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Welhonpesä oy

Welhonpesä oy

Welhonpesä oy on kahden aktiivimelojan vuonna 1974 perustama, Suomen vanhin melonta-alan yritys ja 
täyden palvelun melontakauppa. Yrityksemme toimii perheyrityksenä, tavoitteena tarjota maan kattavin ja 
laadukkain valikoima melonta, retkiluistelu ja lumikenkäily -varusteita. Oma tuotanto, maahantuonti ja vienti 
takaavat edullisen hintatason. 
Varastomyyntihallimme 20km Helsingistä pohjoiseen on pullollaan kanootteja, kajakkeja ja varusteita. Reilu 
meininki ja järkihinnat ovat tehneet Welhosta Suomen parhaan kanoottikaupan. Pyrimme aina pitämään 
asiakkaan toiveet etusijalla.

Kaudelle 2018 paljon uutuuksia.

Muistathan myös, että koemelonta on myös mahdollista, jolloin kajakin/kanootin valinta helpottuu.

Melonnan Iloa,
T. Welhot

Established in 1974 by two active paddler, Finlands oldest and best full service kayakshop. Own production, 
import and export guarantee friendly price-level through all of our sortiment. Giant selection of paddling gear, 
snowshoes and touringskates at our shop in Klaukkala. You’ll find the right equipment and get good guidance 
whether you are a beginner or a expert.

Remember that we have test paddling option, so choosing the right kayak/canoe is much more easier.

Best regards
Staff of Welhonpesä

Melontaseurojen yhteistyökumppani ympäri Suomea.

Suomalaisen työnliiton jäsen.
Welhonpesä oy maksaa kaikki veronsa 
Suomeen.      (ALV 24% ja tuloverot)

Kumppaniyritys.
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RakenteetWelhonpesä oy

Peräsin tekee kajakin ohjailusta helppoa. Se sijaitsee kajakin perässä, jolloin se parantaa kajakin suuntavakavuutta ja 
monien mielestä jopa tukevoittaa kajakin kulkua. Peräsin omalla tavallaan helpottaa melomista, mutta samalla se vai-
keuttaa melonnan oppimista aloittelijoilla. Peräsimen tai säätöevän tarpeen määrittää yleensä myös kajakin muotoilu. 
Useimmiten pitkissä, vesilinjaltaan suorissa ja nopeissa kajakeissa peräsimen tarve tulee parhaiten esille. Vastaavasti 
taas valmiiksi ketterissä “brittityylisissä/banaanimaisissa” malleissa, kaivataan ennemminkin säätöevää.

Evän suurin merkitys on merikajakin rakenteellisen ominaisuuden, tuuleen nousemisen kompensointi. Se sijaitsee kajakin 
takaosassa upotettuna runkoon ja sen tehoa voidaan säätää tuomalla evää ulos tarpeen mukaan. Etenkin sellainen meri-
kajakki, joka nousee voimakkaasti tuuleen, hyötyy evästä paljon. Evää säätämällä oppii pikkuhiljaa hallitsemaan kajak-
kiaan myös sivutuulissa siten, ettei pitkillä etapeilla rasittaviksi käyviä kallistuksia tai epäsymmetristä melaotetta tarvita. 
Evä parantaa myös peräsimen tapaan kajakin suuntavakavuutta ja tukevoittaa sitä.

Materiaalit
Kajakeissa ja kanooteissa on runsaasti erilaisia 
materiaalivaihtoehtoja.

Polyeteeni (PE)
Suosituin materiaalivaihtoehto sen kestävyyden ja 
edullisuuden takia. Käytetään yleisimmin joki- ja kos-
kiympäristössä, koska materiaalilla on hyvä iskun- ja 
hankauksenkesto. Malleista riippuen saatavana yksikerrok-
sisena tai sandwichinä.
Lasikuitu (FG)
Jäykkä ja “liukas” materiaali. Valmistustavoista ja hartseis-
ta riippuen rakenteesta saadaan hyvinkin jäykkiä ja kes-
täviä etenkin yhdistelemällä rakenteeseen diolenia, kevlar-
ia ja hiilikuitua. Materiaaleista helpoin korjata.
Hiilikuitu (CA)
Lasikuitua kevyempi ja jäykempi materiaali. Tekee kajakis-
ta ja kanootista kevyesti liikuteltavan. Materiaaleista arvok-
kain.
Kevlar/Aramid (KE)
Ominaisuuksiltaan sitkeä ja kevyt materoaali. Käytetään 
yleensä vahvikkeena hiilikuituisissa kanooteissa ja kajakes-
sa.
Diolen (DI)
Lasikuitua sitkeämpi ja kevyempi materiaali.
ABS
PE-muovin ja lasikuidun välimaastossa oleva muovityyp-
pi. Kestää lasikuitua paremmin, mutta on polyeteeniä 
jäykempää. 
Royalex
Sandwich rakenteinen ABS-muovista valmistettu materiaa-
li. Käytetään yleensä kanooteissa.

Sandwich (SW)
Eli kerroksessa olevat materiaalit. Jäykistävät paremmin 
kuin yksikerroksiset materiaalit. Välikerros on useimmiten 
umpisoluista materiaalia, joka kelluttaa ja jäykistää run-
koa.

Kaksikoissa peräsimen käyttö on hieman yksiselitteisempää. Nämä pitkät kajakit tarvitsevat useimmiten peräsimen, kos-
ka ovat yksiköitä pidempiä ja yhdessä kajakin hallittavuus vartalotyöskentelyllä on vaativampaa.

Peräsin vai evä?

Rungonmuodot
Brittityylinen “banaani”
Merimelonnassa suosittu, koska muodon ansiosta se 
nousee aallon päälle ja on helposti ohjailtavissa.

Evä Peräsin

Suora
Vesilinja on muotoiltu mahdollisimman pitkäksi, jolloin 
matkanopeus paranee. Kääntyy heikommin, kuin britti  
muotoinen.
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Kanoottien suositustaulukko

Taulukon suositukset ovat suuntaa antavia. Sen avulla voit löytää itsellesi omiin 
tarkoituksiisi sopivan kajakin tai kanootin. Laajemman taulukon löydät 

kotisivuiltamme welhonpesa.fi
Welhonpesä oy Kajakinvalintataulukko 2017 kuvastoon

Pisteytys   n-nnnn Pisteytykset ovat suuntaa-antavia
Joki Järvi Meri Lyhyet retket Pitkät retket Tukevuus Kuntomelonta Melojan Koko

Agile n nnnn nnnn nnnn nn nn nnn XS-L
Alaw/Isel n nnnn nnnn nnnn nn nnn n S-XL
Artic Sea 500 nn nnnn nnnn nnnn nnn nnn nnnn S-XL
Bambu -sarja nnn nnnn nnn nnnn nn nnn nnn XXS-S
Barents LV / Willy B nn nnnn nnnn nnnn nnn nnn nnn S-XL
Bigfoot #1/ LC nnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nn M-XXL
Bigfoot #2 n nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nn M-XXL
Capella nnn nnnn nnnn nnnn nnn nnn n S-XL
Crazy -sarja nn nnnn nnnn nnnn nn nnnn n S-L
Delphin 150/155 nnnn nnnn nnnn nnnn nn nnnn n S-XL
Epic 18X -sarja n nnnn nnnn nnnn nnnn nn nnnn S-XL
Essence 16/17 nnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nn S-XXL
Expression 14/15 nnnn nnnn nnn nnnn nn nnnn nn S-XXL
Fury -sarja nnn nnnn nnnn nnnn nnn nnnn nn S-XL
Inuk n nnnn nnnn nnnn nnn n nnnn S-XL
Islay 14/ LV nnnn nnnn nnn nnnn nn nnnn n S-XL
Mercury nnn nnnn nnn nnnn nn nnnn n S-XL
Miwok nnnn nnnn nn nnnn nnn nnnn n S-XL
Pace 17 Tour nn nnnn nnnn nnnn nnnn nnn nn M-XL
Pace 18 n nnnn nnnn nnnn nnnn nn nnnn M-XL
Pideraq nn nnnn nnnn nnnn nnn nnn n S-L
Pideraq LV nn nnnn nnnn nnnn nnn nnn n XS-M
Raider n nnnn nnnn nnnn nnnn nnn nnn M-Xl
Romany -sarja n nnnn nnnn nnnn nn nnnn n S-XXL
Scorpio -sarja nn nnnn nnnn nnnn nnn nnn n S-XL
Sea Cruiser nn nnnn nnnn nnnn nnn nnnn n S-XXL
Star 530 n nnnn nnnn nnnn nnn nnn n M-XL
Taran/Tarantella n nnnn nnnn nnnn nnnn nn nnn S-L
Tiderace Vortex nnnn nnnn nnnn nnnn nn nnnn n S-XL
Tiwok nnnn nnnn nn nnnn nn nnnn n S-L
Xcite -sarja nn nnnn nnnn nnnn nn nnnn n S-XL
Xplore-sarja nn nnnn nnnn nnnn nnnn nnn nn S-XL
Xtra -sarja nnn nnnn nnnn nnnn nn nnnn n M-XL
Ysak nnn nnnn nnn nnnn nnn nnn n S-L

Joki Järvi Meri Lyhyet retket Pitkät retket Tukevuus Kuntomelonta Melojan Koko
RTM Verso nnnn nnn nn nnnn nn nnnn n XS-L
Fusion S/M/L nnnn nnnn nn nn n nnnn n S-XXL
Core 14 nnnn nnnn nn nnnn nn nnnn n M-XXL
Carolina 14 nnnn nnnn nn nnnn nn nnnn n S-XXL
Aventura-sarja nnnn nnnn nnn nnnn nn nnnn n M-XXL

nnnn nnn nn nn n nnnn n S-XL
Tiwok nnnn nnnn nn nnnn nnn nnnn nn S-L

Malli

Malli

Meri- ja retkikajakit

Expression 11

Yleis- ja jokiretkikajakit

Sivu 1 (2)
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Welhonpesä oy Kajakinvalintataulukko 2017 kuvastoon

Joki Järvi Meri Lyhyet retket Pitkät retket Tukevuus Kuntomelonta Melojan Koko
Atlantic n nnnn nnnn nnnn nnnn nnn nn S-XL
Biwok nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn n S-XL
Brio nnnn nnn n nnnn n nnnn n S-XXL
Dubloon nnnn nnnn nn nnnn nn nnnn nn S-XXL
Mercury -sarja nnnn nnnn nnn nnnn nn nnnn n S-XL
New Freeland nnnn nnnn nn nnn n nnnn n S-XL
Prodigy II nnnn nnnn nn nnnn n nnnn n S-XXL
Star 630 nn nnnn nnnn nnnn nnn nnn nnn S-XL
Star 670 Triple/Family n nnnn nnnn nnnn nnnn nnn nn S-XL
Star Duo nnnn nnnn nnn nnnn nnn nnnn n S-XL
Waterman nn nnnn nnn nnnn nn nn nnnn S-XL
Vista nnnn nnnn nn nnn nn nnnn n S-XL
Oceanic nnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nn S-XL

Joki Järvi Meri Lyhyet retket Pitkät retket Tukevuus Kalastukseen Melojan Koko
Abaco nnnn nnnn nn nnnn nnn nnnn nnnn S-XXL
Disco nnnn nnnn nn nnnn nn nnnn nn X-XL
K-Largo nnnn nnnn nn nnnn nnn nnnn nnnn X-XXL
Midway nnnn nnnn nnn nnnn nnn nnnn nn X-XL
Mojito nnnn nnn n nnnn n nnnn n XS-L
Nalu Outrigger nnnn nnnn nnn nnnn n nnnn nnn X-XL
Ocean Duo nnnn nnnn nn nnnn n nnnn n X-XXL
Ocean Quattro Angler nnnn nnnn nn nnnn n nnnn nnn X-XXL
Paseo Angler nnnn nnn nn nnnn n nnnn nnn X-XL
Triumph 13 Angler nnnn nnnn nnnn nnnn nno nnnn nnnn S-XXL
Moken 10 Lite nnnn nnn nn nnnn nn nnnn nnnn S-XXL
Moken 12,5/14 nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn S-XXL
Lure 10 nnnn nnn nn nnnn nn nnnn nnnn S-XXL
Lure 11,5/13,5 nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn S-XXL

nnnn nnnn nnnn nnnn nnn nnnn nnnn S-XXL
Dagon

Joki Järvi Meri Lyhyet retket Pitkät retket Tukevuus
Epic V7 nnnn nnnn nnnn nnn nnn nnn
Epic V8 nn nnnn nnnn nn n nn
Epic V10 nn nnnn nnnn nn n nn
Epic V14 n nnnn nnnn nn n nn
Quattro nnn nnnn nn nn n n
Speeder nnnn nnn nn nnnn nnnn nnn
Viper 51/55/60 nn nnnn nn nnn nnn nn

Joki Järvi Koski Lyhyet retket Pitkät retket Tukevuus Soolomelonta
Arctic 16 nnn nnnn nnnn nnnn nnn nnn nnn
Broadland 15/16 nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnn nnn
Dumoine nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnn nnn
Keewaydin 15 nnn nnnn nn nnnn nnnn nnn nnnn
Keewaydin 16 / 17 nnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnn nnn

Kolibri nnnn nnnn nnnn nnnn nn nnn nnnn
Mackinaw/Scout nnn nnn nn nnnn nn nnnn nn
Northwind 16 / 17 nnn nnnn nn nnnn nnnn nnn nnn
Northwind Solo / Trillium nnn nnnn nn nnnn nnnn nnn nnnn
Osprey nnnn nnnn nn nnnn nn nnn nnnn
Phoenix nnn nnnn nn nnnn nnn nn nnnn
Prospector 15/16 nnnn nnn nnn nnn nnnn nnn nnn
Upper Canada 16 nnn nnnn nn nnnn nnnn nnn nnnn
Winkkari 175 nnn nnnn nnn nnnn nnnn nnn nn

Avokanootit

Cuda 12 / 14

Malli

Malli
Kilpa- ja kuntokajakit

Malli

Malli

Sit-On-Top kajakit

Kaksikot ja kolmikot

Sivu 2 (2)
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Kajakit

Materiaali Pituus Leveys Paino
ABS 534 cm 57 cm 25 kg

Bigfoot #1 on nimensä mukaisesti suunniteltu isompijalkaisille melojille, jotka eivät halua ahtautua epämukavan ahtaisiin kajakkeihin. 
Istuma-aukon kehittelyssä on otettu huomioon kajakkiin  helppo meno kuin poistulokin. Takakansi on sopivan matala eskimopyöräh-
dyksiin ja  kansiköysistön sijoittelussa on otettu huomioon kaikenlaiset tarpeet, melaparkkia myöten. 

Perinteisistä materiaaleista poiketen Bigfoot on valmistettu erikois ABS-muovista, joka mahdollistaa lasikuitukajakin keveyden, mutta 
on kuitenkin kivikkoihin huolettomampi vaihtoehto. Lisävarusteena peräsin. Melojan koko M-XXL (65-140kg)

LC mallin istuinaukon sisämitta 75cm, normaali mallissa sisämitta 70cm.

Suositun Bigfoot 1:n pohjalta suunniteltu komposiittikajakki on 
sisarmalliaan hieman pidempi ja nopeampi, eivätkä senkään 
ominaisuudet lopu kesken kovimmillakaan keleillä. Runsaasti 
tilaa pakkaukseen kuin myös melojalle.  Varusteluun kuuluu 
peräsin sekä säätöevä. Melojan koko L-XXL (75-150kg)

Bigfoot #1 / Bigfoot #1 LC

Bigfoot #2

Bigfoot #1 offers good access into cockpit and room for large feet and is well performing kayak in the most demanding conditions. It 
has low back deck to ease eskimo rolls and less wind resistance. We have found hull almost zero weathercocking and excellent cruising 
speed. Expedition version has two oval hatches, back and front dayhatch, deckfitting, deck ropes, footrest and backrest. 
Bigfoot 1 is made from special ABS-plastic that is light and looks as fibreglass but with better durability when hitting the rocks. Bigfoot 
#1, normal size cockpit 70cm, Bigfoot #1 LC inside lenght 75cm

Slightly larger and faster version from the original Bigfoot #1. This model has more room for the paddler nad for equipment. XL-sized 
cockpit entrance and higher front deck, makes entry more easier for larger people. Rudder and skeg included.

Welhonpesä
Omasta mallistostamme löydät suomalaisiin vesistöihin suunniteltuja laitteita niin yksikkö- ja kaksikkojakkien kohdalta, kuin myös 
kanoottipuolelta. Kuitumallit valmistamme Lasikuitu-Diolenistä tai Hiilikuitu-Kevlar materiaaleista, polyeteeniset kajakkimme valmis-
tetaan Iso-Britanniassa.

Materiaali Pituus Leveys Paino
Lasikuitu - Diolen 555 cm 57 cm 25 kg

Hiili - Kevlar 22 kg
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Kajakit

Materiaali Pituus Leveys Paino
Lasi-diolen 485 cm 53 cm 20 kg
Hiili/Kevlar 18 kg

Pieni ja keskikokoiselle melojalle suunniteltu retkikajakki joka on 
valmistettu täysin Suomessa! Herkkä- ja kevytliikkeinen 
runkomalli, joka vastaa useimpien nykymelojien toiveita. 
Pakkaustilaa on tehostettu lisäämällä kurkistusluukku taakse ja kan-
si on muotoiltu matalaksi pienempiä melojia ajatellen. Saatavilla 
myös peräsimellä. Melojan optimipaino n.55-85kg.

Barents LV

For small and medium sized paddlers. Very light and stiff construction and the hull is designed to be easily manuvarable and light to 
paddle. Packing is made easier with small rear hatch and deck is low-profile, optimal for smaller paddlers.

Materiaali Pituus Leveys Paino
Lasi-Diolen 526 cm 57 cm 24 kg
Hiili-Kevlar 22kg

Suosittelemme Willy Barentsia jo alun alkaen ensimmäiseksi ka-
jakiksi lajissa aloittaville naisille ja miehille. Tukeva ja tilava run-
komalli riittää pitkälle harrastuksen edetessä.

Willy Barents

We recommend Willy Barents for even beginners. Famous for its stability and manuverability it’s perfect for beginners and active 
paddlers.
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Kajakit

Star 530

Materiaali Pituus Leveys Paino
Lasi-Diolen 530 cm 56 cm 24 kg

Hiili-Kevlar 21 kg

Pituuteensa nähden erittäin nopea ja kevytkulkuinen Star 530 
on oikea valinta keskikokoisille retkimelojille. Star 530 tottelee 
melojan liikkeitä monia muita merikajakkeja herkemmin ja on 
siten hallittavissa kovissakin keleissä. Tällä kajakilla on melottu 
tonnarilistan kärkitulos yli 10 000 km melontakauden aikana. 
Päiväluukku ja säätöevä vakiona.

Star 530 Combination of good speed, stability and easy direction control is great choice for small to medium sized paddlers. Standard 
equipment is skeg, optional rudder.

Pideraq

Materiaali Pituus Leveys Paino
Lasi-Diolen 530 cm 56 cm 24 kg

Hiili-Kevlar 21 kg

Pideraq on keskikokoisen melojan unelmakajakki. Helposti hal-
littava mittoihinsa nähden tukeva ja kevytkulkuinen kajakki joka 
tottelee erittäin herkästi melojan liikkeitä. Suunnittelun lähtö-
kohtana on ollut merikelpoisuuden parantaminen lisäämällä 
kajakin ketteryyttä menettämättä kuitenkaan kevytkulkuisuutta.  
Säätöevä vakiona. Peräsin lisävarusteena.

Pideraq Dream for light and medium weight paddlers. Easy manouverability, relatively good stability and high speed are main charac-
ters of this kayak. Four hatches and three bulkheads, deck ropes, footrests are standard, optional are either rudder or skeg.

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE SW 502 cm 53 cm 23 kg

Rotaatiovalettu polyeteeni-merikajakki on Pideraqin pohjalta 
suunniteltu kevytkulkuiseksi pienille ja keskikokoisille melojille. 
Kevytkulkuinen ja näppärästi käsiteltävä runkomalli. Saatavilla 
myös peräsimellä.

