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RIVIERA

De op één na beste 
‘roeitraining’. 

ROEITRAINER

De Riviera simuleert de dynamiek van een boot die door 
water beweegt en biedt de fysieke en fysiologische 
voordelen van ‘echt’ roeien.
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ROEITRAINER RIVIERA

Maximale belasting150 kg

Afmetingen 2300 x 580 x 620 mm

Toegeplooid 620 x 580 x 2300 mm

Gewicht  42 kg

Weerstand  Variabele water massa 

Tijd  v
 
Snelheid  v
 
Afstand  v

Calorieën  v

Draadloze Hartslagmeting 
(Optionele Borstriem)

PRODUCT DETAILS

Vanuit fitnessperspectief werkt de Riviera 
Rower meer dan 80% van je spiermassa, 
waardoor u krachttraining en cardio 
combineert terwijl u veel meer calorieën 
verbrandt dan de meeste andere aërobe 
machines.

De slagcycli van de Riviera Rower houden 
vast aan de dynamiek van echt peddelen. 
Deze roeitrainer heeft echte paddles. Deze 
zijn ondergebracht in een watertank, 
waardoor een ‘watervliegwiel’ ontstaat. 
Wanneer de gebruiker aan de roeiarm 
trekt, duwen de paddles het water.

Variabele waterbestendigheid wordt 
gecreëerd als de paddles door de water-
tank draaien. De watermassa stijgt en valt 
natuurlijk. Net als bij echt roeien, als u 
sneller peddelt, ervaart u meer weerstand. 
Als u langzamer peddelt, is de weerstand 
minder intens.

U kan ook de totale watermassa aanpas-
sen. Bij ‘Max’ is de watertank gevuld tot de 
volle capaciteit (17 liter).

Gesloten aluminium rail, 1350 mm lang.
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Doordacht compact: de Riviera is een echte 
‘space saver’. Plaats de roeitrainer rechtop 
na uw dagelijkse oefening zodat de totale 
footprint heel compact wordt.

Bovendien is dit toestel uitgerust met 2 
geïntegreerde zwenkwielen om het ge-
makkelijk te verplaatsen.

De Riviera is uitgerust met een gebruiks-
vriendelijke monitor die uw roeibeweging, 
het totale aantal slagen, tijd, afstand en 
energieverbranding weergeeft.

Bovendien is de monitor compatibel met 
de optionele DKN hartslagborstband 
(20073) die u helpt uw workout te optima-
liseren.


