
 

 

Fjällräven Abisko View 2 Unisex 

Nauti maisemista teltan suojissa! 

Kevyt, itsestäänseisova teltta, jossa on erinomainen ilmanvaihto ja kaksi absidia, jotka 

voidaan avata kokonaan maisemien ihailua varten. Vakaa, ristikkäin kahdella kaarella 

pystytettävä rakenne. 

Sisäteltta ja ulkoteltta on kiinnitetty toisiinsa, mikä tekee teltan pystyttämisestä nopeaa. Niitä 

tukevat kaksi telttakaarta, jotka menevät kahdesti ristikkäin. Tämä tekee sisäteltasta 

itsestäänseisovan, kun taas absideja tukevat myrskynarut ja telttakiilat. Kuusi Dyneema-

myrskynarua kiinnittävät teltan tukevasti maahan. 

• Itsestäänseisova, kolmen vuodenajan teltta kahdelle hengelle. 

• Kaksi tilavaa eteistä, jotka voidaan avata täysin upeista maisemista nauttimista sekä 

ilmanvaihtoa varten. 

• Ulkoteltan korkealla sijaitsevat tuuletusaukot mahdollistavat tehokkaan ilmanvaihdon. 

• Korkea katto tekee telttailusta miellyttävää. 

• Sisäteltassa vaatenaru sekä kuusi isoa verkkotaskua. 

Tilava ja hyvin ilmastoitu 

Oviaukot voidaan avata täysin lämpimissä ja kuivissa olosuhteissa, jolloin voit ihailla 

maisemia itikkaverkon lävitse. Ovet voidaan myös halutessa kiinnittää puoliavoimeen 

asentoon. Kahden oviaukon ja kahden absidin ansiosta tavarat on helppo järjestellä telttaan, 

ja tuulisella säällä voidaan käyttää tuulensuojan puoleista sisäänkäyntiä. Pystysuorat seinät 

tekevät sisäteltasta tilavan. Sisäteltassa on vaatenaru ja kuusi säilytystaskua 

retkeilyvarusteille, sekä kiinnityspisteet erikseen myytävälle Gear Loftille. 

Kevyt ja kestävä 

Ulkoteltta on Fjällrävenin uutta korkealaatuista TripleRip-nailonia. Siinä on innovatiivinen 

rakenne, jossa on yhdistetty kahta eripaksuista kangasta – 20 denieriä yläosassa ja 40 

denieriä alhaalla, missä hankaus on suurinta. Näin teltasta on saatu erittäin kestävä kevyestä 

painosta huolimatta.  

Muiden Fjällrävenin telttojen tapaan myöskään Abisko View 2 ei sisällä PVC-muovia 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. Lankan laajentuminen vie kuitenkin jonkin aikaa ennen kuin se tekee 

saumoista täysin vedenpitäviä. Fjällräven ei käytä teipattuja saumoja johtuen teipin 

lyhytikäisyydestä verrattuna kastuessaan laajenevaan lankaan. 

Mukana korjaussarja 

Jokaiseen Fjällräven-telttaan kuuluu korjaussarja, joka sisältää kangaspaloja, erityistä 

silikonikankaille tarkoitettua saumasuoja-ainetta, narujen stoppereita, korjaustuubin ja 

varakaariosan. Pidä aina korjaussarjaa varalta mukanasi. 

 

Fjällräven Abisko Lite 2 

Kevyt ja vakaa tunneliteltta ympärivuotiseen käyttöön 

Kompakti ja vakaa kahden hengen teltta sinulle, joka haluat vaeltaa ja retkeillä kevein 

kantamuksin. Teltan rakenne on optimoitu niin, että paino on saatu pysymään 

mahdollisimman keveänä. 

Abisko Lite 2 on helposti muokattavissa erilaisiin lämpötiloihin soveltuvaksi. Suurilla, 

korkealle sijoitetuilla tuuletusaukoilla saadaan aikaan hyvä ilmanvaihto. Lämpimissä 

olosuhteissa ulkoteltta voidaan kääriä ylös molemmista päistä, jolloin ilma saadaan 

kiertämään paremmin. Jos sää on lämmin mutta arvaamaton, ovi voidaan kiinnittää 

puoliavoimeen asentoon. 

