
KRZYSZTOF BAJERA
headcoach CrossFit Zatoka, trener przygotowania siłowego, szkoleniowiec i wykładowca, dwukrotny Mistrz Polski Street
Lifting, Mistrz Polski Kettlebell Hardstyle PRO, Złoty Medalista Debiutów w Trójboju Siłowym Klasycznym
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