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Ironmaster Super Bench
BedstStaff Pick

Normalpris 4.125,-
SPAR 615,-

Nu 3.510,- inkl. moms
2.808,- ekskl. moms

Tekniske data
Længde x bredde x højde: 112*58*51 cm

Vægt: 32 kg

Max. vægtkapacitet: 450 kg

Med Ironmaster Super Bench får du 'next generation' indenfor træningsbænke. 

Den kraftige konstruktion giver en sublim stabilitet selv ved træning med mange kilo. Puderne er produceret i en 6 cm høj
skum og beklædt med en slidstærk polstring, som sikrer lang levetid, også ved dagligt brug. 

Bænken justeres via en lås i bunden af bænken som åbnes ved at træde ned på den. Låse-funktion er et patenteret design
og kan bruges fra begge sider af bænken. En simpel og genial måde at justere bænken på i sine forskellige vinkler: 
0, 5,10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 og 85 grader. 

De mange indstillinger giver dig muligheden for at bruge bænken til både incline og decline træning. 

Sædet er ikke fast på bænken, så ønsker du at bruge bænken som fladbænk, så tager du bare sædet af. Sædet kan nemt
justeres i 3 forskellige højder. 

Ved hjælp af tilkøb kan du udbygge din bænk, og gøre den til en multibænk. De forskellige moduler monteres hurtigt og
nemt på bænken. 
- Leg Extension / Leg Curl 
- Dip Bar
- Chin Up
- Preacher Curl
- Crunch Situp
- Hjul

Med tilkøbene får du en bred mulighed for at udvikle din bænk og tilpasse den din træning. 

Ryglænet har en længde på 112 cm og en bredde på 25 cm. 

En bænk som anbefales til brugere som ønsker en unik og kraftig løsning til træning i hjemmet, men også mindre
motionsrum på f.eks arbejdspladsen, kan have stor gavn af en bænk som denne. 
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