• Neljän vuodenajan tunneliteltta, jossa keveys ja käytettävyys yhdistyvät lujuuteen ja 

luotettavuuteen. 

• Eteistila on optimoitu retkeilyyn erityisesti pienemmän varustuksen kanssa. 

• Ulkoteltta voidaan rullata täysin ylös molemmissa päissä. Näin maisemista nauttiminen sekä 

tuulettumisen maksimointi on helppoa. 

• Kaksi vahvaa ja erittäin kevyttä DAC Featherlite NSL -telttakaarta. 

• Suljettavissa olevat tuuletusaukot hyttysverkoilla. 



Luotettava ja nopeasti pystytettävä 

Kaksi värikoodattua kaarta, tilavat kaaritunnelit ja kätevästi säädettävät kaarenpidikkeet 

helpottavat teltan käsittelyä. Teltassa voi myös käyttää erikseen ostettavia tuplakaaria, mikäli 

retkeilet haastavammissa olosuhteissa. Kuusi Dyneema-myrskynarua, joissa on heijastava 

lanka ja yhden käden säätö mahdollistavat teltan ankkuroinnin tukevasti maahan Ulkoteltan 

YKK- vetoketjussa on automaattinen lukitustoiminto, joten tuuli ei saa sitä hilautumaan auki. 

Sisäteltan ovessa ja kaikissa tuuletusaukoissa on tiheä itikkaverkko, joka estää pienimpiäkin, 

lähes näkymättömiä hyönteisiä pääsemästä sisään. Sisäteltan vaatenaru ja verkkotaskut 

helpottavat varusteiden kuivaamista ja tavaroiden pitämistä järjestyksessä. Sisäteltassa on 

kiinnityspisteet lisävarusteena myytävälle Gear Loftille.  

Kevyt ja kestävä 

Ulkoteltta on Fjällrävenin uutta korkealaatuista TripleRip-nailonia. Siinä on innovatiivinen 

rakenne, jossa on yhdistetty kahta eripaksuista kangasta – 20 denieriä yläosassa ja 40 

denieriä alhaalla, missä hankaus on suurinta. Näin teltasta on saatu erittäin kestävä kevyestä 

painosta huolimatta. Ulkoteltta ja sisäteltta on kiinnitetty toisiinsa, joten sisäteltta pysyy 

kuivana pystyttämisen aikana.  

Muiden Fjällrävenin telttojen tapaan myöskään Abisko Lite 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. Lankan laajentuminen vie kuitenkin jonkin aikaa ennen kuin se tekee 

saumoista täysin vedenpitäviä. Fjällräven ei käytä teipattuja saumoja johtuen teipin 

lyhytikäisyydestä verrattuna kastuessaan laajenevaan lankaan. 

 



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 Abisko Lite 1 

Kevyt ja vakaa tunneliteltta ympärivuotiseen käyttöön 

Kompakti ja vakaa kahden hengen teltta sinulle, joka haluat vaeltaa ja retkeillä kevein 

kantamuksin. Teltan rakenne on optimoitu niin, että paino on saatu pysymään 

mahdollisimman keveänä. 

Abisko Lite 2 on helposti muokattavissa erilaisiin lämpötiloihin soveltuvaksi. Suurilla, 

korkealle sijoitetuilla tuuletusaukoilla saadaan aikaan hyvä ilmanvaihto. Lämpimissä 

olosuhteissa ulkoteltta voidaan kääriä ylös molemmista päistä, jolloin ilma saadaan 

kiertämään paremmin. Jos sää on lämmin mutta arvaamaton, ovi voidaan kiinnittää 

puoliavoimeen asentoon. 

• Neljän vuodenajan tunneliteltta, jossa keveys ja käytettävyys yhdistyvät lujuuteen ja 

luotettavuuteen. 

• Eteistila on optimoitu retkeilyyn erityisesti pienemmän varustuksen kanssa. 

• Ulkoteltta voidaan rullata täysin ylös molemmissa päissä. Näin maisemista nauttiminen sekä 

tuulettumisen maksimointi on helppoa. 

• Kaksi vahvaa ja erittäin kevyttä DAC Featherlite NSL -telttakaarta. 

• Suljettavissa olevat tuuletusaukot hyttysverkoilla. 

