
 

  

 

 

 

 

Exped SYNMAT 7 M 

Sisäänrakennetulla pumpulla varustettu keinokuitutäytteinen, mukava ja lämmin ilmatäytteinen 

makuualusta. 

SynMat on moninkertainen testivoittaja. 

Nukkuja menettää eniten ruumiinlämmöstään kylmään maanpintaan johtumalla. Tästä 
syystä voit laadukkaalla makuualustalla vaikuttaa enemmän lämpimiin yöuniisi kuin 
yhdelläkään makuupussilla. Exped-makuualustalla ehkäiset johtumisen, ja voit jopa ottaa 
retkelle mukaasi hieman kevyemmän makuupussin. 

Makuualustan täytteenä on 160 g Texpedloft Microfiber -keinokuitua, jonka eristekyky ei 
juurikään kärsi pienestä kosteudesta. Täyte on liimattu niin ylä- kuin alakankaaseen, jolloin 
alustaa täytettäessä myös täyte varmasti täyttää koko alustan sisuksen ollen näin ilmava 
ja siten lämmittävä. 

Pintamateriaalina kestävä, vettähylkivä ja liukumista ehkäisevällä kuvioinnilla varustettu 
75D polyesterikangas. Patjassa on kaksi venttiiliä, joista toisella voit täyttää ja toisella 
tyhjentää patjan. Makuualusta täytetään integroidulla pumpulla, eli pumppu on 
sisäänrakennettu alustaan. Mukana pieni paketti korjausmateriaaleja. Valmistajan 
ilmoittama alin käyttölämpötila: -17 °C. R-lämpöarvo 4,8 (ASTM-standardi). 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Exped SYNMAT 7 LW 

Sisäänrakennetulla pumpulla varustettu keinokuitutäytteinen, mukava ja lämmin ilmatäytteinen 

makuualusta. 

Synmat on moninkertainen testivoittaja. 

Nukkuja menettää eniten ruumiinlämmöstään kylmään maanpintaan johtumalla. Tästä 
syystä voit laadukkaalla makuualustalla vaikuttaa enemmän lämpimiin yöuniisi kuin 
yhdelläkään makuupussilla. Exped-makuualustalla ehkäiset johtumisen, ja voit jopa ottaa 
retkelle mukaasi hieman kevyemmän makuupussin. 

Makuualustan täytteenä on 160 g Texpedloft Microfiber -keinokuitua, jonka eristekyky ei 
juurikään kärsi pienestä kosteudesta. Täyte on liimattu niin ylä- kuin alakankaaseen, jolloin 
alustaa täytettäessä myös täyte varmasti täyttää koko alustan sisuksen ollen näin ilmava 
ja siten lämmittävä. 

Pintamateriaalina kestävä, vettähylkivä ja liukumista ehkäisevällä kuvioinnilla varustettu 
75D polyesteri-kangas. Patjassa on kaksi venttiiliä, joista toisella voit täyttää ja toisella 
tyhjentää patjan. Makuualusta täytetään integroidulla pumpulla, eli pumppu on 
sisäänrakennettu alustaan. Mukana pieni paketti korjausmateriaaleja. Valmistajan 
ilmoittama alin käyttölämpötila: -17 °C. R-lämpöarvo 4,80 (ASTM-standardi). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

TRAIL TREK POLES 

Monenlaiseen maastoon sopivat, laadukkaat vaellussauvat, joissa pituuden saa säädettyä sopivaksi 

FlickLocks -lukituksen ansiosta. 

Mukana 38 mm leveä maastosompa. Sauvat ovat yhteensopivat Black Diamondin 100 mm 

lumisomman kanssa. 

 

 

W' S TRAIL TREK POLES 

Monenlaiseen maastoon sopivat, laadukkaat vaellussauvat, joissa pituuden saa säädettyä sopivaksi 

FlickLocks -lukituksen ansiosta. 