Pideraq LV

Pideraq LV Rotomoulded polyethylene seakayak is designed to be little sister of Pideraq: maneuverable, easy going kayak for small and 
medium size paddlers. Expedition version has bulkheads, retractable skeg, 24 cm round rubber hatch in front and 46 cm oval rubber 
hatch rear, deck ropes, footrests and backrest. Rudder is optional.
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Kajakit

Star 530

Pideraq

Materiaali Pituus Leveys Paino
Lasikuitu-Diolen 570 cm 56 cm 25 kg

Hiili-Kevlar 22 kg

Star 570 / 570 LC 

Tilava ja kevytkulkuinen meriretkikajakki pidemmille retkille. 
Korkean kannen ansiosta isompikoipiset melojatkin mahtuvat 
kyytiin. Saatavilla LC-versio pidennetyllä aukolla.

Large and fast touring kayaks for medium and large paddlers. High deck allows bigger paddlers to enter more easily and packing 
space is enough for week long trips. Avaible also as LC-version. 

Arctic Sea 500 / Sea 530

Arctic Sea 500 on pitkän vesilinjansa ansiosta suuntavakaa ja no-
peakulkuinen kajakki. Edestä kapea ruotsalaistyyppinen muotoi-
lu tekee tästä pykälää sporttisemman ja antaa mahdollisuuden 
meloa myös jalat yhdessä. Vakiona peräsin. 2017 uutuutena 
pidempi rinnakkaismalli 530

Fast and sleek Arctic Sea 500, with it’s swedish type hull design. In this model, the large cockpit allows you to paddle feet together and 
get more power for paddling. Rudder included. New for 2017 longer 530 model.

Materiaali Pituus Leveys Paino
Lasikuitu 500 cm 56 cm 24 kg
Lasikuitu 530 cm 534 cm 26 kg 

Pideraq LV

Spectre
Rakenne Pituus Leveys Paino

Club 512 cm 53 cm n. 26 kg
ACF 512 cm 53 cm n. 24 kg

Spectre  MV on luotu keskikokoiselle melojalle kajakiksi joka  vakaa ja hauska tyhjänä tai täyteen pakattuna suuremassakin surffiaallo-
kossa. Hillityn V- pohjan ja pitkän vesilinjan ansiosta kajakki on nopea ja mukava meloa Suomen vesistöissä. Varustettu kotimaisilla ja 
laadukkailla kajaksportin komponenteilla. 
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Kajakit

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE / PE SW 440 cm 60 cm 22 kg

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE / PE SW 500 cm 60 cm 25 kg

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE SW 506 cm 57 cm 24 kg

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 400 cm 64 cm 23,5 kg

Ysak

Miwok

Tiwok EVO

Verso

Hyvin varusteltu polyeteenimuovinen kajakki sopii niin järvi-, 
joki- kuin meriretkillekin. Helposti hallittava Miwok menestyi 
erinomaisesti Retki-lehden testissä sijoittumalla toiseksi, kun 
Tiwok vei voiton.  Peräsin lisävarusteena.

Retkilehden jokiretkikajakkitestin voittaja! Miwokin lyhyempi ja 
ketterämpi sisarmalli on todistetusti erinomainen kajakki joki- ja 
järviretkeilyyn. Evo malli varustettu kuvassa näkyvällä isommalla 
istuinaukolla. Peräsin lisävarusteena.

Brittiläistyylinen retkijakakki keskikokoisille melojille. Mukava kajakki 
myös vasta-alkajille. Evä vakiona.

Verso on hyvä yleiskajakki moneen menoon 
päiväretkistä viikonloppuretkiin. Kajakin 
runko pohjautuu retkilehden testivottaja 
Tiwokiin, eli tunnusomaisia piirteitä ovat 
huolettomuus, käsiteltävyys ja pituuteen 
nähden hyvä retkivauhti.

Carolina 12/14
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Kajakit

Malli Materiaali Pituus Leveys Paino
12 PE 366 cm 66 cm 22 kg
14 PE 427 cm 62 cm 24 kg

Malli Materiaali Pituus Leveys Paino
16 PE 500 cm 57 cm 26 kg
17 PE 518 cm 58 cm 28 kg

Malli Materiaali Pituus Leveys Paino
11 PE 353 cm 65 cm 20 kg
14 PE 442 cm 59 cm 24 kg
15 PE 456 cm 61 cm 26 kg

Perceptionin kajakkimallit pidemmille retkille. Laatu, suorituskyky ja varustelutaso kärkipäätä. Lyhyempi 16 malli pienille ja keskiko-
koisille melojille, suurempi 17 kookkaammille melojille, tai keskikokoisille melojalle, joka haluaa reilummat pakkaustilat pidemmille 
retkille. Markkinoiden monipuolisin säädettävä istuin, säätöevä, jalkatuet, laipiot ja päiväluukku kuuluvat mm. vakiovarustukseen  
“The Essence kayaks from Perception are built to perform in the ocean with a design that provides a blend of speed and stability” 
“Essence straddles the sweet spot between speed and maneuverability. “.

Tukeva peruskajakki erittäin isolla istuma-aukolla, johon melojan 
on helppo sujahtaa sisään. Mallissa on myös korkeampi selkätuki 
jossa on korkeussäätö.

Menestyneen Essence sarjan pohjalta suunniteltu lyhyempi ”allround retkikajakkimallisto”, joka ajaa monen kajakin virkaa ja on silti 
todella hauska ja nautinnollinen meloa. Mittaisekseen liukaskulkuinen retkikajakki, soveltuu hyvin päivä ja viikonloppuretkille,  mutta 
johon mahtuu tarvittaessa viikonkin tarpeet.
Kajakeissa vakiona uuden tyyppinen säätöevä, joka parantaa hallittavuutta kovemmassa tuulessa ja aallokossa. Evän säätömekanismi 
on suunniteltu niin ettei se rikkoudu läheskään yhtä helposti kuin useimmat muut systeemit. Helposti sisäänmentävä L-koon aukko, 
hyvin säädettävä istuin ja mukava Zone-istuinvarustelu vakiona.
”Kevytkulkuinen yleisretkikajakki, jossa on tukevuutta ja ketteryyttä sopivassa suhteessa.”
Ketterämpi 11’ malli pienemmille reissuille ilman etuluukkua.

Essence 16/17

Expression 11/14/15

Carolina 12/14
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Welhonpesä oy

Kajakit

Koko Materiaali Pituus Leveys Paino
LV PE SW 508 cm 53 cm 28 kg

MV PE SW 525 cm 58 cm 29 kg
HV PE SW 535 cm 61 cm 32 kg

Malli Materiaali Pituus Leveys Paino
160 PE 495 cm 56 cm 23 kg
166 PE 505 cm 56 cm 24 kg

Malli Pituus Leveys Paino
LV 531 cm 54 cm 22-24 kg

MV 541 cm 54,5 cm 23-28 kg
HV 548 cm 57 cm 24-28 kg

Capella 160/166

Isoaukkoinen retkikajakki, jossa on mukavasti pakkaustilaa 
ja ketteryyttä. Sopii myös isokenkäiselle. Säätöevä vakiona.

Uudistettu versio!
Retkilehden testivoittaja ja suosittu meriretkikajakki. 
Jäykkärakenteinen ja helposti käsiteltävä runkomalli tekee 
tästä hyvän vaihtoehdon myös aloittelijoille. 

Brittityylisten kuitukajakkien aatelia. Saatavilla tilauksesta 
halutuilla rakenteilla, väreillä ja varustelulla. Kolme eri 
kokoa.

Scorpio MKII LV/MV/HV

Cetus LV/MV/HV

UUTUUS

Materiaali Pituus Leveys Paino
 160 - PE 485 cm 56 cm 27 kg
170 - PE 512 cm 58 cm 28 kg

Pieni- ja keskikokoisen melojan peräsinkajakki jossa hinta-laatu 
suhde kohdallaan. 

Kumiluukut, päiväluukku melojan edessä, kansiköysistö, säädet-
tävä ristiselän tuki, helpposäätöiset jalkatuet ja peräsin vakiona. 

Tourlite 160 / 170

Buccaneer

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE SW 525 cm 58 cm 26 kg

 The Buccaneer stands outs much of as on the water. At 
450cm this high performance day boat with obvious tou-
ring capabilities is a must have for anybody looking for a 
recreational kayak with some- thing more than the usual.
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Kajakit
Scorpio MKII LV/MV/HV

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE SW 525 cm 58 cm 26 kg

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 505 cm 60 cm 27 kg

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 420 cm 63 cm 25 kg

Materiaali Pituus Leveys Paino
Solo - PE 414 cm 60 cm 23 kg

Tandem - PE 543 cm 60 cm 35 kg

Mukava peruskajakki, joka sopii niin aloittelijoille, vuokraamoille 
kuin peruskurssilaisille.

Alkuvakaa ja tilava viikonloppureissuille. Peräsin vakiona.

Mercury Solo / Tandem

Jack

SeaCruiser

Modulaaristen kajakkien lippulaiva. Retkikajakiksi muotoiltu Mer-
cury on näppärämpi säilöä, kuljettaa ja muokata melojamäärälle 
sopivaksi. Osien kiinnitys tapahtuu nopeasti räikkämekanismilla. 
Peräsinevä vakiona.

Pitkä, nopea ja tilava PE-sandwichistä valmistettu Sea Cruiser 
on oiva valinta melojalle, joka arvostaa kajakin huolettomuutta. 
Saatavissa pelkällä säätöevällä tai säätöevällä ja peräsimellä 
varusteltuna.

Materiaali Pituus Leveys Paino
Islay 14 - PE 427 cm 60 cm 24 kg

Islay 14 LV - PE 420 cm 57 cm 23 kg

Materiaali Pituus Leveys Paino
150 - PE SW 457 cm 55 cm 25 kg
155 - PE SW 485 cm 57 cm 27 kg

Tasapohjainen retkikajakki, joka on suunniteltu ketteryyden eh-
doilla. Kevyesti surffaava ja kahtena eri kokona.

Islay 14 /14 LV Delphin

Näppärä yleisretkikajakki joille, järville ja merenrannoille. Kevyes-
ti surffaava ja tukeva.

Aventura 125 /140

Materiaali Pituus Leveys Paino
125 - PE 381 cm 68 cm 26 kg
140 -PE 420 cm 66 cm 29 kg

Uutuus kajakkimallisto Feelfreeltä. Varustettu nostoevällä.

Core 14

Core Evo 15

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 450 cm 56 cm 24 kg

Mukava ja monipuolinen peruskajakki, joka sopii myös aloitteli-
joille ja vuokraamoille. Suunnitellut Björn Thomasson.
Sis. laipiolliset tavaratilat, topattu istuin säädettävällä ristise-
läntuella, helpposäätöiset SmartTrack tyyliset jalkatuet ja evä 
vakiona.
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Kajakit

Malli Pituus Leveys
Xceed S 540 cm 53 cm
Xceed 540 cm 54 cm

Xceed X 550 cm 57.5 cm

Malli Pituus Leveys
Xplore S 530 cm 51 cm
Xplore M 530 cm 54 cm
Xplore L 550 cm 54 cm
Xplore X 550 cm 61 cm

Uuden sukupolven merikajakki mallisto, joka valmistetaan Euroo-
passa Nelon tehtaalla.

Tideracen retkikajakkimalliston lippulaiva. Unelmakajakki kun 
haet kevytkulkuista ja kovassakin kelissä herkästi hallittavaa 
retkikajakkia. 

Xplore -sarja

Xceed - sarja

G-Core
Sarjan edullisin rakennemateriaali. Kansi on käsinlaminoitu neljästä eripaksuisesta lasikuitumatosta ja ohuesta 
foamilevystä. Pohjan rakenne on valmistettu vakuumitekniikalla paksummasta kuitumateriaalista ja foamilevyistä 
mahdollisimman tiiviksi ja kestäväksi paketiksi. Kaiken lisäksi pohja on lämpökäsitelty uunissa. Kansi- ja pohjara-
kenteet on vahvistettu erikseen kuluvimmista kohdista.

G-Core Lite
Samankaltainen rakenne kuin perinteinen G-Core, mutta koko runko on valmistettu vakuumitekniikalla hieman 
ohuemmaksi ja keveämmäksi. Ideana on painon säästäminen, tinkimättä kuitenkaan liikaa kestävyydestä.
Tämä rakenne on saatavilla vain muutamista malleista.

Hardcore
Aktiivimelojien suosikki. Kansi ja pohja ovat valmistettu vakuumitekniikalla ja materiaalina on käytetty sisem-
missä kerroksissa sitkeämpää , kevyempää ja huomattavasti kestävämpää hiili-kevlaria. Tällöin runkoon saadaan 
enemmän murtolujuutta ja kokonaispainoa pienemmäksi.

Merikajakkien huippumerkki Tideracelta löytyy aktiivisen merimelojien, kouluttajien ja oppaiden käyttöön runsaasti eri malleja. 
Kajakit valmistetaan korkealaatuisista materiaaleista uunitustekniikalla joka edustaa kuitutekniikan hi-endiä. Tällöin rakenteista tulee 
kestäviä ja jäykkiä.

Xtra -sarja

Vortex

UUTUUS
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Kajakit

Xplore -sarja

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE - SW 505 cm 56,5 cm 25 kg

Malli Pituus Leveys
Xcite 532 cm 54 cm

Xcite S 500 cm 50 cm

Malli Pituus Leveys
Xtra 505 cm 56 cm

Xtra HV 505 cm 56,5 cm

Xciten pohjalta suunniteltu lyhyempi aallokko “play boat”, erino-
mainen surffeissa ja temppuilussa. 

Ohjaajien ja aallokossa melovien unelmakajakki! Muihin 
valmistajiin verrattuna ylivertainen laatu ja kestävyys. Xcite sopii 
mainiosti keski- ja isompikokoisille melojille, pienille melojille 
suosittelemme Xciten sisarmallia Xcite S:ää. 

Xcite -sarja

Xtra -sarja

Vortex

Erittäin ketterä ja kevyesti surffaava meriretkikajakki. Xtra -kaja-
kin muovinen versio. Tämä versio on valmistettu huolettomam-
masta polyeteenistä.
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Kajakit

Malli Pituus Leveys
Pace Tour 522 cm 53 cm

Pace Tour S 522 cm 52,5 cm

Malli Pituus Leveys
Pace 18 549 cm 53,5 cm

Malli Pituus Leveys
Pace Evoke 480 cm 54 cm

Menestyneen Pace 18 mallin pohjalta suunniteltu keskikokoisen 
melojan vauhdikas retkikajakki jolla pärjää kovemmissakin aallok-
ko-olosuhteissa. Peräsin vakiona.

Pace Action

Pace Tour / Pace Tour S

Pace 18

Nopea ja tilava meriretkikajakki pitkillekkin reissuille. Pykälää 
ketterämpi käsitellä kuin Pace 18, mutta nopeampi kuin Xplore 
sarja. Peräsin vakiona.

Nopea ja kevytkulkuinen pitkänmatkan meriretkikajakki.
Peräsin vakiona.
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Kajakit

Pace Action

Pace Tour / Pace Tour S

Pace 18

Kayman

Malli Pituus Leveys Paino Diolen - Kevlar  Paino Hiili-versio
Fury 520 cm 54 cm 26 kg 23 kg

Fury MV 512 cm 53 cm 25 kg 22 kg
Fury LV 510 cm 51 cm 25 kg 22 kg

Malli Materiaali Pituus Leveys Paino
MV Diolen-Kevlar 460 cm 53 cm 26 kg
HV Diolen-Kevlar 480 cm 56 cm 27 kg

Materiaali Pituus Leveys Paino
Diolen-Kevlar 549cm 52 cm 26 kg

Kayman Kayaksin ’’Play on the sea’’ -kajakki. Rungon muodon ansiosta saat hyvän nopeuden, kiihtyvyyden ja ohjattavuuden. Lujuu-
tensa ansiosta Rannikkokajakkien aatelia.

Crazy on aallokossa leikittelijän unelma työkalu. Pohjanmuodon 
johdosta ohjattuvuus on huippuluokkaa ja surffaaminen entistä 
vauhdikkaampaa. Kaksi eri kokoa.

Kuntokajakin nopeus, mutta merikajakin ominaisuudet samassa 
paketissa. Raider on tehty melojalle, joka haluaa nauttia sekä 
lyhyistä muutaman tunnin reissuista että useamman päivän 
retkistä. Vakiona evä ja peräsin.

Crazy -sarja

Fury -sarja

Raider
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Kajakit

Malli Pituus Leveys Paino
LC 545 cm 50 cm 16-24 kg

T (Touring) 545 cm 53 cm 17-25 kg
GT 545 cm 54 cm 17-24 kg

Greenland LC / T / GT

Zegulin valmistamat Grönlantilaiskajakit tilauksesta.

Arrow Play -sarja

Malli Pituus Leveys
LV 509 cm 53,5 cm

MV 517 cm 53,5 cm
LV PE /MV PE 517 cm 53,5 cm

HV 514 cm 54 cm

Ketterä ja kevyesti surffaava kajakkisarja satunnaiseen päivä- ja 
viikonloppuretkeilyyn. Kolme kokoa ja myös PE-muovinen vaihto-
ehto saatavilla.

Materiaali Pituus Leveys Paino
Komposiitti 560 cm 54 cm 20 - 25 kg

Tilaustuotteet

Materiaali Pituus Leveys Paino
Komposiitti 555 cm 51,5 cm 18 kg

Agile

Monelle melojalle sopiva meriretkikajakki. Saatavilla myös perä-
sinevällä.

Greenland Agile on markkinoiden nopein grönlantilaismalli. Agile  
soveltuu mainiosti kuntomelontaan aallokkoisissakin olosuhteis-
sa kuin pidennetyille viikonloppuretkillekin. Saatavana kustomoi-
dulla värityksellä ja edessä olevalla päiväluukulla.

Skinner

Journey

Malli Materiaali Pituus Leveys Paino
13,5 PE 410 cm 58 cm 23 kg
14 PE 430 cm 62 cm 25 kg

Jacksonin valmistama retkikajakki monentyyppiseen käyttöön. 
Tukevuutta ja tilaa löytyy reippaasti. Saatavilla myös peräsimellä.

Materiaali Pituus Leveys Paino
Lasikuitu 539 cm 52 cm 23,5 kg

ACF 539 cm 52 cm 23 kg

DD Greenland

Herkkäliikkeinen ja mukavasti hallittava grönlantilaiskajakki.
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Kajakit

Malli Pituus Leveys
Pilgrim 480 cm 50 cm

Pilgrim Expedition 519 cm 50 cm
Latitude 524 cm 50 cm

Pilgrim / Latitude

Malli Pituus Leveys
Romany Classic 485 cm 54 cm
Romany Excel 510 cm 56,5 cm

Romany LV 487,5 cm 54,4 cm
Romany Surf 492 cm 55 cm

Romany Sport PE 489 cm 54 cm
Sportive PE 475 cm 53 cm

Ohjailtavuus, suuntavakaus ja sulavat aallokko-ominaisuudet 
samassa kajakissa. Brittityylinen kajakki matalallatakakannella, 
jolla pyöräyttää eskimot helposti. Keyhole -aukko antaa hyvän 
pidon ja kontrollin. 2018 Uutuutena Sportive PE RM pienemmille 
melojille.

Romany -sarja

Malli Pituus Leveys
Explorer 533,5 cm 54 cm

Explorer HV 533,5 cm 56 cm
Explorer LV 532,5 cm 54,5 cm

Sulavalinjainen työkalu pidemmille retkille. Reilut pakkaustilat ja 
kohtuullisen ketterä ja kevyt käsiteltävyys. Pitempikoipisillekkin 
soveltuva Keyhole istuinaukko.

Explorer -sarja

Pienemmille melojille suunniteltu ketterä ja pienivolyyminen 
kajakki. Kapea runko ja napakka istuintuntuma. Expedition versio 
isommilla tavaratiloilla.

Malli Pituus Leveys Paino
Wind Solo 505 cm 54 cm 18-26 kg

Wind Solo PE 505 cm 54 cm 27-29 kg
Wind 535 535 cm 54 cm 19-27 kg
Wind 555 555 cm 54 cm 27-29 kg
Wind 585 585 cm 54 cm 20-28 kg

Wind -sarja

Suorarunkoinen retkikajakkisarja. Malleissa on jyrkähkö v-pohja, 
mukavasti pakkaus- ja istumatilaa. Vakiona etupäiväluukku ja 
evä.

Malli Pituus Leveys Paino
Reval Mini 483 cm 52 cm 17 - 24 kg

Reval Mini LC 490 cm 54 cm 18 - 25 kg
Reval Mini LC PE 490 cm 54 cm 25 - 57 kg

Reval Midi 520 cm 54 cm 17 - 23 kg
Reval Midi PE 515 cm 56 cm 27 - 29 kg

Reval 555 cm 54 cm 19 - 25 kg
Reval HV 535 cm 56 cm 19 - 26 kg

Reval -sarja

Perinteistä muotoilua edustava Reval-mallisto on varustettu 
reilummalla rokkerilla ja tilavilla hyteillä. Sarjasta löytyy useita 
eri kokoja sopien melojan tarpeisiin.

