
welhonpesa.fi

Kajakit - Kanootit
Myynti ja Vuokraus

Kelluntaliivit
Soutuveneet
Lumikengät

Retkiluistimet
Kuivapuvut

Melontavarusteet
Taakkatelineet

Kayaks and Canoes - 
Sales and Rental

2014
Welhokanootit



Welhonpesällä on maan laajin kajakki- ja kanoottimallisto.
Oma tuotekehitys ja tiivis yhteistyö tavarantoimittajiemme kanssa takaa kehittyvän malliston.
Valikoimistamme löydät maailman tunnetuimpien ja arvostetuimpien kajakkivalmistajien mallit, sekä laadukkaat ja 
suomalaisiin olosuhteisiin varta vasten suunnitellut täysin kotimaiset kajakit. Valikoimastamme löydät lukuisia testivoit-
tajia ja menestyjiä etsit sitten kanoottia, kajakkia tai varustepuolen täydennystä.

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 vaikeuttaa 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 kompen-
sointi. Se sijaitsee kajakin takaosassa upotettuna runkoon ja sen tehoa voidaan säätää tuomalla 
evää ulos tarpeen mukaan. Etenkin sellainen merikajakki, joka nousee voimakkaasti tuuleen, hyö-
tyy evästä paljon. Evää säätämällä oppii pikkuhiljaa hallitsemaan kajakkiaan 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 materiaali-
vaihtoehtoja.

Polyeteeni (PE)
Suosituin materiaalivaihtoehto sen kestävyyden ja edul-
lisuuden takia. Käytetään yleisimmin joki- ja koski-
ympäristössä, 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, kev-
laria ja hiilikuitua. Materiaaleista helpoin korjata.
Hiilikuitu (CA)
Lasikuitua kevyempi ja jäykempi materiaali. Tekee kajak-
ista ja kanootista kevyesti liikuteltavan. Materiaaleista ar-
vokkain.
Kevlar/Aramid (KE)
Käytetään ominaisuuksiltaan sitkeänä ja kevyenä yleensä 
vahvikkeena hiilikuituisissa kanooteissa ja kajakeissa.
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 materi-
aali. Käytetään yleensä kanooteissa.

Sandwich (SW)
Eli kerroksessa olevat materiaalit. Jäykistävät paremmin 
kuin yksikerroksiset materiaalit. Toinen kerros on useim-
miten umpisoluista materiaalia, joka kelluttaa runkoa.

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

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

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?

40 vuotta melojan asialla!

Welhon ammattitaitoon luottavat monet tahot. Olemme mm.
Suomen melonta- ja soutuliiton sekä Suomen ladun yhteistyökumppaneita.

Kuvaston maisema kuvat Pekka Lassila etu- ja takakansi, 17, 25, 44. Taija Holmi 66. Muut kuvat valmistajat mm. 
Perception, Dag, Rotomod.



Kanoottien suositustaulukko

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

kotisivuiltamme welhonpesa.fi
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Pisteytys   - Pisteytykset ovat suuntaa-antavia
Joki Järvi Meri Lyhyet retket Pitkät retket Tukevuus Kuntomelonta Melojan Koko

Agile        XS-L
Artic Sea 500        S-XL
Bambu 12,5' / 13'        XXS-S/ XS-S+
Bigfoot #1/ LC        M-XXL
Bigfoot #2        M-XXL
Carolina 12/14        S-XL
Carolina Classic 13,5 / 15        S-M+/M-XL
Delphin 150/155        S-XL
Tiderace Vortex        S-XL
Essence 16/17 /        S-L/M-XL
Expression 14/15        S-L/M-XL
Islay 14/ LV        S-L/M-XL
Five-O-Five        S-XL
Inuk        S-XL
Mercury 14        S-XL
Miwok        S-XL
Pace 18        M-XL
Pace 17 Tour        M-XL
Pideraq        S-L
Scorpio/Scorpio LV        S-XL
Sea Cruiser        S-XXL
Pideraq LV        XS-M
Star 530        M-XL
Tiwok        S-L
Wind Solo/Solo PE/535/585        S-XL
Xcite / Xcite S        S-XL
XO 13        S-XL
XP 18        S-XL
Xplore S/M/L        S-XL
Xtra/HV        M-XL
Xtreme        S-XL
Ysak        S-L
Barents LV / Willy B        S-M+/M-L+

