
Inovativní magnetický brzdný systém umožňuje 
uživateli zvýšit odpor zvýšením rychlosti 
pohybu. Patentovaný systém funguje také jako 
brzda - když někdo upustí magnetické závaží, 
a výrazně sníží náraz. Možnost volby mezi 
lehkou, střední a těžkou tréninkovou zátěží 
nabízí škálovatelný trénink a dělá z 
magnetického závaží dostupné zařízení pro 

trénované i netrénované. Magnetické závaží se 
volně pohybuje nahoru a dolů a může se otáčet 
o 360°. To uživatelům umožňuje provádět cviky, 
které jsou velmi podobné cvičení s medicinbaly 
a kettlebell. Magentické závaží se dodává se 
třemi různými hmotnostmi 6, 9 a 12 kg.
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Položka č. FAZ10800-0900

Obecné informace o produktu

Rozměry DxŠxV 227x119x291 cm
Věková skupina 13+
Kapacita (uživatelé) 2
Možnosti barev n n n n n n n n 

n n n n n n n n



Fitness produkty KOMPAN jsou standardně 
dostupné v oranžové, RAL2010 a šedé, 
RAL7012. Všechny ostatní barvy RAL jsou k 
dispozici na vyžádání. Vždy bude možné sladit 
se s okolím nebo barevným tématem! 

Sloupky jsou vyrobeny z Ø101.6 x 2mm předem 
pozinkované uhlíkové oceli, která je práškově 
lakovaná, což je skvělá ochrana pro všechny 
podmínky.

The Sign is made from a 15mm Polycarbonate 
and supported by  Ø38.2mm top bar. This is an 
extremely solid assembly which provides great 
structural stability. The sign shows the 11 main 
exercises and has a QR code which refers 
users to the Kompan Fit APP that offers 
extended support on exercises and training.

Jedinečně navržené Magnetické závaží jsou 
vyrobeny z PUR a zesíleného hliníkového 
ocelového rámu, který zajišťuje silný design. 
Ergonomicky tvarované rukojeti zaručují dobrý a 
příjemný úchop pro všechny uživatele.

Tyče určené pro cvičení jsou vyrobeny z 
pozinkované oceli o ø48mm. Průměr těchto tyčí 
poskytuje dobrou oporu, když se dělají kliky 
nebo při cvičení na posílení trupu.  

Používané magnety jsou neodymové magnety s 
vysokou pevností. Magnetické záření je pod 
přísnou kontrolou, úroveň záření nikdy 
nepřesahuje 5 Gauss (0,5 mT), což je činí 
naprosto bezpečné pro použití jako tréninková 
pomůcka.  
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Informace o instalaci
Maximální výška pádu 0 cm
Bezpečnostní povrchová 
plocha

6,1 m²

Celková doba instalace 5,0
Objem výkopu 0,36 m³
Objem betonu 0,17 m³
Hloubka základu 
(standard)

90 cm

Hmotnost dodávky 287 kg
Možnosti ukotvení

Informace o záruce
Značky 10 let
Potažené ocelové díly 10 let
Komponenty z PUR 10 let
Pohyblivé části 2 roky
Zaručené náhradní díly 10 let
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Udržitelnost

Výrobní cyklus A1-A3 Celkové 
emise CO₂

CO e na ₂
kg

Recyklova
né 

materiály

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

FAZ10800-0900 645,80 3,93 40,30

Celkovým rámcem uplatňovaným pro tyto faktory je Environmentální prohlášení o produktu (EPD), které 
kvantifikuje „environmentální informace o životním cyklu produktu a umožňuje srovnání mezi produkty, které 
plní stejnou funkci“ (ISO, 2006). Řídí se vnitřním uspořádáním a uplatňuje přístup k posuzování životního 
cyklu po celou fázi produktu od suroviny až po dokončení výroby (A1-A3). 
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* Maximální výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostní povrchová plocha * Maximální výška pádu | ** Celková výška

Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED
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https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/d97723ba-1600-4c38-8495-9f1034cc9d2e/FAZ108_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/f76ef0d0-1a8f-4575-9200-14d25a9814df/FAZ108_Side_EN.jpg
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