Luotettava ja nopeasti pystytettävä 

Kaksi värikoodattua kaarta, tilavat kaaritunnelit ja kätevästi säädettävät kaarenpidikkeet 

helpottavat teltan käsittelyä. Teltassa voi myös käyttää erikseen ostettavia tuplakaaria, mikäli 

retkeilet haastavammissa olosuhteissa. Kuusi Dyneema-myrskynarua, joissa on heijastava 



lanka ja yhden käden säätö mahdollistavat teltan ankkuroinnin tukevasti maahan Ulkoteltan 

YKK- vetoketjussa on automaattinen lukitustoiminto, joten tuuli ei saa sitä hilautumaan auki. 

Sisäteltan ovessa ja kaikissa tuuletusaukoissa on tiheä itikkaverkko, joka estää pienimpiäkin, 

lähes näkymättömiä hyönteisiä pääsemästä sisään. Sisäteltan vaatenaru ja verkkotaskut 

helpottavat varusteiden kuivaamista ja tavaroiden pitämistä järjestyksessä. Sisäteltassa on 

kiinnityspisteet lisävarusteena myytävälle Gear Loftille.  

Kevyt ja kestävä 

Ulkoteltta on Fjällrävenin uutta korkealaatuista TripleRip-nailonia. Siinä on innovatiivinen 

rakenne, jossa on yhdistetty kahta eripaksuista kangasta – 20 denieriä yläosassa ja 40 

denieriä alhaalla, missä hankaus on suurinta. Näin teltasta on saatu erittäin kestävä kevyestä 

painosta huolimatta. Ulkoteltta ja sisäteltta on kiinnitetty toisiinsa, joten sisäteltta pysyy 

kuivana pystyttämisen aikana.  

Muiden Fjällrävenin telttojen tapaan myöskään Abisko Lite 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. Lankan laajentuminen vie kuitenkin jonkin aikaa ennen kuin se tekee 

saumoista täysin vedenpitäviä. Fjällräven ei käytä teipattuja saumoja johtuen teipin 

lyhytikäisyydestä verrattuna kastuessaan laajenevaan lankaan. 

 

 

 

 



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 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 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 

 

 

 



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 

 



Fjällräven KEB 72 W 

Fjällrävenin täysverinen naisten uutuusrinkka, joka soveltuu ympärivuotiseen liikkumiseen 

luonnossa. Erityisesti naisille suunniteltu rinkka 

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 malli 
• 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. 

 

 

 

 

 



Primus Mimer Stove Kit 

Mimer-keitin on pieni ja kevyt, mutta vankkatekoinen keitin. 

Helppo ottaa mukaan päiväretkelle, veneeseen tai autoreissulle. Classic Set -kattilasarja 

sisältää kaksi kattilaa (1,7 ja 2,1 litraiset), paistinpannun sekä kahvan. Koko paketti mahtuu 

mukana tulevaan verkkopussiin. Kaasu ei sisälly pakettiin. 

• Korkeus 125 mm 

• Leveys 55 mm 

• Teho 2800 W 

• Sopii EN417 -kierteellä oleviin kaasupulloihin 

 

 

 

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 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 

.  

TSL Symbioz Hiker L 

Erittäin elastinen, kevyt ja vahva runkorakenne, joka myötäilee maastoa erittäin hyvin ja tuo lisää 

pitoa rinteessä ja kiivetessä.  

Täysin uusi pohjalevyllinen side, jonka antaa lisätukea epätasaisella maastossa liikkuessa ja 

vähentää nilkkaan kohdistuvaa rasitusta. Takakiristys on uusitulla " ns räikkäkiristyksellä ". 

Etukiristys hihnalla. Etuside säädettävissä erilevyisiin kenkiin. 

Side on säädettävissä 37 - 50 kokoiseen kenkään. Kannassa, sauvalla käännettävä metallinen 

nousurauta helpottamassa mäkien nousuja.  

Kantavuus 70 - 140 kg. 

Lumikengän koko 69 x 22,5 cm. 

Paino 2220 g / pari. 

