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EXIGO is opgericht in 1995 door DarrenGolden.Exigo is de grootste gymequipment
maker in Engeland. Vansportters,doorsportersenvoorsportersvoorkracht, functioneer andboksen.

Kengetallen:

OverExigo..

Opgericht Productievloer Producten

Exportlanden Showroom-R&D

1995 2.800m² +300

+20 260m2

| WELKOM EXIgouK

www.exigo-uk.com | sales@exigo-uk.com | +44 (0) 1706 633 560

we aim to provideasourceof quality
products andservicesthat meet or exceed
yourexpectations. youwill find Exigoto be
amongthe leading suppliers of products,
support andservicesavailable in the industry
today, yet youwill not find usthe most
expensive.Moreof what youwant for much
less than youwould expectto pay.

we recruit the verybest weldersand
fabricators andprovidegenuineopportunities
for them to developtheir skills andmoveon
within the business.Aspart of our
commitment to quality, all Exigoproducts
aresupportedbyan industry-leading lifetime
frame and weld guarantee.

OURMISSION.

Exigo maakt niet alleen alle producten zelf. Wĳ ontwerpen,
testen en produceren alles in ons bedrĳf. Zodat we volledige
controle over het hele proces hebben en houden.

BRITS STAAL
Alle Exigo products worden gemaakt
van Brits staal. De100x50x3
rechthoek/ovaal profielen,voldoen
aande BSEN10305-3:2010
specificaties.

KWALITEITSCONTROLE
Deproducten worden in huis aan
testen onderworpen zodat ze
geschikt zĳn voor het doel en
voldoen aan de verwachting van
de klanten.

CLEVERVERPAKT
Verpakken doen we niet alleen
goed,omdat het product goed en
veilig aan moet komen. Maar
ook om effectief transportkosten
te kunnen beperken.

HARDEGARANTIE
Alle Exigo products
een levenlange garantie op
het frame en de lasnaden.

01.

03.

02.

04.

EXIgouK 3coMPany InforMatIon | MADEINBRITAIN
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KORTELEVERTIJDEN

Alles gebeurt in eigen
huis en daardoor kun je
alles beter plannen en
organiseren. Zodat alle
productieprocessen ook
op elkaar aansluiten
waardoor je tĳd bespaart.

VEELVOORRAAD ORDERPICKING BUISBUIGERIJ LASSEN POEDER COATEN MONTAGE TRANSPORT

Er is een ruime
voorraad van veel
gebruikte materialen,
waardoor je kunt maken
wat je wilt maken.

Het geautomatiseerd
productiesysteem zorgt
ervoor dat de juiste
onderdelen op het
juiste moment op de
juiste plek zĳn. Zo
voorkom je veel
tĳdsverlies.

Speciale CNC
aangestuurde
buigmachines zorgen
voor een uiterst
controleerbaar proces,
met zeer kleine
toleranties.

Ervaren lassers zorgen
voor de assemblage en
samenvoeging van de
onderdelen .

Alle producten gaan door
een tweefase reiniging
en worden dan met een
polyester poedercoating
afgewerkt. Dat zorgt voor
een mooie en duurzame
afwerking.

Exigo zĳn pre-assembled
en gecontroleerd voor het
verpakken en verzenden.
Een duidelĳke handleiding
wordt bĳgevoegd.

Exigoverpakt haar
producten zo slim
mogelĳk om economische
voordelen te krĳgen op
transport en vervoer.

DESIGN.
PRODUCTIE.
INSTALLATIE.
Omdat we alle processen integreren op een locatie kunnen we
kwalitatief hoogstaande producten leveren en garanderen.
Bekĳk de 8 stappen.

coMPany InforMatIon | THEPROCESS
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Exigoheeft de certificeringen: Iso 9001:2008,Iso 9001:2015,de
hoogste classificatie voor trainingproducten.

Exigo productenvoldoen aan de En 957en En Iso 20957stationaire
training apparaten standaard.

Exigo is geaccrediteerdvolgens de '"health &safety" certificering in
het Verenigd Koninkrĳk.

CERTIFICERING.

EXIgouK 5coMPany InforMatIon |
CERTIFICATIONS
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Onze Performance Racks bieden heel veel kwaliteit voor het
geld. Je krĳgt een professioneel rack met een levenslange
garantie op het frame. Je kunt kiezen voor een rack die
vrĳstaand is , of een wandmontagemodel en ook een
opvouwbaar model is mogelĳk. Deze racks zĳn speciaal geschikt
voor professionals; sportscholen, fysio’s en de serieuze sporter.