Joki Järvi Meri Lyhyet retket Pitkät retket Tukevuus Kuntomelonta Melojan Koko
Artic Luxe        XS-L
Fusion S/M/L        S-XXL
Picnic        M-XXL
Tomahawk 13        S-XL
XO 11        S-L

       S-XL

Joki Järvi Meri Lyhyet retket Pitkät retket Tukevuus Kuntomelonta Melojan Koko
Atlantic        S-XL
Biwok        S-XL
Brio        S-XXL
Double Shot        S-XXL
Horizon        S-XXL
Mercury Solo 14/Tandem 18        S-XL
New Freeland        S-XL
Prodigy II        S-XXL
Star 630        S-XL
Star 670 Triple/Family        S-XL
Star Duo        S-XL
Tandem Maxi        S-XL
Tandem Mini        S-XXL
Waterman        S-XL
Wind Duo        S-XL

Malli

Malli

Malli

Meri- ja retkikajakit

Expression 11

Kaksikot ja kolmikot

Yleis- ja jokiretkikajakit

Sivu 1 (3)
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Vista        S-XL
Esperanto        S-XL

Joki Järvi Meri Lyhyet retket Pitkät retket Tukevuus Kalastukseen Melojan Koko
Abaco        X-XL
Croco        XS-L
Disco        X-XL
Freedom Hawk 12/14        X-XL
HotShot        XS-L
K-Largo        X-XXL
Midway        X-XL
Mojito        XS-L
Nalu Outrigger        X-XL
Ocean Duo        X-XXL
Ocean Quattro Angelr        X-XXL
Paseo Angler        X-XL
Tango        X-XL
Triumph 13 Angler        X-XL
Moken 10 Lite        S-XL
Moken 12,5/14        S-XXL

       S-XXL

Joki Järvi Meri Lyhyet retket Pitkät retket Tukevuus
Bourbon Orca      
Dominator      
Jet/ FX55      / 
Griffin      
Quattro      
Speeder      
Viper 51/55/60      / 

Joki Järvi Koski Lyhyet retket Pitkät retket Tukevuus Soolomelonta Melojan Koko
Keewaydin 15        S-XL
Arctic 16        S-XL
Dumoine        S-XXL
Keewaydin 16 / 17        S-XL

Kipawa/ Mattawa       /  S-XXL

Nova 16        S-XL
Odyssey 15 T        S-XXL
Osprey        S-XL
Prospector 16        S-XL
Raven        M-XXL
Shearwater        S-XL
Mackinaw/Scout        S-XXL
Upper Canada 16        S-XL
Winkkari 175        S-XXL
Yukon        S-XL

Joki Järvi Meri Lyhyet retket Pitkät retket Tukevuus
     
     

     
AdvancedFrame 2 Convertibl      
Expedition      
Expedition Tandem      
Lagoon 1      
Lagoon 2      

Ilmatäytteiset

Keo/Keo Duo
Kyo

Advanced elements

Malli

Avokanootit

Cuda 12 / 14

Malli

Malli
Kilpa- ja kuntokajakit, Surf Ski

Malli
Sit-On-Top kajakit

Sivu 2 (3)



