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Żory 

Hydrorider AquaTreadmill Easy 

Line bieżnia wodna

Wyprodukowano: Włochy

Miejsca 

hydroterapii dla: 
1 osoba

Okres gwarancji: do 24 m-cy

Czas dostawy: do 14 dni

Marka: Hydrorider

Poziom cen: średni

Cena brutto: 11 200,00 PLN

Hydrorider AquaTreadmill Easy Line jest to unikalna bieżnia wodna wykonana ze stali nierdzewnej. Platforma spinningowa składa się z

308 rolek, które obracają się na miękkiej, antywstrząsowej podstawie. Nie mamy do czynienia z żadnym mechanicznym oporem ani żaden

mechanizm nie porusza rolek. Użytkownik zmuszony jest do aktywnego poruszania nogami podczas gdy woda stawia naturalny opór i stopy

ślizgają się po rolkach.

Przebywanie w wodzie redukuje indywidualną wagę co polepsza równowagę ciała, mięśni i krążenie krwi. Podczas ćwiczeń w wodzie nie

odczuwa się także zmęczenia, przez co trening staje się bardziej intensywny.

Hydrorider daje możliwość wykorzystania tych zalet poprzez wprowadzenie nowej bieżni wodnej, która umożliwia użytkownikom chodzenie

oraz bieganie podczas zanurzenia w wodzie poprawiając kondycje fizyczna i wspomagając spalanie tkanki tłuszczowej. Bieżnia była

testowana przez dwa lata zanim została wprowadzona jako produkt rynkowy, będąc aktualnie najlepszym urządzeniem tego typu.

Bieżnia firmy Hydrorider jest uniwersalnym urządzeniem sportowym doskonałym do ćwiczeń grupowych, ogólnego treningu okrężnego,

rehabilitacji, treningu indywidualnego oraz lekkoatletycznego. Jest to także świetna forma ruchu dla osób mających problemy z

kręgosłupem, układem sercowo-naczyniowym i oddechowym, a także cierpiących na osteoporozę.

Hydrorider AquaTreadmill jest doskonałym uzupełnieniem minibasenu z wodnym masażem dla osób chcących realizować czynny

wypoczynek po przez trening z elementami ćwiczeń trithlonu - aquabike (woterbike, spinbike). Szczególne efekty uzyskujemy przy realizacji

treningi w basenie z przeciwprądem.

Parametry techniczne

-materiał - szlachetna stal nierdzewna

-waga: 29,5 kg

-długość: 120 cm

-szerokość podstawy: 80 cm

-wysokość: 130 cm

-Przestrzeń pracy w wodzie: 1x2m

-dodatki: zaopatrzona w kółka w celu lepszego przemieszczania

-dodatki: składana w celu łatwiejszego przechowywania

-dodatki: podwójne antypoślizgowe gumy chroniące podsta
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