PERFORMANCE
RACKS.

6 PERFORMANCERACKS EXIgouK

70X70X3 BRITSSTEELTOP COMPONENTEN
Door top componenten te
gebruiken krĳg je een apparaat dat
heel lang meegaat en weinig
onderhoud nodig heeft.

De Performance Racks worden
gemaakt van heavy-duty
3mm dik 70x70 lasergesneden
staal, voorzien van een
levenslange garantie.

FRAMEAFWERKING
Na een grondige reiniging krĳgt het
frame nog twee afwerkingen.
Waarbĳ de laatste poedercoating
een mooi eindresultaat geeft.

RUIMTEEFFICIËNTIE
We weten dat vloerruimte
belangrĳk is en zorgen met dit
rack er voor dat je een
topapparaat hebt met een kleine
voetafdruk. Hierdoor kun je je
ruimte goed indelen.

02.01.

03. 04.

PERFORMANCERACKS

HALF RACK HALF RACKST HALF RACKSTR
VRIJSTAANDPERFORMANCE. VRIJSTAANDPERFORMANCE. VRIJSTAANDPERFORMANCE.

INKLAPBAARRACK FIXED RACK QUARTERRACK
VRIJSTAAND WANDMONTAGEPERFORMANCE. VRIJSTAANDPERFORMANCE.€ 1.195,- (incl. BTW) € 795,- (incl. BTW) € 1.095,- (incl. BTW)

€ 1.395,- (incl. BTW) € 1.995,- (incl. BTW) € 4.495,- (incl. BTW)
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22
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1400

2186 784
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PERFORMANCERACKS | INKLAPBAARRACK

Letop.
De attachements in de afbeelding zĳn niet inbegrepen. Zie hieronder de kosten en
mogelĳkheden voor de attachements.

- RA-3035-1-DipAttachment - x1 € 195,-
- RA-3005 - CorePlate - x1 € 149,-
- RA-3015- Single LoopAssembly - x2 € 39,-
- RA-3050- Safety Spot Arms - x1 € 395,-
- 4086-Wand opslag 2 pin -x1 € 195,-
- 4087-Wand opslag 3 pin -x1 € 249,-

EXTRAATTACHMENTS.
Niet standaard in BaseUnit.

SKU:XF-1361

LENGTE:784 (mm) | 31(Inch)

BREEDTE: 1400(mm) | 55 (Inch)

HOOGTE:2200 (mm) | 87 (Inch)

GEWICHT: 75(kg) | 165(lbs)

GARANTIE:Frame, levenslang

SPECIFICATIES:

Afmetingen.

LET OP:Moet goed aan een stevige
wand bevestigd worden.

WANDMONTAGE.

Het Inklapbare Rack kan gemakkelĳk opgeklapt worden om ruimte vrĳ te maken op
de vloer. Geschikt voor lifting, pull-ups en functioneel trainen. J-Hooks worden
standaard meegeleverd.

INKLAPBAAR RACK.
PERFORMANCE.

BASEUNIT.

195

130

PASSENDEVLOER.
FLO-3X2-30: 3X2mtr (Zie pagina21)

Gemakkelĳk te monteren optrekstang.

PErforMancE r acKs | INKLAPBAAR RACK

1 OPTREKSTANG

4 KLAPINOF KLAPUIT

2 JHOOKS (2 stuks, meegeleverd)

5 OPTREKSTANGOPSLAG

3 70X70X3 BRITS STAAL

De J-hooks zĳn ontworpen voor Olympic
bars. Met een kunststok kern om de
barbell te beschermen.

14 punten met gaten op elke
75mm voor JHooks, Dip
Attachments en
Catch Arms.

Stevig 3mm dik vierkante buizen,
lasergesneden staanders met diverse
attachtement punten. Voorzien van
levenslange garantie.

Veilig uitklappen of inklappen dmv de magnetiche
sluitpin, koord en soepele scharnieren waardoor
het rack compact is voor beperkte ruimtes.

Als je het rack opklapt, dan kun je hier de optrekstang
gemakkelĳk opbergen.

01.

02.

03.

04.

05.

01.

03.

02.

04.
05.

06.

4 INKLAPDIEPTE130MM TOT MUUR
Het rack neemt, ingeklapt, slecht 130mm ruimte
in. Compact dus.

06.