NDK

NDK

NDK

Arrow Bara / Nuka GT

Malli Pituus Leveys Paino
Bara 525 cm 56 cm 18-27 kg

Bara PE 525 cm 56 cm 32-34 kg
Nuka GT 505 cm 52 cm 16-23kg

Nuka GT LV PE 505 cm 52 cm 26-28 kg
Nuka GT MV PE 505 cm 52 cm 26-28 kg

UUTUUS

Herkkäliikkeinen ja sulavalinjainen merikajakki joka soveltuu 
mainiosti Suomen vesistöihin.
Laatu ja suorituskyky harmoniassa - tällä kajakilla et varmasti jää 
porukasta!

UUTUUS
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Kajakit

Malli Pituus Leveys
Alaw 521 cm 53 cm

Alaw Bach 521 cm 53 cm
Isel 513 cm 53 cm

Alaw:it ja Isel ovat suunniteltu koville aalloille joissa yhdistyvät 
ohjailtavuus, nopeus ja vakaus.  Mallit sopivat retkikajakeiksi, 
mutta eivät jätä ketään kylmäksi surffailussa ja leikittelyssä.
Alawissa on reilusti kansitilaa ja Bach on tästä madallettu versio. 
Iselistä löytyvät samat ominaisuudet, mutta pienemmälle melo-
jalle paremmin soveltuvana.

Alaw/Alaw Bach/Isel

Rockpooliin huipputason merikajakit valmistetaan tilauksesta asiakkaan toivomilla 
grafiikoilla.
Muutamista versioista löytyy koemelottavat Demoversiot hyllystä.
 

Rakenteet:

Standard
Käsilaminoitu lasikuitu

Vac 2
Vakuumi laminoitu
Lasikuitu ja -diolen
Vahvistettu hiili/kevlarilla ja Sphretexilla

Premier
Vakuulaminoitu
Lasikuitu ja- diolen sekä hiili/kevlar
Vahvistettu hiili/kevlarilla ja Sphretexilla

Malli Pituus Leveys
GT 543 cm 53 cm

Rockpool GT on iso tilavuuksinen meriretkikajakki. Pituuteensa 
nähden helposti ohjailtava kajakki liikkuu vedessä sulavasti ja vai-
vattomasti. Kajakki on tehty sekä pitkiä, jopa viikkojen mittaisia 
reissuja, sekä lyhyitä päiväretkiä varten.

GT

Malli Pituus Leveys
Tarantella  n. 549cm  n. 52cm
Taran 16 508cm 51,5 cm
Taran 18 549cm 52cm

Taran sarjasta löydät itsellesi sopivan pitkänmatkan kajakin, 
jossa on erinomainen runkonopeus sekä asialliset pakkaustilat. 
Uutena mallina on Tarantella joka soveltuu parhaiten pienem-
mille melojille.

Taran -sarja
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Kajakit

Inuk

18X / 18X Sport

Malli Pituus Leveys Paino
18X 548 cm 55,88 cm 16-19 kg

18X Sport 548 cm 55,88 cm 17 - 19,5 kg

Epicin huippulaatuinen meriretkikajakki. Suunniteltu varta vasten 
kokeneemmille aktiivimelojille runsaalla tavaratilalla. Sport malli  
melojille, jotka kaipaavat lisävakautta.

Inuk on aina ollut ja on yhä erittäin suosittu malli vaativissa 
maratonmelontakilpailuissa ympäri Eurooppaa. Pyöreäpohjai-
nen runko tekee mallista erittäin nopean ja suuntavaakaan.

Materiaali Pituus Leveys Paino
Komposiitti 550 cm 50 cm 20 - 22 kg

GPX

Materiaali Pituus Leveys Paino
Komposiitti 394 cm 63,5 cm 12,5 - 15 kg

Erittäin kevyt peruskajakki päivä- ja viikonloppuretkille. 

Materiaali Pituus Leveys Paino
Komposiitti 488 cm 58,4 cm 16 - 18,5 kg

16X

Erittäin kevyt ja jämäkkä meriretkikajakki hieman lyhyemmille 
retkille.
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Kajakit

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 370 cm 58 cm 17 kg

Malli Materiaali Pituus Leveys Paino Melojan paino
12,5 Komposiitti 377 cm 50,5 13 - 15 kg 15 - 60 kg
13,5 Komposiitti 400 cm 51 cm 14 - 16 kg 40 - 65 kg

Bambu 12.5 / 13.5

Carolina 12XS

Lasten- ja nuortenkajakit

Vihdoin myös lapset saavat nauttia melonnasta omalla retkikajakilla! Täysin varusteltuna alle 15 kiloinen Bambu on nopea, suuntava-
kaa ja helposti hallittava kajakki, jolla perheen pienimmät pääsevät melomaan rintarinnan aikuisten kanssa. Expedition varustelussa 
vakiona peräsin, säädettävät jalkatuet, selkätuki, laipiolliset etu- ja takatavaratilat, sekä päiväboksi melojan edessä johon mahtuu 
esim. n. 0,5l juomapullo.  

Erikoistilauksesta saatavilla  myös muita värejä ja rakenteita

Näppärän kokoinen lastenkajakki suojaisille vesille. Soveltuu 
parhaiten alle 50kg melojille.
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Kajakit

Bambu 12.5 / 13.5

Carolina 12XS

Lasten- ja nuortenkajakit

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE SW 530 cm 65 cm 36 kg

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE SW 530 cm 67 cm 35 kg

Biwok EVO

Suomen suosituin ja myydyin muovikaksikko. Testivoittaja Star 
630 pohjalta suunniteltu tukeva ja kevytkulkuinen runkomalli  
sopii myös aloittelijoille. Sopivasti pakkaustilaa viikonloppuretkei-
lyyn merellä, järvillä ja joilla. Peräsin vakiona.

Tukeva ja hyvin varusteltu retkikaksikko. Päivitetty versio nyt 
isommilla aukoilla ja helpommin säädettävällä istuinvarustelulla.
Peräsin vakiona.

Star Duo
Kaksikkokajakit

Doubloon
Materiaali Pituus Leveys Paino

PE SW 510 cm 68 cm 34 kg

Hyvä yleiskaksikko joelle, järvelle ja merelle. 

Peräsin vakiona, tunnettu Point 65 laatu.

UUTUUS
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Kajakit

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 395 cm 83 cm 33 kg

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 442 cm 79 cm 33 kg

Luokassaan markkinoiden myydyin avokajakki. Hyvin varusteltu 
ja nopea avokaksikko virkistysmelontaan ja lyhyemmille retkille.  
Prodigyä pystyy säädettävän ja todella mukavan Zone DLX- istui-
men ansiosta käyttämään helposti myös yksin melottaessa. Va-
kiovarustelussa mm.  vesitiivis tavaratila kumiluukulla, köysistö, 
säädettävät jalkatuet. Lisävarusteena lastenistuin, aukkopeite ja 
peräsin.

Mukava mökkikaksikko pienimuotoiseen retkeilyyn ja 
kalasteluun.

Prodigy II

Brio

Oceanic 180T

UUTUUS

Scandinaavista designiä ja käyttäjien toiveita kuunnellen. Pitkä ja tilava polyeteenikaksikko. Tukevan runkomallin ja suuren tilavuu-
den ansiosta malli soveltuu päiväretkien lisäksi, myös pidemmille matkoille. Keskiaukkoon saat mukaan pienemmän matkalaisen tai 
pidempien vaelluksien tarvikepakkaaminen luonnistuu helpommin. Oceanic 180T  on valmitettu patentoidusta xD polyeteenistä joka 
on edullisia perusmuoveja selvästi jämäkämpi.
Varustelu: Peräsin. Keskiaukko lisämatkalaiselle tai varusteille. Isot pakkausluukut. Säädettävät jalkatuet. Säädettävät selkätuet

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 550 cm 72 cm 40 kg
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Kajakit

Prodigy II

Materiaali Pituus Leveys Paino
Komposiitti 670 cm 65 cm 33-37 kg

Materiaali Pituus Leveys Paino
Komposiitti 670 cm 60 cm 24 - 28 kg

Star 630 Nova 

Star Triple

Waterman

Atlantic / Atlantic Nova

Päivitetty malli Suomen suosituimmasta kuitukaksikko testivoit-
tajastamme. Erinomaisen runko mallin lisäksi Stariin on lisätty 
mm. päiväluukut ja istuma-aukot suurennettu. Peräsin tietenkin 
vakiona. Saatavilla myös kevyempänä Hiili-Kevlar versiona.

Materiaali Pituus Leveys Paino
Komposiitti 630 cm 63 cm 32 kg

Star 630 -kaksikon tilavampi versio himoretkeilijöille ja isokenkäi-
sille. Saatavilla myös kevyempänä Hiili-Kevlar versiona. Peräsin 
vakiona

Portugalilaisten sporttinen pyöreäpohjainen kaksikko. Levyjal-
katuet ja kevyt rakenne tekevät tästä kuntoilijoiden suosikin. 
peräsin vakiona. Saatavana myös pohjaperäsimellä.

Suositun Star 630 isoin retkiversio pidennettynä ja lisäaukolla. 
Reilusti enemmän pakkaus- tai matkustustilaa kajakin keskellä. 
Peräsin vakiona.

Materiaali Pituus Leveys Paino
Komposiitti 630 cm 63 cm 32 kg

Oceanic 180T
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Kajakit

Martinista löytyy huomattavasti enemmän tukevuutta kuin Mer-
curysta, mutta samat modulaariset ominaisuudet. Soveltuu par-
haiten aloittelijoille. Aktiiviperäsin vakiona.

Tästä sit-on-topista voi muunnella yksikön, kaksikon tai lisäosilla 
useammankin ihmisen kajakin. Nopea ja näppärä purkaa osiin 
varastointia ja kuljetusta varten.

Materiaali Pituus Leveys Paino
Solo - PE 414 cm 60 cm 23 kg

Tandem - PE 543 cm 60 cm 35 kg

Mercury Solo / Tandem

Materiaali Pituus Leveys Paino
Solo - PE 285 cm 70 cm 22 kg

Tandem - PE 416 cm 70 cm 35 kg
Materiaali Pituus Leveys Paino
Solo - PE 295 cm 75 cm 22 kg

Tandem - PE 416 cm 75 cm 35 kg

Modulaarikajakit Point 65N

Modulaarikajakkien suosituin malli. Uusin versio on suunniteltu kevytkulkuiseksi ja merikelpoiseksi retkikajakiksi. Moduulien kiinnitys 
tapahtuu näppärällä räikkämekanismilla ja rungon saa hetkessä muunneltua yksiköksi, kaksikoksi tai vaikka kolmikoksi. Kuljettamisen 
ja säilömisen helpottamiseksi kärkiosan saa ujutettua hytin sisään. Peräsinevä vakiona.

Tequila Martini

Sit On Top kajakit
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Kajakit

Mercury Solo / Tandem

Modulaarikajakit Point 65N

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 370 cm 88 cm 29 kg

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 412 cm 90 cm 34 kg

Kevytkulkuinen ja huoleton Sit-On-Top-kaksikko, jossa keskellä 
paikka myös lapselle tai soolomelontaan. Ocean Duo soveltuu 
erinomaisesti kalasteluun ja retkeilyyn joella, järvellä ja merellä 

Helppoon ja huolettomaan Ocean Quatroon mahtuu nimensä 
mukaisesti jopa neljä melojaa. Ocean Quatrolla pystyt tekemään 
lähestulkoon kaiken mitä veden päällä haluat harrastaa. Saatavil-
la useita eri lisävarusteita.

Ocean Duo

Ocean Quatro

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 370 cm 88 cm 29 kg

Tukeva kolmikko, jossa pienimmän melojan saa istutettua keskel-
le. Melojien taakse voit myös kiinnittää tynnyrit tavaroita varten.

Tribal

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 440 cm 65 cm 23 kg Materiaali Pituus Leveys Paino

PE 428 cm 65 cm 23 kg

Nopea, kevytkulkuinen ja huoleton retkikajakin runkoon pohjau-
tuva sit-on-top, jolla taittaa pidempiäkin retkiä. 

MidWay Disco+

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 250 cm 76 cm 16 kg

Hauska lyhyempi sit-on-top, nautiskeluun, lyhyille retkille, 
kalasteluun ja luontokuvaukseen. Selkätuki lisävarusteena.

Mojito

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 483 cm 146 cm 30 kg

Sekoitus aitoa Havaijilaista perinnettä ja modernia teknologiaa. 
Kevyt, helposti pieneen tilaan kasattava, helppo varastoida ja 
kuljettaa. Lisäponttooni mahdollistaa turvallisen melonnan eri 
olosuhteissa melojan taidoista riippumatta.

Nalu Outrigger

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 183 cm 61 cm 14 kg

Bali

Kevyt junnujen Sit-On-Top mökkirantaan.

Sit On Top kajakit

Testivoittaja Tiwokin SOT-versio.
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Kalastuskajakit

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 315 cm 79 cm 25 kg

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 385 cm 82 cm 29 kg

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 350 cm 91 cm 33 kg

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 305 cm 91 cm 31 kg

Menestyneen Moken sarjan pohjalta ja mallistoa täydentämään suunniteltu Lure mallisto loistaa monipuolisuudellaan.
Yksinkertaisesti erinomainen kalamiehen ja luontonauttijan työkalu kun haetaan kajakkia joka on näppärän pituuden suhteen hyväkul-
kuinen ja helposti käsiteltävä. Erinomainen tukevuus FeelFreen laajan ja jämäkän seisonta-alustan ja ponttoonimaisen pohjan ansiosta 
seisontakalastus on todella nautinnollista ja jopa 360 asteen kääntyilykin onnistuu vaivatta. 
Max kantavuudet : Lure 10, n.170kg, Lure 11.5 n.194kg, Lure 13,5 n.227kg 

Feelfreen uuden sukupolven kalastuskajakkimallisto ei jätä ketään kylmäksi. Vakiona markkinoiden paras varustelutaso, suorituskyky 
ja tarkkaan mietityt yksityskohdat. Kantavuus Moken 10 lite n.160kg, Moken 12,5, n. 190kg. 
Yksinkertaisuudessaan erinomainen kalamiehen ja luontonauttijan työkalu järkihintaan. FeelFreen Ocean Angler runkomuotoilu on 
tukeva, kevytkulkuinen ja hyvin hallittava jopa aallokkoisemmissa oloissa.

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 411 cm 91 cm 43 kg

Moken -sarja

Lure -sarja

13.5

Abaco -sarja

Kalastuskajakit

Dagon

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 420 cm 71 cm 32 kg

Todella liukuva Offshore Fishing runko, jolla taittaa jo pidempiäkin 
matkoja.  Uusia innovaatioita varustelussa. Kysy testi mahdollisuutta!
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Kalastuskajakit

Lure -sarja

Malli Pituus Leveys Paino
3.60 360 cm 76 cm 33 kg
4.20 420 cm 72 cm 27 kg

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 432 cm 91 cm 42 kg

Abaco -sarja

K-Largo

Vaativankin kalastajan tarpeet täyttävä malli joka on suunniteltu 
tiiviissä yhteistyössä ammattikalastajien opastuksella. Rungon 
sisässä on erilliset kuljetustilat vavoille ja muille lisävarusteille. 

Kalastuksen lisäksi Abaco on oiva valinta esim. sukellukseen, 
metsästykseen, valokuvaukseen, uimiseen tai mihin hyvänsä 
harrastukseen, jossa tarvitaan hiljaista, nopeakulkuista ja 
tukevaa vesikulkuneuvoa. 

Useita varusteluvaihtoehtoja edullisemmasta perusmallista Hi-
Tech versioon, jossa mm. integroitu kalakaiku.

Varustusmahdollisuuksiltaan verraton malli, jonka ovat suunnitel-
leet kokeneet kalastajat itse. 

Materiaali Pituus Leveys Paino
12 - PE 381 cm 79 cm 33 kg
14 - PE 435 cm 75 cm 34 kg

Cruise Angler Cuda -sarja

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 373 cm 80 cm 31 kg

Jacksonin kalastuskajakkimalliston lippulaiva. Keskiboksilla ja 
näppärällä Hi/Lo-istuimella. Saatavilla myös peräsimellä.Karsitumpi versio suositusta Cudasta. Hyvä yleis Sit-On-Top 

satunnaismeloskeluun ja kalasteluun. Mukana Jacksonin oma Hi/
Lo -istuin.

UUTUUS

Dagon

Lure II Tandem
The New Lure 2 Tandem is our exciting new compliment to the Lure 
Series of Kayaks. Based on the same amazing comfort, stability and 
versatility anglers demand out of a kayak – only x 2! With 2 com-
plete cockpits featuring sonar pods, standing platform and patented 
Gravity Seats – the Lure 2 cuts no corners to offer the best for 2 
anglers. Molded in handles, wheel in keel, rear storage for crate or 
cooler, uni-track system, rear rod holders are all standard features. 
Additionally – you can add the Overdrive pedal and/or motor to the 
rear seating position – while using the front sonar pod for depth/fish 
finder – you now have a serious fishing machine.

The Lure 2 is also designed as a Solo kayak from the rear seat 
position – with a multitude of options. In the solo position – you 
can remove the front Gravity seat – providing even more room for 
standing and storage – add a stand up bar and overdrive – and your 
Lure 2 replaces a garage full of boats!
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Kalastuskajakit

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 422 cm 90 cm 46 kg

Big Rig

Big Tuna

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 401 cm 94 cm 45 kg

Yksin ja kaksin melottava kalastuskajakki. Tukeva ja erittäin tilava 
runko sallii pidemmän reissut. Penkki on siirrettävissä kajakin 
keskelle. Saatavilla myös peräsimellä.

Huippuunsa varusteltu erittäin tukeva kalastuskajakki tutulla 
Jacksonin Hi/Lo-istuimella. Mallissa on reippaasti enemmän 
leveyttä ja StandUpBar, joten seisaalteen kalastelu onnistuu 
vaivattomasti. Saatavilla myös peräsimellä.

Poljettava kalastuskajakkimalli isolla takatilalla ja korkealla liukuistuimel-
la. Propelli syysteemin etuna on myös mahdollisuus liikkua taaksepäin. 
Saatavilla kahtena kokona. Tilauksesta myös muita Nativen malleja ja 
sävyjä. Saatavilla perus- ja Anglerversiona.

Malli Pituus Leveys Paino Paino 
varusteilla

Slayer 10 305 cm 86 cm 32 kg 41 kg
Slayer 13 401 cm 84 cm 40 kg 49 kg

Slayer -sarja

Pescador -sarja

Malli Pituus Leveys Paino Kantavuus
Pescador 10 323 cm 81 cm 26 kg 147 kg
Percador 12 365 cm 82 cm 29 kg 170 kg

Uutuussarja suositun Lure-malliston ohelle. Varustettu tuke-
valla ja säädettävällä kaksiasentoisella penkillä, säädettävillä 
jalkatuilla ja upotetuilla vapatelineillä. Asennuskiskot löytyvät 
molemmin puolin kajakista ja keskikonsoliin saa elektroniikan 
nätisti kiinni.

UUTUUS Pescador Pilot

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 385 cm 85 cm 38  kg

Meet the newest member of Perception’s renowned Pescador 
family. The Pescador Pilot is an affordable sit-on-top kayak pac-
ked to the gills with fishing features and complete with the inclu-
ded Pilot Drive pedal drive system. The Pilot Drive is performan-
ce-engineered to achieve the perfect balance of simplicity and 
ingenuity, and is ergonomically optimized for all-day hands-free 
fishing. Outfitted with a Captain’s Chair with on-the-fly adjus-
table gear tracks and tension knobs, four molded-in rod holders, 
two YakAttack accessory tracks, a transducer scupper, and two 
storage consoles for mounting electronics. The best feature? A 
price that propels the Pescador Pilot into a class all its own.
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Kalastuskajakit

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 409 cm 75 cm 29 kg

Triumph 13 Angler

Soveltuu erinomaisesti kajakkikalastukseen, mutta samalla myös 
retkimelontaan. Nopea, kevytkulkuinen, suuntavakaa, mutta sa-
malla tukeva runko, joka toimii hyvin myös aallokossa. Saatavilla 
myös peräsimellä.

Saatavilla RAM, YakAttack ja Scottyn tuotteita. Suosi-
tuimmat mallit suoraan varastosta ja tilaamalla myös 
erikoistuotteita.

