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MATKAKAVERI.
KAHVIN YSTÄVÄ.
VAELLUSKUMPPANI.
UUTUUS!

GO CERAMIVAC

UUTUUS!

GO CERAMIVAC

TERMOSPULLO 0,7 L
9h

UUTUUS! Konepestävät, Ceramivac™
-pinnoitetut tuotteet, houkuttelevissa
väreissä. Tuotteet soveltuvat niin
kahville, oluelle, teelle... kuin vedelle.

TERMOSPULLO 0,47 L

14 h

6h

8h

UUTUUS!

GO CERAMIVAC
TERMOSMUKI 0,47 L
4h

7h

MASTER
MASTER

MASTER

TERMOSPULLO
1,3 L
40 h

TERMOSPULLO
0,7 L

35 h

27 h

27 h

PARASTA KESTÄVYYTTÄ
JA SUORITUSKYKYÄ.

MASTER

RUOKATERMOS
0,7 L
20 h

20 h

BUILT FOR LIFE
Yli 100-vuotisen historiansa aikana Stanleyn termostuotteet ovat olleet mukana
lukemattomissa seikkailuissa – ne ovat ikoninen osa työpäiviä ja ulkoiluretkiä.
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet kestävät vuodesta toiseen
kovaakin käyttöä, ja niiden lämmöneristyskyky on huippuluokkaa.

@stanleyfi

@stanley_fi #STANLEYNESS
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VUODEN

TAKUU

stanleyfinland.fi

MOUNTAIN

SWITCHBACK
TERMOSMUKI 0,47 L
7h

9h

= säilyy kuumana

= säilyy kylmänä

stanleyfinland.fi

ADVENTURE

KYLMÄLAUKKU 15,1 L
Mitat: 338 x 283 x 219 mm

PYSY

36 h

TERÄSSÄ

Smith’sin tarina käynnistyi jo 1886. Teroittamiseen erinomaisesti soveltuvaa
Arkansas-kiveä raaka-aineenaan hyödyntävä yritys on kasvanut maailman
johtavaksi teroitinvalmistajaksi. Laadukkaiden ja kestävien tuotteiden suosio
puhuu puolestaan; Smith’s palvelee tyytyväisiä asiakkaitaan yli 50 maassa.

ADVENTURE

RUOANVALMISTUSSETTI 1,5 L

ADVENTURE

1,5 l teräskattila + kansi kaato-/ilma-aukoilla,
2 kpl 0,59 l kannellisia kulhoja,
paistinlasta jatkovarrella ja kauha jatkovarrella.
Kokonaispaino: 744 g

TERMOSMUKI 0,23 L
3h

4h

CLASSIC

TERMOSMUKI 0,35 L
4,5 h

5h

stanleyfinland.fi

CLASSIC

TERMOSPULLO 0,7 L
20 h

20 h

CLASSIC

PRESSOPANNUMUKI 0,47 L
4h

CLASSIC

RUOKATERMOS 0,7 L

5h

15 h

= säilyy kuumana

15 h

= säilyy kylmänä

4" Natural Arkansas hiomakivi

Tulukset ja sytykeraastin

Perinteinen hiomakivi veitsen teroittamiseen, soveltuu
säännölliseen teroittamiseen tottuneelle.

Tulus, jonka mukana on myös kipinänraapaisin ja sytykeraastin. Tulusta säilytetään pururasiassa ja rasian kantena toimivan
raastinpinnan voi kääntää alassuin kanneksi, jolloin teräosat
jäävät piiloon.

Jiff-Fish kalavaaka
mitalla ja teroittimella

Pocket Pal
-veitsenteroitin

Kahvallinen timanttiliippa

Monitoiminen kalavaaka, jossa on
vaa’an lisäksi integroitu rullamitta,
koukunteroittimet, veitsenteroitin ja
kynä. Vaa’an maksimikapasiteetti on
12,5 kg.

Teroittimessa on sekä karbidi- että
keraaminen teroitin kiinteällä
teräkulmalla suorateräisille veitsille.
Timanttipuikko sahateräveitsien
teroittamiseen.