 

 



TSL Symbioz Elite L 

Elastinen, kevyt ja vahva runkorakenne myötäilee maastoa erinomaisesti ja tuo lisää pitoa rinteessä 

sekä kiivetessä. Pohjalevyllinen side antaa lisätukea epätasaisella maastolla sekä vähentää nilkkaan 

kohdistuvaa rasitusta. Etu- ja takasiteessä on räikkäkiristys, ja kannassa metallinen nousurauta 

helpottamassa mäkien nousuja. Kummankin lumikengän pohjassa on kahdeksan erikoismetallista 

jääpiikkiä. Side on säädettävissä 41-50 kokoiseen kenkään. 

• Mitat: 69 x 22,5 cm 

• Paino: 1080 g x2 

• Suositelltava käyttäjän paino: 70 kg - 140 kg 

• Sopii kengänkokoihin: 41 - 50 

 

 

 

TSL Symbioz Elite M 

Elastinen, kevyt ja vahva runkorakenne myötäilee maastoa erinomaisesti ja tuo lisää pitoa rinteessä 

sekä kiivetessä. Pohjalevyllinen side antaa lisätukea epätasaisella maastolla sekä vähentää nilkkaan 

kohdistuvaa rasitusta. Etu- ja takasiteessä on räikkäkiristys, ja kannassa metallinen nousurauta 

helpottamassa mäkien nousuja. Kummankin lumikengän pohjassa on kahdeksan erikoismetallista 

jääpiikkiä. Side on säädettävissä 37-50 kokoiseen kenkään. 

• Mitat: 52 x 19 cm 

• Paino: 1000 g  

• Suositelltava käyttäjän paino: 70 kg - 140 kg 

• Sopii kengänkokoihin: 41 - 50 

 

 



 

 

TSL Symbioz Access Snowshoe L 

Tuotannossa käytetty energia on 100% uusiutuvaa ja kaikki ylijäämämateriaali kierrätetään. 

Backpacker USA lehden EDITOR'S CHOICE! 

Ainutlaatuiset, joustavat, lumikengät 

Elastinen, kevyt ja vahva runkorakenne, joka myötäilee maastoa erittäin hyvin ja tuo lisää pitoa 

rinteessä ja kiivetessä. 

Uusi, pohjalevyllinen side antaa lisätukea epätasaisella maastolla liikkuessa ja vähentää nilkkaan 

kohdistuvaa rasitusta 

Etusiteen leveys ja kireys on helposti säädettävissä. Kengän koko säädetään sivuilla olevilla 

painikkeilla, jotka lukittuvat niin että säädöt pysyvät muistissa. Takasiteessä on räikkäkiristys. 

Nilkan ympäri tuleva bi-materiaalista valmistettu hihna kestää ja on miellyttävä nilkkaa vastaan. 

Kantapään alla on iskua ja melua vaimentava pehmustus. S.S.A.S Easy Ascent on kantapään alla 

oleva koroke nousuja varten. Sen voi kääntää helposti käyttöön sauvalla. 

• Side säädettävissä 41–50 kokoiseen jalkineeseen.   

• Kannassa sauvalla käännettävä metallinen nousurauta helpottamassa mäkien nousuja.  

• Pohjassa 8 kpl erikoisjäärautoja.   

Valmistusmaa Ranska.  

• Kantavuus 70–140 kg.  

• Lumikengän koko 69 cm x 22,5cm.  

• Paino vain 2020 g / pari. 

 

 

 

OAC KAR 147 UC + EA 

Käyttötuntumaltaan ketterät sukset, jotka tarjoavat pitoa ylämäessä sekä liukua ja ohjattavuutta 

alamäessä. 



Ketterät karvapohjasukset metsässä ja tuntureilla samoiluun, joissa yhdistyy perinteisen eräsuksen, 

telemark-suksen ja lumikengän parhaat puolet. KAR on käyttötuntumaltaan vakaa, kevyt ja pureva. 

Ylämäessä sillä on hyvä pito pohjaan upotetun nousukarvan ansiosta ja alamäessä se liukuu 

hallitusti sekä ohjautuu helposti. Metsäisessä ja mäkisessä maastossa KARilla on helppo ja mukava 

edetä. 