Meri- ja retkikajakit - Welho kayaks
Bigfoot #1 / Bigfoot #1 LC

Bigfoot #2

Bigfoot #1 on nimensä mukaisesti suunniteltu isompijalkaisille melojille, jotka eivät halua ahtautua epämu-
kavan ahtaisiin kajakkeihin. Istuma-aukon kehittelyssä on otettu huomioon kajakkiin  helppo meno kuin 
poistulokin. Takakansi on sopivan matala eskimopyörähdyksiin ja  kansiköysistön sijoittelussa on otettu 
huomioon kaikenlaiset tarpeet, melaparkkia myöten. Perinteisistä materiaaleista poiketen Bigfoot on val-
mistettu erikois ABS-muovista, joka mahdollistaa lasikuitukajakin keveyden, mutta on kuitenkin kivikkoihin 
huolettomampi vaihtoehto. Lisävarusteena peräsin. Melojan koko : M-XXL 60-140kg. LC mallin istuinaukon 
sisämitta 75cm, normaali mallissa sisämitta 70cm.

Bigfoot #2 : Bigfoot 1:n pohjalta suunniteltu lasikuitukajakki on sisarmalliaan hieman pidempi ja nope-
ampi, eivätkä senkään ominaisuudet lopu kesken kovimmillakaan keleillä. Varusteluun kuuluu peräsin sekä 
säätöevä. Melojan koko : 70-170kg.

Materiaali Pituus Leveys Paino
ABS 534 cm 57 cm 25 kg

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-plas-
tic 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

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

Hiili - Kevlar 21 kg

Bigfoot #2 Slightly longer and faster version of Bigfoot 1 is made of fibreglass and has balance between load 
carrying, speed and seaworthiness.

2014 Meri- ja retkikajakit - Welho Kayaks
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Bambu 12,5

Vihdoin myös lapset saavat nauttia melonnasta omalla retkikajakilla! Täysin varusteltuna alle 15 kiloinen 
Bambu on nopea, suuntavakaa ja helposti hallittava kajakki, jolla perheen pienimmät pääsevät melomaan 
rintarinnan aikuisten kanssa. Expedition varustelussa vakiona peräsin, säädettävät jalkatuet, selkätuki, lai-
piolliset etu ja takatavaratilat, sekä päiväboksi melojan edessä johon mahtuu esim. n 0,5l juomapullo.  Melo-
jan koko : 15-60kg. Värit oranssi/keltainen/valkoinen sekä pinkki/valkoinen, erikoistilauksesta saatavilla  
myös muita värejä.

Materiaali Pituus Leveys Paino
Lasikuitu - Diolen 377 cm 50,5 cm 15 kg

Hiili - Kevlar 377 cm 50,5 cm 12 kg
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Welhonpesä  Meri- ja retkikajakit - Welho Kayaks

Easy, fast and responsive performance-oriented kayak that has designed specially for kids. All the details 
have been carefully made with smaller paddler on mind. Hard chine for excellent stability and predictable 
feel when edging to carve a turn. Slightly rockered hull and long waterline helps control on the waves and 
keeping side by side pace with adults. 
    
Bambu is fully fitted with touring details like front and rear hatches plus easy access dayhatch in front of the 
paddler. Bambu has easy to adjust foot braces, adjustable backrest, integraded performance kneebraces. 
This is true performance kayak built just for kids! In 2011 Kanumesse visitors praised Bambu as the most 
beautiful kayak in the show.

Bambu 13,5

Pituus Leveys
400 cm 51 cm

Menestyneen lasten retkikajakin pidempi sisarmalli, varttuneemmille junnuille. Samaiset ominaisuu-det 
kuin Bambu 12,5:ssä, mutta seuraava looginen valinta nuorelle retkimelojalle ilman kompromisseja. Koon 
puolesta näppärä Bambu 13,5 on joillekin aikuiselle myös todella hauska “playboat”.
Bambu 13,5 on kotimainen avainlipputuote ja Welhonpesän jo yli 40 vuoden kokemus kajakkien ja kanoot-
tien valmistajana sekä yhteistyö arvostettujen melontaoppaiden ja kouluttajien kanssa  takaa laadukkaan 
retkikumppanin. Melojan optimi paino n. 40-65kg.

