Lenzfinland on itävaltalaisen Lenztuotemerkin maahantuoja ja tukkukauppa Suomessa. Jo yli kymmenen
vuoden ajan laadukkaat ja maailmalla suositut Lenz-tuotteet ovat
löytyneet suomalaisista urheilukaupoista ja tavarataloista.

X-Action Seamless Set
39,00 €
alusasut naisille ja miehille
- saumattomat ja joustavat mallit – oma malli naisille ja miehille
- erinomaisen hyvin hengittävä materiaali
- työhön ja vapaa-aikaan
- väri: naisille musta tai fucsia, miehille musta
- materiaalit: 90% polyamidi, 10% elastaani
- kaksi kokoa miehille S/M ja L /XXL
- kaksi kokoa naisille XS/S ja M/L
Merino Softtec Set
99,00 €
naisille ja miehille
- Lenzin kehittämä uusi, innovatiivinen materiaalikoostumus
- kosteutta siirtävä ja hyvin lämpötasapainoa ylläpitävä materiaali
- silkinpehmeä kutiamaton sisäpuoli
- lämmin ulommainen villakerros
- erinomaisen mukava päällä
- parhaimmillaan kaikessa ulkoilussa
- materiaalit: 57% polyamidi, 41% merinovilla, 2% elastaani
- oma malli naisille ja miehille
- koot naisille XS/S, M/L ja XL/XXL
- miehille S/M, L /XL ja XXL / XXXL

Lenzfinland on myös suomalaisen
yksilö- ja joukkueurheilun tukena.
Monien urheilijoiden ja seurajoukkueiden käyttämät tuotteet ovat nyt
hyödynnettävissä seurojen varainhankintaohjelman kautta.
Löydät lisää tietoa tuotteistamme ja
myös suomalaisista junioriurheilijoistamme www.lenzfinland.fi

Länsi-Suomi
Aki Björkbacka
0400 862 201
aki@lenzfinland.fi

Lenz Space warmer 1.0
29,00 €
kuivaimet
- kuivaa märät kengät ja käsineet
- ylikuumenemissuoja
- energiatehokas 2 x 7,5 w

Itä-Suomi
Petter Argillander
0500 576 490
pete@lenzfinland.fi
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Kompressiosukat ja -sääriosat
sukat 29,00 € sääriosat 25,00 €
- tehostamaan harjoittelua ja palautumista
- ehkäisemään ja hoitamaan rasitusperäisiä vaivoja kuten 		
penikkaongelmat, jalkakrampit ja akillesvaivat
- pitkiin työjaksoihin, jotka rasittavat ja väsyttävät jalkoja
- pitkille lennoille
Laadukas, hyvin toimiva sukka on turvallinen ja hyödyllinen
käyttää. Lääketieteellisesti mitattu optimoitu kompressiopaine
(18-21 mmhg). Koon valinta tehdään pohkeenympäryksen
mukaan. Mittaa pohkeenympärys pohkeen vahvimmalta
kohdalta jalalle normaalisti varaten.
S-koko pohkeenympärys välillä 24-32 cm
M-koko pohkeenympärys välillä 32-38 cm
L-koko pohkeenympärys välillä 38-44 cm
XL-koko pohkeenympärys välillä 44-51 cm
Sukan värit: 1. musta, 2. pinkki, 3. kuviollinen lime/keltainen,
4. kuviollinen punainen/harmaa
Sääriosan värit: 1.musta, 2. pinkki, 3. sininen, 4. valkoinen

Lenz Compression 4.0 low
15,00 €
Soveltuvat hyvin kaikkeen liikuntaan ja työkäyttöön
- kevyesti kompressiopaineistettu, saumaton ja hyvin istuva
- toimii hyvin myös yhdessä kompressio-sääriosan kanssa
- tehostaa jalkapöydän nestekiertoa
- eliminoi rasitusperäistä turvotusta jalkaholvissa
- materiaalit: 97% polyamidi, 3% elastaani
- koot pinkki 35-38, 39-41, sininen 35-38, 39-41, 42-44 ja 45-47

