
FITBAU, s.r.o.
Karlovarská 106
25 261 Jeneč u Prahy
T + 420 220 981 452, + 420 724 500 960
info@fitbau.cz
www.fitbau.cz

DOMAFIT FITNESS, s.r.o.
Karlovarská 106
252 61 Jeneč  u Prahy
T +420 724 884 871  
sales@domafit.cz
www.domafit.cz

Specifikace

ŠETŘÍ PROSTOR I NÁKLADY
Série VR1 Duals je ideální řešení pro zařízení, která mají 

menší rozpočet nebo disponují omezeným prostorem.  

Pořízením řady VR1 Duals získáte dvojitou hodnotu – subtilní, 

prostorově nenáročné stroje s multifunkční konstrukcí, která 

umožňuje cvičit dva cviky na jednom zařízení. Stroje jsou 

vysoce flexibilní a disponují stejnými funkcemi a výhodami 

jako produkty řady VR1.   

EFEKTIVITA
Stroje Cybex jsou vyvinuty na základě vědeckých

poznatků tak, aby výsledky cvičení přicházely co

nejdříve. K promyšlené technologii přidává Cybex další

pozitivum, a to minimalizaci rozměrů strojů. Série VR1

obsahuje subtilní stroje, které se výborně uplatní i v

menších posilovnách. Na malý prostor se tak vejde více

strojů, které umožní procvičit různé svalové skupiny.

POHODLNÉ CVIČENÍ
Příjemné cvičení předkopávání a zakopávání na jednom 

stroji.

ŠETRNÉ PRO KOLENA
Pozice opěrky pro nohy je přirozená, uživatel snadno 

nasedne. Opěradlo je v úhlu 100° od sedadla, což snižuje 

napětí stehenních svalů. Stehenní stabilizační opěra 

významně snižuje tlak na kolenní kloub. V porovnání s 

jinými metodami je cvičení na stroji Cybex bezpečné a 

efektivní.

VOLITELNÁ STARTOVNÍ POZICE
Sedm startovních pozic. Každý člověk má různý rozsah 

pohybu, na stroji řady VR 1 si každý může zvolit pozici, 

která nejlépe odpovídá jeho potřebám. 

VR1 PREDKOPÁVÁNÍ/ZAKOPÁVÁNÍ

Číslo produktu

Rozměry (D × Š × V)

Hmotnost / standardní sada

Standardní sada

Hmotnost/ Lehká sada

Lehká sada

Barva

13260

66” × 41” × 62” (168 cm ×104 cm × 157 cm)

437 lbs (199 kg)

145 lbs (66 kg)

392 lbs (178 kg)

100 lbs (45 kg)

Pět základních barev rámu nebo barva na 
přání zákazníka, široký výběr čalounění, 
případně vlastní barva čalounění 