€ 1.195,- (incl. BTW)

€ 1.195,- (incl. BTW)
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PERFORMANCERACKS | FIXEDRACK

€ 7 95,- (incl. BTW)

Letop.

- RA-3035-1-DipAttachment - x1 € 195,-
- RA-3005 - CorePlate - x1 € 149,-
- RA-3015- Single LoopAssembly - x2 € 39,-
- RA-3050- Safety Spot Arms - x1 € 395,-
- 4086-Wand opslag 2 pin -x1 € 195,-
- 4087-Wand opslag 3 pin -x1 € 249,-

MOGELIJKATTACHMENTS.
Niet standaard in het BaseUnit.

SKU:XF-1362

LENGTE:740 (mm) | 29 (Inch)

BREEDTE: 1248(mm) | 49 (Inch)

HOOGTE:2205 (mm) | 87 (Inch)

GEWICHT: 49 (kg) | 108(lbs)

GARANTIE:Frame levenslang

SPECIFICATIES.

AFMETINGEN.

LET OP:Dient goed gemonteerd te
worden aan wand en vloer.

WANDMONTAGE.

Het Fixed Rack is een solide en compact station die aan de vloer en wand gemonteerd
wordt. Geschikt voor lifting, pull-ups en functionele training. De J-Hooks worden
standaard meegeleverd.

FIXEDRACK.
PERFORMANCE.

BASEUNIT.

Alle getoonde attachments zĳn niet inbegrepen bĳ het basismodel. Alleen de J-Hooks, 2
stuks, worden meegeleverd.

04.

An integrated chinning bar is included to
provide a pull up station on your rack.

PERFORMANCERACKS | WANDMONTAGE

1 OPTREKSTANG

4

SOLID, COMPACTDESIGN

OPTIEEXTRAARMEN

2 JHOOKS(2 stuks, inbegrepen)

3 70X70X3 BRITS STAAL

Preciscie J-hooksdesigned for use with
Olympic bars. Heavyduty plastic core
providesultimate barbell protection.

Heavy-duty 3mm dik vierkant lasergesneden
staal staanders met veel gaten voor het
aanbrengen van attachements. En
levenslange garantie op het frame ,

Fixings to the wall and floor create a solid and
compactwall mounted workout unit.

If fixing to the floor isn’t an option then opt for
lower bracearms to retain stability.

01.

02.

03.

05.

01.

04.

05.

03.

02.

14 punten voor aanpassen met
gaten op 75mm. Te gebruiken
voor JHooks, Dit Attachement
en Safety Spot Arms.

€ 795,- (incl. BTW)
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22
80

1560

2186
1207

PERFORMANCERACKS| QUARTERRACK

€ 1.095,- (incl. BTW)
Letop.

- RA-3035-1-DipAttachment - x1 € 195,-
- RA-3005 - CorePlate - x1 € 149,-
- RA-3015- Single LoopAssembly - x2 € 39,-
- RA-3050- Safety Spot Arms - x1 € 395,-
- 4086-Wand opslag 2 pin -x1 € 195,-
- 4087-Wand opslag 3 pin -x1 € 249,-

FEATUREDATTACHMENTS.
Niet onderdeel van BaseUnit.

SKU:XF-1321

LENGTE:1207(mm) | 48 (Inch)

BREEDTE: 1560(mm) | 61(Inch)

HOOGTE:2280 (mm) | 90 (Inch)

GEWICHT: 72(kg) | 159(lbs)

GARANTIE:FrameLevenslang

SPECIFICATIES.

AFMETINGEN.

Let op:wĳ adviseren een
plafondhoogte van 2400mmom veilig
pull-ups te kunnen uitvoeren.

VRIJSTAAND.

Het Quarter Rack is een vrijstaand frame dat niet aan de muur of vloer
bevestigd moet worden. Het is geschikt voor lifting, pull-ups en
functionele training. Een set J-Hooks wordt standaard meegeleverd.

QUARTERRACK.
PERFORMANCE.

BASEUNIT.

Alle getoonde attachement zĳn als optie leverbaar en worden niet standaard
meegeleverd.

04.

Een geintegreerde pull-up stang voor tal
van oefeningen.

PERFORMANCERACKS | QUARTERRACK

1 OPTREKSTANG

4

100X50X3 BRITS STAALL

VRĲSTAAND

2 JHOOKS (set, 2 stuks meegeleverd )

3 70X70X3 BRITS STAAL

Precision J-hooksdesigned for use with
Olympic bars. Heavyduty plastic core
providesultimate barbell protection.

