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Link do produktu: https://www.sklep.ekspertfitness.com/worek-bokserski-tiguar-boxing-bag-45-kg-p-1316.html

worek bokserski tiguar
boxing bag 45 kg
Cena

739,00 zł

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

TI-FWB045

Kod EAN

5902860493075

Producent

tiguar

Opis produktu

Worek bokserski tiguar fight 45 kg to profesjonalny worek treningowy przeznaczony do treningu każdego rodzaju sztuk walki,
ze względu na swoją wielkość idealny zarówno do treningu ciosów, jak i kopnięć. To obowiązkowy sprzęt, jaki powinien się
znaleźć na każdej sali treningowej – jako element głównego treningu bokserskiego lub treningu uzupełniającego, a także jako
element treningu każdej osoby uprawiającej sport amatorsko, pozwalający pozostać w dobrej kondycji i cieszyć się sportową
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sylwetką.

Wszystkie chwyty dozwolone — uniwersalny worek bokserski
Worek o wadze 45 kg, wysokości 145 cm i średnicy 45 cm to średniej wielkości worek z linii worków bokserskich tiguar fight.
Jego waga i rozmiar sprawiają, że jest on niezastąpiony w treningu bokserskim, umożliwiając taki trening, jaki odbylibyśmy z
partnerem treningowym. Dedykowany jest osobom o średnim wzroście i budowie ciała do treningów technicznych,
kondycyjnych czy ukierunkowanych na poprawę szybkości wyprowadzania ciosów i kopnięć, a także do treningów
ogólnorozwojowych.

Sprzęt do treningu bokserskiego o nieprzeciętnej jakości
Wszystkie worki bokserskie tiguar produkowane są w Polsce, a nad procesem projektowym i produkcyjnym czuwa zespół
ekspertów firmy ekspertfitness.com. Lata doświadczenia w produkcji sprzętu sportowego pozwoliły nam na wyprodukowanie
idealnych worków treningowych, w których wszystkie elementy zostały odpowiednio wzmocnione i dostosowane do stawiania
czoła wymagającym treningom, mocno eksploatującym sprzęt sportowy.
Dlatego w workach bokserskich tiguar zastosowaliśmy specjalistyczny materiał o podwyższonej wytrzymałości na rozdarcia i
przetarcia. Powierzchnia materiału posiada strukturę „codura”, która różni się od popularnych worków tym, że nie widać na
nich tak mocno zarysowań i zagnieceń. Worki tiguar zostały pokryte antypoślizgowym i wodoodpornym PVC, co pozwala na ich
bezpieczną dezynfekcję. Wzmocnione szwy kopertowe, zastosowanie nici tytanowych i wszycie wzmocnionego pasa
poliestrowego gwarantuje workom tiguar nieprzeciętną trwałość podczas niezliczonych godzin przyjmowania kopnięć i ciosów
osób trenujących. Dla ich wygody konstrukcja zawiesi została skonstruowana tak, aby przenosiła równo obciążenia na każde
ramię, a zastosowanie pasów poliestrowych gwarantuje workom tiguar udźwig do 1000kg. Tak zaprojektowany sprzęt to
gwarancja wieloletniej niezawodności.

Odpowiednie wypełnienie — klucz do trwałości worka bokserskiego
Worki bokserskie tiguar swoją niezawodność zawdzięczają jeszcze jednemu rozwiązaniu, które opracowaliśmy w naszym
zespole projektowym. Zauważyliśmy, że aby utrzymać niezawodność worka przez lata i uchronić go przed deformacją, należy
zagwarantować mu szczelne, zwarte wypełnienie, z minimalną ilością przestrzeni pomiędzy tekstylnymi ścinkami. Dlaczego?
Choć powierzchnia worków bokserskich jest duża, zazwyczaj zostaje on uderzany mniej więcej ciągle na tej samej wysokość.
To powoduje „ubijanie” wypełnienia, które z czasem prowadzi do jego osadzania się coraz niżej. W ten sposób z biegiem czasu
worek ulega deformacji, w której góra zostaje węższa na rzecz jego dolnej części, do której przemieszcza się wypełnienie.
Sposób wykonania worków tiguar znacząco zmniejsza ten problem.

Worek tiguar – niezawodny sparingpartner na Twojej sali treningowej
Linia worków treningowych tiguar fight powstała w odpowiedzi na potrzebę dostarczenia na rynek polski i zagraniczny
najwyższej jakości sprzętu do sportów walki, unikatowego designu i zapewnienia niezawodności wszystkim osobom
trenującym w klubach sportowych i siłowniach - tak, aby każdy trening przybliżał ich do osiągnięcia swoich celów i pozwalał
pokonywać kolejne bariery. Niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalnym bokserem, czy osobą chcącą dzięki treningowi
bokserskiemu poprawić swoją siłę, wytrzymałość i kondycję – worek bokserski tiguar idealnie odpowie na Twoje potrzeby,
zostając Twoim niezawodnym sparingpartnerem.
Zastosowanie
treningi wszystkich sztuk walki
Mocne strony
uniwersalna waga i rozmiar
polska produkcja
materiał o podwyższonej wytrzymałości na rozdarcia i przetarcia wg normy PN EN ISO 1421
szczelne wypełnienie zapobiegające odkształceniom worka
zastosowanie nici tytanowych i wzmocnionych szwów kopertowych
zastosowanie wzmocnionego pasa okalającego
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: wysokość: 130 cm; średnica: 30 cm
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waga: 45 kg — wymiary: wysokość: 145 cm; średnica: 45 cm
waga: 60 kg — wymiary: wysokość: 160 cm; średnica: 45 cm
kolor: czarny
materiał: PVC (worek), poliester (pasy), nici tytanowe, wypełnienie tekstylne
wytrzymałość pasów poliestrowych: 1000 kg
Okres gwarancji: 12 miesięcy
Na jakiej wysokości zawiesić worek?

Na wysokość podwieszenia worka ma wpływ zarówno wzrost zawodnika jak i specyfika danej sztuki walk. Podstawową
rekomendacją dla osoby o wzroście 170-180 cm jest zawieszenie worka 30-40 cm nad podłogą. Uwzględniając długość pasów
(60 cm od miejsca wszycia do stalowego trójkąta) punkt podwieszenia powinien wynosić odpowiednio:
dla worka 30 kg – 220 cm (40 cm odstęp od podłogi + 130 cm rozmiar worka + 50 cm pasy
dla worka 45 kg – 225 cm (30 cm odstęp od podłogi + 145 cm rozmiar worka + 50 cm pasy)
dla worka 60 kg – 240 cm (30 cm odstęp od podłogi + 160 cm rozmiar worka + 50 cm pasy)
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