Hammerhead Propel 10 / 13

Poljettavat propeli toimiset kalastuskajakit. Saatavana kahta 
kokoa 10 ja 13.

Materiaali Pituus Leveys Paino
10 - PE 316 cm 86 cm 37 kg
13 - PE 396 cm 84 cm 47 kg

UUTUUS

Hammerhead Duo Propel

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 430 cm 87 cm 40 kg

Poljettava kaksikko joka toimii myös soolokäytössä tai juniorin 
kanssa. 
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Avokanootit

Materiaali Pituus Leveys Paino
 PE SW 485 cm 88 cm 34 kg

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 485 cm 90 cm 37 kg

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 525 cm 90 cm 40-44 kg

Upper Canada 16

Winkkari 175 Arctic 16

Kotimainen - monipuolinen inkkari joki-, järvi ja merenrantaretkeilyyn. 16’ kanootiksi yllättävän nopea ja hyvin hallittava malli, jonka 
tukevuus ei kärsi kovemmassakaan aallokossa. Vaikka UpperCanada 16 on alunperin suunniteltu tandem kanootiksi, niin se on saanut 
myös kovasti kehuja soolo-kanotisteilta hyvän hallittavuuden, nopeuden sekä vähäisemmän tuulipinta-alan vuoksi. Saatavana myös 
kolmella penkilla varusteltuna. 

Suosituin PE-kanoottimme. Tukeva ja helposti käsiteltävä 
runkomalli, sekä vuokrauskäytönkin kestävä PE-materiaali 
tekevät tästä mallista loistavan peruskanootin aloittelijoille, 
vuokraamoille ja vähän aktiivisemmillekkin käyttäjille.

Arctic 16 tapaan luotettavat materiaalit ja ominaisuudet. Tästä 
mallista löytyy pykälää enemmän tukevuutta ja kantavuutta. Saa-
tavilla myös kolme- ja neljäpenkkisenä. Vuokraamoiden suosikki.

Avokanootit

Malli Materiaali Pituus Leveys Paino
15 Armerlite 456 cm 87 cm 27 kg
16 Armerlite 488 cm 92 cm 28 kg

17,5 Armerlite 535 cm 98 cm 35 kg

Valmistettu vallankumouksellisesta armerlite-materiaalista, 
joka antaa kanootille keveyttä, siroutta ja kestävyyttä. Kolme eri 
kokoa.  Tilaa on pidemmillekin retkille, varusteina suomalaiset 
vinyylireunat ja punosistuimet.

Brooks

Gatzin perinteiset, kauniit ja laadukkaasti valmistetut kanootit 
tilauksesta. Saatavilla pienistä kanooteista suuriin miehistöka-
nootteihin. 30 vuoden kokemuksella.

Miehistökanootteja
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Avokanootit

Upper Canada 16
Avokanootit

Materiaali Pituus Leveys Paino
Komposiitti 412 cm 76 cm 15- 19 kg

Täysin Suomessa valmistettu, Kevyt, Ketterä, monipuolinen ja mittaisekseen nopea soolokanootti Suomen vesistöihin.
Saatavilla kahta eri rakennetta:
Lasi/Diolen/Basaltti hybridi, paino. n. 17kg
Hiilikuitu/Innegra, paino n. 15kg 

Malli Pituus Leveys Paino
Mackinaw 156 - PE 472 cm 107 cm 43 kg

Scout 14 SS - PE 427 cm 97 cm 38 kg

SunDoplhin Kanootit

SunDolphinin valmistamat tukevat mökkikanootit 
kestävästä Fortiflex-polyeteenistä. Soveltuu hyvin 
mm. vasta-alkajille, luonnossa nauttimiseen, kalas-
tukseen ja metsästykseen.

Scout 14 SS
Tasaperäinen kanootti

Mackinaw 156
Pidempi ja kantavampi versio Scouteista

Kolibri
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Avokanootit

Koko Materiaali Pituus Leveys
15 Duracore/Duralite 456 cm 90 cm
16 Duracore/Duralite 485 cm 92 cm

Broadlandin suorituskyky ja laatu ovat harmoniassa. Kauan kai-
vattujen Royalex rakenteen tilalle löytyy nyt Silverbirch Canoesin 
Dura-materiaalit.
Broadlandin muotoilu  on perinteistä Prospectorin tyyliä mukai-
leva, mutta suunnittelussa on panostettu parannettuihin mat-
kaominaisuuksiin, tukevuuteen ja pienempään tuulipinta-alaan.  
Symmetrinen runko ja kohtuullinen rokkeri. Tällä mallilla soolo-
melonta onnistuu jopa perinteistä Prospectoria paremmin.

Malli on saanut erittäin paljon kiitosta kokeneilta melojilta - 
”yksi parhaista allround kanooteista.”  ”Kevyt matkanopeus, 
todella jämäkkä rakenne, prospectoria helpompi käsiteltävyys ja 
tuulialttius”

Pientä miinusta alkuperäiseen Prospectormuotoon on että kai-
kista jylhimmissä koskissa ketteryys hieman huonompi, samoin 
kuin optimi maksimi kantavuus, mutta sitäkin riittää toki lähes 
viikon retkelle (ja Broadland toimii huomattavasti paremmin 
myös lyhyillä retkillä).
Broadland mallisto on oma suosituksemme laatu allroundretka-
rille kun haet premium luokan polyeteenikanoottia jolla pääset 
menemään lähestulkoon missä vain Suomen vesistöissä.   

Silverbirch
Broadland 15 ja 16

Materiaali Pituus Leveys Paino
15 - PE SW 464 cm 91 cm 34-36 kg
16 - PE SW 508 cm 90 cm 37-40 kg

Venture Prospector

Mainio Allround-kanootti jäykemmällä kerrosrakenteella. Ket-
teryyttä, tukevuutta ja kevytkulkuisuutta sopivassa suhteessa. 
Prospector runko soveltuu erinomaisesti myös soolokäyttöön.

UUTUUS

Yokon

Malli Pituus Leveys Paino
Yokon 533 cm 94 cm 35 kg

Moderni versio perinteisestä Prospectorista. Hitusen enemmän 
tukevuutta jokiretkille ja laadukas Royalex materiaali. 
Royalexin valmistus on lopetettu joten rajoitetusti varastossa!

SB 17

Malli Pituus Leveys Paino
Yokon - cm - cm - kg

2018 uutuus. Tarkemat tiedot tulossa www.welhonpesa.fi
Kuvasta poiketen mm. punospenkit vakiona.

Firefly Solo UUTUUS

2018 uutuus. Tarkemat tiedot tulossa www.welhonpesa.fi

Malli Pituus Leveys Paino
Yokon - cm - cm - kg
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Avokanootit

NorthStar Canoes jatkaa siitä mihin Bell Canoe Works jäi. 
Ted Bellin, Carl ja David Yostin kynästä uudistetut- ja uutuusmallit, joissa jo lengendaarikseksi muodostuneet ominaisuudet:
NS canoesin malleissa yhdistyvät turvallisuus, kevytkulkuisuus, loppuun mietityt yksityiskohdat, aallokkokelpoisuus sekä huipputason 
työnlaatu.

Rakenteet:

IXP Innegra : NorthStarin IXP Innegra rakenteiset kanootit sopivat mainiosti vaativille joki- ja koskiretkille, mutta ovat silti keveitä 
kantaa vaikka yksin hartiolla ja nostaa auton katolle.

Black/Lite: Hiilikuiturunko kevlar sisäpinnalla. Runkojäykisteet kevlarilla ja hiilikuidulla. Yhdistelmä hiilikuidun jäykkyyttä ja kevlarin sit-
keyttä. Vakuumilaminointi tekee materiaalista tiheän, tasaisen ja kevyen samalla tehden rakenteesta jäykän. Värinä tumma hiilikuitu.

Kevlar/Lite - Star Lite: Hiilikuitu-kevlarinen runko. Vakuumilaminointi tekee materiaalista tiheän, tasaisen ja kevyen samalla tehden 
rakenteesta jäykän. Foamcore rungon sisällä lisää jäykkyyttä, mutta samalla pitää painon alhaisena. Värinä kevlarin keltainen.

White/Gold: Runko on lasikuitu-kevlar-innegra. Edullisin rakenne joka kestää hyvin jokiretkeilynkin. Saatavilla eri värejä.

Trimmit / reunalistat :
Puutrimmit: Öljytty valkosaarni reunalistassa, päätypalat tummasta pähkinäpuusta, pähkinäpuu ja saarnilaminaatti punosistuimet 
pähkinäpuisilla ripustuksilla. Pähkinä- ja saarnipuuusta laminoidut länget.

Alumiinitrimmit: Pronssinsävyisiksi anodisoidut reunalistat ja länget. Thermomuovatut päätypalat, saarninen kantolänki, pähkinäpuu 
ja saarnilaminaatti punosistuimet pähkinäpuisilla ripustuksilla.

Integroitu carbon reuna : kevyt, jäykkä, huoltovapaa.
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Avokanootit

ADK Solo

Materiaali Pituus Leveys Paino
Komposiitti 366 cm 71 cm 8,5-11 kg

Kevyt soolokanootti pohjapenkillä. Tavallisiin kanootteihin verrattuna pykälää tukevampi ja helpompi esim.  kalastella

Magic

Materiaali Pituus Leveys Paino
Komposiitti 488 cm 74 cm 13,5 -17 kg

Jo Bellin mallistosta tuttu suorempirunkoinen ja nopea Magic, on 
omiaan kokeneemmalle melojalle.

Trillium

Materiaali Pituus Leveys Paino
Komposiitti  442 cm 72 cm - kg

NorthWind Solon ja Bellin Merlin II:n DNA:ta jatkava pienempi 
sisarmalli. Esinomainen allround kanootti Suomen vesistöihin.
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AvokanootitPhoenix

Materiaali Pituus Leveys Paino
Komposiitti 442 cm 76 cm 13-18 kg

Legendaarisen YellowStone/Wild Fire- Solon DNA:ta jatka-
va Phoenix vastaa varmasti useimman jokiretki ja allround 
soolo-melojan tarpeisiin. Jos melonta painottuu enemmän ta-
saiselle ja isommille vesille kannattaa katsastaa myös NorthStar 
NorthWind Solo ja Swift Keewaydin 15

Northwind Solo

Materiaali Pituus Leveys Paino
Komposiitti 472 cm 76 cm 13,5 -17 kg

Tukevuutta ja kevytkulkuisuutta sopivassa suhteessa. Suomen 
suosituimman Premium soolokanootin MerlinII:n jalanjäkiä 
seuraava Soolo joka soveltuu mainiosti Suomen vesistöihin. Kts. 
myös 2017 uutuus sisarmalli Trillium Solo

Materiaali Pituus Leveys Paino
Komposiitti 510 cm 88 cm 17 - 23 kg

Polaris

Polaris on kotonaan niin tasailla vedellä, kuin myös jokiretkillä. Se loistaa liukkaudellaan ja sporttisuudellaan, menettämättä hyvää 
tukevuutta.
Sisäänpäin kääntyvät laidat mahdollistavat paremman melonta-asennon, vähentää vesipärskeiden kanootin sisälle pääsyä, minimoi 
tuulipinta-alaa ja antaa mahdollisuuden kallistella kanoottia kajakin omaisesti ohjauksessa.
Toisin kuin useimmissa inkkareissa kanootin keula on säteeltään hieman kaarevampi kuin perä jolloin käsiteltävyys ja aallokko-ominai-
suudet paranevat. 
Polaris omaa piirteitä lyhyemmältä soolo-sisarmalliltaan ja soveltuu hyvin hyvin myös soolokäyttöön.
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Avokanootit

Northwind 17,18 ja 20

Northwind 16

Materiaali Pituus Leveys Paino
Komposiitti 503 cm 91 cm 17 - 22,8 kg

Malli Materiaali Pituus Leveys Paino
17 Komposiitti 533 cm 91 cm 18,5-23 kg
18 Komposiitti 572 cm 91 cm 20 - 22 kg
20 Komposiitti 622 cm 91,5 cm 22,5 - 25,5 kg

Uudistettu versio erinomaisia arvosteluja maailmalla saaneesta ja Bellin suosituimmasta tasaiselle vedelle suunnitellusta kaksikkoka-
nootista. Jos ei täydellinen niin hyvin läheltä hipova tasaisenveden matkainkkari vain parasta laatua arvostaville. Toisin kuin useimmis-
sa inkkareissa kanootin keula on säteeltään hieman kaarevampi kuin perä jolloin käsiteltävyys ja aallokko-ominaisuudet paranevat.

Helposti käsiteltävä, nopea ja tukeva retkikumppani, johon saat mukaan kiitettävän määrän tarvikkeita ja pärjäät hieman hankalam-
missakin olosuhteissa.

Suosituin tasaiselle vedelle ja jokiretkeilyyn suunniteltu kuituinen kaksikkokanootti.  Sisäänpäin kääntyvät laidat antavat paremman 
melonta-asennon, vähäisemmät pärskeet kanootin sisälle ja jopa ohjauksessa mahdollisuuden kallistaa kanoottia kajakin omaisesti. 
Toisin kuin useimmissa inkkareissa kanootin keula on säteeltään hieman kaarevampi kuin perä jolloin käsiteltävyys ja aallokko-ominai-
suudet paranevat. 

UUTUUS

B17

Materiaali Pituus Leveys Paino
Komposiitti 516 cm 91 cm  26 - 29 kg

Koskikelpoinen ”Wilderness tripper”.  Soolomelojille kertoo paljon jos B17:sta kuvataan YellowStone Solon ja Phoenix solon tandem 
versioksi. 

Eli lyhyesti ja ytimekkäästä hyvä käsiteltävyys kaikissa oloissa, reiluhko rockeri. Hyvä kuormattavuus ja tukevuus (soveltuu erinomai-
sesti myös esim. koiran omistajille) Suunniteltu pääosin jokiretkeilyyn mutta B17:lla taittaa vaivatta useat tasaisen veden osuudetkin. 

2018 Uutuutena IXP Rakenne, joka kestää royalexin omaisesti kovaakin käyttöä, mutta on silti todella kevyt!  
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Surfski

V6 on ainutlaatuineen luokassaan. Surfski rakenne yhdistettynä 
retkikajakin pakkaus -ominaisuuksiin. Istuinalue on identtinen V8 
mallin kanssa ja patentoitu TrackMasterPlus kick up -peräsin on 
tuttu Epicin laadukkaista merikajakeista

V7 on mullistava polyeteeninen Surfski Epic Kayaksilta. Malli 
sopii myös lajin aloittelijoille sen huolettomuuden ansioista. V7 
on kevyt ja nopea eikä jää jälkeen isoveljestään V8 -sarjasta.

Pituus Leveys Paino
488 cm 58,4 cm 14,5-17,7 kg

Pituus Leveys Paino
520 cm 54 cm 22,7 kg

V6

V7

Uutuusmalli joka on kehitetty ketterämmäksi ja tukevammaksi 
V7 ohelle. Varustettu tavaraluukulla ja samoilla varusteilla kuten 
isommat Epicin mallit. Saatavilla myös Kick-Up -peräsimellä, joka 
toimii kivikossa ja matalassa vedessä paremmin.

Pituus Leveys Paino
421cm 60 cm 21kg

V5
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Surfski

V8 on täydellisyyttä hipova Surfski niille jotka haluavat nopeuden 
ja tukevuuden yhdessä. V8 on erinomainen valinta aloittelijoille, 
jotka haluvat ensimmäisen Surfskin olevan kevyt sekä jämäkkä. 
V8 sopii nopeutensa ansiosta myös kokeneille melojille, ja se 
käyttäytyy erinomaisesti kovassa tuulessa ja aallokossa.

Malli Pituus Leveys Paino
V8 548 cm 55,88 cm 12,5-17,5 kg

V8 Pro 579 cm 50,5 cm 12,5-17,5 kg

V8 / V8 Pro

V14 on markkinoiden nopein Surfski keskiverto keleihin. Erittäin 
terävä runko kulkee vedessä kuin veitsi sulassa voissa. 2017 
uutuutena uusittu V12 joka on hieman tukevampi verrattuna 
V14 malliin.

Epic V10 Sport tarjoaa kovan tyynenveden nopeuden ja samat 
ominaisuudet kuin V10, mutta antaa hieman enemmän tuke-
vuutta. Aloittelijat pystyvät aloittamaan harrastuksen tyynelllä 
kelillä ja samalla kokeneet melojat voivat lähteä kovemmille 
aalloille.

V10 Double
Luokkansa nopein surfski-kaksikko. Malli on suunniteltu erittäin 
suorituskykyiseksi, mutta myös aloittelijoille sopivaksi.
V8 Tukevampi surfski kaksikko joka sopii myös vasta alkajalle kuin 
kokeneellekin melojalle.

Pituus Leveys Paino
V10D - 760 cm 48,3 cm 20-25 kg
V8D - 670 cm 57 cm 19-24 kg

Pituus Leveys Paino
V12 - 640 cm 43 cm 12,3-15,5 kg
v14 - 640 cm 42,9 cm 8,9 - 12 kg

Malli Pituus Leveys Paino
V10 645 cm 45 cm 10,8-17 kg

V10 L 615 cm 44 cm 11,8-16,3 kg
V10 Sport 610 cm 48 cm 12,3-17,5 kg

V10 Double / V8 Double 

V14 /  V12 NEW

V10 -Sarja

UUTUUS

UUTUUS



Materiaali Pituus Leveys Paino
Komposiitti 520 cm  46/48/51/55/60 cm 11 -16 kg

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 450 cm 60 cm 22 kg

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 431 cm 53 cm 14 kg

Nelon kuntokajakkimallit. Saatavana neljä eri leveyttä 60 tukeva 
aloittelijoille, 55 astetta vaativampi harrastelijoille, 51 / 48 aktii-
vimelojille. 2018 UUTUUTENA 46!

Viper
Lightning

K1 kilpakajakit

Nelon huippulaatuiset K1-luokan kilpakajakit tilauksesta.

Speeder

Pyranhan polyeteenimuovinen harjoittelukajakki lapsille ja alle 
50-kiloisille melojille. Tukevampi kuin normaalit kilpakajakit.

Joki- ja järvikuntoiluun. Kevytkulkuinen ja kestävä runko.

560 / 560 M Surfski

Nelon vaativamman melojan surfski. Saatavana kahta kokoa.

Pituus Leveys Paino
560 cm 45 cm 11-12 kg

M 560 cm 45 cm 11-12 kg

520 Surfski

Pituus Leveys Paino
520 cm 52 cm 11-12,5 kg

Nelon 520 Surfksi soveltuu hyvin aloittelevalle kuin edistyneem-
mällekin melojalle.

510 PE Surfski

Pituus Leveys Paino
510 cm 55cm 22 kg

Nelon uutuus surfski polyeteenistä.

Octane

Pituus Leveys Paino
539 cm 53cm 22 kg

Uutuus surfski Pyranhalta joka on soveltuu niin joelle kuin 
merelle.

550 ML / 550 Surfski

Uutuus surfski mallisto Nelolta!

Pituus Leveys Paino
550 cm 46 cm 11-12,5 kg

ML 560 cm 46 cm 11-12,5 kg

UUTUUS



Koski- ja jokikajakit

Suosituin jokikajakkimme. Takana olevan tavaratilan ansiosta varustetta saa kyytiin paremmin.  Evä vakiona. Saatavilla koskarien Con-
nect-varustelulla tai yksinkertaisemmalla River Tour-varustelulla. 

Koko Pituus Leveys Paino
S 294 cm 63,5 cm 19 kg
M 312 cm 66 cm 21 kg
L 312 cm 69cm 22 kg

Fusion

Jed

RockStar

Burn III

Uudistettu malli suositusta Burnista. Kolmannen sukupolven de-
sign: Leikkisä runko, leikkaavat reunat ja tukeva runkomalli tekee 
tästä myös aloitteleville koskimelojille mukavan pelin.
Saatavilla nyt neljä eri kokoa.

Suosituin pelipaattimme Pyranhalta. Saatavilla nyt Kahdella 
varustelutasolla. Kolme eri kokoa

Meidän kauttamme on saatavilla myös muita malleja samaisilta 
valmistajilta.

Päivitetty versio suositusta RockStar mallista, parannuksia edeltä-
jäänsä mm. Leikkaavampi, pyörii liukkaammin ja ergonomisempi.
Kolme kokoa. 

