Vyrábame švihadlá pre deti, dospelých i aktívnych športovcov.
www.svihadla-sk.sk
Švihadlá spĺňajú požiadavku športového náradia.
Použitý materiál: drevené rukoväte – buk, jaseň
lak, farba – vhodná pre detský nábytok
Pre všetky švihadlá - lanko, povraz je dĺžkovo nastaviteľný po celej dĺžke švihadla.
Detské
cca 100 skokov/min
Rukoväte : buk, jaseň, farebné (modrá, červená, zelená)
Povraz priemeru 5mm: PES (modrá, červená, zelená)

Dospelé
cca 115-125 skokov/min
Rukoväte : jaseň
Povraz priemeru 5mm vystužený/zaťažený v strednej časti :
PES (modrá, červená, zelená)
Profi
cca 135-145 skokov/min
Rukoväte : jaseň, farebné (modrá, červená, zelená, fialová, žltá)
Lanko ocelové v plastovej bužírke priemeru 3 mm
Lanko je uložené rotačne, klzné uloženie

Cross Gym
cca 160-200 skokov/min
Rukoväte : jaseň, farebné (modrá, červená, zelená, fialová, žltá)
Lanko Cross fit, ocelové v plastovej bužírke
priemeru 2,5 mm (čierne, červené)
Lanko je uložené rotačne, dve guličkové ložiská v každej rukoväti

Speedy
nad 200 skokov/min
Rukoväte : jaseň
Lanko Cross fit a ocelové v plastovej bužírke
priemeru 3 mm a 2,5 mm (čierne)
Lanko je uložené rotačne, dve plastové ložiská
so sklenenými guličkami v každej rukoväti
Rukoväť chránená patentom.

Fit&Slim
Na rukoväť vám
laserom napíšeme
lubovolný text.

Jan Perlac
Študentská 24
Zvolen, 960 01
e-mail: fitandslim.sk@gmail.com
tel: 0907 686 783
www.svihadla-sk.sk

AKO OBJEDNÁVAŤ.
1.

Pre uplatnenie zľavy na nákup, prosím zaregistrujte sa.
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Registrácia
i prihlásenie do účtu

2.

Keď budete prihlásený do účtu , až potom môžete nakupovať, aby sa vám automaticky
uplatňovali zľavy pri nákupe.
Po prihlásení máte prehľad o nákupoch i výške zľavy.

POZOR : Ak budete nakupovať napr. Švihadlo detské modré a Švihadlo detské červené
dajte do košíka len Švihadlo detské modré a napíšte pri nákupe do poznámky
koľko kusov modré akoľko kusov červené (aby sa vám uplatnila správna
množstevná zľava).
Laserový popis na švihadlá od 10 ks. urobíme zdarma. Preto vyberte do košíka len
jeden kus Laserový popis.
Pri akýchkoľvek otázkach neváhajte nás telefonicky kontaktovať.
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