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Spirit Multi Jungle 4 station
Pro

1355,- pr. md.*

79.995,- inkl. moms
63.996,- ekskl. moms

Tekniske data
Bredde x Dybde x Højde: 342x192x229 cm

Vægt: 841 kg

Kilo i vægtmagasin: 4*122 kg.

Styrketræningsstationerne fra Spirit kommer i et lækkert, elegant og tidsløst design. Komfort og brugervenlighed er i fokus
på denne serie, som samtidig er højkvalitets produkter til en utrolig fornuftig pris.

Spirit Multi Jungle 4 station giver brugerne mulighed for en stor variation i deres træning. 

Med Spirit Multi Jungle 4 station får du følgende stationer i én og samme station:
- Hi/Low Pulley: Med mulighed for at justere højden (122 kg i vægtmagasin)
- Triceps Pushdown: (122 kg i vægtmagasin)
- Low Row: (122 kg i vægtmagasin)
- Lat Pull Down: (122 kg i vægtmagasin)

Der er et vægtmagasin til hver station, så alle stationer kan bruges på samme tid.

Fordelen ved en multistation fremover enkelte maskiner:
- Det er pladsbesparende.
- Ofte er det en billigere løsning end en investering i separate stationer.
- En simpel måde at lave cirkeltræning.
- Her har I mulighed for at træne 4 personer på én gang.

Greb, håndtag, stænger og tov medfølger

En multistation er et must at have i alle centre og er blandt de mest brugte styrketræningsstationer i et fitnesscentre.

Spirit Commercial Strength stationerne passer perfekt sammen med Spirits 900 Cardio serie, som også er professionelt
cardioudstyr i høj kvalitet til yderst fornuftige priser.

DETTE ER EN BESTILLINGSVARE - KONTAKT OS VEDRØRENDE TILBUD OG 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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