Duurzame 3mm dikke vierkante
lasergesneden staanders met voorzieningen
om attachement op verschillende punten te
monteren. Op het frame zit een levenslange
garantie.

Duurzame 100x503mm vlak/ovaal profiel volgens
BSEN10305-3:2010.

Een solide rack dat niet bevestsigd hoeft te
worden. Kan aan de vloer vastgezet worden.

01.

02.

03.

05.

01.

04.

05.

03.02.

14 punten voor aanpassen met
gaten op 75mm. Te gebruiken
voor JHooks, Dit Attachement
en Safety Spot Arms.

€ 1.095,- (incl. BTW)
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EXIGOUK EXIGOUK 15PERFORMANCERACKS | HALFRACK

€ 1.349,- (incl. BTW)

€ 1.349,- (incl. BTW)

- RA-3035-1-DipAttachment - x1 € 195,-
- RA-3005 - CorePlate - x1 € 149,-
- RA-3015- Single LoopAssembly - x2 € 39,-
- RA-3050- Safety Spot Arms - x1 € 395,-
- 4086-Wand opslag 2 pin -x1 € 195,-
- 4087-Wand opslag 3 pin -x1 € 249,-

FEATUREDATTACHMENTS.
Niet onderdeel van BaseUnit.

SKU:XF-1321

LENGTE:1377(mm) | 54 (Inch)

BREEDTE: 1274(mm) | 50 (Inch)

HOOGTE:2280 (mm) | 90 (Inch)

GEWICHT: 98 (kg) | 216(lbs)

GARANTIE:FrameLevenslang

SPECIFIATIES.

AFMETINGEN.

Let op:wĳ adviseren een
plafondhoogte van 2400mm om pull-
ups veilig te kunnen uitvoeren.

VRIJSTAAND.

Het Half Rack is vrĳstaand en kan tot 12 opslagpunten voor schĳven bevatten,
Ideaal voor lifting, pull-ups en functionele training. J-Hooks worden standaard
meegeleverd.

HALFRACK.
PERFORMANCE.

BASEUNIT.

22
80

1274

2186
1377

04.

Een geintegreerde pull-up stang voor tal
van oefeningen.

1 OPTREKSTANG

4

100X50X3 BRITS STAALL

VRĲSTAAND

2 JHOOKS (set, 2 stuks meegeleverd )

3 70X70X3 BRITS STAAL

Precision J-hooksdesigned for use with
Olympic bars. Heavyduty plastic core
providesultimate barbell protection.

Duurzame 3mm dikke vierkante
lasergesneden staanders met voorzieningen
om attachement op verschillende punten te
monteren. Op het frame zit een levenslange
garantie.

Duurzame 100x503mm vlak/ovaal profiel volgens
BSEN10305-3:2010.

Een solide rack dat niet bevestsigd hoeft te
worden. Kan aan de vloer vastgezet worden.

01.

02.

03.

05.

PERFORMANCERACKS | HALFRACK

01.

04.

05.

03.

02.

14 punten voor aanpassen met
gaten op 75mm. Te gebruiken
voor JHooks, Dit Attachement
en Safety Spot Arms.

Letop.
Alle getoonde attachement zĳn als optie leverbaar en worden niet standaard
meegeleverd.
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EXIGOUK EXIGOUK 17PERFORMANCERACKS | HALFRACKST

- RA-3035-1-DipAttachment - x1 € 195,-
- RA-3005 - CorePlate - x1 € 149,-
- RA-3015- Single LoopAssembly - x2 € 39,-
- RA-3050- Safety Spot Arms - x1 € 395,-
- 4086-Wand opslag 2 pin -x1 € 195,-
- 4087-Wand opslag 3 pin -x1 € 249,-

FEATUREDATTACHMENTS.
Niet onderdeel van BaseUnit.

LETOP.

SKU:XF-1323

LENGTE:1402(mm) | 55 (Inch)

BREEDTE: 2444 (mm) | 96 (Inch)

HOOGTE2280 (mm) | 90 (Inch)

GEWICHT: 156(kg) | 344 (lbs)

GARANTIE:Frame Levenslang

SPECIFICATIES .

AFMETINGEN.

ATTENTIE:we adviseren een
plafondhoogte van 2400mm
om nog veilig pull-ups te kunnen
doen.

