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TRX Tactical Gym
NYHED

2.149,- inkl. moms
1.719,- ekskl. moms

Tekniske data
Max. vægtkapacitet: 158 kg

TRX Tactical Suspension Trainer

TRX Tactical Gym den mest alsidige og robuste TRX Suspension Trainer, der findes på markedet. 
Dette giver dig en hurtig og effektiv træning, der udvikler funktionel styrke ved at engagere de muskelkæder, som du bruger
hver dag i dit job, din sport eller i dagligdagen.

12-ugers Progressivt Tactical conditioning træningsprogram:
I det medfølgende gratis træningsprogram er der sat fuld skrald på, at give dig et yderst brugbart TRX-træningsprogram.

Der er naturligvis fokus på at træne din styrke, mobilitet, kondition, smidighed og det er afgjort det mest avancerede
træningsprogram fra TRX Training nogensinde. Programmet er inddelt i 3 faser. Hver fase er fire uger af 4 x træning om
ugen. 
Hver træning begynder med et mobilitetsmodul, som hjælper med at øge og forbedre dit funktionelle beredskab. 

TRX Tactical Gym indeholder:
- TRX Tactical Suspension Trainer med helstøbte gummihåndtag
- TRX Suspension Anchor: Sæt din TRX op hvor som helst. 
- TRX Extender Strap

Har du højt til et brugbart forankringspunkt eller mulighed for at montere på en større, lodret placering? 
Med extender får du flere muligheder for at sætte din TRX op, da det udvider dine forankringsmuligheder.

TRX Door Anchor: Har du kun mulighed for at montere din TRX i en dør? Intet problem - lav nemt et ophængpunkt med TRX
Door Anchor 

TRX Mesh Running taske: Tag din Suspension Trainer med dig i den medfølgende Mesh-løbetaske. 
Lækker rygsæk med en overflod af lommer til dit gear, telefon, ID, etc.

TRX Force app: 
Den absolutte fordel ved at købe TRX Tactical Gym er afgjort det 12 ugers træningsprogram du kan tilgå via appen TRX Force
på din telefon eller iPad/tablet.
Med fokus på at udvikle dig som TRX-udøver, gøre dig stærkere og mere fit. Unik kode medfølger i dit originale TRX
Suspension Trainer-kit. 
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