Mukana 38 mm leveä maastosompa. Sauvat ovat yhteensopivat Black Diamondin 100 mm 

lumisomman kanssa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

TSL SEMNOZ XL SHARK 

Kestävät ja korkealuokkaiset teleskooppisauvat jäähän pureutuvalla kärkipiikillä joiden pituus on 

säädettävissä portaattomasti 130-155 cm välillä. Tukevat teleskooppisauvat retkiluisteluun tai 

lumikenkäilyy 

Tukevat 2-osaiset, keskivertoa pidemmät teleskooppisauvat lumikenkäilyyn tai retkiluisteluun. 

Sauvat ovat säädettävissä portaattomasti sauvan yläosassa olevalla Clamper Lock -pikalukolla. 

• Sauvan pituus säädettävissä portaattomasti välillä 130–155 cm 

• Materiaali vahvaa 7075-alumiinia 

• Ergonomisesti muotoillut kädensijat ja säädettävät hihnat 

• Mukana isommat 130 mm sommat 

• Volframinen, terävä kärkipiikki 

• Valmistettu Euroopassa 

 

 

Fjällräven Kajka 75 

Käytännöllinen ja kestävä rinkka  

Erittäin kestävä ja täynnä toimintoja oleva rinkka, jota on erittäin mukava kantaa. 

Sopii vaelluksille, talviretkille tai reppumatkailuun maailman ympäri. Melko vaatimattomasta 

ulkopuolestaan huolimatta Kajka on edistyksellinen vaellusrinkka klassiseen Fjällräven-

henkeen. Puurunko on valmistettu suomalaisesta koivusta! 

Uusissa Kajka-rinkoissa on puurunko edellisten alumiinisten sijaan. Uusi kehikko on 

valmistettu koivupuulaminaatista, joka on työstetty lopulliseen muotoonsa Ruotsissa.  

Puu on käsitelty ja laminoitu vettähylkivällä ja ympäristöystävällisellä liimalla. Puukehikko 

pienentää koko rinkan hiilijalanjälkeä 10 % ja 98 % alumiinikehikkoon verrattuna. 

Puukehikko on vahvempi ja kevyempi kuin alumiininen. Se kestää vääntöä ja kovaa kulutusta 

yhtä hyvin kuin alumiini. Jos jostain syystä kehikkoon tulee vikaa, niin sen voi vaihtaa 

helposti. 

 Ensiapuna voi rikkoutuneen puukehikon tilalle kätevästi vaihtaa etuosan kompressiokiskon. 

Kaikkien Kajka-mallien valmistuksen ja kuljetuksen aiheuttamat ilmastovaikutukset ovat 

korvattu tukemalla hankkeita, jotka vähentävät päästöjä muualla. 

• Verkkomateriaali 100 % polyamidia 



 

  

 

• Rinkkaa on päivitetty hiotuilla, entistä paremmilla toiminnoilla ja maailmassa ainutlaatuisella, 

uusitulla puukehikolla, jonka ympäristövaikutukset ovat huomattavasti pienemmät 

vahvuudesta ja toimivuudesta kuitenkaan tinkimättä 

• Kantojärjestelmä on muotoiltu niin, että se keventää kuormaa myös hyvin painavia 

kantamuksia kannettaessa 

• Käyttäjäystävällinen Perfect Fit Adjustment System -säätöjärjestelmä on helppo säätää 

erilaisille vartaloille sopivaksi säätämällä sekä selän pituutta että olkahihnojen välistä leveyttä 

• Reilun kokoinen lantiovyö takaa erinomaisen kantomukavuuden pitkien vaelluspäivien aikana 

• Päälokero on ylhäältä avattava ja siinä on lumilukko, iso pystyaukko etuosassa sekä aukko 

alaosassa, minkä ansiosta sisällön näkee helposti 

• Päälokeron voi jakaa ylä- ja alaosaan, jolloin alaosassa on Wet/Dry-tila, joka pitää kosteat ja 

likaiset varusteet erillään muista tavaroista 

• Kannessa, sivuilla ja lantiovyössä on käytännöllisiä vetoketjutaskuja 

• Kannen voi irrottaa ja sitä voi käyttää vyötärö- tai rintalaukkuna, kun arvotavarat halutaan 

pitää erityisen varmassa tallessa 

• Kummallakin sivulla on kaksi puristushihnaa, joihin voi kiinnittää ohuet sauvat, jotta puristus 

on tasainen ja tehokas sivutaskujen aukkoja tukkimatta 

• Kannessa ja rinkan pohjassa on kiinnikkeitä 

• Rintahihnassa on turvapilli ja rinkkaan kuuluu sadesuojus, jossa on heijastava painatus 

