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896 Gymleco Bumper Plate, Slam ball Rack 
Ställ och förvaring

Här har ni Gymlecos oerhört stabila och starka multiförvaringsställ som passar likväl viktskivor 
och hantlar som wallballs och slamballs, men även andra gymredskap såsom skivstänger, 

hopprep, motståndsband m.m. Stället har två våningar som ger dig bra och smidig förvaring 
på gymmet. Den tar minimalt med ytplats och är enkel att placera på gym, antingen i mitten av 
rummet eller mot väggen. Den är designad med svart lackerad ram och kan sättas fast i golvet. 

Ett bra Gymleco ställ för kommersiella gym och övriga professionella träningslokaler.

Ställningen har många valmöjligheter. Du kan välja att bygga vidare både på höjden och i sidles, 
med tillval för specifik gymutrustning. Då får du en komplett ställning för viktskivor, bollar, hantlar, 

kettlebells och andra träningsredskap. 
Se hur du kan komplementera ställningen på nästa sida.

 120 cm 40 cm 108 cm

• Bra ställ för gym och övriga professionella träningslokaler
• Kan byggas både på höjden och i sidles
• Välj egna hyllplan och tillval och vilket behov de ska fylla

• Slukar mycket vikter och träningstillbehör
• Svartlackerad ram
• Kan sättas fast i golvet

Grundställning, se nästa sida för tilläggsmöjligheter



Se nästa sida för exempelbilder

896-3 Hyllplan för kettlebells eller 
liknande utrustning. Kan även 

vändas för förvaring av viktplattor.

896-7 Tillbehörshållare som fästes på 
utkanten av hyllan för att hänga upp 

dina träningsband, hopprep mm. 

896-5 Stolpar (kommer i tvåpack) för 
att bygga vidare din hylla på höjden.

896-6 Viktstöd för att se till så 
att vikterna håller sig på plats.

896-1 Sidostativ för att bygga 
vidare din hylla sidleds.

Bygg din Gymleco ställning efter önskemål och förutsättningar på plats 
 

Du kan anpassa 896 ställningen helt efter dina behov. Bygg tre hyllplan om du vill få plats med mycket på en liten yta. 
Bygg på bredden om du har mycket utrustning och vill ha allt samlat på ett ställe för användarvänlighet. Blanda olika 
typer av hyllplan för att se till så att all din utrustning har en plats på ställningen. Lägg till en tillbehörshållare och en 

skivstångsställning för att få upp din utrustning som annars bara hamnar på golvet. 

Se ovan för alla olika tillvalsdelar och nästa sida för att se exempel på hur slutresultatet kan bli. 
Kontakta oss så hjälper vi er att planera den bästa lösningen och ge er en offert. 

896-8 Behållare för 3 skivstänger 
som fästes på utkanten av hyllan. 896-2 Viktställ för dina viktskivor.

896-4 Hyllplan för hexhantlar.  




