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Veitsipiilo
SANDQVISTIN ja Moraknivin yhteistyönä 
syntynyt Skeriol Morakniv on tyylikäs ja 
tukeva säilytysrulla keittiöveitsille. Mate-
riaali on luomupuuvillakangasta ja -nah-
kaa. Veitset voi ripustaa näkyviin ja käytön 
loputtua rullata turvaan. Koko 43x43 cm, 
hinta 199 €. Veitset eivät kuulu hintaan.

www.morakniv.se, www.sandqvist.com

Liukas pinta uusiksi
KIWIGRIP tarjoaa yhtenäisen, elastisen, ja ennen 
kaikkea pitävän liukuestepinnan. Pinta kestää 
kulutusta ja väri pysyy tasaisena, vaikka pinta-
kerros kuluisi. Pinnan karheuden voi säätää hie-
nosta aggressiiviseen riippuen levitystekniikasta. 
KiwiGrip on kova akryylipolymeeri, joka voidaan 
levittää myös kuluneen liukuestepinnan päälle. 
Maali on myrkytön, eikä sisällä haihtuvia liuoti-
naineita, sekä siinä on erittäin matala VOC-pitoi-
suus. Yhdellä litralla maalia pinnoittaa noin kaksi 
neliömetriä ja se sopii puun, lasikuidun, epoksin 
ja oikein esikäsitellyn metallin pinnoittamiseen. 
Hinta 1 litra 73 €, 4 litraa 212 €.

www.stdeck.fi

Ylös alas
CLICKITUP on nostettava ja laskettava lasikaide esimerkiksi rantateras-
sille. Vain kevyt painallus ja kaiteen liikkuva osa nousee tuulensuojaksi. 
Yhtä kevyesti lasi myös laskeutuu. ClickitUp Vakiossa alempi kiinteä lasi 
on 8 mm:n karkaistua lasia ja ylempi liikkuva osa 6 mm:n karkaistua lasia. 
ClickitUp Vakioon on saatavana myös ovi. ClickitUp Turvassa ulompi lasi 
on 6 mm:n karkaistua lasia, alempi kiinteä lasi on 9,52 mm:n karkaistua 
lamellilasia. ClickitUp Lisä mahdollistaa tuulensuojan jälkiasennuksen 
olemassa olevaan kaiteeseen. Nostettava ja laskettava lasikaide sijoite-
taan toisen kaiteen sisäpuolelle.

www.clickitup.se

kuva Clickitup

Valmiina 
kevätkunnostukseen
NELJÄÄN suuntaan joustavat työhou-
sut takaavat hyvän liikkumavapauden 
ja veneen kunnostuskin sujuu helpom-

min kun voi kumarrella 
vapaasti. Helly Hansenin 
Chelsea Evolution -hou-
susarjassa yläosan kes-
tävä materiaali joustaa 
neljään suuntaan, ala-
osa on vahvaa Chel-
sea-puuvillakangasta. 
Muotoon ommellut 
polvet joissa cordu-
ra-vahvikkeet, piden-
netty takaosa, haara-
kiila, ja vahva YKK-ve-

toketju takaavat laadun. 
Koot C44–D96, hinta 
109 €.

www.hhworkwear.com

Eeva Hjorth-Hois

Tuulia ja tilpehööriä

Ei kun menoksi
VELOCITY Designin 20 litran Messenger lähettireppu on vesitii-
vis ja siinä on nopea rullaussulku. Laukun sisällä on tasku, poh-
jassa reunasuojat, lenkki valolle ja kypärälle. Materiaali on kestävää 
ja repeämätöntä pinnoitettua polyesteria ja corduraa, ja saumat 
ovat hitsatut. Materiaali on helppo pitää puhtaana ja tarvittaessa 
myös paikattavissa tehtaan korjaus-sarjalla. Korkeus 47 cm, leveys 
28 ja syvyys 15 cm, paino 1010 g, 5 vuoden takuu, hinta 109,90 €.

www.northwestimport.fi
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Merikarttojen historiaa
SUOMENLAHDEN saaristo 1880- ja 2010-luvun merikartoin 
-kirjasta voi nähdä rinnakkain 1880-luvun merikartat ja Liikenne-
viraston julkaisemat 2010-luvun merikartat Viipurista Hankoon. 
1880 julkaistu merikarttasarja oli ensimmäinen kotimainen meri-
alueiden kartasto. Karttojen lisäksi 
kirjan alussa kerrotaan 1880-luvun 
ja 2010-luvun merikartoituksesta, 
1800-luvun karttojen piirtäjän K. G. 
Ekebomin elämästä ja hänen meri-
karttasarjansa julkaisusta, Suomen-
lahden majakoiden historiasta ja Eke-
bomin aikaisista syvyysmittausme-
netelmistä. Suomenlahden saaristo 
1880- ja 2010-luvun merikartoin, J. 
Strang, S. Laurell, J. Korhonen, E-S. 
Harju (toim.), Karttakeskus, 124 sivua, 
hinta 32,90 €.

www.karttakauppa.fi

Kelluva kampi
LOFRANSIN kevyt, tukeva ja kel-
luva vinssin kampi on valmistettu 
ruiskupuristetusta nailonista ja 
siinä on lukitus. Sopii kaikkiin vins-
seihin, joissa on standardi kara. 
Koot 8” ja 10”, hinnat 32 € ja 36 €.

www.marnela.com

Portaat lisäosilla
SIRMET-tikkaiden askelmat ovat jalalle miellyttäviä pyöreän reunansa ja 
9 cm syvän askelman ansiosta. Askelma on tehty SirMet-tikkaille erikseen 
suunnitellusta alumiiniprofiilista. Portaisiin voi valita 3–12 askelmaa, tik-
kaiden alapäähän koko tikkaan levyisen ja 24 cm syvän pesutason sekä 
laiturille saranaparin helpottamaan tikkaiden nostoa vedestä. Tikkaiden 
leveys 59 cm, hinta portaiden määrästä riippuen 230–510 €, pesutaso 
60 € ja saranapari 60 €.

www.siuronmetallirakenne.fi

Hajuton jäteastia
BIOPROFFA-biojätteiden keruuastia pitää 
hajut sisällään kannessa olevan aktiivihiili-
suotimen ansiosta. Ämpärillä biojätteet on 
helppo viedä biojätteisiin sekä kahvasta 
ämpäriin voi viritellä kiinnityksen pentte-
rissä. Materiaali on maalattua metallia ja 
ruostumatonta terästä, korkeus 29 cm, 
halkaisija 20 cm, neljä eri väriä, hinta 32 €.

www.eurogarden.fi

Pipo päähän
VENEILYHARRASTUKSESTAAN voi vies-
tiä talvella vaikka pipolla. Villawoolin pipot 
ovat ympäristöystävällisesti tuotettua 
100 % merinovillaa, joka pehmeäkuitui-
sena ei yleensä kutita herkkähipiäisiäkään. 
Tuotteella on Bluesign-merkki. Lasten ja 
aikuisten koot, useita väriyhdistelmiä. Yksi-
värinen Chateaubriand 39 €. 

www.store.villawool.com

Tuulia ja tilpehööriä