• Kajka on saanut kehuja vaeltajilta kaikkialla maailmassa ja alan lehdistöltä, muun muassa 

ruotsalainen ulkoilulehti Utemagasinet valitsi sen vuoden tuotteeksi vuonna 2009 ja se voitti 

suomalaisen Retki-lehden suuren rinkkatestin vuonna 2011 

• YKK-vetoketjut 

 

 

 



 

  

 

Fjällräven KEB 52 Miehet 

Miesten vaellusrinkka 

Rinkassa on useita uusia ja innovatiivisia ratkaisuja, jotka tekevät Keb-sarjan rinkoista 

oivallisia kumppaneita retkeilyyn, hiihtoon, matkailuun ja vaativille tunturivaelluksille. 

Soveltuu ympärivuotiseen liikkumiseen luonnossa. Materiaalina on Fjällrävenin G-

1000 HeavyDuty Eco S -kangas sekä tietyissä kulutusta ja vedenpitävyyttä vaativissa kohdissa 

Fjällrävenin uusi Bergshell-kangas. 

• Keb-rinkan runko on korkealaatuista FSC-sertifikoitua koivua. 

• Soveltuu ympärivuotiseen käyttöön (myös vapaalaskuun) 

• Ekologinen G-1000 HeavyDuty Eco S -kangas sekä Bergshell -kangas (Bergshell on valmistettu 

kierrätetystä nailonista) 

• FSC-sertifikoitu koivurunko 

• Kapeamuotoilu parantaa käytettävyyttä vaeltaessa ja lasketellessa 

• Hyvin muotoiltu kantojärjestelmä ja hengittävät materiaalit 

• Yksityiskohdat mietitty käytettäväksi myös hanskat kädessä 

• Pääosion yläpäässä lumilukko 

• Rinkan hatussa kaksi vetoketjullista taskua 

• Lantiovyössä kaksi vetoketjullista sivutaskua sekä kiinnityslenkit ahkiolle 

• Sivukompressionauhat 

• Valmius juomajärjestelmälle / juomapussille 

• Mukana irrotettava sadesuoja 

 

 

 



 

  

 

Fjällräven KEB 52 Naiset 

Erityisesti naisille suunniteltu rinkka 

Fjällrävenin täysverisen uutuusrinkan pienempi naisten versio, joka soveltuu 

ympärivuotiseen liikkumiseen luonnossa. 

Rinkassa on useita uusia ja innovatiivisia ratkaisuja, jotka tekevät Keb-sarjan rinkoista 

oivallisia kumppaneita retkeilyyn, hiihtoon, matkailuun ja vaativille tunturivaelluksille. 

Materiaalina on Fjällrävenin G-1000 HeavyDuty Eco S -kangas sekä tietyissä kulutusta ja 

vedenpitävyyttä vaativissa kohdissa Fjällrävenin uusi Bergshell-kangas. 

• Erityisesti naisille suunniteltu 

• Keb-rinkan runko on korkealaatuista FSC-sertifikoitua koivua. 

• Soveltuu ympärivuotiseen käyttöön (myös vapaalaskuun) 

• Ekologinen G-1000 HeavyDuty Eco S -kangas sekä Bergshell -kangas (Bergshell on valmistettu 

kierrätetystä nailonista) 

• FSC-sertifikoitu koivurunko 

• Kapeamuotoilu parantaa käytettävyyttä vaeltaessa ja lasketellessa 

• Hyvin muotoiltu kantojärjestelmä ja hengittävät materiaalit 

• Yksityiskohdat mietitty käytettäväksi myös hanskat kädessä 

• Pääosion yläpäässä lumilukko 

• Rinkan hatussa kaksi vetoketjullista taskua 

• Lantiovyössä kaksi vetoketjullista sivutaskua sekä kiinnityslenkit ahkiolle 

• Sivukompressionauhat 

• Valmius juomajärjestelmälle / juomapussille 

• Mukana irrotettava sadesuoja 

 

 

 



 

  

 

Fjällräven KAJKA 65 W 

Erittäin kestävä ja täynnä toimintoja oleva naisten rinkka, jota on erittäin mukava kantaa. 

