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Roskat pois
ENNEN rikkaimureita pikkusiivousta var-
ten oli pieniä harjoja ja rikkalapioita. Nyt 
näitä pieniä harjoja taas saa ja kauniisti 
muotoiltuina. Sweep-it rikkaharja on riit-
tävän leveä ja litteänä se ei vie paljon säily-
tystilaa. Sweep-it rikkaharja ja lapio, mate-
riaali muovi ja lootuspuu, leveys 28 cm, 
korkeus 19,5 cm, hinta 35,95 €.

www.rig-tig.com

Hurjapäille
KOVIIN keleihin suunnitellussa HPX Gore-tex Pro -sarjan Smockissa 
on 3-kerroksinen Gore-Tex Pro -laminaatti, Ocean Technology -kalvo 
ja Gore Micro Grid Backer -tekniikka, jotka takaavat täydellisen hengit-
tävyyden yhdistettynä veden- ja tuulenpitävyyteen. Hupun Provision-
ikkuna paneelit takaavat hyvän perifeerisen näön. Taskuissa on veden 
tyhjennysreiät ja lateksiset niska- ja rannetiivisteet pitävät käyttäjän 
kuivana. Taskuissa on myös osittainen condura-vuoraus, joten ne kes-
tävät muutaman työkalunkin. Koot XS–XXL, hinta 999 €.

www.musto.com

Yksin tai yhdessä
KÄYTÄ yhtä tai sommittele useammasta alus-
tasta koristeellinen kuvio pöydälle. Silikoninen 
pannunalusta pysyy hyvin paikoillaan, samoin 
kattila sen päällä. Zone Denmarkin mallistoa, 
konepestävä, kestää kuumuutta jopa 250 °C, 
koko 16 x 14 cm, paksuus 0,9 cm hinta 6,95 €.

www.domdom.fi

Kumivene peräpeiliin
TENDER Connect on laite, jolla nostat, lasket sekä säilytät kumivenettä 
veneesi perässä. Laite on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja sen 
patentoitu mekanismi takaa, että kumivene pysyy turvallisesti mukana 
tuulellakin. Sopii myös kaltevaan peräpeiliin ja useimmille kumivenemal-
leille. Hinta 599 €.

www.tenderconnect.eu

Eeva Hjorth-Hois

Tuulia ja tilpehööriä

Renesanssin kynä
TÄSTÄ kynästä ei muste lopu eikä lyijy katkea . 
Innovaatio perustuu Leonardo da Vincin käyt-
tämään piirustustekniikkaan ja aikaan ennen 
mustetta tai lyijyä. Kirjoitustuntuma ei ole 
aivan samanlainen kuin tavallisen kynän, ja 
jälki on hopeisen harmaa, lyijykynämäinen. 
Muotoilu on italialaisen Pininfarinan toimis-
ton, brändin joka on muotoillut veneitäkin. 
Tavallisen kynän mallinen Primina, 11,5 x 1 cm, 
paino 17 g, hinta 39 €. Näpinläpikynä Bouto-
niere, pituus 6 cm, paino 12 g, hinta 59–97 € , 
riippuen pinnan materiaalista.

www.dfj.fi
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Villaliivi
TEKNISET materiaalit eivät ole väistymässä, 
mutta markkinoille tulee entistä enemmän 
luonnon materiaaleja kuten villaa. Villa sitoo 
hyvin kosteutta ja on kosteanakin lämmin. Helly 
Hansenin toppaliivin sisään on teknisen vanun 
sijasta laitettu norjalaista Lavalan-villaa. Veden-
pitävät olka- ja rintapaneelit antavat lisäsuojaan 
kevyel tä sateelta ja tuulelta. Miesten koko pai-
naa vain 320 g ja pakkautuu omaan taskuunsa. 
Tuotteella on bluesign-merkki. Movatn wool ins 
west miesten koot S–XXL, naisten koot XS–XL, 
hinta 200 €

www.hellyhansen.com

Lämmintä siellä missä tarvitaan
LÄMMÖNSÄÄTELY toimii kehon eri osissa eri tavoin. Helly Hansenin 
H1 Pro -kerrastoissa on otettu huomioon helposti hikoilevat ja pale-
levat alueet, jotka on kartoitettu body mapping -lämpökartoituksella. 
Lämmittävää 100 % merinovillaa on käytetty helposti palelevissa pai-
koissa kuten yläselässä, rintakehässä ja kaulan alueella. Lifa ja Lifa Active 
-kuitujen kosteudensiirtokykyä on käytetty hyväksi hikoavilla alueil la, 
kuten käsien alla ja pitkin selkärankaa. Miesten koot S–XXL, naisten 
koot XS–XL, hinta H1 Pro Lifa Seamless paita 140 €, housut 100 €.

www.hellyhansen.com

Hyvää tekevä pari
JOULU lähestyy ja vilukissalle sopiva joululahja on myssy ja kaulaliina. 
Roope-merinovillapipo ja Roope-merinovillahuivi ovat 100 % mule-
sing-vapaata merinovillaa. Merinovilla on pitkäkuituista ja pehmeää vil-
laa, jota yleensä kestää hieman arempikin hipiä. Tuotteet on valmistettu 
Suomessa, yksi koko, väri harmaa, hinta pipo 39 € ja huivi 39 €.

www.oceanspirit.fi

Pinnan alla piilee
HIRVIÖTARINAT kuuluvat yhteiseen 
kollektiiviseen muistiimme. Otto Latvan 
teksti vie lukijan antiikin tarinoista 1800- 
ja 1900-lukujen vaihteen kertomuksiin. 
Merihirviöt ja erikoiset merenelävät esit-
täytyvät kirjan sivuilla sanoin ja kuvin. Kirja 
julkaistiin loppukeväästä, ja se on kirjas-
toissa ollut jatkuvasti varattu, joten jos 
sen haluaa lukea, kirja kannattaa hankkia 
vaikka joululahjaksi. Teos on toteutettu 
yhteistyössä Kansalliskirjaston ja Suomen 
merimuseon kanssa. Merihirviöt: Meren-
neidosta mustekalaan, Otto Latva, John 
Nurmisen Säätiö, 256 sivua, hinta 54,90 €.

Etäsäätöä 
TUULEN- ja vedenpitävissä käsineissä käm-
menen materiaali on kestävää Livtex pro:ta, 
ulko- ja sisäpinnan välissä on lämmittävä kuitu 
sekä hengittävä ePTTE-kalvo. Elektronisia lait-
teita voi tietysti käyttää käsineet kädessä, koska 
käsineiden lämmitystä voi säätää joko älypu-
helimella tai manuaalisesti käsineiden päältä. 
Lämmitystä riittää 2–8 tuntia ja akku ladataan 
mikro USB:llä. Vulpés Moontouch – Smart 
Heated Gloves, koot S–XXL, hinta 249 €.

www.vulpes-electronics.com
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