
O exercício é uma parte fundamental de um estilo de vida saudável. 
Ajuda-o a aumentar a sua força, a reduzir o stress e a prevenir 
problemas de saúde. 

O que acontece é que, por vezes, o nosso ritmo de vida não nos 
permite desfrutar da possibilidade de manter este hábito tão 
necessário. Com base nisso, a Lufthous® apresenta a LH DESK BIKE. 

Esta minibicicleta foi concebida para que possa usá-la a partir de 
qualquer lugar da sua casa, de forma cómoda e simples. 

A LH DESK BIKE é ideal para todo o tipo de idades. Ajuste o seu nível 
de resistência ideal, coloque-se na posição que preferir (deitado ou 
sentado) e desfrute como nunca do bem-estar e das vantagens 
que o exercício físico lhe oferece. 

Poderá ajudar a melhorar a circulação, a exercitar as pernas, os 
braços… e a tonificar o seu corpo em geral. Além disso, poderá 
usá-la de forma simultânea, enquanto faz outras coisas: ler um 
livro, ver televisão, falar ao telefone, etc.

A inovar para si: você precisa, nós tornamo-lo possível.

DESIGN COMPACTO E LEVE
Graças à estrutura e à montagem da LH DESK BIKE, não terá 
qualquer tipo de problema nem inconveniente para a transportar 
ou armazenar. 

Para além disso, em termos de estética, destaca-se o seu design 
sofisticado e inovador. 

Se o seu tempo é limitado e não consegue ir ao ginásio de forma 
regular, oferecemos-lhe a solução definitiva.

EXERCÍCIOS

Pode praticar exercício em várias posições:

Posição 1: Sentado (parte inferior do corpo).   

Posição 2: Deitado. 

Posição 3: Sentado (parte superior do corpo)

Aproveite já as vantagens deste hábito saudável para si e para os 
seus!
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902040252@lufthous.es
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COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO

 1. LH DESK BIKE   x1

 2. Comando à distância x1

 3. Manual do utilizador x1

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Fornecimento elétrico: 230 V~

Consumo de energia: 70 W

Corrente máxima de funcionamento: 0,3 A

QUALIDADE LUFTHOUS®

Após anos de trabalho e dedicação, demonstrámos ser uma 
referência de inovação, compromisso e qualidade.

Cada um dos nossos dispositivos é o fruto de inúmeras investigações 
e de rigorosos trabalhos de campo. Só assim podemos garantir 
que desfruta, em sua própria casa, de desempenhos fabulosos e 
vantagens com as quais, antes, poderíamos apenas sonhar.

Nada disto seria possível sem a sua confiança. Graças a si, o nosso 
projeto cresce e avança na direção certa.

Qual é o nosso principal objetivo? A sua felicidade. É por isso que lhe 
agradecemos, uma vez mais, pelo apoio e confiança depositados 
em cada um dos nossos projetos.

Por um futuro juntos. Por um futuro melhor.