• Pohjassa Sveitsissä valmistettu, Mohair-nousukarva 

• Sivuilla teräskantit 3/4 pituudelta 

• Suksen pituus 147 cm 

• Suksen leveys: kärki 125 mm, keskiosa 110 mm, kanta 122 mm 

• Paino 2400 g ilman siteitä 

• Valmistettu Suomessa 

Helppokäyttöiset siteet, joihin kiinnittyy lähes mikä tahansa talvikenkä 

Suksien mukana tulevat EA-yleissiteet ovat suunniteltu erityisesti hiihtoon vaihtelevissa maasto-

olosuhteissa. Side on vakaa hyvän geometrian ansioista ja sen kumijousi antaa miellyttävän 

hiihtotuntuman. Sidettä on mahdollista säätää vaikka rukkaset kädessä kovassa pakkasessa: nosta 

vipua, säädä kantaa ja paina vipu alas. 

Sukset toimitetaan siteiden pohjalevyt kiinnitettynä. Siteen kantaosa, kärkiremmi ja kärkipala ovat 

erillisessä laatikossa. Niiden kiinnittäminen on helppoa ja kumpaakin sidettä kohti tarvitsee kiristää 

vain yksi ruuvi. Sukset on voideltu tehtaalla, joten ne ovat täysin käyttövalmiit samantien. 

Karvapohjasukset, joissa yhdistyy suksen ja lumikengän parhaat ominaisuudet 

 

 

OAC XCD GT 160 + EA 

Talvisessa luonnossa seikkailuun suunnitellut sukset, joiden mukana tulee lähes mihin tahansa 

kenkään kiinnittyvä EA-side. Karvapohjalla varustetun erä- sekä telemark-suksen yhdistävä XCD 

on loistava valinta niille, jotka halauvat hiihtää omat latunsa. 

• Patentoitu OAC Unicoat -pohja 

• Pohjassa kiinteä, Sveitsissä valmistettu mohair-nousukarva 

• Alumiini/lasikuitu-vahvikkeet siteen kiinnityskohdassa 

• Teräskantit 

• Paino 1050 g per suksi ilman sidettä 

• Leveys: 116-85-100 mm 

• Valmistettu Suomessa OAC Tech:n toimesta 

Helppokäyttöiset siteet, joihin kiinnittyy lähes mikä tahansa talvikenkä 



Suksien mukana tulevat EA-yleissiteet sopivat lähes kaikkiin talvikenkiin eli et tarvitse erillisiä 

monoja. Siteet on suunniteltu erityisesti hiihtoon vaihtelevissa maasto-olosuhteissa ja ne ovat 

vakaat hyvän geometrian ansioista. Siteen kumijousi antaa miellyttävän hiihtotuntuman ja se säätyy 

muutamaa senttiä kookkaamille jalkineille kuin edeltäjä X-Trace. Myös siteen helppokäyttöisyys on 

nostettu uudelle tasolle. EA:ta säädät vaikka rukkaset kädessä kovassa pakkasessa: nosta vipua, 

säädä kantaa ja paina vipu alas. 

Sukset toimitetaan siteiden pohjalevyt kiinnitettynä. Siteen kantaosa, kärkiremmi ja kärkipala ovat 

erillisessä laatikossa. Niiden kiinnittäminen on helppoa ja kumpaakin sidettä kohti tarvitsee kiristää 

vain yksi ruuvi. Sukset on voideltu tehtaalla, joten ne ovat täysin käyttövalmiit samantien. 

 

 

OAC WAP UC 2016 + EA 

Kiinteillä nousukarvoilla varustetut sukset talvikenkiin käypillä EA-siteillä, jotka tekevät lumisissa 

metsissä ja tuntureilla seikkailusta entistäkin hauskempaa. Innovatiiviset karvapohjasukset, joissa 

yhdistyvät metsäsuksen ja lumikengän parhaat puolet. Suksien leveys takaa hyvän kantavuuden 

lumessa ja lyhyyden vuoksi suksilla on ketterä liikkua metsäisessäkin maastossa. Näiden 

"liukulumikenkien" pohjaan upotettu nousukarva tuo pitoa ylämäessä. Suksien uusi UC-pohja on 

entistäkin kestävämpi sekä helppohoitoisempi. 

