Ficha Técnica de produtos

Estruturas – Jaula de força
Estrutura para força, formato de Jaula/Power Rack
As estruturas comercializadas pela SSEQUIPMENT asseguram todas as garantias
de qualidade e segurança.
Perfil estrutural em ferro pintado com tubular de secção quadrangular de
75x75x3mm (lado x lado x espessura) com acabamento pintado numa palete de 6 cores
(Preto/Branco/ Cinzento/ Verde/ Vermelho/ Azul).
Elementos de treino construídos em ferro pintados com pintura a pó quente.

Cuidados
Todos os elementos metálicos devem ser limpos com pano seco no final de cada dia. A
acumulação de humidades (por transpiração ou outra) com o pó de magnésio é
extremamente prejudicial e provoca inevitavelmente aceleração da corrosão por
oxidação.
É desaconselhado o uso do equipamento em ambientes de piscina ou ao ar livre. Neste
caso todos os elementos devem ser lacados.
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Estruturas – Rack parede
Esquemas
Equipamento desenhado para maximizar o treino de força permite alcançar uma
grande variedade de exercícios de força.
O equipamento tem as dimensões de 1250*450*2300mm
Capaz de receber e adaptar qualquer acessório de treino, inclui 1 par de J-Cup
Hook. Grande capacidade de arrumação pela disponibilidade de sistema de articulação
dos braços.

Descrição
A Jaula de Força/Power Rack é um equipamento de treino desenvolvido para
suportar grandes cargas nas barras. Pela sua versatilidade, também pode ser usado para
elevações, arrumação e uma gama alargada de exercícios.
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Estruturas – Rack parede
Garantia de produtos
Ao abrigo da legislação europeia, os produtos têm sempre direito a uma garantia
gratuita de dois anos.
No entanto, cada caso será avaliado de forma isolada podendo ter as seguintes
soluções: reparar ou substituir o produto gratuitamente ou oferecer uma redução do
preço ou o seu reembolso total. Todos os produtos comprados com a categoria de
material usado, apresentam uma garantia de 1 ano.
Lei das Garantias (Decreto-Lei nº 67/2003 atualizado pelo Decreto-Lei nº
84/2008)
- Produtos customizados – não se efetuam trocas, com a exceção de artigos com
defeito.
- O mau uso do material, sem consideração pelas regras das fichas técnicas
perdem a garantia.
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