UUTUUS

Katso lopulliset tuotekuvat nettisivuiltamme

www.welhonpesa.fi



Pideraq on keskikokoisen melojan unelmakajak-
ki. Helposti hallittava mittoihinsa nähden tukeva ja 
kevytkulkuinen kajakki joka tottelee erittäin herkästi 
melojan liikkeitä. Suunnittelun lähtökohtana on ollut 
merikelpoisuuden parantaminen lisäämällä kajakin 
ketteryyttä menettämättä kuitenkaan kevytkulkui-
suutta.  Säätöevä vakiona. Peräsin lisävarusteena.
Pideraq Dream for light and medium weight padd-
lers. Easy manouverability, relatively good stability 
and high speed are main characters of this kayak. 
Four hatches and three bulkheads, deck ropes, foot-
rests are standard, optional are either rudder or 
skeg.

Pituuteensa nähden erittäin nopea ja kevytkulkuin-
en Star 530 on oikea valinta keskikokoisille melo-
jille. Star 530 tottelee melojan liikkeitä monia muita 
merikajakkeja herkemmin ja on siten hallittavissa 
kovissakin keleissä. Tällä kajakilla on melottu ton-
narilistan 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 me-
dium sized paddlers. Capacity up to 140kg. Standard 
equipment is skeg, optional rudder.

Pideraq Star 530

Star 570 / Star 570 LC

Star 570 on tilava ja erittäin kevytkulkuinen meri-
kajakki. Nopeuden ja hyvän melottavuuden ansiosta 
Arctic Star 570 sopii erinomaisesti niin pitkille meri-
retkille kuin kuntomelontaankin. Malli sopii parhai-
ten kookkaalle melojalle. Vakiovarusteena, vesitiiviit 
tavaratilat, 2 isoa ovaalia luukkua ja päiväkuukku, 
kansiköysistö, ristiselän tuki, smarttrack jalkatuet ja 
säätöevä.

Star 570 LC : Rinnakkaismalli Star 570 kajakille. 
Istuma-aukko on pitkä kilpakajakin tyylinen. Se 
helpottaa kajakkiin pujottautumista ja mahdollistaa 
tehokkaan polvet koukussa melonnan. Kajakki on 
varustaltu peräsimellä. 15cm päiväluukku ja 10cm 
tarkistusluukku normaalien isojen ovaaliluukkujen 
lisäksi. Melojan koko : 70-160kg.

Materiaali Pituus Leveys Paino
Lasikuitu - diolen 555 cm 51,5 cm 18 kg

Agile Markkinoiden nopein grönlantilaismalli. Kom-
posiittivalmisteinen kajakki soveltuu mainiosti niin 
kuntomelontaan kuin aalloilla leikittelyynkin.

Materiaali Pituus Leveys Paino
Lasikuitu - diolen 530 cm 56 cm 24 kg

Lasikuitu 26 kg
Hiili - Kevlar 22 kg

Materiaali Pituus Leveys Paino
Lasikuitu - diolen 530 cm 56 cm 24 kg

Hiilikevlar

Materiaali Pituus Leveys Paino Melojan koko
Lasikuitu - Diolen 570 cm 56 cm 24 kg M-XXL 70-160kg
Hiilikuitu - Kevlar 21 kg

Star 570 Roomy and very fast kayak. Narrow, round and long hull makes it very comfortable for long sea 
trips and exercise paddling. Kayak fits best for M-XXL sized paddlers. Star 570 was chosen the best Finnish 
sea kayak in test by ERÄ-magazine. Standard skeg, optional rudder. Model LC with long cockpit has rudder 
as standard, skeg optional.

