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Mata do
gimnastyki i
rehabilitacji Yoga
Pilates 190
Dostępność

Kontakt telefoniczny

Numer katalogowy

SM-MIM-YOGA-PILATES-190

Opis produktu
Mata Yoga Pilates jest matą gimnastyczną stosowaną zarówno podczas jogi i ćwiczeń pilates. Z powodzeniem może być
stosowana również w warunkach domowych. Mata gimnastyczna Yoga Pilates została zaprojektowana we współpracy z
najlepszymi specjalistami z dziedziny rehabilitacji, fizjoterapii, trenerami fitness czy sportowcami. Niewątpliwym atutem maty
jest jej lekkość, wytrzymałość oraz doskonała izolacja ćwiczącego od podłoża.

Maty rehabilitacyjne są wytrzymałe i z powodzeniem można je stosować w pomieszczeniach zamkniętych (budynkach), na
otwartych przestrzeniach i w basenie. Dzięki temu, że producent pokrył matę specjalną antybakteryjną powłoką
Sanitized

eliminowany jest rozwój grzybów i bakterii, które niszczą strukturę pianki.
Mata rehabilitacyjna odporna jest na działanie wody i wilgoci co zdecydowanie wydłuża jej żywotność i pozwala na stosowanie
w trakcie zabiegów hydroterapii i nauki pływania. Atutem maty rehabilitacyjnej jest jej lekkość, łatwość rolowania i
przenoszenia. Tworzywo, z którego wykonano matę jest przyjemne w dotyku i nie ślizga się po podłożu.
Cechy produktu:
Mata do zajęć yogi i pilates

wygenerowano w programie shopGold

Sprawdza się w warunkach domowych,
Konstrukcja opracowana ściśle w oparciu o współpracę z najlepszymi specjalistami,
Lekka,
Wytrzymała,
Doskonale izoluje ćwiczącego od podłoża,
Możliwość stosowania w budynkach, otwartych przestrzeniach i w basenie,
Pokryta antybakteryjną powłoką Sanitized,
Powłoka antybakteryjna eliminuje rozwój grzybów i bakterii,
Odporna na działanie wody i wilgoci,
Możliwość stosowania w zabiegach hydroterapii i nauki pływania,
Łatwa w rolowaniu i przenoszeniu,
Mata przyjemna w dotyku,
Nie ślizga się po podłożu.
Dostępne kolory

Lila

Antracyt

Dane techniczne:
Zastosowanie: wewnątrz budynków, na zewnątrz budynków, w wodzie
Przeznaczenie: fizjoterapia, rehabilitacja, metoda Bobatha, hydroterapia, gimnastyka, aerobik, yoga, pilates, ćwiczenia na
świeżym powietrzu
Wymiary (dł.x szer.x gr.): 190 cm x 60 cm x 8 mm (wymiary orientacyjne: różnica w szerokości do ok.±3 cm różnica w
długości do ok. ±5 cm)
Waga: 1,4 kg

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy paragon lub na życzenie klienta fakturę VAT.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Kolor maty: Antracyt , Lila
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