
 

 

 

 

Fjällräven ABISKO SHAPE 3 

Kevyt ja vahva neljän vuodenajan tunneliteltta, jossa on painoa säästävä matalaprofiilinen malli ja 

tilava absidi. Erinomainen valinta vaelluksille ympäri vuoden äärimmäisiä olosuhteita lukuun 

ottamatta. Kevyt ja hyvin ilmastoitu tunneliteltta ympärivuotiseen käyttöön 

 

Ulkoteltta ja sisäteltta on kiinnitetty toisiinsa, joten sisäteltta pysyy kuivana pystyttämisen 
aikana. Kaaritunnelit ovat ulkopuolella, ja ne on värikoodattu pystyttämisen 
helpottamiseksi. Ne ovat tarpeeksi leveät tuplakaarille (lisävaruste) vaativia olosuhteita 
varten. 

• Vakaa, matalaprofiilinen tunneliteltta kolmelle hengelle 
• Tilava eteistila varusteiden säilyttämistä varten 
• Erinomaiset ilmanvaihto-ominaisuudet 
• Vaatenaru eteisessä ja sisäteltassa 

Hyvä ilmanvaihto 

Teltassa on erinomainen ilmanvaihto, mukaan lukien uusi kätevä toiminto, jonka ansiosta 
voit kääriä ulkoteltan ylös molemmista päistä. Tämä parantaa ilmanvaihtoa ja telttaa on 
helppo muokata erilaisissa sääolosuhteissa. Suuret, korkealle sijoitetut tuuletusaukot 
päästävät ilman hyvin kiertämään. Kaikissa sisäteltan aukoissa on tiheä itikkaverkko, joka 
pitää pienemmät, lähes näkymättömät hyönteiset poissa. Ulkoteltan aukot voi avata tai 
sulkea kokonaan ulkoteltan kankaalla. Lämpimällä säällä ovi voidaan kiinnittää 
puoliavoimeen asentoon ilmanvaihdon parantamiseksi ilman, että sade pääsee 
sisätelttaan. 

Käyttömukavuutta lisääviä yksityiskohtia 

Ulkoteltan YKK-vetoketjussa on automaattinen lukitustoiminto, joten tuuli ei saa sitä 
hilautumaan auki. Sisäteltassa on kangasoven lisäksi tiheärakenteinen itikkaverkko-ovi. 
Absidissa on hyvät tilat varusteille, ruoanlaitolle tai vaikkapa mukana kulkevalle 
koiralle. Sisäänkäynti on teltan sivulla, minkä ansiosta tila voidaan käyttää hyvin hyödyksi. 
Sisäteltta on myös tilava, ja siinä on vaatenaru sekä verkkotaskuja, joihin voit järjestellä 
varusteitasi. 



 

 

Kevyt ja kestävä 

Ulkoteltta on Fjällrävenin korkealaatuista TripleRip-nailonia, jonka innovatiivisessa 
rakenteessa on yhdistetty kahta eripaksuista kangasta. Kulutukselle alttiimmat, lähinnä 
maata olevat alueet on vahvistettu kestävämmällä, paksummalla kankaalla, kun taas 
vähäisemmällä kulutuksella olevissa osissa on käytetty kevyempää kangasta. Näin teltasta 
on saatu erittäin kestävä painon pysyessä kuitenkin kevyenä.  

Muiden Fjällrävenin telttojen tapaan myöskään Abisko Shape 2 ei sisällä PVC-muovia ja 
se on palokyllästemyrkytön. Siinä on myös fluorihiilitön käsittely. 

Taitellut saumat ja puuvillakehrätty polyesterilanka saumateipin sijaan 

Fjällrävenin teltat on ommeltu tekniikalla, jota kutsutaan taitelluiksi saumoiksi. Kankaan 
reunat on taiteltu ja ommeltu yhteen, jolloin neula lävistää neljä kerrosta kangasta kahden 
kerroksen sijaan. Tämä tekee teltasta äärimmäisen kestävän ja vedenpitävän. Fjällräven 
käyttää puuvillakehrättyä polyesterilankaa joka laajenee kastuessaan, tehden saumoista 
vedenpitävät. 