RTM SPY

UUTUUS

Machno

The Pyranha Machno has been refined through the feedback of 
Team Pyranha members worldwide to feature a formidable bow 
rocker profile that keeps you on top of things, and a wide planing 
hull with soft chines that’s both stable and predictable. Nyt aata-
villa kolmea kokoa.

 Antix

Introducing Jackson Kayak’s Antix! A new creeking/river running 
kayak that is fun, easy to paddle, runs the river like a dream but 
with some groove in the hull design to allow for continual play all 
the way down!

42
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Pituus Leveys Paino
457 cm 81 cm 26 kg

Pituus Leveys Paino
320 cm 81 cm 17 kg

Ilmatäytteiset kajakit

Pituus Leveys Paino
254 cm 87 cm 9,5 kg

366 cm 91 cm 13,5 kg

Näppärän kokoinen yksikkökajakki, joka soveltuu päiväretkei-
lyyn. Avattava kansi tekee pakkaamisesta ja jalkojen oikomisesta 
helpompaa.

Meidän valikoimasta löydät Advanced Elementsin laadukkaat ilmatäytteiset kajakit. Materiaalina on kolmekerroksinen ristiinkudottu 
nylonkangas, jossa on viiltosuojaverkko ja kumipinnoite. Ilmakellukkeet ovat omissa taskuissaan, jolloin ne on myös helppo huoltaa 
tarvittaessa. Rungossa on alumiininen kärkijäykiste , joka pitää paremmin muotonsa.

Kaksikkoversio suositusta Frame 1-kajakista, jossa irroitettava 
kansi. Kannen voi vaihtaa yksikkömalliseksi tai jättää kokonaan 
pois.

Ketterä ja kevyin luokastaan.  Solo ja kaksikko mallit.

Advanced Frame 1 Advanced Convertible

Lagoon 1 / Lagoon 2 DD Infinity Solo / 
Convertible 

Pituus Leveys Paino
400 cm 70 cm 14 kg

475 cm 76 cm 17 kg

Ilmatäytteiset kajakit mullistava Double Diamond Dropstitch 
rakenteinen yksikkökajakki, joka soveltuu järvelle, merelle ja 
rauhalliseen jokiretkeilyyn!
-Jäykkä DropStitch rakenne mahdollistaa lähes kiinteän kajakin 
ominaisuudet:
-normaaleihin ilmakammioihin verrattuna solakammat muodot
-Enemmän tavaratilaa
-Quick Switch evä
Taattua DoubleDiamond laatua.

Packraft

Saksalaisen Nortikin kevyt Packraft. Useita eri malleja niin kannella kuin ilman kantta.

UUTUUS
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Stand Up Paddling

RedPaddlen ilmatäytteinen yleis SUP vasta-alkajasta jo hieman 
kokeneemmalle harrastajalle. Kolme eri kokoa. 

Suuren kantavuuden ansiosta lautaa voi käyttää pidemmilläkin 
reissuilla. Vaihdettavan evän ansiosta oikean tuntuman löytämi-
nen on helppoa.

Redin ilmatäytteinen kisalauta. Uudistetussa mallissa tukevuutta 
on lisätty, mutta nopeus on pysynyt kohdallaan.

Erittäin tukeva ilmatäytteinen SUP -lauta, jossa kantavuutta jopa 
120 kg:n asti. Soveltuu erinomaisesti niin tasaiselle vedelle kuten 
myös joelle.

Hinta-Laatu suhteeltaan täydellinen lauta. Pieneen tilaan 
pakkautuva lauta on aina helppo ottaa mukaan rannalle.

Malli Pituus Leveys Kantavuus
10’6” 363 cm 91 cm 100 kg
11’2” 340 cm 99 cm 130 kg

Pituus Leveys Kantavuus
381 cm 81 cm 130 kg

Pituus Leveys Kantavuus
381 cm 81 cm 150 kg

Malli Pituus Leveys Kantavuus
9’8” 295 cm 79 cm 95 kg

10’6” 320 cm 81 cm 100 kg
10’8” 325 cm 86 cm 100 kg

Pituus Leveys Kantavuus
290 cm 86,5 cm 120 kg

Stand Up Paddling

Ilmatäytteiset
RTM 10’6” / 11’2”

Red Flow

Red Ride

Red Explorer 12’6”

Red Race 12’6”
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Stand Up Paddling
Kovat

Kevyt ja jämäkkä foami rakenne. Liukkaan pohjan ansiosta erit-
täin nopea SUP

Perheen pienemmille suunniteltu lauta. Perustuu RTM Mousseen

Pituus Leveys Kantavuus
244 cm 65 cm 50 kg

Malli Pituus Leveys Kantavuus
9’6” 290 cm 84 cm 90 kg

10’6” 320 cm 76 cm 110 kg

Laadukas USA:ssa valmistettu pomminkestävä polyeteenin SUP 
lauta joka toimii parhaiten tyynellä vedellä, joella tai surfatessa 
pienessä aallokossa.

Pituus Leveys Kantavuus
305 cm 84 cm 104 kg

Stand Up Paddling

Jämäkkä ja huomattavasti kantavampi polyeteeninen SUP. Kes-
tävän rakenteensa ansiosta soveltuu hyvin myös huolettomille 
käyttäjille ja esim. vuokraamoille.

Malli Pituus Leveys Kantavuus
10’ 300 cm 86 cm 140 kg

RTM SUP Mousse 9'6'' 10'6

RTM Foam sup Kid

RTM SUP PE

SeaQuest

Double Diamond SUP 10 PE / 12 PE
UUTUUS

Malli Pituus Leveys Kantavuus
10 290 cm 83 cm - kg
12 375 cm 83 cm - kg

UUTUUS Vahvat Double diamond polyeteeni sup laudat. Saatavana kahta 
kokoa.

Laadukas ja kestävä SUP lauta joka sopii vasta-alkajasta experteil-
le. Käyttö järvi ja merioloissa.

Why Not 10’6 Thermo Vacuum 
Form SUP

Pituus Leveys Kantavuus
315 cm 81 cm 12,8 kg
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Werner Camano
Wernerin suosituin retkimela matalalle melon-
ta-asennolle. Vakiona lapakulmasäätö kat-
kaisulla. Saatavilla myös tummana Hooked 
versiona.

Mitat 210-225cm
Paino n.790g
Lavan pinta-ala 650cm²

Werner Shuna / Corryvreckan
Wernerin suosituin korkean melon-
ta-asennon retkimela. Puristelami-
naattilasikuitulavat ja hiilikuituvarsi. 
Vakiona lapakulmasäätö katkaisul-
la.

Mitat 205-215cm
Paino n. 770g
Lavan pinta-ala
Shuna 615cm²
Corryvreckan 712cm²

Werner Kalliste
Todella kevyt kapealapainen mela vaahtoy-
timellä ja kevlar vahvikkeella. Erittäin kevyt ja 
jäykkä.  Vakiona lapakulmasäätö katkaisulla.

Mitat 220-230cm
Paino n. 670g
Lavan pinta-ala 643cm²

Werner Cyprus / Ikelos
Korkean melonta-asennon melat 
vaahtoytimellä ja kevlar vahvikkeella. 
Erittäin kevyitä ja jäykkiä. Vakiona 
lapakulmasäätö katkaisulla.

Mitat 205-215cm
Paino n. 670g
Lavan pinta-ala
Cyprus 610cm²
Ikelos 691cm²

Werner Skagit
Wernerin edullisempi mela kapealla nylon lavalla 
ja hiilikuituvarrella. Vakiona lapakulmasäätö 
katkaisulla. Saatavana myös tummana 
Hooked -versiona.

Mitat 210-250cm
Paino n. 980g
Lavan pinta-ala 605cm²

Werner Tybee
Luotettava perusmela nylon lavoilla ja 
hiilikuituvarrella. Vakiona lapakulmasäätö 
katkaisulla.

Mitat 205-215cm
Paino n. 1010g
Lavan pinta-ala 608cm²

Welho asymmetric
Alumiini- tai lasikuituvarrella varustettu muovilapainen kestävä 
perusmela. 
Mitat 210-225cm
Paino n. 1100g
Lavan pinta-ala 610cm²

Welho Combi
Kajakkimela tai kaksi kanoottimelaa yhdessä!
Kanoottimelojen mitat 140 ja 150cm
Kajakkimela 240cm
Lavan pinta-ala 736cm²

TNP Wolferine
Kevyt ja kestävä retkimela lasikuituvarrella ja nylonisilla lavoilla. 
Saatavilla myös nappikatkaisulla ja 10cm portaattomalla pituus- 
ja kulmasäädöllä.

Mitat 200-260cm
Paino n. 870-1400g
Lavan pinta-ala 655cm²

Werner Mallit saatavissa myös ohuemmalla ja/tai ergo-varrella (paitsi Tybee ja Skagit).

Melat

TNP Rapa
Hyvä, kevyt ja kestävä retkimela niin joki järvi- kuin koskimelontaankin. Nylonlavat. Alumiini ja 
lasikuituvarsilla.  Mitat 185-225cm,  Lavan pinta-ala 713cm²
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Rakenne
Lapojen kestävä rakenne soveltuu rankemmillekkin keleille ja 
kuituvahvikkeet suojaavat kulumiselta. 
Melat kasataan mittojen mukaan sentin tarkkuudella n. 170-
240cm välillä.
Saatavilla myös nappikatkaisulla,vipusäädöllä (portaaton lapa-
kulma ja 5cm pituussäätö) ja tiettyihin malleihin Galasportin 
ergovarsia. Kysy lisää.

Hurricane min ja maxTyphoon Tornado
Mela joka on yhdistelmä keveyttä, helppoa 
käsittelyä ja kestävyyttä. Selkeällä ruodollaan 
veto on tasainen ja tarkka.

Kevyemmällä ruodolla oleva versio 
Typhoonista. Hieman ketterämpi ja va-
paampi veto.

Ruodoton mela, jossa veto on ketterä ja 
vapaampi. Parhaimmillaan surffailussa ja 
puljauksessa.

Hiilikuidun määrä 20% 60% 100%
Paino 900g 840g 700g

Lavan pinta-ala
Hurricane Min 660 cm²

Typhoon 690 cm²
Hurricane Max 720 cm²

Tornado 675 cm²

KajakSport Sea
Hiilikuituinen kapealapainen merimela. 10cm portaaton pituus-
säätö vakiona.
Mittana 215-225cm
Paino n. 720g
Lavan pinta-ala 660cm²

Lahnakoski Camping
Edullinen perusmela lasikuituvarrella ja muovisilla lavoilla. Saata-
vana myös katkaisulla. 

Mitat 210-240cm
Paino n. 1000g

Melat

Epic Active Touring
Suurempi lapainen retkimela tarjoaa sekä kovan nopeuden että 
todella terävän kiihtyvyyden. Mela sopii erinomaisesti nopeil-
le retkimelojille sekä kuntomelojille, jotka eivät halua käyttää 
kuppimelaa. Meloissa on vakiona 10 cm säätövara ja portaaton 
lapakulman säätö.

Mitat 205-215cm ja 
210-220cm
Paino Full Carbon 680 g
Paino Hybrid 865 g
Lavan pinta- ala 685 cm2

Epic Relaxed Touring
Pienempi lapainen retkimela on suunniteltu retkeilyyn ja muo-
tonsa ansiosta se on erinomainen valinta heille, joiden melonta-
teknikka ei ole agressiivinen ja yläkäsi pysyy alhaalla. Patentoidun 
Epic’s Length-Lock 2™ säädön avulla saat melaan 10 cm säätöva-
ran ja portaattoman lapakulmansäädön.

Mitat 205-215cm, 210-220cm
Paino Full Carbon 625 g
Paino Hybrid 808 g
Lavan pinta-ala 625 cm2



48     
   

Welhonpesä oy

Lahnakoski Classic
Vanerilapainen kevyt puumela.
Mitat 210-220cm
Paino n. 1000g

Lahnakoski Qajak
Kevyt ja mukava puumela. Materiaalina haapa ja kärkivahvike 
tervalepästä. Lakkapinnoite.
Mitat: 214-224cm
Paino n.870 g

Puumelat

TNP Jago
Lasten ja nuorten mela lasikuituvarrella ja nylonlavoilla.
Mitat 170-200cm
Paino n. 850g

Lastenmelat

Werner Sprite
Kevyt lasikuituvartinen mela nappikatkaisulla ja yksinkertaisella 
kulmasäädöllä.
Paino n. 886 g
Lavan pinta-ala 407cm²

TNP Puffin
Todella kevyt lastenmela kestävillä nylon lavoilla. Junnujen 
suosikki.

Paino 660 g
Lavan pinta-ala 509cm²

Melatarvikkeet

Erilaisia melapusseja saatavana 
Pitkille kajakkimeloille - Katkaistaville ja yksiosaisille
Koskimeloille
Kanoottimeloille

Melat

Motionize -järjestelmällä pystyt seuraamaan melontanopeuttasi, 
melonta tekniikkaasii ja melontaergnomiaa. Kovamuoviseen mo-
duuliin saat sujautettua kännykkäsi vesitiivisti ja iskun kestävästi 
sisään. Kännykkään ladattavan ohjelmiston avulla näet reaaliai-
kaisesti tietoja melonnastasi. Melaan kiinnitettävä anturi mittaa 
liikerataa ja sijaintia. 
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Gearlab Akiak
Gearlabin himoitut Grönlantilais melat.  Materiaalina jämerä hiilikuitu vaihdettavilla muovisilla kärkivahvikkeilla. Nappikatkaisu tietenkin 
vakiona. Pituudet 205-225cm. Saatavilla useita eri sävyjä tilauksesta.

Grönlantilaismelat

KajakSport Inukshuk
Jämerä ja kevyt Grönlantilaismela hiilikuiturakenteisena. Vakiona 210cm ja 10cm pituussäätö. Paino n. 750g

Welho Norsaq käsimela
Kovemman luokan eskimotouhui-
hin näppärä lisävaruste. Materiaa-
lina Jättituija.

Lahnakosken Grönlantilaismela
Suomalaisvalmisteinen kevyt puumela. Materiaalina haapa ja tervaleppä. Pintakäsitelty puuöljyllä. Mitat 210-228cm

Lahnakosken Grönlantilaismela
Suomalaisvalmisteinen kevyt puumela. Materiaalina jättituija. Pintakäsitelty puuöljyllä. Mitat 210-228cm

Welho Grönlantilaismela
Kevyt jättituijasta valmistettu Grönlantilaismela. Mitat 215 ja 225cm. Tilauksesta muita mittoja.

Welho Grönlantilaismela, laminoitu
Reunoista vahvikelaminoitu versio. Mitat 215 ja 225cm. Tilauksesta muita mittoja.

Welho Myrskymela
185cm mittainen myrskymela karumpiin keleihin.

Melat

Nasaq
Grönlantilais ja aleuttimelojen kärkivahvike. Vah-
vike elastista materiaalia ja sopii usemmille eri 
grönlantilaismeloille.

Lahnakoski Storm : Haavasta ja tervalepästä valmistettu kaunis, lämmin ja kevyt myrskymela. Soveltuu erinomaisesti varamelaksi tai rulla-
ukseen, istuu hyvin etukannelle. Pintakäsitelty öljyllä.

Lahnakoski Norsaq : Haavasta ja tervale-
pästä valmistettu kaunis ja lämmin Norsaq 
sopii jokaiseen käteen ja istuu huomaamat-
tomasti etukannelle. Melojan turva jos mela 
menee rikki tai putoaa käden ulottumatto-
miin. Loistava apuväline rullauksen harjoit-
teluun. Pintakäsitelty öljyllä.

Lahnakoski Greenland Exdition : Haavasta ja tervelepästä valmistettu vahva, kaunis ja lämmin grönlantilaismela on Lahnakosken vastaus 
haasteellisempaan grönlantilaismelontaan.
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Kilpa- ja kuntomelat (kuppimelat)

Maailman mestarien valinta. Lähes 80% arvokisamitaleista 
melotaan Braca sport meloilla.
Huippulaatuiset kuppimelat kasataan meillä odottaessa 
haluttuihin mittoihin ja kulmiin. Saatavilla on normaalivarsia, 
ilman säätöjä ja säätövarsia 5cm portaattomalla lapakulma- 
ja pituussäädöllä.
Marathon-sarja kevlar reunavahvisteella.
Extra Light-sarja kevyemmällä ja jäykemmällä rakenteella.
60-sarja pienemmällä hiilikuitupitoisuudella, joustavampi.

Nyt saatavilla myös Epicin kuppimeloja kaikkina kokoina ja mate-
riaaleina. Vakiona 10cm portaaton pituus- ja kulmasäätö.

Melat

Kalastuskajakkimelat
FeelFree Camo
Suosittu Muovilavoilla ja alumiinisellä varrella varustettu mela. 
Kestää kovempaakin kuritusta.

Paino n. 1100g
Mitat 240 ja 250cm

Kalastuskajakkeihin on saatavilla perinteistä retkimalleista
(Sivulla 48)   tummilla sävyillä ja riittävän pitkillä mitoilla olevia 
malleja suoraan hyllystä. Erikoistoiveita myös tilauksesta.

Suosittuja malleja mm. 
Wolferine - Paksummalla varrella 220-260cm
Wernerin Skagit ja Camano - Hooked lisänimellä varustetut 
versiot.
2017 Uuutuutena: TNP Catch kalastusmela sekä TNP Wooden 
one hand paddle. 
Bracan malleja myös saatavilla erikoispitkinä.

UUTUUSUUTUUS
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Kilpa- ja kuntomelat (kuppimelat)

Kalastuskajakkimelat
Koskimelat

Braca Polo Kinetic
Kestävä ja huippulaatuinen poolomela-
mallisto 60% ja 100% hiilikuitupitoisuuk-
silla. Vaahtoydin ja vahvistetut reunat.
Varastossa Medium-jäykällä varrella ja 
100% versiona.

Min 660cm²
Max735cm²

Galasport Spike
Jykevä, aavistuksenverran kuppimaiseksi muotoiltu lapa kestää 
kovempaakin käyttöä.
Materiaalina hiilikuitu kevlarvahvistein.
Sopii myös maalivahdeille.

Lavan pinta-ala 622cm²

TNP Rapa / TNP Rapa Carbon
Hyvä, kevyt ja kestävä retkimela niin joki järvi- kuin koskimelon-
taankin. Nylonlavat. Alumiini ja lasikuituvarsilla.
2017 uutuutena Hiilikuitu versio saatavilla.
Mitat 185-225cm
Lavan pinta-ala 713cm²

Werner Player
Suosituin koskimelamme.  Kestävä 
puristelaminaattilapa ja hiilikuitu-
varsi.

Mitat 188-197cm
Lavan pinta-ala 680cm²

Werner Powerhouse
Playeri isommalla lavalla

Mitat 188-197cm
Lavan pinta-ala 720cm²

Werner Shogun
Täyshiilikuituinen kestävä koskimela-.
Vaahtoydin ja kevlar vahvisteen reu-
noissa. 

Mitat 188-197cm
Lavan pinta-ala 711cm²

Werner Double Diamond
Täyshiilikuituinen kestävä koskimela-.
Vaahtoydin ja kevlar vahvisteet reu-
noissa. 

Mitat 188-197cm
Lavan pinta-ala 683cm²

Wernerin koskimelat vakiona 30° kulmalla. Pituuksia saatavilla 188,191,194 ja 197cm. Tilauksesta saatavilla, myös erikoismittoja ja 
ergovarsia

Poolomelat

Galasport Laki Elite
Kevyt hiilikuitupoolomela

Melat

Werner Rio
Edullisempi Nylon-lasikuitulapainen 
koskimela hiilikuituvarrella.

Mitat 188-197cm
Lavan pinta-ala 655cm²

Saatavilla myös pienempi Amigo 
605cm² lavalla

Werner Odachi
Täyshiilikuituinen kestävä hiilikuitumela 
vaahtoytiemllä. Soveltuu myös retkika-
jakilla surffailuun ja puljaukseen.

Saatavilla eripituuksia
Lavan pinta-ala 735cm²

UUTUUS

TNP Jago
Hyvä, kevyt ja kestävä retkimela pienemmällä lavalla niin joki järvi- 
kuin koskimelontaankin. Nylonlavat. Alumiini ja lasikuituvarsilla.

Mitat 185-225cm
Lavan pinta-ala 608cm²



52     
   

Welhonpesä oy

Kanoottimelat

Lahnakoski Indimaster
Taittolapainen lakattu kanoottimela haavasta ja koivusta. 14° kulmalla.
125cm, 135cm ja 140cm pituuksilla.

