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Inspire M5 multistation
Normalpris 41.900,-

SPAR 12.000,-

Nu 29.900,- inkl. moms
23.920,- ekskl. moms

Tekniske data
Længde x bredde x højde: 254 x 223 x 226 cm

Vægtmagasin: 2 x 94,5 kg

Inspire M5 er en komplet multistation til effektiv træning af hele kroppen trods den lille mængde gulvplads den behøver.
Multistationen har to uafhængige vægtmagasiner, som også giver dig mulighed for at træne to ad gangen. Inspire M5
passer perfekt ind til hjemmetræning eller til brug i mindre motionsrum hos virksomheder.
Velkendt fra andre Inspire produkter, har den en unik pres arm, hvis man både kan bruge den fixeret samt med fri
bevægelse. Dette er vigtigt da fixerede træningsøvelser hjælper til at udvikle styrke og volume, imens fri bevægelse hjælper
til at forbedre mobilitet og bevægelse.

Dette multigym er en unik blanding af traditionel og funktionel træning. M5 giver muligheden for at træne hele kroppen og
man har muligheden for at træne alene eller med en træningsbuddy. De kraftige sidde- og rygpuder giver korrekt og
behagelig støtte, og de mange justerings- og installationsmuligheder er med til at give en god træningsoplevelse for alle
niveauer. Den medfølgende bencurl station giver mulighed for at træne hamstrings og glutes.

Medfølgende tilbehør:
- Curlstang
- Lat Bar
- Håndtag
- Ankelstrop
- Rohåndtag
- 2 plakater med øvelser

Øvelser:
- 4 brystøvelser
- 4 skulderøvelser
- 5 mave/ryg
- 5 arme
- 3 ben
- Uendeligt antal funktionel træning med kabel
(se video for visning af forskellige øvelser)

Specifikationer
Længde: 254 cm
Bredde: 223 cm
Højde: 212-216 cm
Vægtmagasin: 2 x 94,5 kg
Garanti hjemmebrug: Livstidsgaranti (ikke sæder / kabler)
Garanti erhverv: 10 År  (ikke sæder / kabler)
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