VRIJSTAAND.

the half rack st is een vrĳstaand rack met de toevoeging van een 1mopslagdockdat
naar keuze links of rechts gemonteerd kan worden voor accessories.Perfect
voor olympic lifting, pull-ups en een veelheid van functionele workouts. J-hooks
worden meegeleverd.

HALFRACKST.
PERFORMANCE.

BASEUNIT.

22
80

2444

2900

1377
1402

Aan dit rack zĳn, als voorbeeld, verschillende zaken toegevoegd. Deze zĳn echter geen
onderdeel van het standaard rack, en moeten dus apart aangeschaft worden.

04.

Een geintegreerde pull-up stang voor tal
van oefeningen.

1 OPTREKSTANG

4

100X50X3 BRITS STAALL

VRĲSTAAND

2

3 70X70X3 BRITS STAAL

Precision J-hooksdesigned for use with
Olympic bars. Heavyduty plastic core
providesultimate barbell protection.

Duurzame 3mm dikke vierkante
lasergesneden staanders met voorzieningen
om attachement op verschillende punten te
monteren. Op het frame zit een levenslange
garantie.

Duurzame 100x503mm vlak/ovaal profiel volgens
BSEN10305-3:2010.

Een solide rack dat niet bevestsigd hoeft te
worden. Kan aan de vloer vastgezet worden.

01.

02.

03.

05.

€ 1.995,- (incl. BTW)

€ 1.995,- (incl. BTW)

06. 1MOPBERGMOGELIJKHEID
Opbergmogelĳkheden voor dumbbells, kettlebells,
slam balls en overige accessoris. Deze opberging kan
links of rechts van het rack geplaatst worden. De
berging kan vlak of in een hoek van 10 graden voor
gemakkelĳk pakken van dumbbells.

PERFORMANCERACKS | HALFRACKST

01.

04.

05.

03.

06.

02.

14 punten voor aanpassen met
gaten op 75mm. Te gebruiken
voor JHooks, Dit Attachement
en Safety Spot Arms.
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- RA-3035-1-DipAttachment - x1 € 195,-
- RA-3005 - CorePlate - x1 € 149,-
- RA-3015- Single LoopAssembly - x2 € 39,-
- RA-3050- Safety Spot Arms - x1 € 395,-
- 4086-Wand opslag 2 pin -x1 € 195,-
- 4087-Wand opslag 3 pin -x1 € 249,-

FEATUREDATTACHMENTS.
Niet onderdeel van BaseUnit.

PASSENDEVLOER.
FLO-3X2-30: 3X2mtr (Zie pagina 21)

PERFORMANCERACKS | HALFRACKSTR

LETOP.
Aan dit rack zĳn, als voorbeeld, verschillende zaken toegevoegd. Deze zĳn echter geen
onderdeel van het standaard rack, en moeten dus apart aangeschaft worden.

SKU:XF-1324

LENGTE:1507(mm) | 59 (Inch)

BREEDTE: 2627(mm) | 103(Inch)

HOOGTE:2280 (mm) | 90 (Inch)

GEWICHT: 361(kg) | 796(lbs)

GARANTIE:FrameLevenslang

SPECIFICATIES.

AFMETINGEN.

ATTENTIE:we adviseren een
plafondhoogte van 2400mm
om nog veilig pull-ups te kunnen
doen.

VRIJSTAAND

Het Half Rack STR is eenecht performance-unit met een extra opbergrek van 1
m en een high/lowPulley.Geschikt voor lifting, pull-ups en functioneel trainen. Een
set J-hooks worden standaard meegeleverd.

HALFRACKSTR.
PERFORMANCE.

BASEUNIT.

2627

22
80

3083

1377

1507

07. HIGH/LOWPULLEY
Een geintegreerde HighLowPulleywaarmee je spieren
in alle hoeken kunt trainen. En daardoor krĳg je heel
veel upper and lower lichaamsoefeningen .

PErforMancEr acKs | HALFRACKSTR

01.

04.

05.

03.

07.

06.

02.

04.

Een geintegreerde pull-up stang voor tal
van oefeningen.

1 OPTREKSTANG

4

100X50X3 BRITS STAAL

VRĲSTAAND

2

3 70X70X3 BRITS STAAL

Precision J-hooksdesigned for use with
Olympic bars. Heavyduty plastic core
providesultimate barbell protection.

Duurzame 3mm dikke vierkante
lasergesneden staanders met voorzieningen
om attachement op verschillende punten te
monteren. Op het frame zit een levenslange
garantie.