Kahvan sisällä kuljetettava kaksipuolinen timanttiliippa koukunteroituslovella. Karkea puoli soveltuu nopeaan
perusteroitukseen ja hienompi puoli
viimeistelee veitsesi terän.

nordictrail.fi

KÄSIVALAISIMET

MT18
Outdoor-sarjan tehokkain valotykki,
valoteho 3000 lumenia. Katkaisijassa on
akun varaustason ilmaiseva valo. Kuljetuslukitus estää valaisimen syttymisen
tarpeettomasti. Mukana USB-latausjohto
ja verkkovirtalaturi, joten valaisimen voit
ladata lähes missä tahansa.

3000/600/30 lm
540/260/80 m

MT14

MT10

MT6

Jämerä, ladattava valaisin pidemmillekin
reissuille. Tässä valasimessa riittää
tehoa ja toimintoja joka lähtöön.
Kuljetuslukitus.

Tehokas, kevyt ja kompakti valaisin,
erittäin monipuolisilla ominaisuuksilla.
Erinomainen akunkesto. Kuljetuslukitus.

Oiva kumppani niin metsästys-,
kalastus- kuin telttareissullekin.
Paristojen varauksenilmaisin.
Kuljetuslukitus.

1000/200/10 lm
320/120/30 m

1000/200/10 lm
180/100/20 m

600/200/10 lm
260/120/30 m

OTSAVALAISIMET

BUILT FOR EXTREMES.
AND THE WAY THERE.
Patikoijilla on tunnetusti korkeat standardit, mitä tulee valaisimiin.
Niin on myös telttailijoilla, geokätköilijöillä, metsästäjillä, kalastajilla
ja monilla muilla ulkoilusta innostuneilla. Moninkertaisesti palkitut
Ledlenser-valaisimet palvelevat jokaista ulkoilijaa. Ne edustavat
saksalaista suunnittelua ja muotoilua parhaimmillaan ja ovat optiikaltaan
ylivertaisia, mikä tekee niistä myös erittäin käytännöllisiä.

@ledlenserfi #FaceTheDarkness

RETKI-LEHDEN 2017 TESTIMENESTYJÄ
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VUODEN
TAKUU

MH10

MH6

MH2

MH10:n teho-painosuhde on vertaansa
vailla, puhumattakaan ylivoimaisesta
akunkestosta. Erinomaisen optiikan ja
valokeilan säädön ansiosta valaisimen
kantama on täydellä teholla 150 metriä.

Ladattava otsavalaisin, joka soveltuu
loistavasti kaikenlaiseen ulkoiluun.
Kaksiportainen valotehon säätö, sekä
säädettävä valokeila ja valaisukulma.
Kuljetuslukitus.

Paristokäyttöinen otsavalaisin, joka soveltuu mainiosti esim. perheen pienempien ulkoiluun. Kaksiportainen valotehon
säätö, sekä säädettävä valokeila ja
valaisukulma. Kuljetuslukitus.

600/250/10 lm
150/100/20 m
LADATTAVA

200/20 lm
120/40 m

100/15 lm
100/30 m

ledlenser.fi

XEO 19R

SEE AND BE SEEN.
EVEN IN THE DARK.
UUTUUS!

UUTUUS!

Monipuolinen ja tehokas otsavalaisin vauhdikkaiden lajien ystäville. Ladattavan valaisimen
akku voidaan sijoittaa jatkojohdon avulla
esimerkiksi reppuun tai taskuun. Tehokkaimmillaan saavutettavat 2000 lumenia valaisevat
pimeimmänkin taipaleen.

UUTUUS!

NEO10R

NEO6R

NEO4

NEO-sarjan kuningas valaisee polkusi
myös siellä, missä niitä ei ole. NEO10R
on täydellinen opastaja polkujuoksussa.
Ergonomisen, takaraivolla pystysuunnassa olevan paristokotelon voi myös
irroittaa ja sijoittaa esim. taskuun.
Valaisimessa on monipuoliset toiminnot,
esim. tasavirtatila pitkään, tasatehoiseen valaisuun. Sporttinen design tekee
tästä valaisimesta todellisen maastojen
legendan.

