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Abilica AirTrack 300 sæt sort
d
bu
Til

Normalpris 3.199,SPAR 1.200,-

Nu 1.999,- inkl. moms
1.599,- ekskl. moms

Tekniske data
Længde x bredde x højde:

300 x 100 x 10 cm

Vægt:
Maks personvægt:

9 kg
150 kg

Abilica AirTrack Home med en længde på 3 meter, 1 meter bred og 10 cm tyk.
I dette sæt medfølger pumpe og praktisk taske til opbevaring.
AirTracken kan anvendes til forskellige gymnastiske øvelser for alle aldre og alle niveuaer. Det unikke ved denne airtrack, er
at den også kan tages med ud på vandet, hvor man kan bruge den som platform til leg og sjov.
Denne AirTrack fra Abilica kan bruges både indendørs og udendørs. Brug den inde i stuen hvis der er god plads, eller tag
den med ud i haven - eller på vandet. Dog skal der huskes, at underlaget skal være fri for skarpe genstande, som småsten
eller grene, som kan lave hul i airtracken.
Airtracken er perfekt til at lave kolbøtter, lave flik-flak, araber, salto og andre øvelser. Her kan du øve cheerleading,
gymnastik, kampsport m.m.
Der er velcro i enderne af airtracken, så du kan anvende connectors, og sammensætte flere airtracks.
Abilica AirTrack er lavet i kraftig 9mm PVC og DWF (Double Wall Fabric) materiale af den højeste kvalitet. Den slidsikre
overflade gør det sikkert og trygt at lave de forskellige øvelser.
Maks brugervægt er 150kg
Vejer 9kg
Farven er sort og grå.
Find også airtracks i følgende størrelser:
3m x 1m x 10cm: Rosa
3,5m x 1m x 10cm: Sort
4m x 1m x 10cm: Rosa & Sort
5m x 1m x 10cm: Rosa & Sort
6m x 1m x 10cm: Sort
5m x 1,5m x 15cm: Sort
6m x 1,5m x 15cm: Sort
7m x 1,5m x 15cm: Sort
På siden af airtracken finder du kraftige håndtag, som gør den nem at flytte rundt på, når den er pustet op.
I pakken medfølger der:
- Abilica AirTrack
- Reperationssæt

- Taske
- Pumpe

OBS - Airtracken i videoen er i størrelsen 6 x 1,5 m

