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First Degree Power Cube Grå
Pro

438,- pr. md.*

28.995,- inkl. moms
23.196,- ekskl. moms

Tekniske data
Længde x bredde x højde: 145*83*135 cm

Maks personvægt: 180 kg

Vægt: 74 kg

First Degree Power Zone produkterne er tænkt som cirkel-træning koncept til fitnesscentre, som vil tilbyde deres kunder
noget anderledes og enestående. 

Fælles for de 6 Power Zone produkter er at modstanden skabes via First Degrees imponerende vand-modstandssystem som
giver en konstant modstand samt en let og flydende bevægelse for brugerne. 

Power Zone produkterne kombinerer styrke, udholdenhed og eksplosiv træning, og kan bruges af alle lige fra teenageren til
den ældre bruger og fra motionisten til topatleten. Hver enkelt øvelse i hver station kan tilpasses til den enkelte bruger, for
at opnå det optimale resultat for alle.

De 6 produkter i Powerzone serien har et kompakt design, som gør dem ideelle til centre der ikke har meget plads.

Serien er perfekt til Cirkel træning og HIIT træning. 

Power Cube giver brugerne mulighed for en effektiv træning af overkrop og ben. 

Den koncentriske modstand giver dig mulighed for en eksplosiv øvelse uden modstand i returfasen af bevægelsen. Dette
mindsker blandt andet risikoen for overbelastningsskader igennem træningen. 

Power Cube har 3 forskellige fæstningspunkter (karabinhager) til forskellige greb og øvelser. De forskellige fæstningspunkter
giver brugerne et utal af træningsmuligheder som f.eks.:
- Dødløft
- Squat, jump squat og front squat
- Bent row
- Kettlebell sving
- Enarms sving og løft

Kort sagt får brugerne muligheden for at træne store dele af kroppens muskulatur på en simpel og effektiv station. 

Der medfølger følgende:
- Trækstang til dødløft
- Bælte til kropshævninger 
- Trækhåndtag til enarms-øvelser 
- Ankelrem til ben-øvelser

Ovenstående tilbehør opbevares nemt og smart på siden af stationen. 

Vand-modstanden kan udfordre alle brugere og indstilles hurtigt og nemt på vandtanken.

Hjulene bagerst på stationen, gør at den hurtigt og nemt kan flyttes rundt i lokalet. 
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I Power Zone serien findes også:
- Power Press
- Power Climb
- Power UBE
- Power Erg
- Power Row

Dette er en bestillingsvare, så kontakt os for info omkring 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.
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