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Nousee, laskee
DECKCHUTE on nosto- ja pudo-
tusjärjestelmä, jossa spinnu noste-
taan ja lasketaan vinssin avulla suo-
raan kannella olevaan sukkaan. Aja-
tus on vanha, mutta nyt uudistettu-
na versiona. Sopii sekä symmetrisil-
le että epäsymmetrisille spinnuille, 
spinnun koot 30–1 000 m². Jokai-
nen Deckshute räätälöidään veneel-
lesi sopivaksi. Pienimmissä malleissa 
rengas on anodisoitua merialumiinia 
ja sukka on valmistettu North Sails 
Cuben-kankaasta. Esimerkkihinta 
pienimmälle koolle alkaen 1090 € 
ja se ei sisällä purjeen muokkausta.

www.deckchute.com

Viihdekeskus
KOODUU Synergy on lamp-
pu, kovaääninen sekä mal-
jakko tai jäiden kera juomien 
jäähdytin. Toimii yhdellä la-
tauksella kahdeksan tuntia ja 
sen voi liittää myös pistora-
siaan. Materiaa li on polypro-
peenia, kahva nahkaa ja jalat 
sekä yläreunan rengas har-
jattua terästä. Valaisin sovel-
tuu sisä- ja ulko tiloihin, mut-
ta sateen sattuessa tuo se 
mieluummin sisälle. Kolme 
kokoa, pienin Synergy 35  S 
korkeus 41,2 cm, halkaisi-
ja 41,2 cm, jäähdyttimen tila-
vuus 1,3 litraa, stereoiden vah-
vuus 10 W, hinta 115 €.

www.cadeau-cadeau.nl

Kylmärintama lähestyy
VUODEN alusta markkinoille tulevassa Dometicin CFX-sar-
jassa VMSO3-kompressorijäähdytysteknologia jäähdyttää 
tehokkaasti ja tarvittaessa pakastaa jopa –22 °C:seen, mut-
ta käyttää vähemmän virtaa kuin 60 W hehkulamppu. Blue-
tooth yhteydellä ja sovellutuksella voit seura-
ta virrankulutusta, ja sovellutus halutta-
essa hälyttää, jos lämpötila poikkeaa  
käyttäjän asettamasta tasosta. Dome-
tic CFX3 55IM -mallissa on itsenäises-
ti toimiva pakastava jääpalakone jää-
palarasioilla. Ohjauspaneeli  on sertifi-
oinniltaan vedenpitävä ja säänkestävä, 
laukuissa on helposti avattava salpa, 
tukevat kahvat sekä tuet , joista lau-
kun voi tarvittaessa kiinnittää 
tukevasti, energiatehok-
kuusluokka on A++ 
(CFX3 35–55). Pienin 
Dometic CFX3 35, 36 
litraa, hinta 799 €.

www.dometic.com

Eeva Hjorth-Hois

Vauhdikas 
kauppakassi

OLAF-POTKULAUTA mukautuu 
käyttötarpeen mukaan. Se on vetokär-
ry, potkulauta, skeittilauta tai cityreppu, 
ja kaikki yhdessä paketissa. Potkulau-
dassa on korkeahiilinen etuakseli, joka 
tekee ajamisesta miellyttävää. Ohjaus-
järjestelmä mahdollistaa terävät kään-
nökset vauhdikkaammassakin ajossa. 
Kun laudan nostaa ylös, Olof on pe-
rässä vedettävä vetokärry, tai sen voi 
nostaa selkärepuksi, jolloin piilotas-
kuista vedetään suojat pyörien päälle, 
ettei takki likaannu. Ohjaustanko on 
portaattomasti säädettävä, korkeim-
millaan 105 cm, takapyörässä jarru ja 
kassissa heijastimet. Laudan koko 82 
x 29 cm ja se kantaa 120 kiloisen kul-
jettajan, etupyörät 145 mm, takapyörä 
80 mm, pyörissä ABEC 11 laakerit, pai-
no selkärepun kanssa 5,2 kg, hinta eri 
kasseilla Olaf Urban, City tai Deli 224 € 
ja Olaf Business, jossa on lentokoneen 
matkustamoon hyväksytty laukku. Olaf 
Businesin aisa nousee 97 cm korkeu-
delle, hinta 274 €.

www.olaf-scooter.com
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Makaronit piiloon
PENTTERISSÄ on harvoin liikaa säilytystilaa. 
Tiiviskantisissa purkeissa kuivamuona säilyy 
kuivana ja neliönmallisina vievät vähiten tilaa. 
Neljän purkin setissä on kaksi purkkia 10 x 10 x 
10 cm ja kaksi 10 x 10 x 15 cm, hinta 59 € setti.

www.oceanspirit.fi 

Vetäen paikalle
KAIKILLA ei ole suuria pentteritiloja, 
mutta silti nälkä voi yllättää matkalla. 
Marine Busines on ajatellut juuri heitä 
ja valmistanut Sea Lovers vetokärryn, 
jossa on sekä vedenpitävä astialaukku 
että kylmälaukku. Kylmälaukun koko 
on 45 litraa, 39 x 29 x 40 cm, ja ve-
denpitävä laukku 39 x 29 x 17 cm. Jos 
vielä hankkii samalla astiaston kuu-
delle hengelle, hinta on 355 €. Veto-
kärryn saa myös ilman astioita hin-
taan 239 €. Kokonaisuutta saa myös 
35 litran kylmälaukulla ja neljänhen-
gen astiastolla, tosin ilman pyöriä, 
hinta 259 €. 

www.oceanspirit.fi

Vaihtoehto kumiveneelle
CORACLE on nopea purkaa ja kasata ja sen voi pa-
kata kassiin. Runko on koivuvaneria, sivuissa täytet-
tävät ilmataskut, jotka myös jäykistävät rakennetta 
ja tekevät siitä uppoamattoman. Venettä on helppo 
soutaa tai perään voi laittaa 3 hv sähkö- tai bensa-
moottorin.  Materiaali koivu ja hypalon, kolme kokoa 
190, 250 ja 300. Pienimmän kantavuus on kaksi hen-
kilöä ja suurimpaan mahtuu neljä. Veneiden painot 
24 kg, 32 kg ja 42 kg, hinnat 2313 €, 2770 €, 3401 €.

www.nautiraid.com

Majakkatietoa
SUURI suomalainen majakkakirja esitte-
lee kaikki Suomen majakat kuvin, raken-
nustiedoin ja tarinoin. Moni majakois-
ta on säästynyt sodissa tuholta ja suurin 
osa niistä, jotka sodissa tuhottiin, on uu-
delleen rakennettu muistoksi jälkipolvil-
le ja suunnannäyttäjiksi veneilijöille. Suu-
rin osa Suomen majakoista on rakennet-
tu 1800-luvulla ja ne ovat kaikki erilaisia, 
erikokoisia ja erivärisiä. Suuri suomalainen 
majakkakirja, Manne Stenroos, Read me, 
330 sivua, hinta 54 €.

www.readme.fi


