KUNTOSALIHANKINNAT
Esitys
Hinnat verottomia

TUOTE
2 kpl tasa-vinopenkki

FRAPP
1 180 €

NORMANN
1 080 €

GYMSTORE
1000 €

1 kpl tasapenkki

330 €

310 €

300 €

1 kpl punnerruspenkki
(kisapenkki)

1 150 €

-

1 190 €

Ostopäätös:
Päädyimme FRAPP- penkki kokonaisuuteen, sillä niiden kokonaishinta ei poikkea juurikaan muista
valmistajista ja ne GYMSTORE-penkkejä käyttäjäystävällisempiä. Lisäksi käyttäjiltä tuli selkeä toive
FRAPP penkeistä: käyttäjät kokevat että ne vastaavat parhaiten heidän tarpeitaan, perusteina mm. penkkien
jykevyys ja tasa-vinopenkin säädettävä istuinosa.

Tarkat tiedot on kerätty laitteiden jälleenmyyjiltä puhelimitse:
1) FRAPP KISAPUNNERRUSPENKKI
-käytetään kotimaan penkkipunnerruskilpailupenkkinä
-korkeus/leveys säädöt virallisen kisapunnerruspenkin mukaiset
-säädettävät turvapinnat
-telineissä on vipuvarsi tunkit korkeussäätöä varten
-astinlaudat avustajalle
-akselit vastuskumeille
-IPF luokitusta ominaisuuksiltaan täysin vastaava penkki

Eroavaisuus Metal - penkkipunnerruspenkkiin:
-hintaero 1000 € (Metal 2 150 €, Frapp kisapunnerruspenkki 1 150 €)
-Metal penkillä on IPF-luokistus. IPF luokitus omaavaa penkkiä voi käyttää kisapenkkinä SMkilpailuissa/ulkomaan kilpailuissa. Frapp ja Metal penkkien hintaero selittyy pelkästään jälkimmäisen IPFluokituksella, jonka hankkiminen on valmistajalle kallis ja jonka asiakkaat lopulta maksavat tuotteen
hinnassa.
-ei muita eroavaisuuksia

TUOTE

FRAPP

NORMANN

GYMSTORE

1 kpl vatsapenkki

780 €

515 €

500 €

750€

640 €

450 €

1 kpl
selänojennuspenkki

Ostopäätös:
Päädyimme NORMANN-penkkeihin. Kokonaishinta ei poikkea juurikaan GYMSTORE-valmistajasta.
NORMANN-penkit ovat jykeviä. Lisäksi käyttäjät toivoivat vatsapenkiksi ns. "roomalaista" penkkiä ja
selänojennuspenkin ominaisuudeksi 45 asteen harjoituskulmaa.

TUOTE

FRAPP

NORMANN

GYMSTORE

1 kpl Tkulmasoutulaite

820 €

850 €

550 €

1kpl jalkaprässi

1 860 €

1 950 €

1 500 €

1kpl kyykkykehikko +
telineet

1 540 €

1 150 €

900 €

Ostopäätös:
Päädyimme NORMANN kokonaisuuteen käyttäjätoiveiden perusteella. NORMANN-laitteissa on
monipuolisimmat säätömahdollisuudet (esim. astinlaudat T-kulmasoutulaitteessa). Lisäksi käyttäjät toivoivat
erityisesti NORMANN jalkaprässi laitetta ja kyykkykehikkoa (joka lisäosilla helposti muokattavissa).

TUOTE

FRAPP

NORMANN

GYMSTORE

levypainot

Kokonaisuus n. 1850
euroa

6x25 kg 525 €
8x20 kg 560 €
4x15 kg 210 €
6x10 kg 210 €
8x5 kg 140 €
6x2,5 kg 52.50 €
6x1.25 kg 26.40 €
Yhteensä: 1723.90 €

-

Ostopäätös:

Päädyimme NORMANN kokonaisuuteen, sillä ne ovat kestävät ja niissä on kumipinnoite (äänenvaimennus).
FRAPP-levypainot olivat arvokkaammat ja GYMSTORE-levypainot eivät ole tarkoitettu kovatasoiseen
voimaharjoitteluun (niissä mm. suuret kahvat jotka särkyvät herkästi).

TUOTE

FRAPP

NORMANN

GYMSTORE

1 kpl levytanko 15 kg

80 €

120 €

100 €

1 kpl levytanko 20 kg

180 €

225 €

230 €

1 kpl
voimannostotanko

-

-

320 €

Ostopäätös:
Päädyimme GYMSTORE tanko kokonaisuuteen, sillä GYMSTORE:n tangot ovat laadukkaita ja he
tarjosivat virallista voimannostotankoa (voimannostotangon kapasiteetti 450 kg).

Tarkat tiedot on kerätty laitteiden jälleenmyyjiltä puhelimitse:

STEELFLEX OLYMPIC BAR - VOIMANNOSTOTANKO
-täysimittainen, virallinen Olympic tanko
-tangon pituus 220cm, paino 20 kg
-päiden halkaisija 50mm
-virallinen otepaksuus 29mm
-tangon kapasiteetti 450 kg
-IPF luokitusta vastaava tanko
- ei virallista luokitusta koska sen ostaminen kallista jälleenmyyjälle - tämä nostaa myös kuluttajahintaa.

Jälleenmyyjän lisähuomiot tagosta:
-kestävä tanko - koskaan ei ole palautettu/rikkoutunut/laitettu takuuseen
-ko firma sponsoroi voimannoston maailmanmestaria joka harjoittelee voimannostoa juuri kyseisellä
tangolla. Hän on hyvin tyytyväinen tankoon.

Eroavaisuudet IPF-luokiteltuun tankoon (Leiko):
-Hintaero 430-580 euroa

-IPF-luokitus. IPF luokituksellista tankoa voi käyttää kilpailutilanteissa. Kilpailunjärjestäjä vastaa
kilpailtutangoista.

TUOTE

FRAPP

NORMANN

GYMSTORE

käsipainot 1-10 kg
välein + teline

550 €

454 €

720 €

1 kpl käsipainot 50 kg

250 €

310 €

200 €

Ostopäätös: Päädyimme NORMANN käsipainoihin 1-10 kg. Päädyimme olla hankkimatta 50 kg käsipainoja
jotta rahaa jää kuminauhoihin ja kahvakuuliin.

TUOTE

FRAPP

NORMANN

Consept 2
soutulaite

886,30 €

1450 €

Päädyimme hankkimaan FRAPP soutulaitteen edullisen hinnan ja laadukkaan tuotteen vuoksi.

LISÄKSI:

1. Kahvakuulia (6kg – 12kg – 16 kg- 20 kg- 24 gk parit). Kuulat terästä, jolloin niitä voi käyttää
tarvittaessa myös ulkona.
Kuulien yhteishinta (gymstick, omasali) 668 euroa + 2x telinettä 158 euroa.
Kuulien yhteishinta 826 euroa.

2. Levypainoteline (Normann) 2x 149 euro = 298 euroa

3. Kuminauhat (erilaisia, eri vahvuuksia) n. 200 euroa

HUOM. NORMANN, GYMSTORETUOTTEILLA RAHTI/KULJETUS SISÄLTYY HINTAAN. FRAPP
RAHTI + soutulaitteen/muiden laitteiden ASENNUS 300 €.

Tuotteiden veroton hinta yhteensä 12 803,20 + rahti 300 euroa = 13 103,20 €

Lisätoiveisiin ja mahdollisiin muutostöihin jää rahaa (15 000 €- 13 103,20 =) 1896,80 euroa. Sali pyritään
kokoamaan talkoovoimin.

Inna Kääriäinen
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