Nappaa NEO6R ja liity yöjuoksijoiden
joukkoon. Kiitos Micro-USB:n ja
lithium-akun, valaisin on helppo ja nopea
ladata sekä ottaa käyttöön. NEO6R
valloittaa sporttisella designillaan ja
95 gramman keveydellään. Valaisin
toimii myös vesisateessa ja siinä on
turvallisuutta lisäävä punainen vilkkuva
huomiovalo taaksepäin.

NEO4:n valokeila on suunniteltu erityistesti polkujuoksuun. Valaisin antaa
merkin hyvissä ajoin ennen pariston loppumista, joten et jää yllättäen pimeään.

600/250/10 lm
150/100/20 m

240/20 lm
30/10 m

240/20 lm
30/10 m

MAGNETIC MOUNT -PIDIKE

ETÄKATKAISIJA MT14-VALAISIMELLE

Voimakkailla magneeteilla kiinnittyvä pidike pitää valaisimen
tukevasti kiinni terästangossa tai vaikka aseen piipussa. Magnetic Mount -pidike soveltuu käytettäväksi Ledlenser MT10 ja
MT14 -valaisinten kanssa.

Kiinnitä etäkatkaisimella varustettu valaisin vaikka
videokameraan ja voit kuvata myös hämärässä.
Etäkatkaisimessa kaksi valaisuvalintaa: jatkuva valo tai
painikkeen painamisen ajan palava valo.

VÄRILINSSISETTI

MH-KYPÄRÄKIINNIKE

Linssisetti, jossa neljä eriväristä värilinssiä kehyksineen.
Kehyksen sisähalkaisija 36mm.Setti soveltuu käytettäväksi
Ledlenser MH10, H8R, H14.2 ja H14R.2 -valaisimissa.

Yleiskäyttöinen kypäräkiinnike MH-valaisimille. Asennetaan
tarralla tai nauhoilla, joten kypärään ei tarvitse porata erillisiä
kiinnitysreikiä. Sopii MH2 ja MH6 -valaisimiin.

NEO6R ja NEO4
360 ° näkyvyys: Punainen vilkkuva
takavalo ja heijastava pääpanta.

NEO10R ja NEO6R
sisältää: rintavaljaat,
jotka antavat lisämukavuutta ryhmäjuoksuun,
kun kaverin valaisin ei
häikäise silmään. Mukavat myös yksin juostessa.

ledlenser.fi

2000/1000/200 lm
300/220/100 m

LADATTAVA

Tutustu koko Ledlenser-valikoimaan, lisävarusteisiin ja varaosiin:

ledlenser.fi
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LISÄVARUSTEENA
SAATAVANA KOTELO

WINGMAN™

C33 TAITTOVEITSI

Monipuolinen apuri, joka on helppo ottaa mukaan mihin
vain keveytensä ja vyöklipsinsä ansiosta. Työkaluihin
kuuluu mm. jousivavusteiset pihdit ja tölkinavaaja.

Kätevä taittoveitsi, jonka terä on 420-sarjan ruostumatonta
terästä. Korkinavaajalla varustettu karabiinihakanen
kiinnittämistä varten.

13

VÄRIVAIHTOEHDOT

6

LISÄVARUSTEENA
SAATAVANA KOTELO

LEAP®
Värikäs Leap on suunniteltu erityisesti lapsille. Se istuu
pienempään käteen ja on turvallinen käyttää: mukana
toimitettavan veitsenterän voi kiinnittää työkaluun itse
sitten, kun lapsi varmasti taitaa sen käsittelyn.

Aidon Leathermanin tunnistaa siitä, että sen
ominaisuuksien laadusta ei ole tingitty malliston
pienimmässäkään versiossa. 25 vuoden takuu
tekee Leathermanista pitkäikäisen kumppanin.

