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Wzmocniony drążek do
podciągania sufitowy Thor DH4
MAXI
Cena brutto

215,00 zł

Cena netto

174,80 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

do 5 dni roboczych

Numer katalogowy

thor dh4 maxi

Kod EAN

5903899260355

Producent

Thor

Opis produktu
Drążek możemy wykonać w kolorze białym lub czarnym
Możemy też wykonać inne rozmiary pod zamówienie klienta

Wzmocniony drążek treningowy do podciągania Thor DH4 MAXI to solidny stalowy drążek z mocowaniem do sufitu.
Posiada aż 6 chwytów, dzięki którym będziesz mógł optymalnie dopasować ćwiczenia do swojego programu treningowego.
Wersja MAXI to wzmocniona wersja drążka wykonana z grubszej i sztywniejszej rurki stalowe o średnicy 27mm.
W ofercie posiadamy też wersję ekonomiczną drążka DH4 oraz wersję dla najbardziej wymagających użytkowników DH4
Mamut.
Odległość od sufitu (37 cm) zapewnia komfort i wygodę niespotykaną w produktach konkurencji.
Konstrukcja drążka jest w całości spawana. Zrezygnowaliśmy z połączeń śrubowych ponieważ najważniejsza była sztywność
całej konstrukcji i jej wytrzymałość. Żadnych kompromisów na rzecz zmniejszenia paczki czy ułatwienia w produkcji, drążek
DH4 MAXI był projektowany i został wykonany z myślą o maksymalnej wytrzymałości i sztywności.
Kołki montażowe należy dokupić osobno dobierając je do materiału, z którego wykonano sufit.
Opis techniczny:
- konstrukcja spawana
- rurki o średnicy 27mm
- plastikowe zaślepki końcówek rurek
- 3 pary chwytów 110 cm, 60 cm, 20 cm
- szerokość 110 cm
- wysokość od podstawy do prostej części rurki (bez uwzględnienia zagięcia drążka w dół) 37 cm
- 8 otworów montażowych
Jesteśmy producentem, jeśli więc potrzebujesz innego rozmiaru to możemy go dla Ciebie wykonać

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Kolor: Czarny , Biały
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Parametry
-

konstrukcja spawana
rurki o średnicy 27mm
plastikowe zaślepki końcówek rurek
3 pary chwytów 110 cm, 60 cm, 20 cm
szerokość 110 cm
wysokość od podstawy do prostej części rurki (bez uwzględnienia zagiecia drążka w dół) 37 cm
8 otworów montażowych
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