Running 3.0 2-pack
12,00 €/2 pr
Huippulaadukkaat sukat salille ja juoksulenkille!
- uusi 3D-muotoiluohjelma tekee sukista täydellisesti istuvat
- pehmustettu kantakuppi ja varvasosa
- edullinen tuplapakkaus, joista toinen pari on aina musta ja toinen värillinen
- värit: pinkki/musta, lime/musta, turkoosi/musta ja musta/musta
- materiaalit: 97% polyamidi, 3% elastaani
- väri pinkki/musta koot 35-38 ja 39-41, muut värit 35-38, 39-41, 42-44 ja 45-47

Trekking 1.0
15,00 €/2 pr
Tekniset sukat vaelluksille, ulkoiluun
- kosteutta siirtävä ja lämpöä tasaava 			
Coolmax-materiaali
- anatominen muotoilu left-right
- ei hiertäviä saumoja
- materiaalit: 38% polypropyleeni, 27% Coolmax
22% polyamidi, 13% puuvilla, 2% elastaani
- koot: 35-38, 39-41, 42-44 ja 45-47

Lenz Trekking 5.0 2-pack
15,00 €/2 pr
Merinovillapohjaiset sukat vaelluksille
ja ulkoiluun
- lämmin merinovillapohja
- anatominen muotoilu left- right
- ei hiertäviä saumoja, puristamaton varrensuu
- mukava pehmeä pohjaosa
- materiaalit: 42% polyester, 28 % polyakryyli
17% polyamidi, 12% merinovilla, 1% elastaani
- koot: 35-38, 39-41, 42-44 ja 45-47

Multisport 3-pack 12,00 €/3 pr
Suomalaisten suosikkisukka!
- pehmeä vahvistettu froteeneulos tekee
sukasta erinomaisen mukavat jalassa
- nukkaamaton materiaali ja hyvä istuvuus
- materiaalit: 63% puuvilla, 19 % polyesteri
17% polyamidi, 1% elastaani
- koot: 35-38, 39-42 ja 43-46

Quarter Tech 3-pack 12,00 €/3 pr
Juoksu- ja sisäliikuntaan
- ¼ varrenmitta – urheiluun ja vapaa-aikaan, myös työsukaksi
- muotoon ommeltu, täydellinen istuvuus
- ohut, hengittävä verkkoneulos
- froteinen sisäneulos tuntuu miellyttävältä
- huomaamattomat saumat, ei painaumia
- 74% puuvilla, 24% nylon, 2% spandex
- värit: 3-pack musta, 3-pack valkoinen, 3-pack rosa, harmaa, valkoinen
- koot 35-38, 39-42 ja 43-46

7- Days
20,00 €/7 pr
Mukavat sukat
viikon jokaiselle päivälle!
- laadukkaat ja hyvin istuvat sukat
- pehmeä, hiertämätön sauma ja
puristamaton varrensuu
- väri musta
- koot: 35-38, 39-42 ja 43-46
- materiaalit: 76% puuvilla, 23% polyamidi
1% elastaani

Staff Basic
10,00 €/3 pr
Mukavuutta työkenkään
- kulutuskestävä sukka
- ei hiertäviä saumoja
- materiaalit: 65% puuvilla, 25% polyesteri
7% akryyli, 3% elastaani
- koot: 35-38, 39-42 ja 43-46

Bambusukat
10,00 €/2 pr
Juhlaan ja arkeen
- pehmeä ja ihoystävällinen
- erinomainen lämmönsäätely ja kosteuden
imukyky
- luonnostaan antibakteerinen
- koot: 35-38, 39-42 ja 43-46
- väri musta
- materiaalit: 80% bambu, 18% polyamidi 		
2% elastaani

Trekking Junior 2-pack 10,00 €/2 pr
Laatua lapsille
- erinomainen istuvuus
- hengittävä, mukava materiaali
- käyttömukava, pehmeä froteepohja
- kulutuskestävä
- materiaalit: 71% puuvilla, 26% polyamidi
3% elastaani
- koot: 23-26, 27-30, 31-34