@leathermanfi #ForRealLife

7

STYLE™ CS
Pienikokoinen Style CS sisältää oleellisimmat työkalut. Kätevän
ripustuslenkin ansiosta se kulkee helposti mukana kaikkialle.

LISÄVARUSTEENA
SAATAVANA KOTELO

8

SKELETOOL®

STYLE™ PS

Näppärän kokoinen Leatherman kätevällä karabiinihakasella.
Sisältää retkeilijän yleisimmin tarvitsemat työkalut.

Tyylikäs Style PS on kooltaan avaimenperän luokkaa, mutta
kätkee silti sisäänsä monipuolisen valikoiman työkaluja.

- MADE IN USA -

leatherman.fi

KOTELO

19

17

KOTELO

TAKUUVARMA VALINTA.

2

2

WAVE®
Suosituin ja ominaisuuksiltaan kehuttu Leatherman-klassikko.
Vahvat pihdit ja yhdellä kädellä helposti avautuvat ulkoterät.

19
Timanttiteroitin

KOTELOVAIHTOEHDOT

SKELETOOL KBx®

SKELETOOL KB®

Värikäs taskuveitsi, jossa sahalaitainen terä ja pullonavaaja.
Käytännöllinen apuri esim. veneilijälle.

Tyylikkäästi muotoiltu, suorateräisellä veitsellä
ja pullonavaajalla varustettu Skeletool KB kulkee
kevyesti mukana.

Tulus-puikko
ja pilli

SIGNAL®

STYLE PS
LEAP

TREAD LT

REV

Tread LT on tyylikäs, perinteistä Tread-ranneketta kapeampi
monitoimiranneke, jolla hoituvat pienet korjausoperaatiot
niin kotona kuin reissussakin. Tread LT on valmistettu
17-4 ruostumattomasta teräksestä ja se sisältää
29 erilaista työkalua.

Käytännöllinen pienten projektien selättäjä. Suunnittelun
kulmakivinä ovat olleet käyttäjäystävällisyys ja turvallisuus.

®

®

- MADE IN USA -

MONIPUOLISET
TÄYSIKOKOISET

CHARGE TTI
REV
SIGNAL*
WAVE
WINGMAN

•

•
•
•
•
•

Paketin avaaja

Naskali

Johdonkuorija

Saha

Leikkuukoukku

•
•
•
•
•
•

•
• • •
•
•
•
• • •
•
• •
•
•
•

•
• •
• •
•
•
•

2

•
•

•

• •
•
•

2

•

Paino

• • •
•
•
2 • •
3 2 •
2 •
• •
3 2 •
2 • •

Karabiinihaka

2

Mitta

2

Sakset

Ristipäämeisseli

•
•
•
•
• • • • •
•
•
• •
•
• • • • •
•
•
•

Tölkinavaaja

Pullonavaaja

Timanttiviila

Viila

Veitsi

Sivuleikkurit

Kaikki terät lukkiutuvat

• •

Pituus (suljettuna)

STYLE CS

• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •

Ruuvimeisseli

PIENET JA
KESKIKOKOISET

SKELETOOL

Kärkipihdit

LISÄVARUSTEENA
SAATAVANA
KOTELO
Nallipihdit

14

Lukkopihdit

29

Sahateräinen veitsi

Parhaat materiaalit yhdistettynä laajaan työkaluvalikoimaan
tekevät Charge TTi:stä halutun, laadukkaan lahjan. Ulkonäön
viimeistelevät titaanikuoriset kahvat.

Vaihtokärkisarja

Jatkovarren avulla ulotut ahtaisiin
kohteisiin ja voit käyttää sekä
Leathermanin vaihtokärkiä että
muita 1/4” vaihtokärkiä.

Vyöklipsi

Laajenna Leathermanisi käyttömahdollisuuksia vaihtokärkisarjalla.
Sarja sisältää 42 erilaista työkalua.

Adapteri lisävarusteena

Tutustu leatherman.fi sivustolla
koko Leatherman mallistoon ja
lisävarusteisiin.