Lahnakoski IndiWinner
Kevyt, haavasta ja tervalepästä valmistettu tasapainoinen mela, jolla on 
erinomaiset melontaominaisuudet. Ergonomisesti muotoiltu kädensija 
sekä kiilalla vahvistettu lavankärki. Pintakäsitelty erikoislakalla. Pituus 
125cm, 140cm, 150cm, 160cm.

Welho Allround Canoe
Vuokrauskäytönkin kestävä muovilapainen perusmela. Alumiininen varsi 
ja PE-muovinen lapa ja kahva. 
Mitat 100-150cm
Saatavilla myös Rafting versiona isommalla lavalla ja pidemmillä mitoilla.

Lahnakoski Inditour
Mukava puinen perusmela, materiaalina mänty. 
Pituudet 125cm-150cm

Grey Owl Voyager
Suosituin puinen kanoottimela. Laminoitu lapa ja kahva. PU-pinnoitettu 
ja kärkivahvike epoksia. Pituuksina 132cm-147cm (52”-58”)

Grey Owl Touring Bent
Monkäyttöinen taittolapamela. 12* kulma, laminoitu lapa ja kahva. 
PU-pinnoitettu ja kärkivahvike epoksia. Pituuksina 137cm - 142cm (54”-
56”)

Grey Owl Monarch
Pienempilapainen taittomela lasikuituvahvikkeella. PU-pinnoitettu ja 
epoksikärkivahvike. Kuituvahvistettu lapa. Kysy saatavilla olevia pituuksia.

Grey Owl Fleetwood
Erittäin kevyt puumela esim. freestyle tai soolomelontaan. Laminoitu 
lapa epoksia ja kuituvahvistettu sekä PU-pinnoitteella.
Kysy saatavilla olevia pituuksia.

Carlisle melat
Economy - Kevyt perusmela

Hammerhead
Lasikuitupinnoitettu laminaattilapa. PU-pinnoitettu.
Pituudet: (56”-60”)

Melat

Grey Owl Owlet
Junnuille sopiva kanoottimela laminoidulla lavalla. PU-pinnoitettu.
Pituudet: 91cm, 107cm ja 122cm (36”, 42” ja 48”)

Grey Owl Guide
Kirsikkapuusta tehty öljypinnoitteinen majavanhäntämela. Epoksinen 
kärkivahvike.
Pituudet: 137-167cm (54”-66”)

Grey Owl Tenderfoot
Laminoidulla lavalla. Epoksikärkivahvike. Pu-pinnoite
Pituudet: 132-152cm (52”-60”)

Grey Owl Plume
Laminoitu lapa. PU-pinnoitettu.
Pituudet: 132-152cm (52”-60”)
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SUP melat

Grey Owl Northern Light
Laminoitu ja lasikuitupinnoitteella vahvistettu lapa. PU-pinnoitettu.
Pituudet: 132-152cm (52”-60”)

Raven
HIilikuiturakenteinen mela vaahtoytimellä.
Kysy saatavilla olevia mittoja. Paino vain 350-400g

Leader Bent
Mitchellin valmistama kevyt ja siro mela. Hiilikuitulapa ja puinen varsi.
Kysy saatavilla olevia mittoja.

Red Paddle lasikuitumela.
Hyvä ja tehokas mela kaiken-
tasoisille melojille. 

Paino n. 1100g
Pituus 170-210cm

Starboard Tiki
Kevyt ja jäykkä mela sup-
pailuun. Lapa on muotoiltu 
kaappaamaan vettä paremmin 
ja säätövarren avulla löydät 
nopeasti sopivan mitan.

Lasikuiturunko hiilikuituvah-
visteilla. Lavassa ABS-muovi-
nen vahvike ja vaahtoydin.

Lavan koko 525cm²
Pituus 154-204cm
Paino n. 780g

Werner kuitumelat

Mela tarjoaa täydellisen 
yhdistelmän keveyttä, 
kestävyyttä ja jäykkyyttä. 
Säädettävän hiilikuitu varren 
avulla saat juuri optimaalisen 
melan pituuden ja samalla 
seitsemän asteen lapa tarjoaa 
hyvän melavedon, mikä sopii 
hyvin myös surffaamiseen.
Ergonomisesti suunniteltu 
kahva antaa täyden tukevuu-
den melontaan.

Saatavilla eri rakenteita

Vakiona hyllyssä Zen -sarja
Paino n. 710g
Pituus 188 - 207cm
Lapakoot 85 ja 95

Melat

Werner Bandit
Kestävä ja kevyt komposiittimela työkaluksi kanoottitouhuihin. Saatavilla 
myös kolmeosaisena.

Paino n. 750g
Mitat 116-162cm (46”-64”)

UUTUUS
UUTUUS

Double Diamond ALLOY-
NYLON 3-osainen SUP-mela 
Hyvä perusmela, jossa on 
sopivasti teknisiä ominaisuuk-
sia. Ergonominen t-grip-kahva 
sekä virtaviivainen nylon-lapa 
tekevät melomisesta pehmeän 
miellyttävää.

3 osaisena ja säätövarrellisena 
sopii lähestulkoon kaikille, ja 
helppo pakata vaikka lentoko-
neeseen
-Kevyt
-kestävä
-Alumiini varsi
-Kuituvahvistettu nylos lapa
-Pituus säädettävissä 172- 
210cm
-Käyttö: Allround

Double Diamond Bambu 
SUP-mela

Bamboo SUP paddle, beautiful 
and lightweight performance 
SUP paddle. 
-3 osainen ja pieneen menevä 
säätövarrellinen mela
-Kevyt
-Kuituiseksi kestävä
-Bambu/hiili lapa
-70% hiilikuitu varsi
-Säätövarsi mahdollistaa eri 
mittaiset käyttäjät ja trimmat-
tavuuden käytön mukaan
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Aukkopeitteet
Valikoimastamme löydät niin kevyet peruspeitteet kuin järeät kevlar-vahvisteiset neopreenipeittet koskikäyttöön. Aukkopeitteen kokoa 
valitessasi tulisi tietää kajakkisi malli tai kajakin aukon kehyksen ulkomitat (pituus, leveys, muoto ja kehyksen paksuus). Suurin osa auk-
kopeite malleista on ns. yleismalleja mutta joillakin valmistajilla on  erityisesti tiettyjä malleja ja varten suunnitellut versiot.

Welho Nylon
Mainio nyloninen peruspeite 
aukko- ja vyötärökiristyksellä. 
S-XXL

Padler retkipeite
Aukko- ja vyötärökiristys
M-XL

Padler Kilpapeite
Useimpiin kilpureihin sopiva 
peite. Paikka sykemittarille. 
Vyötärö XS-L

Padler  Kilpapeite vetoketjulla
Useimpiin kilpureihin sopiva 
peite. Paikka sykemittarille. 
Yksi koko

Hiko Bungee. 
Suosittu retkipeite etutaskulla 
ja henkseleillä. 
Kolme kokoa

Hiko Bip
Nyloninen päiväpeite säädettä-
vällä aukkokiristyksellä
Kaksi kokoa.

P&H Combi
Useimpiin P&H, Venturen ja 
Pyranhan laitteisiin.
Small ja Large

Hiko Camel
Kombipeite karttakumiköysil-
lä. Alaosa neopreenia, yläosa 
nylonia.
Kolme kokoa.

Hiko Flex
Neopreeninen kevyt aukko-
peite.

Useita eri kokoja

Hiko Crust
Flexin vahvistettu versio poikit-
taisella kauhukahvalla

Useita eri kokoja

Tiderace
Tideracen kajakkeja varten 
suunniteltu jämerä neopree-
nipeite.
Useita eri kokoja

Snap Dragon peitteet
WW Exp -sarja
Tiderace -sarja
Tilauksesta myös muita malleja

Welho Double Diamond
Kevyempi neopreenipeite ku-
misella reunuksella ja vahviste-
tulla etuosalla.
Yksi koko

Sokkopeitteet
-Welho sokkopeite S-XXL
-NRS SuperStrech neop.sokko
-PeakUK Neopreenisokko

PeakUK Explorer
Neopreeninen peite kumireu-
nuksella ja karttalenkeillä.
Kolme kokoa.

Playboater
Neopreenipeitesarja kevlar 
vahvikkeilla. 
Useita eri kokoja

Aukkopeitteet
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Aukkopeitteet

Ortliebin kuivasäkit

Ohuen ohut PS17 - 1,5L, 3L, 7L, 12L 22L
Jämerä PS490 - 13L ja 22L

Hiko Compact Cylindric Bag
Kevyehköstä ja kestävästä nylonista tehdyt 
kuivasäkit.
5L,8L,20L,40L ja 60L

Hiko Window Bag
Ikkunalla varustetu kuivasäkit
5L,8L,20L,40L ja 60L

Hiko Dry Sac
Litteä, tasapohjainen kuivasäkki. Näppärä 
kajakin kärkeen tai pikkutavaroille.
2L, 4L, 8L ja 12L

Hiko Ilmasäkki venttiilillä
Notkea materiaali. Venttiili pakkaamista 
helpottamaan.
2L, 5L, 10L, 15L ja 25L

Hiko Trek reppu
Rinkkamallinen kuivasäkki venttiilillä. Kattavat ja 
hyvinsäädettävät olkaimet.
40L, 60L ja 60L

Hiko Rollybag
Rullattava kansilaukku kuudella kiinnitysklip-
sillä. Laukun voi myös niputtaa pienemmäksi 
remmeillä.

Ortlieb Duffle
Ortliebin laadukas Dufflesäkki näppärällä 
TIPZIP-vetoketjulla. 
40L, 60L, 85L ja 110L

Ortlieb reppuja
TIPZIP ja rullausmekanismeilla.
Track 35L
Extremer XL 109L
Extremer XXL 130L
Big Zip 140L

Varustesäkit

Muoviset vesitiiviit varustetynnyrit
3L-50L

Ortlieb taittuva vati
Näppäräsi pienen tilaan taittuva 
astia. 10 ja 20L

Ortlieb nestepussit
2L, 4L ja 10L

HydraPack 
2L vetoinen nestepussi puruvent-
tiilillä.

Varustesäkit
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Puhelin- ja dokumenttipussit

Gooper -puhelinpussit
Näppärät magneettisulkimella 
varustetut puhelinpussit kolmena 
eri kokona

Overboard
Puhelinpussi klipsisulkimella
Medium iPhone 1-4
Large 5,5” puhelimelle

Dicapac  -puhelinpussit
Minigrip-tyyppinen suljin ja rullaus 
pitää puhelimen kuivana. IPi-10 - 
iPhonelle 1-4
C1 - alle 5” puhelimille
C2 - alle 5,5” puhelimille

Ortlieb Safe-It
Rullattavat kevyet puhelinpussit
S - 16x7,2cm
M - 19x7,5cm
L - 17x10,2cm

Dicapac -tablettipussit
Minigrip-tyyppinen suljin ja rullaus 
pitää tabletin kuivana. T7 - alle 7,7”
I-20 - alle 10,3”

NRS Hydrolock karttataskut
Jämerä karttatasku vahvoilla kehyk-
sillä. Minigrip-tyylinen suljin
A3 ja A4 kokoina

Overboard karttataskut
A4 ja A3 kokoisina. Kangasvahvike 
reunoissa ja Minigrip-tyylinen suljin

Ortlieb Caset
Smartphone 13,5x7cm
Tablet 7,9” - alle 7,9”
Tablet 10” - alle 10”

Ortlieb karttatasku
A4 30x22cm
XL 50x35cm
D13 27x27cm

Ortlieb -kameralaukut
Aqua-Cam
V-Shot
Aqua-Zoom

Kamerapussit

Katso yhteensopivuudet

Dicapac -kamerapussit
Useita eri kokoja pienille ja 
suurille kameroille.

Puhelin- ja dokumenttipussit
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Puhelin- ja dokumenttipussit Heittoliinat

Lehmänhännät
Hiko Towline
M - 39cm, venytettynä 85cm
L - 65cm, venytettynä 155cm
NRS - Tow Tether
M - 48cm, venytettynä 84 cm
L - 83cm, venytettynä 135cm

Hiko Throwline -heittoliina
Neljä eri pituutta. Jämerä kangas-
pussi ja n. 1cm paksuinen köysi
10m,15m,20m ja 25m

Turvavarusteet

hf° Weasel -heittoliina
Kompakti heittoliina esim. koskika-
jakkiin sujautettavaksi. Ohuempi 
naru.
18m

hf° Compact Classic 20m
Hikon sarjoja paksummalla 
köydellä.
20m

Hiko Cone -heittoliina
Jämerämpi versio perusmallis-
ta. Vahvistettu suuaukko isoilla 
lenkeillä.
15m ja 20m

Lukittavat sulkurenkaat
Koskikäyttöön

Pienet karbiinihaat
Useita eri malleja tarpeen 
mukaan.

Isot karbiniihaat
Isot metalliset karbiinihaat 
johon pystyy näppärästi su-
jauttamaan esim. melan.

Saatavilla myös taljarullia

Tarvikkeet

Kong Argon : Argon RK is a 
carabiner dedicated to people 
who seek extreme lightness 
and the slightest obstruction.

Paljon erikokoisia ja mallisia karbiineja mm. Hiko, PeakUK, Kong...

UUTUUS
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Hiko Kidney Towline
13m liinalla ja lehmänhännällä 
varustettu hinausvyösetti.

PeakUK Towline 5m ja 15m
5m tai 15m liinalla, vedonpois-
tolla ja karbiinilla varustettu 
setti.

HF Throw Tow
15m heittoliina ja hinausvyö-
paketti karbiinihaalla.

Vetovyösetit

Northwater Dynamic Tow ja Dynamic Thow Pro
Kiinni rullattava vetövyösetti karbiinihaalla. Pro vesiossa vedon-
poisto, heijastimet ja isompi karbiinihaka.

NorthWater PFD Sea Link
Kompakti hinaussysteemi 
esim. liiviin kiinnitettäväski. 
4,5m köysi vedonpoistolla.

NorthWater Kontaktihinaus-
tavarat
Kaksi eri versiota.

NRS Co-Pilot / NRS Co-Pilot Titanium
Litteä sukellusveitsi puristuslukolla. Sahalaitaiset terät ja tylppä 
kärki.  Saatavana myös Titanium versio.

PeakUK veitsi
Lyhytteräinen taittoveitsi sahareunalla ja pullonavaajalla Hiko Veitsi

Sukellusveitsi tylpällä päällä ja sahalaidalla.

Veitset

NRS Pilot
Litteä sukellusveitsi puristuslukolla. Sahalaitaiset terät ja tylppä 
kärki. 

UUTUUS

UUTUUS

Turvavarusteet

Artic water sport Contact Tow
Kontaktihinaukseen

NRS Neko
The compact, low-profile Neko Knife gives you the same ver-
satile performance as our popular Co-Pilot knife with a sleeker 
profile and a simple friction-release sheath. Includes smooth 
and serrated cutting edges, blunt safety tip and integrated bottle 
opener, plus a comfortable rubber grip.



59Welhonpesä oy

Vetovyösetit

Veitset

Hiko Paddle Float+
Ilmatäytteinen melakelluke pikatyhjennysvent-
tiilillä ja pikaklipsillä

Hiko Paddle Float Foam
Hetivalmis foaminen melakelluke pikaklipsillä

Näppärät käsipumput kellukkeilla. Järeämmät 
versiot rosterivarrella.

Ensiapu

Hiko EA-pussit
Small ja Big koot
Perustarvikkeet ensiapuun. Saatavissa myös 
tyhjinä pusseina.

Ortlieb EA-laukut
Medium ja High koot
Perustarvikkeet ensiapuun.

Näppäriä sieniä kuivaukseen ja tyhjentämiseen. 
Skwooshin ja NRS versiot helpommin putsatta-
valla kangaspinnoitteella

Cottonmouth ja Smiley’s
Nenänipsut taitettavalla 
pidikkeella ja karkuremmillä

PeakUK Beaker
Peakin uutuus nenänipsu

Mack’s Ear Seals
Korvatulpat karkuremmillä

Ilmapussit
Ilmapussit koskikajakkeihin
Hikon neljä mallia soveltuvat pelipaatteihin, 
creekkereihin ja esim kilpakajakkeihin.
Jacksonin Fun-kellukkeet

Kanoottien ilmapussit

Melakellukkeet

Pumput Sienet

Turvavarusteet

NRS Melakelluke
Kahdella kammiolla varustettu isokokoinen 
melakelluke.

Hätäraketit

Nenänipsut Karkuremmit

Hiko Pussilla varustetut karkunarut
Spiraalimallinen naru ja suoranaru.

Skwoosh -melankarkunaru
Pykälää järeämpi karkuremmi

Varjoaketit, kynäraketit , valosauvat ja käsisoih-
dut suoraan varastosta.

Zölzer nenänipsu
Jousitoiminen isoilla tassuilla 
ja karkunarulla

UUTUUS
Doc’s Ear seals
Parhaiksi testatut korvatul-
pat melontaan ja muihin 
vesileikkeihin
8 eri kokoa.
Varmista koko sapluunoilla 
ennen tilausta.  
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Hiko Buckaroo
Kevyt ja helpposäätöinen yleiskypärä. 
Pantasäätö niskassa
S/M ja L/XL

Shred Ready Super Scrappy
Tyylikäs pienellä lipalla varustettu yhden-
koon kypärä. Niskasäätö.

Sweet Wanderer
Hiilikuituvahvistettu jämerä kypärä vaati-
vaan käyttöön. 
S/M, M/L ja L/XL

Sweet Rocker
Lipalla varustettu hiilikuituvahvisteinen 
kypärä. Irroitettavat korvaläpät. 
M/L ja L/XL

Sweet Rocker Full Face (FF)
Koko päätä suojaava hiilikuituvahvisteinen 
kypärä rankkaan menoon. 
M/L ja L/XL

Sweet Strutter
Hiilikuituvahvisteinen lipallinen koskikypä-
rä. Koskimelojien suosikki. 
S/M, M/L ja L/XL

Kypärät

NRS Havoc Livery
Isommille päille sopiva malli. Pantasäätö 
niskassa. 
Yksi koko.

WRSI Current
Pienellä lipalla varustettu jämerä koski-
kypärä
S/M ja L/XL

WRSI Current Pro
Isolla lipalla ja korvasuojilla varustettu 
kypärä
S/M ja L/XL

ProTec Ace Water Pro
Kevyt muovirunkoinen kypärä
S, M, L ja XL

Kypärät

Shred Ready Fullface
Tyylikäs koko päätä suojaava kypärä.

Predator Freeride FR7W
Koot:     SM (52-58cm). LXL (54-60cm)
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Kypärät

Garmin 58K Kayak
Kumiköysillä kiinnitettävä malli

Kompassit

Valaisimet

Suunto Orca-Pioneer
Kumisella rungolla varustettu 
näppärä kansikompassi. Hohtava 
tausta.

Kompassit ja valaisimet

Garmin 70 P
Uppoasennettava malli.
Sopii kaikkiin kompassisyvennyk-
sillä oleviin kajakkeihin.

70 UN - Irroitettava pallokompassi 
pidikkeellä
70 UNE - Sama malli kuin 70 UN, 
mutta taustavalolla

Orbiloc
Pienikokoinen ja kevyt huomiovalo vilkkuvalla tai jatkuvasti palavalla 
valolla. Näppärä kiinnittää esim. liiveihin tai kajakkiin mukana tulevil-
la kinnikkeillä. Paloaikaa parhaimmilaan n. 100h jatkuvalla valolla ja 
n. 250h vilkkumismoodissa.

Petzl otsalamput tulossa valikoimaan kaudelle 2017
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Näppärät ja suositut foami-
kaaret neliö, ovaali ja WingBar 
putkille.
Ei tarvitse työkaluja

Ecklan J-kaaret melakoukulla 
ja ilman

Ecklan Pystytuet 40 ja 20cm 
pituisina.

Thule Kanootinkuljetustuet
Suojelee kevlar- ja puureu-
nuksia.

Thule J-kaaret
Kiinteänä ja kokoontaittuvana
837 ja 835-1 sarjat

Malone Downloader
Kokoontaittuva J-kaari pai-
navemmille laitteille esim. 
kalastuskajakit

Thule K-Guard
Kallistuva U-kaariteline kovaan 
kulutukseen

Thule 
Neliosainen telinesarja aktii-
vikäyttäjälle. Saatavilla myös 
huopatassuparilla.
873 ja 874 sarjat

Kuljetus- ja säilytystelineet

Handirack Ilmatäytteinen kuljetusteline-
sarja. Näppärä tilapäiskuljetuksiin.

