
Koło Tai-Chi jest proste w użyciu i wymaga 
niewielkiego doświadczenia. Po prostu połóż 
dłonie na kole, zacznij nim kręcić, a 
natychmiast zaczniesz poprawiać siłę skośną i 
rozwijać lepszą mobilność ramion. Tymczasem 
Twister wymaga tylko podniesienia się i 
uchwycenia drążka. Trenujesz elastyczność 
wszystkich mięśni tułowia, obracając kołem w 

lewo i prawo. Te dwa ćwiczenia razem tworzą 
świetną kombinację, która daje 
wszechstronność ruchu i ćwiczenie mięśni 
podczas treningu. Konsekwentny trening z 
każdym z nich znacznie poprawi i rozwinie 
twoją postawę, siłę, elastyczność, a także 
działa zapobiegawczo zapobiegając 
problemom z plecami.
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Zobacz więcej w aplikacji KOMPAN Fit

Dane mogą się zmienić bez powiadomienia.1 / 05/10/2023

Nr produktu KPX220-3617

Ogólne Informacje o Produkcie

Wymiary DxSzxW 60x92x162 cm
Grupa wiekowa 13+
Max. Ilość Osób 2
Dostępne kolory n n



Aby zapewnić integralność struktury ramy, słupy 
wspierające wykonane są ze stali 
galwanizowanej ogniowo ø159mm o grubości 
ścian 4mm. Słupy wyposażone są w nasadki z 
aluminium malowanego proszkowo.

Znak wykonany jest z 1,5mm aluminiowej płyty 
z wykorzystaniem metody serigrafii, 
zapieczętowany przez anodyzowanie i 
przymocowany do płyty z 19mm EcoCore™.

Łożysko wykonane jest ze stali galwanizowanej 
ogniowo z trzonem ze stali nierdzewnej i 
dwoma łożyskami kulkowymi. Zapewnia to 
płynny ruch nawet w najcięższych warunkach. 

Panele wykonane są z 19mm EcoCore™. 
EcoCore™ to niezwykle wytrzymały materiał, 
przyjazny środowisku, który nie tylko może być 
poddany procesowi recyklingu, ale również jego 
podstawa wykonana jest w 100% z recyklingu 
materiału pokonsumenckiego z odpadów 
opakowań żywnościowych.

Nakładki wykonane są z wysokiej jakości 
nylonu (PA6). PA6 idealnie sprawdza się w 
każdych warunkach pogodowych.

Stalowa poręcz jest galwanizowana ogniowo i 
ma średnicę ø38mm z 4mm grubością ścian.
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Nr produktu KPX220-3617

Informacje Dotyczące Instalacji
Max. wysokość upadku 22 cm
Strefa bezpieczeństwa 11,5 m²
Czas instalacji 4,7
Objętość wykopu 0,35 m³
Objętość betonu 0,21 m³
Głębokość podstawy 
(standardowa)

82 cm

Waga przesyłki 79 kg
Opcje kotwiczenia W ziemi a

Powierzch
nia

a

Informacje o Gwarancji
Galw. Stal Dożywotnia
EcoCore HDPE Dożywotnia
Konstrukcja Łożyska 5 lat
Części Zapasowe 10 lat
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Zrównoważony Rozwój

Od wydobycia 
surowców do 
opuszczenia wytwórni 
A1–A3

Całkowita 
emisja 
CO  ₂

CO e na ₂
kg 

produktu

Materiały 
pochodzą

ce z 
recyklingu

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

KPX220-3617 180,60 2,54 53,20

Ogólne ramy stosowane dla tych czynników to Środowiskowa Deklaracja Produktu (EPD), która określa 
ilościowo "informacje środowiskowe dotyczące cyklu życia produktu i umożliwia porównywanie produktów 
spełniających tę samą funkcję" (ISO, 2006). W niniejszym dokumencie przyjęto strukturę i zastosowano 
podejście oceny cyklu życia w odniesieniu do całego etapu produktu, od surowców po produkcję (A1-A3).
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* Max Wys. Upadku | ** Wysokość | *** Strefa Bezpieczeństwa * Max Wys. Upadku | ** Max Wysokość

Kliknij, aby zobaczyć RZUT Z GÓRY Kliknij, aby zobaczyć RZUT BOCZNY
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https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/892ef45a-e3c8-48ba-b3c9-217d5b41a75a/KPX220_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/b281ade7-fbc9-4008-a332-5aff6dbccdb1/KPX220_Side_EN.jpg
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