Kiinteä adapteri

JATKOVARSI VAIHTOKÄRJILLE

Ripustuslenkki

BIT KIT -VAIHTOKÄRKISARJA

Kynsiviila/puhdistin

CHARGE® TTI

KOTELOT JA LISÄVARUSTEET

Pinsetit

Erityisesti luonnossa liikkuville suunniteltu Leatherman.
Signalissa on tärkeitä selviytymistyökaluja, kuten tulukset,
pilli, vasara, saha sekä timanttipintainen terien teroitin.

10 cm

142 g

7,6 cm

41 g

7,5 cm

45 g

8,3 cm

138 g

10 cm

232 g

9,7 cm

168 g

11,4 cm

213 g

10 cm

241 g

9,7 cm

198 g

* Signalissa lisäksi tulukset, pilli, timanttiteroitin, vasara, sovitin 1/4” vaihtokärjille

- MADE IN USA -

leatherman.fi

Nite Ize luo kekseliäitä, ratkaisukeskeisiä tuotteita, joiden avaintekijöitä
ovat laatu, suorituskyky ja hyödyllisyys.
Mielikuvitukselliset ja käytännölliset
tuotteet tekevät käyttäjiensä arjesta helpompaa, turvallisempaa ja hauskempaa.

S-biner karbiinihakaset
Nite Ize:llä on laaja valikoima tuotteita ripustukseen ja kiinnitykseen.

GearLine-varustenauha ja kiinnikkeet

CamJam Kuormaliina

GearLine on 120-senttinen varustenauha, jonka saa pingotettua lähes mihin tahansa. Pakkaus sisältää varustenauhan sekä
10 kpl värikästä S-Biner varustehakaa, joilla tavarat on helppo
ripustaa varustenauhaan.

Helppokäyttöisen CamJam -kuormaliinan suunnittelussa on
kiinnitetty huomiota käytettävyyteen ja erityisesti turvallisuuteen. Luistamaton kiinnityssolki mahdollistaa vaiheittaisen
avaamisen, ilman äkillistä kuorman vapauttamisen vaaraa.

Heijastava nylonnaru

HandleBand puhelinpidike

GearTie-siteet

Heijastava nylonnaru toimii loistavasti
esimerkiksi telttanaruna. Tuotteen
erottuvuus pimeässä on taattu, sillä
naru heijastaa siihen osuvan valon
erinomaisesti. Narun vahvuus 2,5
mm, pituus 15 metriä.

Tällä yleismallisella tankopidikkeellä
voit asentaa kosketusnäyttöpuhelimesi pyörän ohjaustankoon tai runkoon.
Pidikkeen luja rakenne pitää puhelimen
varmasti paikallaan ja kestää kovemmassakin menossa.

GearTie-siteellä niputat näppärästi
johdot, letkut ja pressut. Kääri, kiristä ja
kierrä, niin helppoa se on! Kumipäällysteistä GearTie-sidettä voit käyttää niin sisällä kuin ulkonakin. UV-säteilyn kestävä
päällyste ei haurastu eikä murru.

Pituus 3,65 m | leveys 2,54 cm
Nimellislujuus 318 kg | Murtolujuus 953 kg

TagLit
Magnetic
LED-heijastin
TagLit LED -heijastin kiinnittyy vaatteeseen, reppuun tai
laukkuun voimakkaalla neodyymimagneetilla. Neljä kirkasta
lediä takaavat näkyvyyden pimeässä. Valotoimintoja on kaksi:
jatkuva ja vilkkuva valo. TagLit on valmistettu heijastavasta
materiaalista, joten se toimii perinteisenä heijastimena, vaikka
valoa ei olisi kytketty päälle. Säänkestävä. Vaihdettava paristo.

PYSY

TERÄSSÄ

Johtava teroittimien valmistaja vuodesta 1886

Maahantuoja:
Nordic Trail Oy
PL 2227
96201 ROVANIEMI

KATSO KOKO VALIKOIMA JA LÄHIN JÄLLEENMYYJÄ:
NORDICTRAIL.FI