Taakkatelineet
Meiltä saat myös Thulen taakkateline sarjoja.

Yleisimmät mallit suoraan hyllystä:
Neliöputket 761, 762 ja 769
Tassusarjat 757 ja 775

Muut tuotteet yleensä muutamassa päivässä.

Linkki Thulen 
sovitusoppaaseen

Telineet
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Taakkatelineet

Kuljetus- ja säilytystarvikkeet

Welhon vahvat sidontaliinat
Kestävä sormilukko ja kumilista lukon alla. 
3m ja 5m pituisina

Ecklan nostototuki
Taakkatelineeseen kiinnitettävä 
nostotuki, joka ulottuu auton 
sivulle

Ecklan lukitusvaijerit
Muovipinnoitteinen teräsvaijeri
4m,5m ja 6m pituisina

Ecklan ja Thulen boksihisseillä 
saat kajakin näppärästä esim. 
autotallin kattoon.

Kärryt

Thule Lukolliset sidontaliinat

Eckla seinätelineet
Kajakeille ja kanooteille omat 
versiot
Täydellä asennussarjalla

Ecklan kokoontaittuvat kajakkipukit
50cm ja 80cm korkeina versioina

Trailerit

Kajakki- ja knoottitrailerit
Säilytys telineet useammalle kajakille ja kanootille.
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Saksalaisen Ecklan laadukkaat kuljetuskärryt. Renkaat ovat näppärästi irroitettavissa sokalla, ja rungot ovat valmistettu laadukkaasta ja kevyestä alumi-
inista. Ilmatäytteiset renkaat ja kokoontaitettavat rungot tekevät kärryjen käyttämisestä helppoa.

Saatavilla myös muiden valmistajien malleja.

Kärryt

Eckla Atlantic-sarja
Saatavilla 200mm ja 260mm renkailla. 
Ylivoimaisesti suosituin kärrymalli 
pienen kokonsa ansiosta

Eckla Orcka Alaska
Kajakin nokkaan sidottava kärry. 
Pieni ja kevyt, sekä pikasokkalukitus 
renkaissa. Umpikumirenkaat.

Eckla Pacific
Pykälää järeämpi nokkaan kiinnitetävä 
kärry kajakeille. Teräsrunko ja 260mm 
renkaat.

VKV-kajakkikärry
VKV valmistama laadukas kuljetuskär-
ry. Tässä mallissa säädettävä rengasvä-
li ja laakeroidut renkaat.

Eckla Sit-On-Top
Lähes kaikille päältäistuttaville kaja-
keille sopiva kärry 260mm renkailla. 
Tangot säädettävissä.

Malone Nomad
Umpikumirenkailla varustetu kärry. 

Eckla Explorer ja Canoe
Korkeampirunkoinen malli kaksikoille 
ja kanooteille. Saatavilla 260mm ja 
400mm renkailla.

Eckla Canyon
400mm renkailla ja korkealla rungolla 
varustettu versio isommille laitteille.
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Kelluntaliivit

Hiko K-Tour
Helpposäätöinen perusliivi 
etuvetoketjulla.
XS-XXL

Hiko Hiker+
Suosituin retkiliivimme etuve-
toketjulla ja kahdella taskulla.
S/M, L/XL

Hiko Aquatic
Kaksi etutaskua, käsienläm-
mittelytaskut, nestetasku ja 
veitsipaikka.
S/M,L/XL ja XXL

Hyvin istuvat ja säädetyt liivit pitävät melojan pinnalla ja istuvat mukavasti päälle. Alla olevat melontaliivimallit ovat pääsääntöisesti painoluokkien 
mukaan jaoteltu parhaimman istuvuuden takaamiseksi. Kattava mallistomme täyttää melojien tarpeet, olit sitten menossa kuntolenkille tai vaativam-
mille koski- ja meriretkille. 

PeakUK Adventure ZIP
Neljällä etutaskulla, veto-
ketjulla ja nestepussitaskulla 
varustettu retkiliivi
S/M,L/XL ja XXL

Astral Blue Jacket
Sivusta aukeava, kaksiosainen 
etukelluke. Nestepussille oma 
tasku selässä ja iso etutasku.
S/M, M/L ja L/XL

NRS cVest
SOT-kajakkeihin mainiosti soveltu-
va liivi veitsipaikalla ja vähintään-
kin riittävällä taskuvarustelulla.
S/M, L/XL ja XXL

Astral V-Eight uusittu malli 2017!
Erittäin kevyt ja ilmastoitu melon-
taliivi, kaksi taskua ja veitsipaikalla. 
SOT-kajakkeihin sopiva.
S/M, M/L ja LX/L

NRS Sayan
 The NRS Women’s Sayan PFD 
has a seven-panel design and an 
anatomically sculpted chest to 
effortlessly wrap female paddlers 
with comfort and protection. 
With a thin back panel to reduce 
bulk, burly fabric for durability 
and smart details for comfort 
and convenience, the Sayan is a 
fully-featured life jacket you won’t 
want to take off. 

Kokatat Aries
Etutaskulla ja veitsipaikalla 
varustettu liivi. Ohennettu 
alaselkäkelluke.
XS/S, M/L, L/XL ja XXL

Kelluntaliivit

Baltic Dinghy Pro
Kevyt melontaliivi pienellä etutas-
kulla. Sivusta avautuva.
Eri kokoja

Welho Kayak Pro
Kevyt etuvetoketjulla varustet-
tu melontaliivi. Kaksi taskua ja 
veitsipaikka.
S-XXL

UUTUUS

UUTUUS
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Hiko Cinch
Veitsipaikka ja kaksi vetoketjul-
lista taskua. Vetovyövalmius.
S/M,L/XL ja XXL

Hiko Salty Dog
Pään yli vedettävä malli, kol-
mella etutaskulla, hinausvyöllä 
ja nestetaskulla.
S/M,L/XL ja XXL

Hiko Guardian
Uutuusliivi isolla etutaskulla, 
veitsipaikalla, hinausvyöllä ja 
nestetaskulla.
S/M,L/XL ja XXL

Astral Greenjacket
Isolla etutaskulla, hinausvyöllä, 
veitsipaikalla ja kaksiosai-
sella etukellukkeella. Sivulta 
aukeava.
S/M, M/L ja L/XL

NRS Ninja
Kompakti koskiliivi veitsipai-
kalla ja pienellä etutaskulla. 
Sivulta aukeava.
S/M, L/XL ja XXL

PeakUK River Runner
Matala koskiliivi kolmella etu-
taskulla. Pään yli vedettävä.
S/M, L/XL ja XXL

Hiko Multisport
Kevyt sporttiliivi, Multisport-ki-
sailijoiden suosikki. Verkkotas-
kut edessä ja nestepussitasku 
selässä.
S/M, L/XL ja XXL

Hiko Stamina
Matalalle istuva sporttiliivi 
tilavalla etutaskulla ja neste-
taskulla. Klipsi letkua varten 
edessä
S/M, L/XL ja XXL

Hiko Chinook
SOT-kajakkeihin sopiva hyvin 
varuteltu kalastusliivi. Veitsi-
paikka ja etuvetoketju
S/M, L/XL ja XXL

RTM Angler
Kevyt kalastusliivi mainiolla 
taskuvarustelulla ja etuveto-
ketjulla
S/M, L/XL ja XXL

Kelluntaliivit

NRS Zen
Ohjaajanliivi suuremmalla nos-
teella. Veitsipaikka, hinausvyö ja 
etutasku.
S/M, L/XL ja XXL

Kustomoidut liivit
Hikon poololiivit numeroituna
PeakUK mallit saatavilla myös 
omilla grafiikoilla
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Hiko X-Treme Pro
Ohjaajanliivi suuremmalla nosteel-
la. Heittoliinatasku, veitsipaikat, 
hinausvyöt yms.
S/M, L/XL ja XXL

Hiko Safety Pro
Ohjaajanliivi suuremmalla nosteel-
la ja niskatyynyllä. Heittoliinatasku, 
veitsipaikat, hinausvyöt yms.
S/M, L/XL ja XXL

Hiko Bourg
Kestävä rafting liivi helpolla ja kat-
tavilla säädöillä. Klipsikiinnitys.
S-XL

Ursuk Comfort Pro
Paukkuliivi metallisella soljella ja 
lenkillä. Saatavilla manuaali- ja 
automaattiversiona.
Yhdenkoon 170N

Baltic Winner
Paukkuliivi muovisella soljella. 
Saatavilla manuaali- ja automaat-
tiversiona.
Yhdenkoon

RTM Maya
Kevyt lastenliivi niskakellukkeella ja 
haararemmillä.
10-20kg ja 20-40kg

Baltic Bambi
Laadukas ja pehmeä levymallinen 
vauvojen pelastusliivi. Kantokahva 
ja haararemmi
3-15kg

Baltic Maja
Kissaliivi kattavilla säädöillä 
S, M ja L (1-10kg)

Baltic Koiranliivi
XS-XXL

Hiko Baby
Kevyt lasten pelastusliivi
1-3 (10-40kg)

Baltic pelastusliivit
Lapsille ja aikuisille
Useita eri kokoja

Hiko Baltic Rent
Kevyt ja simppeli kanoottiliivi 
etuvetoketjulla.
XS-XXL

Yhdenkoon läppäliivit
Yksinkertaisempi malli 40-120kg 
Taskullinen 40-130kg

Kelluntaliivit

Ursuit FIR-lämpöliivit
Kylmille keleille akulla varus-
tetu lämmittävät liivit. Ei kellut-
tavia ominaisuuksia.

NRS Vista Junior
Yhdenkoon junnuliivi etuvetoket-
julla ja kahdella taskulla. 
22-40kg
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Skwoosh Extreme cushion
Geeli istuinpehmike kajakkiin.

Paddling cushion
Muhkein versio paksulla geelitäytteellä.

Fitness cushion
Ohuella geelisisuksella. Veneisiin ja 
kilpureihin.

Skwoosh istuinpehmikkeet muotoutuvat melojan vartalon mukaan tuoden uudenlaista mukavuutta pitkillekin melonta-retkille. Perin-
teisiin solumuovipehmusteisiin verrattuna Skwooshit ovat täysin vesitiiviitä eivätkä ime vettä ja pysyvät mukavan lämpiminä. 
Skwooshin geelipehmusteissa on lääketieteellisesti todistettua painetta lievittävää tekniikkaa ja niiden on todettu vähentävän 
alaselänkipua ja jalkojen puutumista niin melonnassa, veneilyssä,  autossa, moottoripyörällä kuin arkisessa toimistotyössäkin. Toisin 
sanoen Skwooshin avulla jaksat meloa pidempään! Oma malli myös avokanootteihin.

Windpaddle purjeet

Geelipehmusteet

Windpaddlen purjeet kolmena eri kokona
Scout - 0,9m²
Solo - 0,9m²
Tandem - 1,5m²

Purjeet saat näppärästi taiteltua pienemmäksi kuljetusta ja säilytystä 
varten.

Master Row pad
Soutajille ja kilpakajakkeihin sopiva.
Pyöreissä kohdissa geelitäyte.

Canoe
Kanootin istuimeen kiinnitettävä versio 
paksulla geelitäytteellä

Classic Paddling Cushion
Viereisestä version venttiilöity malli. Sopii 
paremmin kesäkuumalle.

Purjeet ja pehmusteet
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Asusteet

Peak UK Adventure SIngle
Hupullinen anorakki lateksi-
manseteilla ja kahdella taskulla
S-XL

Peak UK Adventure Double
Järeä retkianorakki. Tuplavyö-
tärö, lateksit hihansuissa ja 
säädettävä neopreenikaulus.
XS-XXL

Hiko Conquest
Retkianorakki. Tuplavyötärö, 
lateksit hihansuissa ja säädettä-
vä neopreenikaulus.
S-XXL

Hiko Zephyr
Kevyt ja yksinkertainen ylei-
sanorakki kevyestä kankaasta. 
Erityisesti kunto- ja kilpamelo-
jille. S-XXL

Hiko Ramble 
Uusittu kevytanorakki hupulla 
ja neopreenisillä hihansuilla
S-XL

Hiko Paladin
Koskianorakki lateksimanseteil-
la, tuplavyötäröllä ja kangas-
vahvikkeilla
S-XL

Peak UK Tourlite Storm
Hupullinen kevytanorakki 
taskulla
S-XXL

Hiko Caspia
Naisille suunniteltu koskiano-
rakki. Lateksimansetit, tupla-
vyötärö ja kangasvahvikkeet
S-XL

Sweet Supernova
Goretex-kankaasta tehty järeä 
koskianorakki lateksimanseteil-
la, tuplavyötäröllä ja kangas-
vahvikkeilla
S-XL

Peak UK Deluxe
Lateksimanseteilla, tuplavyö-
täröllä ja kangasvahvikkeilla 
varustettu koskianorakki.
S-XL

Myrskyanorakit
Hiko Casual Shelter
Yksi koko ja materiaali 
Kokatat StormCag
Tropos tai GoreTex -kankailla

Kokatat Tempest Jacket
This double tunnel hooded 
paddling jacket is the dry 
choice among kayak anglers 
and touring paddlers. Made 
with Hydrus 2.5 waterproof/
breathable fabric

Anorakit

UUTUUS



70     
   

Welhonpesä oy

Hiko Ronwe
Kevyet kangashousut kiristet-
tävällä vyötäröllä.
S-XXL

Hiko Snappy
Melontahousut tuplavyötäröl-
lä ja nilkkalateksimanseteilla. 
Kiristettävät lahkeet ja vyötärö.
S-XXL

Hiko Nimue housut
Naisille suunniteltu melon-
tahousu tuplavyötäröllä ja 
kiinteillä sukilla. Kiristettävät 
lahkeet ja vyötärö. S-L

Peak UK Storm
Uusittu malli nyt tuplavyötä-
röllä. Kangassukat ja henkselit.
XS-XXL

Kokatat Tempest
Säädettävällä vyötäröllä ja 
kiinteillä sukilla.
Saatavilla Hydrus ja GoreTex 
kankaalla naisille ja miehille.
S-XXL

Ursuit CoolMax
Kaksiosainen Fleece kerrasto
S-XXL

Ursuit FinFill Light ja Heavy
Paksu kerrasto pukujen alle. 
Kaksi eri paksuutta
S-XXL

Ursuit Tikkivuori kellukkeella
Lämmittävä kerrasto 50N 
kellukkeella.
S-XXL

Hiko Teddy Fleece Overall
Lämmin fleece haalari puvun 
alle.

Hiko Teddy
Paksua fleeceä, joka lämmittää 
ja hengittää. Pitkälahkeisina ja 
hihaisina, sekä haalarina
S-XXL

Peak UK Salopette
Sepaluksella varustettu melon-
tahousu kiinteillä sukilla ja 
henkseleillä
S-L

Housut

Haalarikerrastot

Housut ja kerrastot

Hiko Bayard
Tuplavyötärö, kangassukat 
ja vahvistetut polvet sekä 
takapuoli
S-XL

UUTUUS

UUTUUS
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Housut

Haalarikerrastot

Neopreenit

Hiko Slim .5 paidat
Elastisesta ja mukavasta 0,5mm neopree-
nistä. Pitkä- ja lyhythihaisena.

XS-XXL

Hiko Lars  paita
Hengittävällä pinnalla ja lämmittävällä 
fleece vuorauksella. Neopreenikaulukset.

S-XXL

Hiko Neoskin
PeakUKn neoskin sarja capri ja housumal-
lisena. Takapuolessa, selässä ja polvissa 
paksumpi 3mm neopreeni ja muut osat 
notkeampaa 2mm neopreeniä.

XS-XXL

Hiko Neo 3.0 Bolero
Paksummasta 3mm neopreenistä kyl-
mempiin touhuihin. Etuvetoketjulla.

S-XL

Hiko Neo Core
Kanganspäällysteiset neopreenishortsit. 
0,5mm neopreeni ja remmikiristys
S-XXL

Hiko Shambala
GoreTex-kankaasta ja paksummasta 
neopreenistä tehdyt shortsit.
S-XL

Hiko Lars housut
Hengittävällä pinnalla ja lämmittävällä 
fleece vuorauksella. Pitkä- ja lyhytlahkei-
sena.
S-XXL

Hiko Slim .5 housut
Elastisesta 0,5mm neopreenistä. Shortsi- 
capri- ja pitkälahkeisena versiona. Shortsit 
saatavilla myös 3mm neopreenistä.

S-XXL

Hiko Neo 2.5 housut ja 3.0 shortsit
Shortsit paksummasta 3mm neopreenistä 
ja pitkät housut 2,5mm neopreenistä
S-XXL

Neopreenit
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Tuusulanjärvi pöllö t-paita
Kaksi eri kuvaa. Suurin-osa 
paidan tuotosta luovutetaan 
Lasten sairaalan hyväksi.

Kuva Pentti Taskinen

Hiko Race
Kevyt ja ohut nyloninen tuu-
lensuoja
S/M ja L/XL

Hiko Teddy
Nyloninen tuulensuoja Ted-
dy-fleece vuorauksella
Yksi koko

Paddler Wind mitten
Lyhyt nyrkkiä suojaava nyloni-
nen tuulensuoja
Yksi koko

Hiko Muffle Handys
Nyloninen tuulensuoja 
Teddy-fleece vuorauksella. 
Neopreeniset tiivisteet melaa 
varten
Yksi koko

Snap dragon Hyper Hands
3mm paksu neopreenituulen-
suoja tuulelta suojaavalla Hypa-
lon-kumipinnoitteella.
Yksi koko

NRS Mambas
3mm nepreenistä tehdyt tuu-
lensuojat kumi- ja kangaspin-
noitteella. Nappikiinnitteinen ja 
taitettava varsi
Yksi koko

Hiko Slalom
1,5mm neopreenistä tehty 
kevyempi neopreeninen tuu-
lensuoja
Yksi koko
Saatavana myls paksumpi 3mm 
versio.

Padler neotuulensuoja
Padlerin paksumpi tuulensuoja 
jämerästä 4mm neopreenistä
Yksi koko

Tuulensuojat

PeakUK:lta on myös tilattavissa 
kustomoitavat topdeckit ha-
lutuilla aukkopeitteillä ja ano-
rakeilla. Voit teetättää oman 
joukkueesi tai seurasi logon.

Hiko Shade
Kevyt ja hengittävä melontapai-
ta. Pitkä- ja lyhythihaisena.
S-XXL

Hiko Symbioz
Kevyt ja hengittävä melontapai-
ta. Pitkä- ja lyhythihaisena.
S-XXL

Paidat ja tuulensuojat
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Tuulensuojat

Käsineet

PeakUK Open Palm 
Mittens
Avokämmen rukkaset 
parhaimman tuntuman 
takaamiseksi. 2mm 
neopreeniä.
S/M, L/XL ja XXL

NRS Guide
Kynsikkäät 1,5mm 
neopreenistä. Kämme-
nessä kumipinnoite.
XS-XXL

Hiko Slim
Kestosuosik. Elastinen 
2mm neopreeni ja kumi-
pinnoitettu kämmenosa.
XXS-XXL

Hiko Amara
Kevyt 2mm neopreenin 
ja keinonahan yhdistel-
mä.
XXS-XXL

NRS Maverick
Ohut ja kevyt 2mm 
neopreenihanska. Käsi-
osa pinnoitettu kumilla 
ja suuaukossa tiivistävä 
kaulus.
XS-XXL

Hiko NeoGlove
3mm neopreenihanska esitai-
vutetuilla sormilla. Kumipinnoi-
te kämmenessä. 
XXS-XXL

NRS Toaster
3,5mm neopreenihanska 
kumipinnoitteella. Kämmenosa 
2,5mm vahvasta neopreenistä.
XS-XXL

PadlerLyhyt rannesuoja
Näppärä anorakkien kanssa. 
3mm neopreeniä.
XS-XXL

Hiko Rannesuoja
Pitkät rannesuojat 2mm 
neopreenistä. Tukee ja suojaa 
rannetta kylmältä.
XXS-XXL

Hiko Slim
1,5mm elastinen neopreenihuppu.
S/M ja L/XL

Hiko NeoCap 3.0
Paksumpi kylmempien kelien huppu.
S/M, L/XL

Peak UK NeoCap
2mm neoreenihattu ohuella fleecevuora-
uksella.
S/MX, L/XL

Hiko Teddy Combi tube
Fleece-huppu jonka saa myös kauluriksi. 
Yksi koko

Päähineet

Käsineet ja päähineet
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NRS Mystery Storm
Titaanikalvoinen fleecevuorat-
tu huppu korvarei’illä.
S/M ja L/XL

Hiko Lars Hood Huppu
Lars materiaalista tehty flee-
cevuorattu huppu.
S/M ja L/XL

Ursuit/Suunto Huppu
2mm neopreeniä.
S-XL

Hiko Lars Sea Cap
Neopreenisellä lipalla varus-
tettu lakki.
S/M ja L/XL

NRS Mystery
Titaniumlaminoitu 2,5mm 
neopreenistä.
S/M ja L/XL

Hiko Lars cap
Lars materiaalista tehty kevyt 
lämmittävä lakki.
S/M ja L/XL

Kokatat Balaclava
Fleecevuorattu huppu hengit-
tävällä suuosalla.
S ja L

Sunday afternoons Cruiser
Pehmeälippainen lierihattu 
venttiileillä ja säädettävällä 
leukahihnalla.
M ja L

Sunday afternoons Cloudburst
Kevyt lierihattu kovalla etuli-
palla. Säädettävä leukahihna 
ja panta.
M ja L

Kokatat Sunwester
Iso lierihattu Kokatatilta. Vent-
tiilit ja säädettävä leukahihna 
ja panta.
S ja L
Nor’Wester malli Gore-Tex 
versiona.

