
huomisen taitoja jo tänäänpelaajaa kunnioittavia 
harjoitteluolosuhteita
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Mitä Meillä 
Merkitsee  
pelaajan 
kunnioittaMinen?

www.bukk.fi

Kaikenikäiset ja kokoiset pelaajat arvostavat 
hyviä harjoitteluolosuhteita. Hyvät välineet ja 
siisti ympäristö motivoi harjoittelemaan ja saa 
pelaajan tuntemaan itsensä merkitykselliseksi. 
BUKK-harjoitteluympäristö purkaa esteitä hy-
väksi tulemisen tieltä ja hyvät harjoitteluvälineet 
varmistavat kehittymistä. Pelaajaa kunnioittavat 
välineet tukevat monipuolisesti pelaajan kehit-
tymistä juuri hänen omalla herkkyyskaudellaan 
- innostavat harjoittelemaan sekä mieluisalla että 
tuloksekkaalla tavalla. Sanotaan yhdessä iso ei 
treeni-ghetoille!

Mitä teiDän joukkueessanne  
Merkitsee pelaajan  
kunnioittaMinen?
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 15560 Lahti-Nastola

BUKK-testaukset ja esittelyt  
joukkueille sekä BUKK-myynti

040 5114 918 /Masa
045 356 8009 /Pete 

kutsuMMe joukkueenne 
ja seuranne 
yhteistyöhön 
kehittäMään hyviä 
harjoitteluolosuhteita
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vahvuuksia joukkueen 
pelitaktiikkaan

seuran yhteistyökumppani

vahvuuksia 
joukkueen 
pelitaktiikkaan

BUKK suunnittelee ja valmistaa harjoittelupaikko-
ja ja -välineitä jäälle, jään ulkopuolelle, kotipihoille 
ja olohuoneisiin. Kestävät, käyttäjien suunnittele-
mat välineet ovat tarkoitettu ammattivalmentajille, 
innokkaille kaiken ikäisille pelaajille ja ammat-
tilaisuutta tavoitteleville. Välineet kestävät kovaa 
käyttöä ympäri vuoden sisällä ja ulkona.

BUKK tarjoaa jääkiekkoharjoitteluun valmistettuja 
harjoitteluvälineitä laji- ja pelitaitojen kehittämisek-
si.  Keskeisiä harjoitteita ovat laukaiseminen, 
syöttö, syötön vastaanottaminen ja kiekonhallinta. 

BUKK välineet ohjaavaat pelaajaa harjoittele-
maan eri pelitilanteissa, luistelussa, eri asen-
noissa ja eri vauhdeissa, rytmiä vaihtaen ja 
pelihavainnointia kehittäen. 

BUKK tuottaa joukkueen pelitaktiikkaan uusia 
vahvuuksia. Hyvän valmennuksen tukena BUKK-
harjoitteluvälineet lisäävät joukkueharjoittelun 
suorituskykyä ja omatoimisen harjoittelun toistoja.

haluaMMe 
olla osa 
kiekkoyhteisöä 
- nyt ja 
tulevaisuuDessa
BUKK maksimoi tuotekehityksen ja asiakaspalve-
lun ja minimoi markkinointikustannukset. Suunnit-
telemme ja kehitämme BUKK-tuoteperhettä sekä 
muokkaamme tuotteita käyttäjien tarpeiden mukai-
sesti. Myymme harjoitteluvälineet suoraan seurojen 
ja joukkueiden käyttöön. Pelaajille tuotteet myydään 
seuramyyntijoukkueiden ja yhteistyöjälleenmyyjien 
kautta. Myyntikanavan kustannussäästö ohjataan 
suoraan myyjäjoukkueelle. Näin harrastuskustan-
nuksien sijaan lisääntyvät erityisesti taidot.

ehdotuksemme joukkueellenne:
1. Joukkueenne testaa BUKK-harjoitusvälineitä ja 
kerää kokemuksia sekä kehittää harjoitteita ohjatusti
2. Päädytte hankkimaan BUKK-harjoitteluolosuhteet 
oman joukkueenne jää- ja oheisharjoitteluun
3. Liitytte BUKK-seuramyyntiohjelmaan ja myytte 
harjoitteluvälineitä pelaajille ja laajennatte harjoitte-
luolosuhteet näin myös omatoimiseen harjoitteluun
4. Arvioitte BUKK-kiekkopuiston tarvetta omassa 
kunnassanne, tulette mukaan ja annatte meille 
työkaluja kehittää harjoittelupaikkoja yhdessä käyt-
täjien ja liikuntapaikkojen kanssa.
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BUKK-kiekko-
puisto on ulkotiloihin 
ympärivuotiseen käyttöön 
tarkoitettu valmis oheishar-
joituspaikka. Modulirakenteen 
ansiosta Kiekkoparkki voidaan koota tar-
peiden mukaiseksi ja sitä voidaan laajentaa 
myöhemmin. BUKK-kiekkopuisto tarjoaa viihtyisän 
harjoittelupaikan ghettoutumista vastaan!

Hinnat sisältävät alv 24 %.Tuotteet paranevat jatkuvasti, joten hinta- ja 
tuotemuutokset ovat mahdollisia. Yritetään pitää kuitenkin kilohinnat 
kurissa! BUKK on muuten kotimainen tuote. Tulot käytetään  
tuotteiden kehittämiseen ja tukena suomalaisiin jääkiekkoseuroihin  
- mikä on hieno juttu sekin!

BUKK-kiekonpalauttimen avulla 
harjoittelet syötön tarkkuutta ja 

vastaanottoa sekä maalintekoa suoraan 
syötöstä. Pysyy hyvin paikallaan jäällä, pihalla ja 

laukaisualustalla ilman kiinnitystä. 
Mitat 702 x 261 x 70 mm. Paino 8,1 kg 

BUKK Ceen avulla harjoittelet ulottuvuutta ja 
kiekonkäsittelyä. Pysyy hyvin paikallaan jäällä, 

pihalla ja laukaisualustalla ilman kiinnitystä.  
Mitat käyttövalmiina 1165 x 445 x 85 mm.  

Paino 5,37 kg (viisi osaa)

BUKK A on harjoitusvastustajasi. Sen 
avulla harjoittelet kiekonkäsittelyä ja 

peität laukauksia. Pysyy hyvin paikallaan 
jäällä, pihalla ja laukaisualustalla 

ilman kiinnitystä. Mitat 
käyttövalmiina 710 x 1086 x 385 mm.  

Paino 10,2 kg (viisi osaa)

BUKK äXän avulla korvaat keilat ja “tötsät” 
ja harjoittelet kiekonkäsittelyä. ÄXän 

avulla voit rakentaa erilaisia harjoiteratoja 
ja yhdistää niitä toisiin BUKKeihin. Pysyy 

hyvin paikallaan jäällä, pihalla ja laukaisualustalla ilman 
kiinnitystä. Mitat käyttövalmiina 906 x 50 x 80 mm.  

Paino 2,6 kg (kolme osaa)
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