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Link do produktu: https://tobisto.pl/porecze-do-pompek-thor-pr1-2-szt-p-2.html

Poręcze do pompek Thor PR1 2
szt.
Cena brutto

165,00 zł

Cena netto

134,15 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

do 5 dni roboczych

Numer katalogowy

thor pr1

Kod EAN

5903899260010

Producent

Thor

Opis produktu
Stalowe poręcze do pompek Thor PR1. Produkt wykonano w Polsce z wysokiej jakości stali.
Poręcze do pompek Thor PR1 to wyjątkowy produkt, który dzięki solidnej i lekkiej konstrukcji umożliwia wykonywanie wielu
różnych ćwiczeń fizycznych. Poręcze pozwalają na trening wielu grup mięśni w tym bicepsów, barków i ramion. Różnorodność
ćwiczeń pozwala na zbudowanie prostego programu treningowego, w którym każdego dnia można urozmaicać ćwiczenia.
Dwie niezależne poręcze pozwalają na indywidualne dobranie szerokości.
Poręcze do pompek Thor PR1 mają rączki umieszczone w odległości aż 66 cm od ściany co znacznie ułatwia ćwiczenia
osobom o dobrze rozbudowanej klatce piersiowej. Zostawiamy tym samym konkurencję daleko w tyle!
Solidna konstrukcja
Zadbaliśmy o to, by wykonać produkt najwyższej jakości.
Do produkcji poręczy do pompek Thor PR1 zastosowaliśmy grube stalowe profile ze ścianką 2mm. Daje to wytrzymałość,
która sprosta Twoim najcięższym treningom. Produkt przeznaczony jest do intensywnego domowego treningu.
Uwaga, ze względu na różne materiały budowlane kołki montażowe należy dokupić osobno dobierając ich typ do rodzaju
ściany.
Komfort
Nasze poręcze do pompek posiadają wygodne miękkie gumowe uchwyty rączek, które uprzyjemnią Ci ćwiczenia.
Jesteśmy producentem więc jeśli potrzebujesz innego rozmiaru to możemy go dla Ciebie wykonać

Konstrukcja:
- stalowe profile 30x30x2mm i 30x20x2mm
- rura fi 22mm
- gumowe rączki fi 27mm
- ciągłe spawy
- waga 2,5 kg (5 kg para)
- estetyczne zatyczki profili
Wymiary:
- szerokość 23 cm
- odległość od ściany 66 cm
- wysokość 43 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:
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Kolor: Czarny , Biały

Parametry
Konstrukcja:
- stalowe profile 30x30x2mm i 30x20x2mm
- rura fi 22mm
- gumowe rączki fi 27mm
- ciągłe spawy
- waga 2,5 kg (5 kg para)
- estetyczne zatyczki profili
Wymiary:
- szerokość 23 cm
- odległość od ściany 66 cm
- wysokość 43 cm
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