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BenchK 112

BenchK 110

BenchK serie 210

- výška 220 cm x šířka 67 cm
- konstrukce z bukového dřeva
- 8 příček z bukového dřeva
   (30 mm x 40 mm)
- odnímatelná hrazda z bukového dřeva
- max. váha uživatele: 120 kg
- minimální potřebná výška pro
  konstrukci: 230 cm
- váha produktu: 23 kg
- barva: světlé bukové dřevo
- doplňky pro děti: dřevěné gymnastické
  kruhy, bavlněný provaz, dřevěná houpačka

BenchK serie 110

- výška 230 cm x šířka 67 cm
- připevnění na zeď
- 8 příček z bukového dřeva
   (30 mm x 40 mm)
- odnímatelná hrazda z bukového dřeva
- max. váha uživatele: 120 kg
- minimální potřebná výška pro
  konstrukci: 240 cm
- váha produktu: 27 kg
- barva: černé matné profily, dubové dřevo
- doplňky pro děti: dřevěné gymnastické
  kruhy, bavlněný provaz, dřevěná houpačka

BenchK 310B

BenchK 212B

BenchK 211B                Závěsná hrazda 
PB 23

Příslušenství 
na žebřiny 
pro děti A

BenchK
311B + A076

BenchK 210B

BenchK 311B BenchK 310B +
dřevěná hrazda

BenchK 312B BenchK 313B

Bradla DB3 Lavice B3 Kovová hrazda
PB 23

Závěsná hrazda
 PB 23

Příslušenství 
na žebřiny 

pro děti A23

BenchK serie 310

- výška 240 cm x šířka 67 cm
- připevnění na zeď
- 9 příček z bukového dřeva
   (30 mm x 40 mm)
- precizní horní kovová hrazda
- max. váha uživatele: 150 kg
- minimální potřebná výška pro
  konstrukci: 250 cm
- váha produktu: 30 kg
- barva: černé matné profily, dubové dřevo
- volitelné příslušenství:
   možnost přidělání opěrky pro lokty včetně
   opěradla, přídavná lavice s pěnovými
   opěrami pro nohy, doplňky pro děti



BenchK serie 710

- výška 230-240 cm x šířka 67 cm
- připevnění na zeď nebo na strop
- 8 příček z bukového dřeva
   (30 mm x 40 mm)
- precizní horní kovová hrazda
- max. váha uživatele: 150 kg
- minimální potřebná výška pro
  konstrukci: 240 cm
- barva: bílé matné profily, světlé bukové dřevo
- volitelné příslušenství:
   opěra pro lokty a trny pro odložení činek
   lavice, doplňky pro děti

BenchK 414 BenchK 412 BenchK 413 Bradla DB4 Lavice B410

BenchK serie 410

- výška 240 cm x šířka 67 cm
- připevnění na zeď
- 9 příček z bukového dřeva
   (30 mm x 40 mm)
- odnímatelná kovová hrazda, opěra na lokty
  a trny pro odložení činek
- max. váha uživatele: 150 kg
- minimální potřebná výška pro
  konstrukci: 250 cm
- barva: černé matné profily, dubové dřevo
- volitelné příslušenství:
   opěra pro lokty se zádovou opěrkou, nastavitelná
   lavice s odnímatelným sedadlem a pěnovými
   opěrami pro nohy, doplňky pro děti

BenchK 713B

BenchK 511 Lavice B510Opěra DB510BenchK 512

BenchK serie 510

- výška 230 cm x šířka 67 cm
- připevnění na zeď nebo na strop
- 8 příček z bukového dřeva
   (30 mm x 40 mm)
- precizní horní kovová hrazda
- max. váha uživatele: 150 kg
- minimální potřebná výška pro
  konstrukci: 240 cm
- barva: černé matné profily, světlé dubové dřevo
- volitelné příslušenství:
   opěra pro lokty a trny pro odložení činek
   lavice, doplňky pro děti

BenchK 513

BenchK 711BBenchK 710B BenchK 712B

Opěra
DB 310B/710B

Hrazda
PB710.1B

Lavice
B310B/710B