Kantojärjestelmä on suunniteltu paremmin naisen vartalolle sopivaksi. Sopii vaelluksille, 
talviretkille tai reppumatkailuun maailman ympäri. Melko vaatimattomasta ulkopuolestaan 
huolimatta Kajka on edistyksellinen vaellusrinkka klassiseen Fjällräven-henkeen. 
Puurunko on valmistettu suomalaisesta koivusta! 

Uusissa Kajka-rinkoissa on puurunko edellisten alumiinisten sijaan. Uusi kehikko on 
valmistettu koivupuulaminaatista, joka on työstetty lopulliseen muotoonsa Ruotsissa. Puu 
on käsitelty ja laminoitu vettähylkivällä ja ympäristöystävällisellä liimalla. Puukehikko 
pienentää koko rinkan hiilijalanjälkeä 10 % ja 98 % alumiinikehikkoon verrattuna. 
Puukehikko on vahvempi ja kevyempi kuin alumiininen. Se kestää vääntöä ja kovaa 
kulutusta yhtä hyvin kuin alumiini. Jos jostain syystä kehikkoon tulee vikaa, niin sen voi 
vaihtaa helposti. Ensiapuna voi rikkoutuneen puukehikon tilalle kätevästi vaihtaa etuosan 
kompressiokiskon. 

Kaikkien Kajka-mallien valmistuksen ja kuljetuksen aiheuttamat ilmastovaikutukset ovat 
korvattu tukemalla hankkeita, jotka vähentävät päästöjä muualla. 

• Verkkomateriaali 100 % polyamidia 
• Rinkkaa on päivitetty hiotuilla, entistä paremmilla toiminnoilla ja maailmassa 

ainutlaatuisella, uusitulla puukehikolla, jonka ympäristövaikutukset ovat 
huomattavasti pienemmät vahvuudesta ja toimivuudesta kuitenkaan tinkimättä 

• Kantojärjestelmä on muotoiltu niin, että se keventää kuormaa myös hyvin painavia 
kantamuksia kannettaessa 

• Käyttäjäystävällinen Perfect Fit Adjustment System -säätöjärjestelmä on helppo 
säätää erilaisille vartaloille sopivaksi säätämällä sekä selän pituutta että 
olkahihnojen välistä leveyttä 

• Reilun kokoinen lantiovyö takaa erinomaisen kantomukavuuden pitkien 
vaelluspäivien aikana 

• Päälokero on ylhäältä avattava ja siinä on lumilukko, iso pystyaukko etuosassa 
sekä aukko alaosassa, minkä ansiosta sisällön näkee helposti 

• Päälokeron voi jakaa ylä- ja alaosaan, jolloin alaosassa on Wet/Dry-tila, joka pitää 
kosteat ja likaiset varusteet erillään muista tavaroista 

• Kannessa, sivuilla ja lantiovyössä on käytännöllisiä vetoketjutaskuja 
• Kannen voi irrottaa ja sitä voi käyttää vyötärö- tai rintalaukkuna, kun arvotavarat 

halutaan pitää erityisen varmassa tallessa 
• Kummallakin sivulla on kaksi puristushihnaa, joihin voi kiinnittää ohuet sauvat, jotta 

puristus on tasainen ja tehokas sivutaskujen aukkoja tukkimatta 
• Kannessa ja rinkan pohjassa on kiinnikkeitä 
• Rintahihnassa on turvapilli ja rinkkaan kuuluu sadesuojus, jossa on heijastava 

painatus 
• Kajka on saanut kehuja vaeltajilta kaikkialla maailmassa ja alan lehdistöltä, muun 

muassa ruotsalainen ulkoilulehti Utemagasinet valitsi sen vuoden tuotteeksi vuonna 
2009 ja se voitti suomalaisen Retki-lehden suuren rinkkatestin vuonna 2011 

• YKK-vetoketjut 



 

  

 

 

 

Primus ESSENTIAL STOVE SET 2.3L 

Helppokäyttöinen keitinsarja kaasulla kokkaamiseen. Mukana kaikki mitä tarvitset*. Vakaa rakenne 

tekee keittimestä hyvin turvallisen käyttää. 

