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Link do produktu: https://www.trenerstore.pl/mata-puzzle-mata-pod-sprzet-do-silowni-domu-p-595.html

Mata Puzzle, Mata pod sprzęt
do siłowni domu
Cena

35,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

F82D-6391B_20160114153256-4

Kod producenta

F82D-6391B_20160114153256-4

Opis produktu
Mata Puzzle, Mata pod sprzęt do siłowni domu
Profesjonalna piankowa mata pod sprzęt na siłownie oraz ćwiczenia. Idealnie chroni wszelkiego rodzaju podłogi przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Mata redukuje również poziom hałasu, nadaje się do ćwiczeń z ciężkimi ciężarami. Wyróżnia się dwiema powierzchniami gładką oraz teksturową.
Podstawową zaletą tego typu maty pod sprzęt jest odporność na odkształcenia, wgniecenia oraz niezwykła elastyczność. W domowych
warunkach dodatkowym atutem będzie wytrzymałość na ścieranie i amortyzacja, przecież nie chcemy zniszczyć sobie parkietu albo paneli.
Dodatkowym atutem jest prosty montaż, atrakcyjny wygląd naszej siłowni oraz łatwość w utrzymaniu czystości.

Maty dopasowują się do siebie jak Puzzle, można pokrywać dowolnie duże powierzchnie. Doskonała nawierzchnia do sal fitness, gabinetów, do
domu, siłowni oraz hal sportowych.

Detale produktu

Materiał: Pianka kauczukowa (EVA)

Kolor: szary

Wymiar 1 puzzla: 60 cm x 60 cm

Wymiar całkowity zestawu: 120 cm x 120 cm

Grubość: 1 cm

Zewnętrzna struktura: drobna kratka

Elementy zestawu: 4 puzzle + 8 krawędzi

Lekka: jedna osoba bez problemu złoży/ rozłoży maty
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Przeznaczenie: pomieszczenie zamknięte,

Łatwa w utrzymaniu czystości,

Na każdym brzegu zabezpieczona krawędzią o szerokości 2 cm,

Mata treningowa typu "puzzle" jest idealna do treningów:

-

karate
taekwondo
kickboxing
gimnastyki
aerobiku
do treningu we własnym domu

Jeśli tworzysz domową siłownię to pamiętaj o podstawowej sprawie jaką jest zabezpieczenie podłogi. Pomoże w tym mata pod
sprzęt. Zwiększy ona komfort twojego treningu, a przy okazji nie zniszczysz hantlami, ławeczką, atlasem czy innym orbitrekiem swojego
parkietu. Dodatkowym atutem jest mniejszy hałas, więc twoi sąsiedzi nie będą narzekać na hałasy.
Jest ona wykonana z pianki EVA, której zaletą jest nie odkształcanie się – powraca do pierwotnego kształtu. Kolejnym atutem jest fakt, że ta
mata puzzle jest antypoślizgowa, więc jeśli rzucisz coś na podłogę lub upuścisz przypadkiem to sprzęt nie będzie przesuwał się po całym
pomieszczeniu. Następnym plusem tej maty jest redukcja drgań, co ma duże znaczenie jeśli używamy sprzętu do ćwiczeń aerobowych – teraz
jazda na orbitreku będzie jeszcze wygodniejsza.
Dzięki segmentowej budowie w postaci puzzli w łatwy i szybki sposób można modyfikować i aranżować powierzchnię w naszej siłowni, tak żeby
nawierzchnia była ustawiona tak jak Tobie pasuje. Ząbkowane brzegi bardzo dobrze pasują do siebie, a do tego montaż jest bardzo łatwy.
Każdy z boków jest zabezpieczony dodatkową krawędzią, dzięki czemu zyskujemy proste boki bez ząbków.

O czym należy pamiętać przy planowaniu domowej siłowni:

Na początku należy zastanowić się na rozmiarem domowej siłowni, w kontekście pomieszczenia jakie planujemy zagospodarować czyli miejsce
gdzie rozłożymy maty. To ważne zwłaszcza jeśli oprócz treningu siłowego planujesz wykonywać treningi aerobowe, fitness czy sztuki walki.
Wygospodaruj taki punkt, żeby sufit nie był zbyt nisko. Przed rozłożeniem mat, należy zwrócić uwagę na:
Podłoże musi być równe, tak aby nie było żadnych garbów czy wybrzuszeń;
Boki powinny być zakończone krawędziami tak, aby zaślepić ząbki puzzlowej maty;
Mata nie może się ślizgać, należy ją ułożyć w takim miejscu, aby pewnie leżała i nie jeździła po całym pomieszczeniu.

Czy warto kupić matę pod sprzęt?

Każdy sprzęt nawet ten o dużej stabilności będzie trochę się poruszał podczas treningu, rysując nam podłogę. Jeśli nie będzie zabezpieczenia to
niestety nasza podłoga będzie się niszczyć. To nie jedyny powód, aby zainwestować w taką matę. Jest ona wykonana z pianki, dzięki czemu
komfort podczas ćwiczeń jest większy w związku z amortyzacją. Ta zaleta ma również pozytywny wpływ na stawy co zminimalizuje ryzyko
kontuzji. Następną zaletą jest znacznie lepsze wyciszenie, niż to które zapewnia nam wykładzina lub dywan, ponieważ mata piankowa lepiej
tłumi hałas.
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Wysoka Jakość

Proces produkcyjny maty sprowadza się do wykonania tylko jednego odlewu (nie są zgrzewane ani klejone). Dzięki temu, mamy świetne
łączenie dwóch elementów. Ponadto maty nie rozwarstwiają się podczas eksploatacji.

Jak czyścić matę piankową?
Podłoże z puzzli piankowych wymusza regularnego czyszczenia, by umożliwiało higieniczne warunki do treningu. Aby uniknąć dużych
zabrudzeń, należałoby:
Ćwiczyć w butach, które nie są użytkowane poza domem, i poprzez to nie są zabłocone, niezwykle brudne i zakurzone.
Często czyścić matę – na przykład przy okazji mycia w pozostałych pomieszczeniach.
Silne zabrudzenia usuwać od razu przy pomocy zwilżonej ściereczki.
Czyścić matę przy pomocy mokrej gąbki lub szmatki – czyszcząc jej warstwę.
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