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Link do produktu: https://www.sklep.ekspertfitness.com/tiguar-worek-mma-40-kg-p-1319.html

tiguar worek MMA 40 kg
Cena

829,00 zł

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

TI-FWM040

Kod EAN

5902860493044

Producent

tiguar

Opis produktu
Worek treningowy MMA 40 kg z linii tiguar fight to duży worek dla zawodników mieszanych sztuk walki oraz dla osób
początkujących, które chcą doskonalić swoją technikę, siłę i wytrzymałość w walce w parterze.

Worek do ćwiczeń w parterze
Worek MMA o wadze 40 kg i długości 135 cm to specjalnie wyprofilowany sprzęt umożliwiający profesjonalny trening imitujący
walkę w parterze z prawdziwym zawodnikiem. Odpowiedni kształt worka imituje biodra, talię i klatkę piersiową zawodnika, tak
aby móc ćwiczyć rzuty i dosiady po sprowadzeniu przeciwnika do parteru, wykorzystując przy tym ciosy łokciami, ciosy
podbródkowe, ciosy młotkowe oraz kopnięcia kolanami.

Najwyższa jakość dostępna na rynku
Sprzęt do sztuk walki musi spełniać najwyższe normy jakościowe, aby móc przez lata odbierać ciosy i kopnięcia w trakcie
treningów, nie ulegając przy tym zniszczeniu. Dlatego zarówno materiały wykorzystane w produkcji worków treningowych
tiguar, jak i procesy produkcyjne, gwarantują im ponadprzeciętną trwałość i odporność na intensywne użytkowanie, czyli
cechy, jakimi powinien charakteryzować się nowoczesny i profesjonalny sprzęt dla zawodników sztuk walki.
Worki tiguar uszyte zostały ze specjalistycznego materiału o podwyższonej wytrzymałości na rozdarcia i przetarcia pokrytego
dodatkowo wodoodpornym i antypoślizgowym PVC. Najsolidniejsze możliwe szycie zapewniają im tytanowe nici, które są
bardzo odporne na rozrywanie, przetarcia i deformację, utrzymując przy tym doskonałą stabilność skrętu. Co więcej, aby
zapewnić workom z linii tiguar fight jak największą odporność na deformację, we wszystkich naszych modelach zadbaliśmy
o ich jak najszczelniejsze wypełnienie tekstylnymi ścinkami. Mocne zbicie wypełnienia worka sprawia, że w momencie
wieloletnich uderzeń w te same miejsca, wnętrze worków nie ulega przesuwaniu, minimalizując tym samym ryzyko
powstawania odkształceń.

Worek MMA produkowany w Polsce
Linia sprzętu do treningów sztuk walki tiguar fight to nowość wnosząca na polski i zagraniczny rynek najnowszą wiedzę
z zakresu najlepszych materiałów i procesów technologicznych w produkcji sprzętu sportowego, która podparta jest ponad
20-letnim doświadczeniem w branży sportowej zespołu tworzącego markę tiguar.
Dlatego worki do treningu MMA tiguar to gwarancja najwyższej jakości dostępnej na rynku, najnowocześniejszego designu
i ergonomii, które przekładają się na jakość treningu każdej osoby trenującej mieszane sztuki walki, umożliwiając jej rozwój
i zadowolenie z treningu dzięki niezawodności i dbałości o komfort korzystania ze sprzętu.
Zastosowanie
trening w parterze bez konieczności udziału partnera

wygenerowano w programie shopGold

trening dosiadu i rzutów
Mocne strony
polska produkcja
materiał o podwyższonej wytrzymałości na rozdarcia i przetarcia wg normy PN EN ISO 1421
szczelne wypełnienie zapobiegające odkształceniom worka
zastosowanie nici tytanowych
wodoodporna i antypoślizgowa powłoka
unikalny design, utwardzane nadruki
wypełnienie tekstyliami pochodzącymi z odpadów poprodukcyjnych
możliwość stosowania lekkich preparatów odkażających
Ważne informacje

Dostępne wagi i rozmiary:
waga: 30 kg, wymiary: długość: 100 cm; średnica: 35 cm
waga: 40 kg, wymiary: długość: 135 cm; średnica: 40 cm
waga: 50 kg, wymiary: długość: 150 cm; średnica: 45 cm
kolor: czarny
materiały: PVC (worek), nici tytanowe, wypełnienie tekstylne
Okres gwarancji: 12 miesięcy
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