TRX P1

Obsah balení TRXP1: (První TRX balený v plastovém boxu s příslušenstvím, rukojeti jsou pěnové,
na konci jedna karabina)








trx pásy
dvd
manuál s ukázkami cviků,
obal do ruky,
závěs do dveří
cedulka na dveře

Cena : 1250 kč

TRX Force Kit T1

Obsah balení TRXT1: ( První army model z igelitového sáčku barva vojenská zelená, rukojeti
pěnové, na konci jedna karabina)








trx pásy
dvd
velký manuál s ukázkami cviků,
obal do ruky,
závěs do dveří
cedulka na dveře

Cena : 1250 kč

TRX PRO PAC

Obsah balení TRX Pro Pac: (Vylepšený TRX v papírovém boxu s hologramem kvality a
příslušenstvím, rukojeti jsou pěnové, na konci a uprostřed systému jsou karabiny)








trx pásy
dvd
manuál s ukázkami cviků,
obal do ruky,
závěs do dveří
cedulka na dveře

Cena : 1500 kč

TRX FORCE KIT 2

Obsah balení TRX FORCE KIT T2: (Vylepšený TRX army KIT 2 s hologramem kvality z
igelitového sáčku, barva vojenská zelená, rukojeti jsou pěnové, na konci a uprostřed systému jsou karabiny )








trx pásy
dvd
velký manuál s ukázkami cviků,
obal do ruky,
závěs do dveří
cedulka na dveře

Cena : 1560 kč

TRX Home Kit 2013

Obsah balení P3 TRX Home Kit 2013 : (Vylepšený TRX má propracovanější
nastavování délky popruhů, v papírovém boxu s hologramem kvality a příslušenstvím, rukojeti jsou
pěnové, na konci a uprostřed systému jsou karabiny)








trx pásy
manuál
obal do ruky
závěs do dveří
cedulka na dveře

náramek na ruku

Cena : 1650kč

TRX P3 Pro Kit 2013

Obsah balení TRX Pro Kit 2013: (Vylepšený TRX má propracovanější nastavování
délky popruhů, gumové rukojeti, uzamykací karabinu, v papírovém boxu s hologramem kvality a
příslušenstvím, na konci a uprostřed systému jsou karabiny)








trx pásy
manuál
obal do ruky
závěs do dveří
cedulka na dveře
X-tender (další pás na uchycení ve vyšších místech)

Cena : 1900 kč

TRX FORCE KIT T3

Obsah balení TRX FORCE KIT T3: (Nejnovější TRX army KIT 3 s hologramem kvality z
papírového boxu, barva vojenská zelená, rukojeti jsou gumové, na konci a uprostřed systému jsou karabiny
které jsou zhotoveny tak aby odolaly největší zátěži. Jsou zpevněny a systém je spolehlivější pro dlouhodobé
namáhání)









trx pásy
2x dvd
největší manuál s ukázkami cviků na 12 týdnů procvičování
batoh na běh
závěs do dveří
x-tender (prodlužovací pásek)
cedulka na dveře

Cena : 1850 kč

X-MOUNT

Obsah balení X-MOUNT: : (Novější typ x-mount, vhodný i pro karabiny nejnovějších typů TRX
jako je T3 a P3 PRO)

 železný zdržák
 2x šrouby s podložkami
 manuál

Cena : 400kč ( V sete s TRX cena 350kč )

Pokud máte dotazy neváhejte mě kontaktovat, rád vám odpovím na
vaše dotazy ohledně TRX, případně pořadím o správnosti používání
tohoto zařízení.