Agile
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Welhonpesä  Meri- ja retkikajakit - Welho Kayaks

Materiaali Pituus Leveys Paino
FG 526 cm 57 cm 24 kg

Willy Barents

Willy Barents on ajantasainen ja kaunis kajakki. Kajakki on nautinnollinen meloa ja kuormattunakin reipas 
matkavauhti n. 7.8km/h  säilyy pienellä vaivalla. Se on ansaitusti herättänyt huomiota jo  monissa melon-
tatapahtumissa.
Suosittelemme Willy Barentsia jo alun alkaen ensimmäiseksi kajakiksi lajissa aloittaville naisille ja mie-
hille. Sillä sen melontaominaisuudet riittävät lajissa kehittymisen vaatimuksiin, eikä sen poisvaihtamiseen 
näin ollen todennäköisesti tule koskaan tarvetta. Barentsin jo hankkineet ylistävätkin sitä unelmakajakiksi. 
Moneen perheeseen on hankittu toinenkin Willy Barents kun se on täyttänyt melojan toiveet.

Pieni ja keskikokoiselle melojalle suunniteltu retkikajakki joka on valmistettu täysin Suomessa!
Herkkä- ja kevytliikkeinen uutuus, joka vastaa useimpien nykymelojien toiveita. Melojan edessä kapea 
runko antaa mahdollisuuden ergonomiseen melontatekniikkaan, herkän hallittavuuden kajakin ollessa silti 
kohtalaisen tukeva useimmille vasta-alkajille. Kannen muotoilussa on otettu huomioon pienemmät melojat, 
tuulipinta-alan pienuus ja luukkujen sijoittelu. Welhonpesän jo yli 40 vuoden kokemus kajakkien ja kanoot-
tien valmistajana sekä yhteistyö arvostettujen melontaoppaiden ja kouluttajien kanssa takaa laadukkaan 
retkikumppanin vuosiksi. Melojan optimi paino n. 55-85kg.
“luonnetta kuin legendaarisella Inukilla. Samaista herkkyyttä ja kevytkulkuisuutta. Tukevampi, leikkisämpi 
ja tottelee kallistelua”
Barents  LV is well-equipped, really light and nimble seakayak for small to mid size paddlers who prefer pad-
dling with a skeg kayak and love to control the kayak with their body. For those who want to sit comfortable 
in a well designed cockpit and enjoy paddling in various conditions. We have put effort on designing slim 
kayak that smaller paddler enjoy ergonomic feel to the water. Special attention has been taken also for the 
positioning on day hatch, easy to pack and maintenance hatch on the back and deck shaping for less wind 
effect.  Over 40 years of experience of kayak and canoe making and cooperation with known instructors and 
coaches guarantee enjoyable moments on the water. Made in Finland avainlippu®-product.

Barents LV
Pituus Leveys
485 cm 53 cm

UUTUUS

Pideraq LV Pideraq LV  Rotaatiovalettu polyeteeni-meri-
kajakki on Pideraqin pohjalta suunniteltu kevyt-
kulkuiseksi kevyille ja keskikokoisille melojille. 
Rungot valetaan Englannissa. Expedition- varus-
telu: välilaipiot, säätöevä, edessä 24 cm pyöreä 
kumiluukku, takana 46 cm ovaali kumiluukku, 
kansiköysistö, jalkatuet, ristiseläntuki. Peräsin lisä-
varusteena. Kuorma: 30-100 kg.
Pideraq LV Rotomoulded polyethylene seakayak 
is designed to be little sister of Pideraq: maneu-
verable, 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, foot-
rests and backrest. Rudder is optional.

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE SW 502 cm 53 cm 23 kg
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XP 18

Testimenestyjä XP:n pohjalta suunniteltu malli on Point 65:n. Se on vielä edeltäjäänsäkin nopeampi, mutta 
silti riittävän tukeva retkikäyttöön ja maratonkisoihin.
“A legend is born! Faster. More stable. A lean, mean, touring machine, the XP18 is the first of a new series 
of kayaks. All with exceptional glide, consuming mile after mile with little effort”

 XO 13Whisky 16

Maailman tunnetuimpiin kuuluva merimeloja ja 
-kouluttaja Nigel Foster suunnitteli Point 65:lle 
tilaustyönä Whisky 16:sta. Whisky tarjoaa ällistyt-
tävää ketteryyttä ja hallittavuutta kovissakin keleis-
sä, ja samojen ominaisuuksien ansiosta se soveltuu 
hyvin sekä hauskanpitoon että koulutuskäyttöön.

