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Żory 

Rower wodny Energy Bike 

VARIANT

Wyprodukowano: Francja

Miejsca 

hydroterapii dla: 
1 osoba

Okres gwarancji: do 24 m-cy

Czas dostawy: do 14 dni

Marka: Dynamika

Poziom cen: niski

Cena brutto: 6 600,00 PLN

Rower wodny Energy Bike VARIANT do ćwiczeń aquacycling. Konstrukcja i materiały łączące są produkowane wyłącznie ze szlachetnej

stali nierdzewnej. Środek oporu uzyskiwany jest przez specjalnie wyprofilowane pedały + powierzchnie oporowe.

Rower wodny Energy Bike VARIANTto produkt uniwersalny może być wykorzystywane przez liczna grupę użytkowników basenów

kąpielowych. Podczas ćwiczeń poziom wody powinien znajdować się między pasem a klatka piersiową użytkownika. Dlatego rower posiada

indywidualna regulacje wysokości kierownicy, siodełka i podstaw. W celu osiągnięcia lepszych wyników zalecane jest stosowanie

specjalnych butów do aqua fitness. Prezentowany model dysponuje podwójnymi powierzchniami oporowymi na korbie. Bardzo

łatwy w użytkowaniu. Może być przechowywany w wodzie jak i na zewnątrz basenu. Rower jest doskonale wyważony i posiada stabilna

podstawę co sprawia z niego trwały i bezpieczny sprzęt. Podstawy posiadają gumy antypoślizgowe zwiększające przyczepność do dna

basenu oraz kółka transportowe.

Rower wodny Energy Bike VARIANT może być doskonałym uzupełnieniem basenu Swim Spa z przeciwprądem dla osób chcących

realizować czynny wypoczynek po przez trening z elementami ćwiczeń aquacycling, trithlonu - aquabike (woterbike, spinbike). Głębokość

wody w basenie 125-165 cm.

Parametry techniczne

Materiał - szlachetna stal nierdzewna INOX 316L

Waga: 21,0 kg

Regulacja:

Wysokość całkowita

Wysokość siodełka

Pozycja siodełka w poziomie

Wysokość kierownicy

Pozycję kierownicy w poziomie

Poziome położenie kierownicy

Fiksacja stóp

Pasek na pedały

Opór pedałowania tylko w wersji CONSTANT; VARIANT

obciążenie do 110 kg

Pozostałe;

Koła do łatwego transportu.

Dostępne media uzupełniające

Przeznaczenie;

Aquafitness

AquaCycling

Ćwiczenia uzupełniające

Rehabilitacja

http://www.vitamela.com AptusShop

http://www.vitamela.com/7449,rower-wodny-energy-bike-variant.html
http://www.vitamela.com/7449,rower-wodny-energy-bike-variant.html
http://www.aptusshop.pl/
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Relaks

Cel;

Koordynacja ruchowa

Równowaga

Wzmocnienie mięśni

Kondycja

Ćwiczenia kardio

http://www.vitamela.com AptusShop

http://www.aptusshop.pl/

