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DHZ Freestyle Tower E360 C
Pro

1865,- pr. md.*

153.995,- inkl. moms
123.196,- ekskl. moms

Tekniske data
Bredde x Dybde x Højde: 670*500*256 cm

Vægt: 1400 kg

Kilo i vægtmagasin: 2*50 kg.

DHZ styrketræningsmaskiner er produceret og velegnet til professionelt brug. Her er der tale om høj kvalitet der er testet i
fitnesscentre i hele verden igennem de seneste 15 år.

DHZ Freestyle Tower E360 C er en alternativ multistation som giver mange forskellige træningsmuligheder. 
- Cable Cross Station
- Pull-Up Bar
- Bokse Station
- Landmine/Torsonator 
- Battle Rope Station
- Platform til hop
- Dips
- Abe Stige til armgang
- "Trampolin" station til træning med bold
- Træning med Slyngetræner 

I dette Freestyle Tower har du også opbevaringsmuligheder til bolde, elastikker, kettlebells og vægtstang. 

Et kraftigt og lækkert stativ til alternativ træning, som giver dig et utal af muligheder.

Genialt tower til holdtræning og cirkel-styrketræning. 

Vi anbefaler at dette tower står på et areal på minimum 8,5 X 8,5 meter, for at få mest muligt ud af de mange muligheder.

Denne E360 C model er den mest klompakte af de 3 Freestyle Towers. E360 B er 100 cm. længere end denne C model og A
modellen er 200 cm. længere end C modellen. De 3 modeller har de samme funktioner, men jo længere/større model desto
mere luft og plads er der i og omkring de forskellige øvelser.

Kontakt os vedrørende tilbud samt leveringstid.

*Prisen er en ca. leasingpris pr. md. ekskl. moms ved indgåelse af en leasingaftale løbende over 60 mdr. En leasingaftale
kræver CVR nummer samt kreditgodkendelse af vores partner, DLL.

Her kan du se nogen af øvelserne, som en multistaion fra DHZ kan tilbyde:
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