
 

Wielofunkcyjna ławka do ćwiczeń 
Instrukcja obsługi 

 

Opis produktu: 

Wysokiej jakości regulowana ławka treningowa jest idealnym sprzętem do ćwiczeń w warunkach domowych. 

Szerokie oparcie można ustawić w pozycji płaskiej lub w jednej z 5 opcji nachylenia. Wysokość stojaka  

na gryf można wyregulować na wysokość od 89 cm do 132 cm, w zależności od potrzeb. Stojak jest 

przystosowany do sztangi standardowej i olimpijskiej o długości od 152 cm do 220 cm. Ćwiczenia dolnych 

partii ciała i umożliwia prasa do nóg służąca do treningu mięśni przednich i tylnych i pozwalająca osiągać 

najlepsze rezultaty. Dzięki rozpiętkom można również trenować barki, klatkę piersiową oraz bicepsy.  

Ławka do ćwiczeń posiada wszystkie potrzebne funkcje, w tym różne poziomy nachylenia oparcia, siedzisko 

wraz z oparciem w całości wyściełane pianką, wymienne gąbki, w pełni stalową konstrukcję oraz wiele 

innych. 

Ławka treningowa, zbudowana z wytrzymałej stali pokrytej farbą proszkową, jest idealna zarówno dla tych, 

którzy chcą po prostu poprawić formę, jak i dla prawdziwych entuzjastów wymagających treningów.  

Ćwicz wygodnie dzięki piance o dużej gęstości pokrytej wysokiej jakości materiałem odpornym na wilgoć,  

a także grubej gąbce wyściełającej uchwyty do rozpiętek, prasę do nóg i modlitewnik. Regulowane pręty 

stojaka umożliwią Ci wybór ustawień idealnych dla Twojego treningu. Ponadto stojak jest przymocowany  

do ławki, co zapewnia jej bardzo dobrą stabilność. 

Ławka treningowa umożliwi Ci wykonywanie wszystkich ulubionych ćwiczeń, jak wyciskanie ciężarów, 

ćwiczenia mięśni nóg z wykorzystaniem prasy, rozpiętki mięśni klatki piersiowej oraz wiele innych!  

Dzięki pięciu poziomom nachylenia oparcia będziesz mógł ćwiczyć wszystkie obszary klatki piersiowej,  

a wbudowane blokady oraz trzy zaciski sprężynowe do obciążeń zapewnią Ci spokój i bezpieczeństwo. 

Wielofunkcyjna ławka treningowa to wszystko, czego potrzebujesz do skutecznego treningu,  

ponieważ pozwala ona wykonać bardzo wiele ćwiczeń na górne i dolne partie ciała. Buduj mięśnie bez 

konieczności opuszczania własnego domu! 



 
Nasza ławka z całą pewnością pozwoli Ci zmaksymalizować osiągnięcia, a przy tym jest łatwa w montażu 

i wyposażona w oddzielnie pakowane śruby.  

UWAGA: 

Stojak na gryf jest mocowany do ławki treningowej. Obciążenia, gryfy oraz sztangi nie są dołączone  

do zestawu.  

 

Cechy: 

 Regulacja wsporników zapewniająca różnorodność ćwiczeń i wygodę 

 Stojak na gryf przymocowany do ławki treningowej 

 Konstrukcja metalowa pokryta farbą proszkową 

 Wielofunkcyjna ławka do treningów obciążeniowych 

 Zwiększona stabilność i konstrukcja zapewniająca bezpieczeństwo podczas ćwiczeń 

 5-stopniowa regulacja oparcia, możliwość ustawienia w pozycji płaskiej 

 Wbudowana dwufunkcyjna prasa do nóg do ćwiczeń pośladków, tylnych mięśni nóg  

oraz mięśni czworogłowych 

 Zmniejszone ryzyko urazów podczas treningu 

 Gruba wyściółka z pianki PUR zapewniająca maksymalny komfort 

 Gruba pianka chroniąca kolana 

 Regulowana wysokość stojaka od 89 cm do 132 cm  

 Odpowiednia do standardowych i olimpijskich gryfów 

 Samodzielny montaż 

 

Specyfikacja: 

 Producent: Heckermann 

 Model: YTSJZC 

 Kolor: Czarny 

 Materiał: Stal 

 Maksymalne obciążenie: 300 kg 

 Grubość głównej rury: 5 cm x 5 cm x 0.15 cm  

 Szerokość stojaka na gryf: 104 cm 

 Regulowana wysokość stojaka na gryf: 89 cm do 132 cm  

 Wymiary opakowania: 132 cm x 36 cm x 20 cm 

 Waga paczki: 25 kg 

Zawartość paczki: 

 1x Ławka treningowa  

 1x Instrukcja obsługi 

 

Designed in Poland  
Made in P.R.C.   

 

Importer:  

BIG5 Krzysztof Czurczak  

ul. Wysockiego 41/6  

42-218 Częstochowa 

NIP: 6861576041 

www.heckermann.pl 


