Mekyard
MEKYARD SPOR ÜRÜNLERİ
Her Yaşa Uygun Katlanabilir Futbol Kaleleri ve Futbol, Golf, Tenis Egzersiz Ağları

FUTBOL OYNAMAK VE EGZERSİZ YAPMAK HİÇ BU KADAR HIZLI VE KOLAY OLMAMIŞTI.
BU TECRÜBEYİ SİZ DE YAŞAYIN VE YAŞATIN.

Kickster Serisi hafif çelik ve fiberglas yapısı sayesinde çok esnek ve dayanıklıdır.
Piyasadaki kalelere kıyasla yarı yarıya daha hafif ve özel çantası ile her yere taşınabilir özelliğe sahiptir.
İstenilen zaman ve mekânda oynamak için ideal.
Çocukların da kolaylıkla taşıyabileceği bu kalelerin kurulumu sadece 2 dakikadır.
Akademi Serisinde sizlere 5 farklı boyutta futbol kalesi sunmaktayız.
Kickster Spot farklı spor dallarındaki oyuncuların hedef keskinliğini ve atış gücünü geliştirmektedir.
90 saniyede kurulabilme özelliğiyle pas ve şut çalışmaları için çok idealdir.
İç ve dış mekân için çok uygundur.
Sağlam yapısı sayesinde spor eğitimlerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz.
213 cm x 213 cm boyutundaki bu ürünü istediğiniz her yere taşıyabilirsiniz.
Quick Hit egzersiz ağını bir golf ağı, atış siperi veya kale olarak kullanabilirsiniz.
Takım eğitimi veya bireysel çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.
Diğer ürünler gibi kurulum için kullanım kılavuzu gerekmemektedir.
Kurulumu 2 dakika olup 3 farklı boyutta egzersiz ağı mevcuttur.

Bu Katlanabilir Yedek Kulübesi, 9 kişilik oyuncu grubuna yer sağlamaktadır.
Bu eşsiz ürün, profesyonel tecrübeyi herkese erişilebilir hale getirmektedir.
Bu ürün su geçirmez olup aynı zamanda oyuncuları UV ışınlardan da korur.
Kurulum süresi sadece 3 dakikadır.
Oyuncuları Ultraviyole Işınlarda korur (UPF 50+).
Kurulum süresi sadece 3 dakikadır.

Bu 9 kişilik Katlanabilir Takım Bankı, kolaylıkla birkaç saniyede açılarak takım oyuncularına oturma
yeri sağlamaktadır.
Kolay taşınabilir küçük el çantası ile Takım Bankını istediğiniz yere götürebilirsiniz.
Herhangi bir kullanım kılavuzu gerekmeden 3 saniyede kurabilirsiniz.
4, 6 ve 9 kişilik takım bankları mevcuttur.

Genel Ürün Özellikleri
İstenilen zaman ve mekânda oynamak için ideal.
İngiliz standardı BS-EN71’e göre test edilip üretilmiştir.
Eğlence veya spor eğitimleriniz için rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Her ürün kendine ait taşıma çantası ile tedarik edilmektedir.
Ürünler hakkında daha detaylı bilgi edinmek için aşağıdaki
detaylardan bize ulaşabilirsiniz.
Türkiye çapında temsilcilik verilecektir.
için buraya tıklayınız.

İletişim Detayları:

e-mail: info@mekyard.com
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Tel: +90 538 818 7778
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Web: www.mekyard.com

