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Inspire Dual Function Leg Press/Calf
ProTilbud

Normalpris 44.995,-
SPAR 10.000,-

Nu 34.995,- inkl. moms
27.996,- ekskl. moms

Tekniske data
Bredde x Dybde x Højde: 120*182*158 cm

Kilo i vægtmagasin: 2*50 (udveksling 2*100) kg.

Vægt: 238 kg

Inspire Dual serien er produceret i et kompakt, kraftigt og stilrent design. De forskellige stationer som denne serie
indeholder er perfekte til mindre motions-og fitnessrum som ønsker at udnytte pladsen bedst muligt. 

Med Inspire Dual Function Leg Press/Calf, har du muligheden for at få trænet underkroppen.

Denne station giver brugerne følgende funktioner:
- Leg Press, hvor du som bruger primært isolerer træningen af lår og baller. 
- Calf, hvor brugeren isolerer træningen af lægmuskulaturen. 

Benpressens ekstra store 'presse-plade' gør at stationen kan bruges til de fleste brugere. Det gør samtidig også at du kan
variere din træning. Hvis du placerer dine fødder højt på pladen vil du sætte fokus på baller og baglår, hvorimod at fokus
ændres til forlår, hvis du placerer fødderne nederst på pladen. 

Det unikke ved denne benpres er den integrerede 'Calf Blok' som isolerer træningen af lægmuskulaturen. 'Calf Blokken' er
halvecylinderen som sidder nederst på presse-pladen. 

Det dobbelte vægtmagasin giver dig muligheden for en samlet vægt på hele 200 kg. som kan udfordre de fleste. De 200 kg.
magasin skyldes en 2 til 1 udveksling på hvert magasin som har 50 kg. rent vægt i hver side. 

Denne station justeres hurtigt og nemt til den enkelte bruger. 

Med Inspire Dual stationerne får du: 
- Høj kvalitet 
- Kompakte og kraftige maskiner
- Unik konstruktion
- Elegant og brugervenligt design 
- Stor træningsglæde 

Dette er en bestillingsvare, så kontakt os gerne 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.
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