• Pituus: 127cm 

• Leveys: Kärki 132mm, vyötärö 120mm, kanta 132mm 

• EA-Binding: Kengän pohja 24-38cm 

• Kiinteä Mohair-nousukarva 

• Paino 2000g / pari ilman siteitä 

• Tuote on valmistettu Suomessa 

Helppokäyttöiset siteet, joihin kiinnittyy lähes mikä tahansa talvikenkä 

Suksien mukana tulevat EA-yleissiteet sopivat lähes kaikkiin talvikenkiin eli et tarvitse erillisiä 

monoja. Siteet on suunniteltu erityisesti hiihtoon vaihtelevissa maasto-olosuhteissa ja ne ovat 

vakaat hyvän geometrian ansioista. Siteen kumijousi antaa miellyttävän hiihtotuntuman ja se säätyy 

muutamaa senttiä kookkaamille jalkineille kuin edeltäjä X-Trace. Myös siteen helppokäyttöisyys on 

nostettu uudelle tasolle. EA:ta säädät vaikka rukkaset kädessä kovassa pakkasessa: nosta vipua, 

säädä kantaa ja paina vipu alas. Sukset toimitetaan siteiden pohjalevyt kiinnitettynä. Siteen 

kantaosa, kärkiremmi ja kärkipala ovat erillisessä laatikossa. Niiden kiinnittäminen on helppoa ja 

kumpaakin sidettä kohti tarvitsee kiristää vain yksi ruuvi. Sukset on voideltu tehtaalla, joten ne ovat 

täysin käyttövalmiit samantien. 

 



 

Frilufts Errigal 3XT 

 

Kolmen hengen tunneliteltta tilavalla absidilla ja kestävillä alumiinikaarilla. 

Teltan eteistilassa on pohjakangas, joka suojaa tavaroita maasta nousevalta kosteudelta.  

• Ulkoteltan vesipilariarvo 3000mm 
• Pohjakankaan vesipilariarvo 5000mm 
• Värikoodatut kaaret nopeuttavat pystyttämistä 
• Sisäänkäynti sekä eteistilan sivussa että päädyssä 
• Sisäteltassa kolme verkkotaskua 
• Kaksi ilmanvaihtoaukkoa 

 

 

 

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.  

 

 

 

Friliufts CALLAN TARP M 

• Koko 300x400cm 

• Paino 1300g 

• Vesipilariarvo 3000mm 

• 14 vahvistettua kiinnityspistettä 

• Pakkauksessa 4 kiilaa, 4 kiinnitysnarua ja pakkauspussi. Salot eivät kuulu pakettiin. 

• Frilufts Callan Tarp M - tarppi kestävää ripstop polyesteria UPF 45 -aurinkosuojalla. 

 

 

 

 

 



Suunto 9 BARO 

Jopa 120 tunnin yhtäjaksoinen harjoittelun seuranta GPS-tilassa varmistaa, että kello ei 
simahda tiukimmassakaan suorituksessasi. Voit valita haluamasi virrankäyttötilan 
kolmesta esiasennetusta: Performance, Endurance tai Ultra, tai räätälöidä virrankäytön 
juuri sinun tarpeidesi mukaan.  

Kello oppii tapasi ja osaa muistuttaa ajoissa vaativansa latausta tai ehdottaa eri 
virrankäyttötilan valitsemista. Fusedtrack-teknologia yhdistää GPS- ja liikeanturitiedot ja 
parantaa näin reitti- ja matkaseurannan tarkkuutta sekä pienentää virrankulutusta.Suunto 
9 on luotu kestämään kanssasi.  

Suunnon oma testaustiimi ja urheilijat ympäri maailman ovat testanneet kelloa tuhansia 
tunteja äärimmäisissä olosuhteissa. Suunto 9 kellossa on integroitu rannesykemittaus 
sykkeen seurantaan harjoituksen aikana. Saatavilla myös erillisen sykevyön kanssa.  

Suunnon barometrilla varustetut GPS-kellot: 

• Kelloissa on sisäinen paineanturi, joka mittaa ilmanpainetta ja tuottaa siihen perustuvia 
korkeusmittauksia. 

• Ilmanpaineeseen perustuva korkeus antaa tarkempia korkeus- ja nousu-/laskuarvoja 
yhdistämällä GPS-tiedot ilmapuntarista saatuihin korkeustietoihin (FusedAltiTM). 

• Barometrilla varustettu kello voi näyttää myös muita barometrin mittaamia tietoja, kuten 
merenpinnan ilmanpaine, ja lisäksi siinä on myrskyvaroitus. 

• Kello voi ajannäyttötilassa näyttää korkeustiedot kellotaululla. 

  

 