Duurzame 100x503mm vlak/ovaal profiel volgens
BSEN10305-3:2010.

Een solide rack dat niet bevestsigd hoeft te
worden. Kan aan de vloer vastgezet worden.

01.

02.

03.

05.

06. 1MOPBERGMOGELIJKHEID
Opbergmogelĳkheden voor dumbbells, kettlebells,
slam balls en overige accessoris. Deze opberging kan
links of rechts van het rack geplaatst worden. De
berging kan vlak of in een hoek van 10 graden voor
gemakkelĳk pakken van dumbbells.

14 punten voor aanpassen met
gaten op 75mm. Te gebruiken
voor JHooks, Dit Attachement
en Safety Spot Arms.

€ 4.495,- (incl. BTW)

€ 4.49 5,- (incl. BTW)
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1
2560 - Wordt standaard meegeleverd.
JHOOKS(set)

4
RA-3015
OOG

2
RA-3050
CATCHERS (Set)

5
RA-3035-1
DIP ATTACHMENT

3
RA-3005
COREPLATE

Deze J-Hooks hebben een duurzaam
kunsstof profiel waardoor je barbell niet
beschadigd wordt,.

Gebruik een rack veilig door deze catchers te
plaatsen. Eigenlĳk een must als je gaat liften.

A must haveto maximiseyour training
regime.A simple attachment that allows
rotational exercisesand presses.

Een oog om bĳvoorbeeld een battlerope
aan te bevestigen.

Door in hoogte te veranderen kun je dips
en beentrainingen uitvoeren.

01.

02.

03.

04.

05.

05.

07.

04.

01.

06.

02.

03.

ATTACHMENTS.

PERFORMANCERACKS | ATTACHMENTS

1
RA-3037
DIP ATTACHMENTHAAKK

2
r a-3036
BAROPHANGHAAK

Ophanghaak om je DIP attachement op te
bergen..

Deze haak is handig om je pull-up bar op te
bergen..

06.

07.

PERFORMANCERACKS| HANDIG

HANDIG.
Om de racks compleet te maken hebben wĳ een aantal producten
die perfect aansluiten.

KOSTEN.

21

De Exigo Flat Bench,

FLAT BENCH
2305-1

Voor halfrack: Xf -1322, voor olympische schĳvenAls 2-pin of als 3-pin te leveren

l: 1173xw : 630xh: 470 (mm)

De Multi AdjustableBench kan in 7 standen gebruikt worden

DUBBELEGEWICHTSBEUGELS
9548-1

WANDBEUGELSVOORSCHIJVEN
4086 - 2Pin | 4087 - 3Pin

MULTI ADJUSTABLEBENCH
2310-1

l: 1320x w :624x h: 1223(mm)

2 Pin: l : 272x w : 150x h: 690 (mm) | 3 Pin: l : 272x w : 150x h: 1183(mm)

- RA-3035-1-DipAttachment - x1 € 195,-
- RA-3005 - CorePlate - x1 € 149,-
- RA-3015- Single LoopAssembly - x2 € 39,-
- RA-3050- Safety Spot Arms - x1 € 395,-
- 4086-Wand opslag 2 pin -x1 € 195,-
- 4087-Wand opslag 3 pin -x1 € 249,-
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BASISKLEUR

BASISKLEUR

BASISKLEUR. BASISKLEUR.BASISKLEUR.
ZWARTSTRUCTUUR,9005

ZWARTstructuur,9005

ZWARTSTRUCTUUR,9005 ZWARTSTRUCTUUR,9005ZWARTSTRUCTUUR,9005

TWEEDEKLEUR

TWEEDEKLEUR

TWEEDEKLEUR. TWEEDEKLEUR.TWEEDECOLOUR.
ROOD,3002

ZILVERKORREL,yw209g

GROEN,6018 ZWARTSTRUCTUUR,9005BLAUW,5002

CUSTOMISATIONOPTIONS

Voor snelle levering hebben wĳ voldoende racks in de
standaardkleuren op voorraad.

Eenrackkanookinanderekleurengeleverdworden.Ziehieronder.De
levertijdwordtdanwel langer.Rekenop7-21dagen extra.

VOORRAAD

EXTRAOPTIES.

WARRANTY

Wĳ verwĳzen naar de leveringsvoorwaarden van Muscle Power. Kĳk
op de site: https://www.muscle-power.nl/algemene-voorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN.
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