
Abilica Online 
Trindsøvej 12, 8000 Aarhus C | Vesterlundvej 13, 2730 Herlev | Rørhaven 6, 7100 Vejle 
Tlf. 70 270 279 | info@abilicaonline.dk | www.abilicaonline.dk

Spirit CSC900 StairClimber
Pro

1130,- pr. md.*

78.990,- inkl. moms
63.192,- ekskl. moms

Tekniske data
Bredde x Dybde x Højde: 100*147*220 cm

Vægt: 225 kg

Maks personvægt: 182 kg

Spirit CSC900 StairClimber er imponerende kvalitet pakket ind i et lækkert design.

Produkter som Spirit StairClimber har været fast inventar i fitnesscentre i mere end 35 år. Her får brugeren mulighed for at
træne cardio, udholdenhed og styrke. 

Med denne model får brugerne en ekstra høj kvalitet og sikkerhed, som kommer til udtryk ved blandt andet: 
- Alle steps på denne model fastlåses, når den ikke er i brug. 
- Ekstra store step-flader.
- Step-up assist, som går det nemt og sikkert at komme af og på denne model. 
- Gelænder med belægning som giver et godt og sikkert greb. 
- Brugeren kan hurtigt regulere modstand/tempo på håndtag.
- Egenvægt på 225 kg. 

StairClimberen har en højde på 220, og vi anbefaler derfor en minimumshøjde fra gulv til loft på 270 cm. 

De ekstra store step-flader giver en høj sikkerhed for brugerne uanset niveau og hårdhed i træningen. Step-up assisten gør
det nemt at komme af og på Spirit StairClimberen. 

Tekniske data på steps:
- Step højde på 20 cm. 
- Step bredde på 56 cm.
- Step dybde på 25 cm.
- Step-up assist på 26 cm.

Computeren er nem at navigere rundt i og giver brugerne muligheden for en sjov og udfordrende træning.

Info på LED computer:
- 9 indbyggede programmer 
- Quick Start, Warm Up, Fat Burn, Training, Rolling Hills, Challenge, Interval, User, Target.
- Display viser tid, speed (spm), level, kcal, watt, meter gået.
- Level fra 1-20 

Denne StairClimber er lydsvag i forhold til sammenlignelige modeller. 

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.
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