• kaksi kattilaa 

• non-stick-pinnoitettu paistinpannu 

• integroitu tuulisuoja ja poltin 

• Kahva 

 

Keitin on yhteensopiva useimpien pannujen sekä kattiloiden kanssa. *Kaasu ei kuulu 

myyntipakkaukseen. Sopii EN417 -kierteellä oleviin kaasupulloihin. 



 

  

 

 

 

Primus Essential Trail Kit 

Kompakti ja tehokas retkikeitinsetti vaelluksille ja retkille 

Retkikeitinsetti sisältää Essential Trail Stove -keittimen, litran kattilan sekä pannun, jota voi 

käyttää myös kantena. Täydellinen keitinsetti luontoretkille yhdelle tai kahdelle henkilölle. 

Pieneen tilaan pakkautuva retkikeitinsetti 

Kompakti retkikeitin on täydellinen kumppani spontaaneille luontoretkille sekä vaelluksille. 

Sekä keitinosa että 230 gramman kaasupullo pakkautuvat kattilan sisään. Kattilan ja kannen 

kahvat ovat irrotettavia ja toinen niistä kiinnitetään kattilan sivuun kuljetusta varten, jolloin 

se lukitsee koko setin paikoilleen; toinen kahvoista pakkautuu kattilan sisään.  Keitin on 

nopeakäyttöinen, sillä sinun ei tarvitse taitella tai kääntää osia saadaksesi se käyttökuntoon 

pakkauksen jäljiltä. Riittää, kun ruuvaat keittimen kaasupullon päälle, ja se on käyttövalmis. 

• Kaasupullon päälle ruuvattava kaasukeitin ilman taittuvia osia 

• 1-2 henkilölle 

• Kattila ja kansi kevyttä, anodisoitua alumiinia 

• Kattilassa kaatamista helpottava nokka 

• Kannessa non-stick -käsittely 

• Irrotettavat kahvat kattilassa ja kannessa/paistinpannussa 

• Kaasusäiliö ei kuulu pakkaukseen (ostettavissa myymälöistä) 

Keitinosa on valmistettu Laminar Flow Burner -teknologialla, jolloin keittimestä on saatu 

vakaa ja kompakti. Keittimestä on saatu matalampi verrattuna moniin muihin kaasupullon 

päälle ruuvattaviin keittimiin, ja siten tukevampi. Keitin käyttää kaasua tehokkaasti ja on 

lisäksi hiljainen käyttää. 

Alumiinin anodisoitu pinnoite 



 

  

 

Anodisoitu, kova-anodisoitu ja eloksoitu ovat termejä, joita näkee käytettävän myös 

retkikattiloiden ja -pannujen teksteissä. Anodisointi ja eloksointi ovat kaksi eri termiä samalle 

asialle. Alumiinin pintaan kasvatetaan sähkökemiallisen prosessin avulla kova 

alumiinioksidikerros. Alumiini itsessään on pehmeä metalli, joka oksidoituu eli hapettuu 

helposti. Anodisoinnilla alumiinin pinnasta tehdään paremmin korroosiota kestävä ja 

kulutuskestävämpi. Kova-anodisoinnissa oksidikerros on paksumpi ja pinta on siten vieläkin 

kovempi ja kulutuskestävämpi kuin anodisoiduissa kattiloissa. Lyhenne HA, jota näkyy 

joidenkin kattiloiden nimissä, tulee englannin kielestä hard anodized. 

Koska alumiini on pehmeä metalli, se kolhuuntuu ja naarmuuntuu helposti. Alumiinin ja 

anodisoidun alumiinin kanssa suositellaan käytettävän pehmeitä aterimia. Puiset tai muoviset 

aterimet ovat parhaita retkeilyolosuhteissa. Kova metalli kuluttaa ajan myötä anodisoidun 

pinnan pois. Anodisoidun pinnan puhdistamiseen ja pesuun suositellaan pH-arvoltaan 6-8 

olevia pesuaineita. 

 

 

 