 

 

 

 

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 KEB 72 

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 

 

 

 

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. 

 

 

Ticket To The Moon ORIGINAL HAMMOCK 

Irrotettavan puolikuun muotoisen myyntipakkauksen lisäksi Original Hammockissa on 
myös toinen, kiinteä suorakaiteen muotoinen tasku johon riippumaton voi pakata. Tilaa 
riittää hyvin kahdelle henkilölle ja keveytensä ansiosta Original Hammock kulkee helposti 
mukana.  



 

 

Materiaali on korkealaatuista hengittävää laskuvarjonailonia, joka kunnioittaa kehon 
verenkiertoa eikä synnytä painepisteitä tarjoten näin mitä mukavimmat unet ja fiiliksen. 
Kestää kosteutta, kuivuu nopeasti ja karkottaa ikävän.  

• Ripustuskoukut ovat ruostumatonta terästä.  
• Paino vain 600 g.  
• Suurin kuormausmassa 200 kg.  
• Pituus 3,20 m koukusta koukkuun, makuupituus 2,90 m, leveys 2,0 m.  
• Kuljetuspussin pituus 37 cm, halkaisija 10 cm. 
• Konepestävissä 30C. 
• Kahden vuoden materiaali- ja valmistusvirhetakuu. 
• Valmistettu eettisissä ja ihmisoikeutta kunnioittavissa olosuhteissa Balilla. 

Hammock on listattu Madventures -seikkailijan oppaan "Must Have TOP-10" -
varustelistalle.  

 

 

 

 

FRILUFTS CALLAN TARP S 3X3M 

Monikäyttöinen tarppi kestävästä kankaasta 

Tukeva repäisykestävästä ripstop-polyesteristä valmistettu tarppi. Yhdeksän 
ankkurointipistettä ja pieni pakkauskoko tekevät tarpista helpon säänsuojan retkille. 

Sadekatos, jonka voi asentaa esimerkiksi teltan eteen tuomaan lisätilaa tai riippumaton 
päälle suojaamaan sateelta. Tarppia voi myös käyttää laavuna tai pelkkää sisätelttaa 
käytettäessä sade- ja aurinkosuojana teltan päällä. Käyttötapoja on lukuisia. 

• Valmistettu kestävästä ripstop-polyeteristä, UPF-suoja 45+ 
• Vahvistukset kulmissa ja laidoissa keskellä 
• 9 kiinnityslenkkiä (8 laidoilla, 1 keskellä) 
• 4 heijastavaa kiinnitysnarua 



 

 

• Sisältää: tarpin, 4 kiilaa, 4 kiinnitysnarua, kuljetuspussin (ei sisällä keppejä) 

Eri osien painot 

• Tarppikangas 745 g 
• Pakkauspussi 16 g 
• Kiilat, kiilapussi, korjaussetti 72 g 
• Yhteensä 833  

 

 

 

FRILUFTS RY 3.8 M Unisex 

Itsetäyttyvä kolmen vuodenajan makuualusta 

Ilmatäytteinen alusta täyttyy itsestään muutamaa viimeistelevää puhallusta lukuun ottamatta. 

Makuualusta soveltuu kolmen vuodenajan käyttöön. Päällinen on pehmeäksi harjattua polyesteriä, 

joka ei tunnu liukkaalta estäen näin liukumista alustalta. Jalkopäähän kapenevalla muotoilulla 

alustan painoa on saatu laskettua alaspäin verrattuna suorakaiteen muotoisiin alustoihin. 

Makuualustassa on varmatoiminen venttiili, jonka saa suljettua ja avattua nopeasti.  

• Itsetäyttyvän makuualustan täyttö viimeistellään muutamalla puhalluksella 

• R-lämpöarvo 3,8 

• Paino 636 g 

• Sisältää pakkauspussin (paino 19 g) ja korjaussarjan 



 

 

 


