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Hjälpmedel för att öka: 

• Styrka

• Flexibilitet

• Koordination

• Självförtroende 



Lågintensiv träning... 

HAGS produkter för lågintensiv träning är utformade 
för att passa alla. De kan användas vid träning för 
bättre flexibilitet, styrka och koordination.  

Avsedda för personer i åldern 14 år och uppåt.

Ladder Walk
Art nr 8061231    L = 2,09   B = 0,69  H = 1,10m

Passar utmärkt vid rehabilitering efter höft- eller knäoperation 
men också för träning efter till exempel en fallolycka. Utformad så 
att fötterna måste lyftas när man går.

Step Challenge
Art nr 8061223     L = 1,43    B = 0,76   H = 1,52m

Består av fem bredare trappsteg för att underlätta träning att 
gå i trappa och bygga upp styrka.

Fyra färgalternativ:

Titaniumgrå

Antracitgrå

Gul

Skogsgrön

Muskelgrupper som används

Muskelgrupper som används

En QR-kod finns placerad på varje 
produkt. Skanna koden för en  
video som visar övningar man kan 
göra på den specifika produkten. 
Skanna koden till höger för att se 
en video som presenterar samtliga 
produkter i denna broschyr. 
.
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Twister
Art nr 8061235    L = 1,27   B = 0,66   H = 1,46m

En station som kan användas av två personer samtidigt. 
En plattform att stå på och en platta att sitta på – båda kan 
vridas 90 grader och ger en skonsam övning för bålen.

Arm Swirl
Art nr 8061219     L = 1,30   B = 0,12   H = 1,91m

Utformad för övningar där både armar och axlar tränas 
och tänjs samtidigt som koordinationen tränas upp.

Finger- & Arm Stretch
Art nr 8061227    L = 1,25   B = 0,12   H = 2,29m

En gymstation med två övningar. 

Fingerstretch-  Flytta dina fingrar uppför plattan – övningen ökar flexi-
biliteten och mjukar upp stela fingerleder. 

Armstretch - Här följer man kurvans konturer och stretchar både arm 
och skuldra samtidigt som man tränar upp en bra hållning.

Muskelgrupper som används

 

Muskelgrupper som används 

Muskelgrupper som  
används stående

Muskelgrupper som  
används sittande

Muskelgrupper som används
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Fler funktioner och fler användare

En kombination med många möjligheter

Kontakta oss på telefon 0380 473 00 för mer information

Vår multifunktionella träningsutrustning inbjuder till flera olika sorters träning – allt i från 

styrketräning till parkour och motståndsträning (gummiband ingår ej).

Tre färgalternativ:

Antracitgrå Gul Skogsgrön

hags.se   I   order@hags.com   I   0380 473 00


