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Pris pr brett er
kr. 2925,-

Sokker Small 365,-
Sokker Lars 385,-
Priser inkl. mva.

Ved bestilling* betales
et depositum på
kr. 500,-.

*Produksjonen starter når vi har fått
bestilling på til sammen 10 brett.

Bestilling sendes
frode@amplio.no.
Innbetaling av depositum
gjøres til konto i
Nordea 6116 05 37832.

Har du spørsmål kan
undertegnede kontaktes
på hverdager 0830-1530.

Frode Aamodt
Mob: 484 00 706
Skjelfossveien 25
1827 HOBØL
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Amplio har utviklet et
sklibrett som passer for
alle som går på
skøyter.

Fo r del erFo r del er
 Riktig sittestilling

 Riktig fraskyv med
hele foten

 Trene lårstyrke

 Anaerob trening

 Kondisjonstrening

 Intervall trening

 Lett og raskt å
trene

 Trener balansen

 Morsomt
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er en perfekt form for
off-ice trening både i og
utenfor sesongen.
Styrke i lårene og riktig
teknikk er avgjørende
for å bli rask på skøyter.

Pas ser  a l lePas ser  a l le

Lengden på sklibrettet
kan justeres i lengden i 5
trinn fra 1,7m til 2,1m.

Sklibrettet er laget i spe-
sial hardplast
produkt som gjør det
glatt og slitesterkt. Stop-
perne er laget i alumi-
nium.

Sklisokker i størrelse S.
36-43 og L. 43 oppover
som brukes på sklibret-
tet. Hvis det er behov for
andre størrelser må
dette oppgis ved bestil-
ling.

Vekt:
Komplett med sparke-
lister.
20,5 kg.


