08/06/2021.

Orçamento - Artigos Esportivos - Associação dos Amigos do Atletismo de Ribeirão Preto
ITEM
Bloco de partida de alumínio e aço com ajustes de distância e inclinação Pista e Campo é
ideal para treinamento e competições. Foi projetado para ser usado em qualquer tipo de
pista e campo. Fabricado em aço e alumínio, extremamente durável. Os suportes são
ergonômicos e os apoios dos pés são revestidos em PVC. Os apoios dos pés fornecem 6
ângulos de inclinação e 20 posições de distância na barra central. Tem 64cm de
comprimento e pesa aproximadamente 4,2kg.
ESPECIFICAÇÕES:
• Bloco de partida usado para o atleta velocista se posicionar para a largada.
• Projetado para as provas de velocidade, como os de 100m, 200m e 400 rasos.
• Ideal para treinamento e competições.
• Formato ergonômico, extremamente durável e feito inteiramente em aço galvanizado.
• Possui 6 ângulos de inclinação da placa dos pés e 20 posições de distância na barra
central.
• As dimensões da barra central são 64 x 27 cm, pesa aproximadamente 4,2kg e os pedais
medem 16,7 cm de altura.
• Desenvolvido para pistas sintéticas e de carvão.
• Construção leve, feita de aço e alumínio.

QNT
15

PREÇO
349,90

TOTAL
5.248,50

Frete: grátis

Total: R$ 5.248,50
Condições:
Prazo de entrega de até 10 dias. Garantia de 3 (três) meses para defeito de fabricação.
Preços para pagamento a prazo em 28 dias ou 1 + 2 (entrada + 28 e 56 dias).*
Validade do orçamento: 60 (sessenta) dias. Solicite agora mesmo seu pedido.
*Sujeito à avaliação de crédito. Pagamento à vista antecipado, considerar 5% de desconto.
Agradecemos a preferência.
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