Sunday afternoons Sojouner
Kevyt lierihattu säädettävällä 
leukahihnalla. Yläreunassa 
venttiilit parantamaan tuule-
tusta
M ja L

Sunday afternoons Adventure
Kevyt lierihattu kovalla etuli-
palla. Isot venttiilit sivuissa ja 
säädettävä leukahihna.
M ja L

Päähineet

Sukat
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Kengät ja tossut

Hiko Sneaker
3mm neopreenistä valmistettu 
tossu paksulla kumiphjalla. Tarra-
nauhakiristys
37-47 (4-13)

Hiko Rafter
3mm neopreenistä valmistettu ve-
toketjullinen pitkävartinen tossu 
paksulla kumipohjalla. Sisällä ohut 
fleecevuoraus
37-47 (4-13)

Hiko Surfer
3mm neopreenistä valmistettu 
tossu paksulla kumipohjalla. Tar-
ranauhakiristykset jalkapöydässä 
ja varressa.
37-47 (4-13)

Hiko Wade +
Pitkävartinen saapas paksulla 
kumipohjalla. Varsi ja jalkapöytä-
kiristys.
37-47 (4-13)

NRS Boundary
Pitkävartinen saapas paksulla 
kumipohjalla. Varsi ja jalkapöy-
täkiristys.
37-47 (4-13)

Hiko Slim
2mm elastinen neopreenisukka
37-47 (4-13)

Hiko Contact
1,5mm neopreenitossu ohuella 
kumipohjalla
37-47 (4-13)

Hiko Lars -sukka
Lars materiaalista tehty vesitiivis 
pitkävartinen kerrastosukka
37-47 (4-13)

Hiko Teddy
Fleece sukat
37-47 (4-13)

Hiko Flex
1,5mm neopreenitossu pitkällä 
varrella ja ohuella kumipohjalla
37-47 (4-13)

Kuivapukujen ja/tai paksumpien sukkien kanssa kannattaa valita 1-2 kokoa isompi jalkine.

Jalkineet

Kokatat Launch Socks
Hydrus kankaasta tehdyt sukat pi-
tävät jalat kuivana rantautumissa
S, M ja L

Sukat



76     
   

Welhonpesä oy

Ursuit MPS
Kevyestä GoreTex-kangaasta 
tehty välikuivapuku. Näppärällä 
etuvetoketjulla ja miellyttävillä 
neopreenimansetteilla malli on 
helppokäyttöinen ja mukava 
päällä.

Materiaalina GoreTex
S-XXL

Myös lasten koot saatavilla

Gemino Active
Germino Operative
Meiltä myös kalastajien suosimat 
kuivapuvut tilauksesta.
Saatavilla 4-Tex ja GoreTex mate-
riaaleilla.
S-XXL

Ursuit Sea Horse
Kalastajille soveltuva hupulla var-
usteltu kuivapuku. Poikittainen 
vetoketju ja neopreeniset man-
setit.
Saatavilla 4-Tex ja GoreTex mate-
riaaleilla.
S-XXL

Ursuit AWS
Suosituin kuivapuku, jossa on 
yksinkertainen varustelu ja 
kestävät materiaalit. Vahvistetut 
polvet ja takapuoli, vahvisteut 
saumat, mukavat ja lämmittävät 
neopreenimansetit

Saatavilla 4-Tex ja GoreTex mate-
riaaleilla. 
S-XXL
Lady sarja XS-L

Myös lasten koot saatavilla

Ursuit Easy
Kalastajien suosikkikuivapuku. 
Irroitettavalla hupulla ja käte-
vällä etuvetoketjulla. Valmistettu 
jämerästä 4-Tex materilaalista.

Materiaalina 4-Tex
S-XXL

Hiko Odin miehille
Hiko Calypso Naisille
- Miesten mallissa vakiona 
sepalusketju.
- Naisten mallissa helpos-
tusluukku takana.
- Lateksi mansetit.
- Tuplavyötärö
- Todella miellyttävä ja hen-
gittävä kangas.
- Kiinteät sukat.

Kuivapuvut

Gemino Venture
Vartavasten melojille suunniteltu 
kuivapuku hupulla. Vyötäröveto-
ketju helpottaa pukemista ja 
yläosaa voi käyttää erillisenä 
anorakkina. 
Tuplavyötärö, lateksimansetit ja 
vesitiivis etutasku. 

Yläosa valmistettu kevyemmästä 
ja alaosa astetta paksummasta 
GoreTex-kankaasta.

XS-XXL

Ursuitin pukuja saatavilla myös erikoismitoituksilla, 
manseteilla, saappailla yms. Kysy lisää.

Kuivapuvut

Melontapuvut

UUTUUS
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Kuivapuvut
PeakUK Whitewater 
Lateksimansetein ja 
näppärällä paten-
toidulla haaraveto-
ketjulla varustettu 
melontapuku. Tupla 
vyötärö ja sivutas-
kut. Mansettien 
päällä neopreeniset 
lämmikkeet

Materiaalina X4
XS-XXL

PeakUK Explorer
Hupulla ja paten-
toidulla haaraveto-
ketjulla varustettu 
melontapuku. Hi-
hoissa lateksiman-
setit ja kiristettävä 
neopreenikaulus. 
Tuplavyötärö, 
sivutaskut ja rin-
tatasku.

Materiaalina X4
S-XXL

Melontapuvut

Kokatat Radius
Huippusuositun Idolin rinnalle 
suunniteltu hupullinen malli.
Vyötärövetoketju, lateksiman-
setit, tuplavyötärö, hihatasku 
ja tietenkin notkea ja kestävä 
GoreTex-Pro-kangas.
 
Materiaalina GoreTex
Naisten S-L
Miesten S-XL

Kokatat Expedition
Poikittaisella etuvetoketjulla va-
rustettu hupullinen melontapuku.  
Aktiivimelojien suosikki. Puvussa 
on lateksiset mansetit, etusepa-
lus/takavetoketju, tuplavyötärö, 
hihataskut.

Materiaalina GoreTex
Naisten S-L
Miesten S-XL

Kokatat Meridian
Näppärä ja viimeistelty melonta-
puku.Lateksimansetit neopree-
nisillä lämmikkeillä, etusepalus/
takavetoketju, tuplavyötärö ja 
poikittainen etuvetoketju.

Materiaalina Hydrus 3L tai 
GoreTex

Naisten S-L
Miesten S-XL

Kokatat Idol
Huippumelontapuku vyötäröve-
toketjulla. Lateksimansetit, tup-
lavyötärö, hihatasku ja tietenkin 
notkea ja kestävä GoreTex-kangas.

Materiaalina GoreTex
Naisten S-L
Miesten S-XL

Melontapuvut

PeakUK Deluxe
 Suunniteltu vartavasten 
melontaan. Tuplavyö-
tärö. Kovaa kulutusta 
kestävä ja  hengittävä 
x4-materiaali. Neopree-
ni + lateksi kaulus. 
Lateksi+neopreeniman-
setit hihoissa.
Koot: S, M , L ja XL
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Kirjat ja videot

This is the Sea -sarja
Viisiosainen DVD sarja meri-
melonnasta.

Sea kayak Essentials DVD
Volume 1 & 2 videoissa näet 
aallokkomelontaa ammattilaisten 
toimesta.

Maininki -kirja

Pekka Lassila on kuvajournalisti, 
joka lähti kuukauden kestäneelle, 
1300 kilometrin kajakkimatkalle 
Virolahdelta Tornioon. 

This is The Roll -sarja
Kattava elokuva eskimokäännök-
sistä. Nyt myös osa 2 saatavilla

360° Merimelontaa -kirja

Kirja on tarkoitettu melontaa 
aloittavalle, retkimelontaa har-
rastaville sekä melontaretkien 
vetäjille. 
Kirja sopii niin vasta-alkajalle kuin 
konkarillekin

Eastern Horizon DVD
Pohjois-Amerikan itärannikon 
melontaa

Vesille kajakilla -kirja

Tämä kirja tutustuttaa lukijan 
virkistysmelontaan ja opastaa 
harrastuksen alkuun seurassa tai 
yksin. 

Koskisoppaa -kirja

Kirja pyrkii tarjoamaan ideoita 
ja käytännön ohjeita erityisesti 
melontaretkien ruokailuun. 

UUTUUS

Kirjat ja DVD:t

DVD:t englanninkielisiä. 

Sea Kayak Rescues
Pelastautumisvideoita useilla 
tekniikoilla ryhmässä ja yksin.

Pacific Horizon DVD
Pohjois-Amerikan Länsirannikon 
melontaa.

This is Canoeing DVD
Useita palkintoja voittanut Justine 
Curgenven 12 
lyhytelokuvan kokoelma kanoot-
tivideoita.

Soutuveneet

Merimelonta - Opi paremmaksi 
melojaksi - yli 200 vinkkiä - kirja

Gordon Brown DVD:t 
Vol.1, Vol.2, Vol.3.

UUTUUS

Kayaking the Aleutians - DVD

UUTUUS



79Welhonpesä oy

Kirjat ja videot

Suomi 420 lasikuituvene edustaa perinteistä järvivenemallia. 
Erittäin suuntavakaa hyvän kölinsä ansiosta. Kevyt soutaa.
Moottorisuositus, max. 3 hv

Kevytsoutuinen järvivene. Perinteistä järvivenemallia. On erittäin 
suuntavakaa hyvän kölinsä ansiosta. Kevyt soutaa kapeahkon 
muotonsa ansiosta. 

Kaksikuorirakenne
Kaksi lukittavaa säilytystilaa
Moottorisuositus, max. 5 hv

Tukeva ja laadukas soutuvene.
L mallissa lukittavat säilytyslokerot

Kaksikuorirakenne
Saatavilla myös törmäys- ja kölirauta
Moottorisuositus, max. 3 kW / 4 hv

Materiaali Pituus Leveys Paino
Lasikuitu 520 cm 145 cm 130 kg

Materiaali Pituus Leveys Paino
Lasikuitu 420 cm 140 cm 98 kg

Materiaali Pituus Leveys Paino
Lasikuitu 470 cm 142 cm 90 kg

Materiaali Pituus Leveys Paino
Lasikuitu 470 cm 135 cm 108 kg

Päijän 471 / 471 L

Suomi 420 Suomi 470

Suomi 520L

Päijän 575

Materiaali Pituus Leveys Paino
Lasikuitu 575 cm 165 cm 150 kg

Enemmän avointa jalkatilaa irtopenkein.
Max. koneteho 11 kW / 15 hv

Veneet

Soutuveneet

Päijän 520L
Pituus 520cm, leveys 150cm, paino 117kg. 
Lasikuitua, kaksikuorinen.
Säilytyslokerot etu- ja keskipenkissä.

Päijän 520 L 
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Tukeva ja kevyt jolla järvikäyttöön.

Max. koneteho 5hv

Pro 102 tuo ylellisyyttä kalastukseen ja metsästykseen. Kaksi 
kääntyvää penkkiä helpottavat kalastamista. Tasaisen pohjan 
ansiosta vene on todella tukeva. Veneestä löytyy myös paikka 
perämoottorille ja keskeltä kaksi säilytyslaatikkoa. Max. konete-
ho 7hv.

American on ihanteellinen vene kalastus- ja metsästyskäyttöön. 
Tukeva ja tasainen pohja helpoittaa liikkumista ja rantautumista. 
Veneestä löytyy neljä integroitua vapatelinettä, perämoottorille 
paikka ja jenkkityyliin juomapuloille kupit.
Max. koneteho 6 hv

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 284 cm 140 cm 46 kg

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 310 cm 142 cm 75 kg

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 366 cm 132 cm 50 kg

Water Tender Pro 102 Kalastusvene

American 12

Lokarin laadukas ja kestävä polkuvene kahdelle hengelle.

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 265 cm 175 cm 100 kg

Lokari polkuvene

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 218 cm 157 cm 45 kg

Polkuvene 3-hengelle

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 244 cm 165 cm 50 kg

Polkuvene 5-hengelle 
Sun Slider

Kevyt ja näppäränkokoinen polkuvene mökkirannoille. Takana 
tavaraluukut. Isommalle porukalle soveltuva polkuvene. Kuvan aurinkokatos 

saatavilla lisävarusteena.

Veneet
Retkiluistelu



81Welhonpesä oy

Suomen suurimmasta retkiluistin valikoimasta löydät taatusti itsellesi sopivat luistimet. Tarjolla on useita eri kokoja, malleja ja valmis-
tajia.

T-Skate
Uudistettu Allround -retkiluistin aktii-
vikäyttäjälle. Sopii useille markkinoilla 
oleville siteille.

Heittoliinat retkiluisteluun

Retkiluistelu on hauska tapa liikkua luonnonjäillä ja nauttia vesistöjemme tarjoamasta retkielämyksestä talvella. 

EXA 40
Hyvin varusteltu retkiluis-
telurinkka. Kattavat säädöt, 
vesitiivis ja kestävä rakenne ja 
huolellinen viimeistely.

Tilavuus 40L
Paino 1700 g

Retkiluistimet

Valikoimastamme löydät:
- Naskalit
- Sauvat
- Suojat
- ym. tarpeet retkiluisteluun.

Retkiluistelu

Zandstra NIS
Tyylikäs ja kätevästi säädettävä rekiluistin.
RC60-mallinen terä ja kevyt runko

Kolme eri kokoa

OAC Prophet
Uuden sukupolven muovikomposiittiluis-
tin. Kevyt, kiertojäykkä ja kestävä kompo-
siittirakenne. Valmiit ruuvitornit kaikille 
markkinoiden sidejärjestelmille, sekä 5 
-portainen NNN NIS -levy integroituna 
luistimen rungossa. Jokapaikan luistin 
aktiiviselle luistelijalle.

Black Ice luistimet ja varusteet.

- Sukset
- Monot
Madshus, Alpina ym. merkkeja 
laajavalikoima!
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Lumikegät

Valikoimassamme on ranskalaisen valmistajan TSL:n laadukkaat kom-
posiitti lumikengät. Kestävät ja kevyet harrastelijoille ja aktiivisemmille 
käyttäjille. Valikoimasta löytyy useita eri runko- ja sidemalleja omaan 
tarpeeseen.

Liukulumikengässä on suksen ja lumi-
kengän parhaat ominaisuudet.

niillä voi kulkea ketterästi metsäisessä 
maastossa ja laskea mäet alas kuin 
tavallisilla suksilla.

Valmistettu Suomessa.

EA -siteet sopivat yhteen todella mo-
nenlaisten talvijalkineiden kanssa

Huipputason jämerät lumikengät suoraan varastosta. Katso netti-
sivuiltamme saatavilla olevat mallit.

Lumikenkäily on helppo, hauska, monipuolinen sekä ympäristöystävällinen tapa liikkua talvisessa luonnossa. Se sopii koko perheelle, jos 
osaat kävellä, osaat myös lumikenkäillä. Lumikengillä kulkeminen on turvallista, ja sitä voi harrastaa vaihtelevassa maastossa. Liikkeelle 
lähtöön ei tarvita kummempia huoltotoimenpiteitä vaan kengät ovat heti toimintavalmiit. Tämä laji sopii niin tehokasta liikuntaa halu-
aville kuin rentoon yhdessä liikkumiseenkin. Valikoimamme on Suomen kattavin.
Muista katsoa päivitetyt tiedot kotisivuiltamme. 

Tubbsin ja Atlaksen alumiinirunkoiset lumikengät aktiivikäyttäjille. 
Useita eri runko- ja sidevaihtoehtoja.

Lumikengät

Fjellpulken Ahkiot
Useita erikokoja niin peruskäyttööön  
kuin vaativalle retkeilijälle.

Laadukkaat Amerikkalaiset 
perusahikot moneen käyttöön. 
Valmistettu PE muovista.
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Vuokraus

Käytetyt

Vuokraamme kajakkeja, kanootteja ja SUP-lautoja. Valikoimassa 
on runsaasti erilaisia malleja erikokoisille melojille. Kuljetukset 
tilattavissa muualle Uudellemaalle.

Vuokraamomme on Vantaanjoen sivuhaaran Luhtajoen lähellä.
Tarvittaessa kalusto kuljetetaan ja noudetaan pidemmältäkin 
esim Nukarilta, Lohjanjärveltä, Nuuksiosta, Helsingistä tai Tikku-
rilasta. Jopa 100 hengen ryhmille kalustoa, kysy tarjousta.

Palautus ja nouto voidaan sopia myös aukioloaikojen ulkopuo-
lelle.
Pystymme järjestämään melontakursseja tilauksesta. 
Ota yhteyttä.

Valikoimastamme löytyy myös käytettyjä, demoja, poistomalleja, esittelykappaleita yms. Päivitämme listaa näistä yksilöistä nettisivuil-
lemme.

Huippusuosittu kölivahvikesarja. Saatavilla kahdella eri 
leveydellä (5cm ja 10cm). Kapeampaa versiota vakiona 
hyllyssä valkoisena ja mustana, leveämpää mustana. 

Nauha on valmistettu PVC-muovista ja on helppo kiin-
nittää kotikonstein, tosin kuin laminoitavat kevlarisarjat. 
Avuksi tarvitset vain mattoveitsen ja kiperissä kulma-
kohdissa kuumailmapuhaltimen notkistamaan nauhaa. 
Poistat vain suojateipin ja asetat nauhan kohdallensa. 
Keeleazyn kuluessa loppuun, irroitat vain vanhan teipin 
puhaltimen avulla ja pyyhit pinnan puhtaaksi uutta 
varten.

Myydään metritavarana.

Huolto ja varaosat
Valikoimastamme löytyy runsaasti erilaisia vara- ja lisäosia kajakkeihin ja kanootteihin. Kansinapeista kantokahvoihin yms.

Joustavaa ja asiantuntevaa kuljetuspalvelua tarjoaa 
myös Taksi Sariola  Ota yhteyttä 050 364 0091
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Yhteystiedot
Kauppakuja 10 • FI-01800 Klaukkala Finland

Tel +358 9 8798886 • info@welhonpesa.fi
www.welhonpesa.fi

Ma-Pe 10:00-18:00 Mon-Fri
La 10:00-15:00 Sat

Welhonpesä -  vuodesta 1974

Tervetuloa myös julkisilla: 
20min Pasilan messukeskuksesta tai lentokentältä, 40min matkustajasatamista. 30 min Helsingin keskustas-
ta, 15 min Mannerheimintien päästä Ruskeasuolta. Helsingistä Kampin terminaalin linja-autot Hämeenlin-
nantietä Klaukkalaan (Korsisaaren ja kaukolinjojen autoilla). Myymälän kohdalla Toivolan pysäkki. Kivistön 
asemalta on 7km myymäläämme.

120 E12

3

13213
24

Welcome to our shop:
20 min from Helsinki/Vantaa airport and Helsinki Exhibition & Convention Centre, 40 min from Helsinki Ship 
terminals, 30 min from Kamppi long distance bus terminal. When you are coming from south, our shop is 
located at the right, just after Shell ga station. 

Maksuvälineinä käyvät:
Pankkikortti, Visa, Mastercard, Visa Electron ja käteinen.
Yrityksille ja yhteisöille myös laskulla.
Toimitamme tuotteita myös postin ja matkahuollon kautta. 
Kajakit ja kanootit ympäri Suomea Kaukokiito-rahtina.
Nettikauppamme löydät osoitteesta www.welhonpesa.fi

Welhonpesä oy


