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Tuote Mitat 
Hinta/kpl 

alv 0% 
LEOKO TANGOT   

 
LEOKO DL virallinen painonnostotanko lukkoineen 

halk. 28 mm, pituus 2200 mm, paino 25 kg 
lukkoineen 575,00   

      

LEOKO DL painonnostotanko magneettilukoilla, herkästi pyörivä 
halk. 28 mm, pituus 2200 mm, paino 25 kg 
lukkoineen 604,00   

      

LEOKO virallinen voimanostotanko turvalukoilla 
halk 29 mm, pituus 2200 mm, paino 25 kg 
lukkoineen 575,00    

      

LEOKO pitkä maastanostotanko turvalukoilla  
halk 27 mm, pituus 2400mm, paino 25 kg 
lukkoineen 703,00    

      
LEOKO nuorisotanko lukkoineen halk. 25 mm, pituus 1500 mm, paino 10 kg 213,00    
      

LEOKO LADY tanko naisille ja junioreille magneettilukoilla, herkästi pyörivä 
halk. 25 mm, pituus 2010 mm, paino 20 kg 
lukkoineen 590,00    

      
LEOKO kulmatanko lukkoineen   211,00    
      
LEOKO jokapojan harjoitustanko lukkoineen paino 17 kg 390,00   
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Tuote Mitat 
Hinta/kpl  

alv 0% 
LEOKO LUKOT     
LEOKO turvalukko, putkea pidentävä malli 2,5 kg 54,00    

   LEOKO magneettilukko kisakäyttöön 2,5 kg 57,00    

   LEOKO peruslukko kromattuna 2,5 kg 38,00    

   LEOKO lukko harjoitus-, nuoriso- ja kulmatankoihin 1 kg 30,00    
      
TANKOJEN HUOLLOT (VAIN LEOKO-TANKOIHIN)     
Uusi akseliosa   162,00    

   Uuden akselin vaihto   74,00    

   Oikaisutyö, sis. huollon   147,00    

   Varaosapaketti (sis. välirenkaat, seegerit, päätykupit, tiivisteet)   47,00    
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Tuote Mitat 
Hinta/kpl  

alv 0% 
KUMILEVYT, HARJOITUSPAINOT, musta   painotoleranssi +-150 gr   
25 kg   178,00 

   20 kg   168,00 

   15 kg   157,00 
      
KUMILEVYT, PAINO TARKISTETTU, värillinen     
25 kg   202,00  

   20 kg    201,00 

   15 kg   199,00  

   ERIKOISPAINOT PAINONNOSTON TEKNIIKKAHARJOITTELUUN     
10 kg levyissä alumiinirakenne, värillinen kumireunus halkaisija 450 mm 179,00  

   5 kg kevytmetallirunko, teräsnapa, ympärillä kumitus halkaisija 450 mm 158,00 

   2,5 kg muovilevy halkaisija 450 mm tarj. Mukaan 
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Tuote Mitat 
Hinta/kpl  

alv 0% 
METALLILEVYT, VOIMANOSTO, IPF HYVÄKSYTTY     
50 kg   188,00 
25 kg Uusi kestävämpi pintakäsittely  Nanokeraaminen suojaus ja pulverimaalaus. 119,00 
20 kg Uusi kestävämpi pintakäsittely  Nanokeraaminen suojaus ja pulverimaalaus. 102,00 
15 kg Uusi kestävämpi pintakäsittely  Nanokeraaminen suojaus ja pulverimaalaus. 83,00 
10 kg Uusi kestävämpi pintakäsittely  Nanokeraaminen suojaus ja pulverimaalaus. 65,00 
5 kg   43,00 
2,5 kg   32,00 
2 kg   26,00 
1,5 kg   25,00 
1,25 kg   23,00 
1 kg   18,00 
0,5 kg   15,00 
0,25 kg   12,00 

   KROMATTU LEVYTELINE, lattiamalli 
 

131,00 
	  


