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Siłownia Street Workout LINA SW 14
link do produktu:
https://dotare.pl/silownie-na-powietrzu-street-workout/silownia-street-workout-lina-sw-14.html
Cena:

2 447,70 zł brutto

Nr referencyjny: SW14

Cechy produktu
Wysokość

2500 mm

Materiał

stal malowana proszkowo

Szerokość

80 mm

Długość

1800 mm

Opis produktu
Przyrządy do ćwiczeń serii STREET WORKOUT to doskonała propozycja dla młodzieży chcącej w sposób aktywny spędzać czas na świeżym powietrzu. Stanowią
doskonałe uzupełnienie urządzeń Seri Eco, Fitness.
Urządzenia przeznaczone dla osób powyżej 14 roku życia lub o wzroście większym niż 140 cm.
ZASTOSOWANIE:
Ćwiczenia aktywujące górne partie ciała. Wpływające na poprawę ogólną kondycji i sprawność ruchową.
WYMIARY STANDARDOWEGO URZĄDZENIA:
- wysokość 2500 mm,
- długość 1800 mm (długość drążka 1640 mm),
- szerokość 80 mm.
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE:
Słup pionowy kwadratowy: 80x80 mm, grubość ścianki 4 mm lub grubsza.
Słup zakończony na płasko.
Rura pozioma kolista do drążków: 33,7 mm, grubość ścianki 3,2 mm lub grubsza.
Rura do poręczy kolista: 42,4 mm, grubość ścianki 3,2 mm lub grubsza.
Wszystkie łączenia rur muszą uniemożliwiać wystawanie ostrych krawędzi.
ŚRUBY I MOCOWANIE DO SŁUPA:
Łączenie poszczególnych elementów za pomocą czopów rurowych oraz śrub o średnicy nie mniejszej niż 10 mm. Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami
polimerowymi. Ostre krawędzie zaokrąglone promieniem min. 3mm.
POKRYCIA MALARSKIE POWŁOKI:
Słupy pionowe: galwanizowane oraz malowane proszkowo. Rury poziome koliste: standard ocynk (opcja dod. malowanie proszkowe).
FUNDAMENTOWANIE:
Słupy zagłębione na ok. 105 cm w gruncie i zabetonowane fundamentem z betonu B25 o wymiarach zgodnych z kartą techniczną. Fundament sięga do 40 cm
poniżej poziomu gruntu.
NAWIERZCHNIA:
Żwirowa, piaszczysta, ziemia lub inna bezpieczna.
STREFA OCHRONNA WOKÓŁ URZĄDZEŃ:
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Co najmniej 2 m od skrajnej krawędzi urządzenia.
MATERIAŁ Z KTÓREGO WYKONANO STALOWE ELEMENTY KONSTRUKYJNE:
Wysokiej jakości stal spawalnicza: S 355 lub S 235.
WYTRZYMAŁOŚĆ URZĄDZEŃ:
Dopuszczalna waga użytkownika w zależności od rodzaju urządzenia wynosi 150 kg.
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE:
Urządzenia ponad standardowo zabezpieczone antykorozyjnie (śrutowane, galwanizowane, fosforanowane, cynk).
KOLORYSTYKA URZĄDZEŃ:
Standardowo żółto-szara. Po uzgodnieniach, możliwa inna kolorystyka.
FARBA:
Używamy profesjonalnych farb.
DOSTĘPNOŚĆ URZĄDZEŃ:
Urządzenia dostępne są średnio po 2-6 tygodniach od daty złożenia zamówienia.
PODSUMOWANIE:
Urządzenia serii STREET WORKOUT to wyjątkowa propozycja na naszym rynku. W niewysokiej cenie pozyskacie państwo dobrej jakości przyrządy do ćwiczeń,
które sprawią wiele radości swoim użytkownikom. Solidne, trwałe, na lata. Z uwagi na możliwość kontuzji należy zachować szczególną ostrożność poczas
ćwiczeń i zdrowy rozsądek dobierając rodzaj wykonywanych ćwiczeń do swoich możliwości.
CERTYFIKATY BEZPIECZEŃSTWA WYSTAWIONE PRZEZ UPRAWNINE PODMIOTY CERTYFIKUJĄCE:
Urządzenia posiadają certyﬁkat zgodności potwierdzający, że spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte w polskich (i europejskich) normach PN-EN
16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, oraz Znak Bezpieczeństwa „B”.
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