Materiaali Pituus Leveys Paino
Lasikuitu 549 cm 54 cm 25 kg

Hiili - Kevlar 19 kg

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 400 cm 63 cm 23 kg

Materiaali Pituus Leveys Paino
Lasikuitu 489 cm 56 cm 25 kg

Hiili - kevlar 20 kg

Point65:n uusin tulokas XO13 on päivä- ja viikon-
loppuretkiin suunniteltu kajakki. Tämä tukeva ja 
kevyesti käsiteltävä kajakki soveltuu hyvän tuke-
vuutensa vuoksi myös vasta-alkajille ja tekniikan 
harjoitteluun. Muotoilun ja mittojensa ansiosta mo-
nikäyttöinen kajakki soveltuu niin joelle, järvelle 
kuin merenrannikollekin. Vakiona innovatiivinen 
eväsysteemi, joka ei jumitu matalikoissa ensiosu-
mista ja helpottaa suunnassa pysymistä kovem-
massa aallokossa ja tuulessa. Xo:n etukannen 
viisteet mahdollistavat tehokkaammat ja ergonomi-
semmat melanvedot turhia kurottelematta. Lisäksi 
kaksi vesitiivistä tavaratilaa, säädettävät jalkatuet, 
reisituet, sekä ergonominen istuin takaa luonnon-
läheisen nautinnon pidemmilläkin retkillä. 

Artic Sea 500

Evoluutiomalli legendaarisesta ja useita vuosia Suomen myydyimmästä Artic Sea 505-kajakista. Arctic Sea 
500 on pitkän vesilinjansa ansiosta suuntavakaa ja nopeakulkuinen kajakki. Arctic Sea 500 soveltuu hyvin 
S-L -kokoisille melojille.  Vakiovarusteena mm. peräsin, helpposäätöiset ohjauspedaalit, ristiseläntuki, kaksi 
isompaa tavaratilaa sekä melojan edessä helppokäyttöinen päiväluukku.

Materiaali Pituus Leveys Paino
Lasikuitu 500 cm 56 cm 24 kg

2014 Meri- ja retkikajakit - Welho Kayaks

Arctic Sea 500
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Tiwok / Tiwok Evo Miwok

Miwok : Hyvin varusteltu polyeteenimuovinen kajak-
ki sopii niin järvi-, joki- kuin meriretkillekin. Helposti 
hallittava Miwok menestyi erinomaisesti Retki-lehden 
testissä sijoittumalla toiseksi, kun Tiwok vei voiton. 
Nyt kumiluukuin. PE SW järville, PE joelle. 

Tiwok: Retkilehden jokiretkikajakkitestin voittaja! 
Miwokin lyhyempi ja ketterämpi sisarmalli on todis-
tetusti erinomainen kajakki joki- ja järviretkeilyyn, 
Nyt kumiluukuin. PE SW järville, PE joelle. Evo malli 
varustettu isommalla istuinaukolla.

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 414 cm 60 cm 23 kg

Mercury 14’ Solo

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

Point65:n suositun modulaari-kajakkimalliston uusin tulokas soveltuu pidemmillekin retkille. 
Mercury pohjautuu muotoilultaan Point65:n merikajakkien lippulaivaan XP18:sta, jonka meriittejä ovat 
mm. kevytkulkuisuus, tukevuus, hyvät surffi- ja aallokko-ominaisuudet. Hyvä varustelutaso, innovatiivinen  
pohjaevä-peräsin mm. vakiovarusteena. Kun haluat retkelle mukaan kaverin, niin Solo versioon on saata-
villa lisäosia, joilla yksikkö muuttuu muutamissa sekunneissa kaksikoksi, kolmikoksi tai vaikkapa neliköksi. 
Mercuryn modulaari ominaisuus mahdollistaa sen, että kajakki menee kuljetusta, säilytystä ja liikuttelua 
varten pienempiin osiin. (Kajakin keula osa mahtuu istuintilan sisälle). Katso myös Mercury Tandem s.26.
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Seacruiser Five-O-Five

