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REF. 081868
ACCESSIBLE PRESS 

CONFIDENCIALIDADE E PROPRIEDADE INTELECTUAL
A informação contida neste documento é confidencial, não podendo o destinatário do mesmo reproduzi-la ou permitir a terceiros que a obtenham, utilizem ou divulguem sem a prévia e expressa 
autorização da Play Planet.
Todos os direitos de propriedade intelectual sobre os desenhos e modelos apresentados são da titularidade exclusiva da Play Planet, sendo expressamente proibida a prática de qualquer ato de 
exploração dos mesmos sem o consentimento desta, nos termos do Código da Propriedade Industrial e do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos.
A violação da obrigação de confidencialidade e/ou dos direitos de propriedade intelectual da Play Planet pode dar origem a responsabilidade civil e criminal.

Este equipamento é uma variação inclusiva do exercício overhead press. O equipamento pode ser usado 
por utilizadores em cadeira de rodas. O overhead press é equipamento para o treino com pesos para 
desenvolver os músculos do ombro e tríceps. Enquanto está sentado numa cadeira de rodas, o utilizador 
empurra as pegas para cima até que os braços fiquem travados acima da cabeça. O equipamento também 
pode ser usado quando em pé. O peso pode ser ajustado continuamente girando a roda. O nível de 
resistência em quilogramas pode ser verificado na escala de medição. O equipamento tem um gancho de 
toalha e um porta-garrafa para a conveniência do utilizador.

DESCRIÇÃO

Peças metálicas com acabamento Lappcoat de alta qualidade, aço estrutural de acordo com os requisitos 
especificados nas normas europeias; alta resistência à corrosão. Painéis laminados de alta pressão muito 
fortes e resistentes ao impacto. Acessórios de fixação em aço inoxidável de grau A2. Cabeçotes em 
polietileno. Escala de medida em policarbonato. Opção de cores em amarelo, azul, vermelho, lima e cinza.    
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