
Tapete para aparelhos de fitness
Protege pisos de madeira e carpetes contra riscos e manchas

SEM DESLIZAMENTO DO APARELHO DE FITNESS

LIMPEZA FÁCIL

AMORTECEDOR

RESISTENTE À ÁGUA

EXTENSÍVEL ATRAVÉS  
de outros conjuntos 

1540 X 800 MM  
Dimensão total (incl. estruturas)

• Protege pisos de madeira 
e carpetes contra riscos  
e manchas

• Dimensão total:  
1540 x 800 mm  
(incl. estruturas)

• Sem deslizamento do  
aparelho de fitness

• Extensível através de  
outros conjuntos

• Limpeza fácil

• Amortecedor

• Resistente à água

Material: 100% Espuma PE
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DISTRIBUIDOR:
FLEXXTRADE GMBH & CO. KG 
HOFSTR. 64,  40723 HILDEN 
ALEMANHA

FLX-BM-01 
N.O DE ARTIGO: 8524 
PO43030172 
08/01/2022

Tapete  
para aparelhos  
de fitness

M1CPGCXG7  HOHENSTEIN HTTI

I N S P I R I N G  C O N F I D E N C E

Testado a substâncias nocivas e 
produzido de forma sustentável de 

acordo com as normas OEKO-TEX®.
www.madeingreen.com



CARO (A) CLIENTE,

queremos felicitá-lo (a) pela sua compra do 
tapete.

Fez a escolha certa, os produtos da linha 
desportiva são de qualidade comprovada 
e estão em conformidade com as normas 
aplicáveis. Dispõem de um padrão de  
elevada qualidade. Agradecemos a  
confiança depositada em nós.

Desejamos-lhe muita diversão e muito  
sucesso nos treinos.

INSTRUÇÕES:

Leia atentamente as seguintes instruções 
e conserve o manual de instruções, caso 
necessite de consultá-lo posteriormente.

Caso passe o artigo a outra pessoa, dê-lhe 
também este manual de instruções.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA  
E MANUTENÇÃO:

Modo de utilização:

O tapete foi concebido para utilização 
pessoal e não é adequado para utilização 
profissional.

Avisos

•  O tapete não deve ser utilizado como 
colchão ou tapete de ginástica.

•  O tapete não é adequado para treino 
terapêutico. 
Não é um produto medicinal!

•  O tapete serve exclusivamente para  
utilização doméstica como tapete de 
base.

•  Certifique-se sempre que a superfície  
é plana e antiderrapante.

•  O tapete não deve ser utilizado com  
o aquecimento de piso ligado – não  
é resistente ao calor.

Instruções de manutenção

•  As superfícies do seu tapete absorvem  
o suor, no entanto, devem ser limpas  
regularmente, de forma a possibilitar 
uma utilização higiénica.

•  Em caso algum, utilize produtos de  
limpeza e manutenção que possam  
corroer a superfície.

•  Deve utilizar exclusivamente um pano 
sem pelos húmido.

Armazenamento

•  Guarde o tapete num local seco e bem 
ventilado. Tape preferencialmente o  
tapete com um pano, para protegê-lo  
do pó.

Eliminação

Elimine os diversos materiais conforme  
as disposições locais aplicáveis,  
proprocionando uma reciclagem amiga  
do ambiente.

Tapete para aparelhos de fitness
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