Supermaty maty
1 Maja 93
25-614 Kielce
tel: 41 202 07 27

Mata do ćwiczenia gumowa kwadrat
101x101 cm crossﬁt siłownia
Grubość: 10 mm,
link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/maty-do-cwiczen/mata-gumowa-do-cwiczenia-base-kwadrat-101x101-cm
-crossﬁt-silownia-1629_33029.html#/grubosc-10_mm
Cena:

53,66 zł brutto

Nr referencyjny: RU.WG.PL.S.101.1.C
Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:
Grubość

cena brutto

10 mm

53,66 zł

20 mm

81,31 zł

Cechy produktu
Długość

98

Szerokość

98

Zastosowanie

Wewnątrz

Amortyzacja

Tak

Antypoślizgowa

Tak

Rolka

Nie

Kształt

kwadrat

Opis produktu

Jeśli kiedykolwiek wszedłeś do profesjonalnej siłowni, wiesz, że podłoga robi różnicę na całym
świecie.
Różnicę dla Ciebie, Twoich treningów i wyników... ale także dla wszystkich innych osób w Twoim domu, które chcą się dobrze wyspać.
Z przyjemnością przedstawiamy nasz nowy system podłóg kauczukowych: idealny sposób na przeniesienie komfortu i niesamowitych osiągów profesjonalnych
siłowni wprost do Twojego domu.
Nasza 10 mm mata gumowa o wymiarach 98x98 cm zapewnia niezrównaną izolację akustyczną, dzięki czemu możesz ćwiczyć bez budzenia innych
domowników. Jest również niezwykle trwała i odporna na uszkodzenia mechaniczne, co oznacza, że będzie Ci służyć przez wiele lat - nawet przy intensywnym
użytkowaniu!
A ponieważ chroni ona oryginalną podłogę, polecamy ją, jeśli urządzasz strefę wolnych ciężarów lub instalujesz jakiekolwiek urządzenia, takie jak bieżnie czy
wioślarze. Nasza podłoga z puzzli amortyzuje również wstrząsy, co pomaga chronić Cię przed urazami w razie upadku.
Wiemy, że trening w domu nie zawsze jest łatwy. Dlatego stworzyliśmy ten system podłóg - aby jak najbardziej ułatwić Ci cieszenie się niesamowitym
treningiem gdziekolwiek i kiedykolwiek zechcesz!
Mata do ćwiczeń na siłownię BASE została zaprojektowana tak, aby przenieść Twój trening na wyższy poziom. Jej wymiary 101 x 101 cm pozwalają na
wykonywanie dowolnych ćwiczeń bez uczucia ścisku, a grubość sprawia, że jest wygodną powierzchnią do każdej aktywności.
Mata jest wykonana w 90% z barwionego granulatu gumowego SBR i w 10% z kleju poliuretanowego, co zapewnia jej maksymalną trwałość i jest dostępna w
eleganckim czarnym kolorze.

Szukałeś sposobu na podniesienie poziomu swojej gry.
Nadszedł czas, aby przenieść swoją grę CrossFit na wyższy poziom z matą gumową PUZZLE 98x98 cm 10 mm.
To jest najlepsza mata gumowa PUZZLE na rynku. Oto dlaczego:

Zapewnia izolację dźwięków i wibracji, co stanowi doskonałą ochronę przed hałasem, a także zwiększa komfort wszystkich domowników.
Posiada właściwości antypoślizgowe, dzięki czemu zapewnia pewne oparcie i gwarantuje bezpieczeństwo i efektywność podczas treningu.
Jej ochrona przed urazami zwiększa bezpieczeństwo ćwiczących.
Mata gumowa PUZZLE 98x98 cm 10 mm jest łatwa w montażu dzięki systemowi DIY, który oszczędza czas i pozwala zminimalizować wydatki.
Mata gumowa PUZZLE 98x98 cm 10 mm jest łatwa w utrzymaniu czystości i konserwacji.
Mata gumowa PUZZLE 98x98 cm 10 mm wykonana jest z wysokiej jakości granulatu SBR, który w 100% pochodzi z recyklingu opon samochodowych.
Możliwość przycinania pozwala na dopasowanie do krzywizny pomieszczenia. Posiada również Atest Higieniczny PZH.
Właściwości:
Model BASE
Rodzaj do ćwiczeń
Wymiary 101x101 cm
Grubość 10 mm
Materiał 90% barwiony w masie granulat gumowy SBR + 10% klej poliuretanowy
Kolor dominujący czarny