Pitkä, nopea ja tilava 3-kerros PE-sandwichistä 
valmistettu Sea Cruiser on oiva valinta melojalle, 
joka arvostaa kajakin huolettomuutta. Reiluhko istu-
ma-aukko johon mahtuu isokin mies. Matala profiili 
vähentää sivutuulen vaikutusta ja helpottaa eskimo-
käännösten tekoa ja kannen viisteet mahdollista-
vat tehokkaammat melanvedot. Saatavissa pelkällä 
säätöevällä tai säätöevällä ja peräsimellä varustel-
tuna.

Kevyesti melottava ja helppo kajakki järvi- ja 
merikäyttöön. Hyväkulkuinen ja varusteltu kajakki, 
jossa hinta ja laatu ovat kohdallaan -"Hyvä ostos".
“Vaivaton kajakki antaa opettelevan melojan edistyä 
nopeasti”, arvioi British Ocean Paddler Magazine.

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

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 505 cm 60 cm 27 kg
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Xplore S / M / L / X

Xtreme

Xcite / Xcite S

Xtra / Xtra HV

Xciten pohjalta suunniteltu lyhyempi aallokko “play 
boat”, erinomainen surffeissa, temppuilussa. 
Perfect for surfing, rockhopping and day touring.

Ohjaajien ja aallokossa melovien unelmakajakki! Muihin valmistajiin verrattuna ylivertainen laatu ja kes-
tävyys. Xcite sopii mainiosti keski- ja isompikokoisille melojille, pienille melojille suosittelemme Xciten sisar-
mallia Xcite S:ää. Useita eri rakennevaihtoehtoja. Kuvassa Xcite malli.

Tideracen retkikajakkimalliston lippulaiva. Unelmakajakki kun haet kevytkulkuista ja kovassakin kelissä 
herkästi hallittavaa retkikajakkia. 4 eri kokoa.

Malli Pituus Leveys Paino
Xcite 532 cm 54 cm 25,5 kg

Xcite S 500 cm 50 cm 23,5 kg

Malli Pituus Leveys Paino
Xplore S 530 cm 51 cm 25,5 kg
Xplore M 530 cm 54 cm 26,75 kg

Malli Pituus Leveys Paino
Xtra 505 cm 56 cm 24,5 kg

Xtra HV 505 cm 56,5 cm 26 kg

Xtreme on suunniteltu avaamaan uusia mahdol-
lisuuksia vaativille melojille jotka haluavat määrit-
tää uudelleen merikajakin kyvyt. Tällä desingilla 
käytettävyys nousee huippuunsa. 

Malli Pituus Leveys Paino
Xtreme 517 cm 54 cm 26 kg

Koska ne soveltuvat:
-    melontaan ja retkeilyyn vaativissa meriolo-
suhteissa 
-    melonnan opetukseen
-    melontataitojen opetteluun
Koska niissä on:
-    tarkkaan mietityt yksityiskohdat
-    hienoimmat materiaalitekniikat, komponentit

Miksi Tiderace kajakkeja arvostetaan ympäri maailman? 
-     ylivertainen kestävyys (TCT-rakenne, epoksi 
post-heat cure-tekniikalla)
-     Jatkuva tuotekehitys
Koska ne on :
-     suunnitellut yksi maailman tunnetuimmista 
kajakkisuunnittelijoista Aled Williams, jonka aikai-
sempaa käsialaa ovat mm. NDK:n ja Rockpoolin 
tunnetuimmat mallit.   

11HUOM! Tiderace painot edullisimmilla versioilla, sis. luukut!

Malli Pituus Leveys Paino
Xplore L 550 cm 54 cm 27 kg
Xplore X 550 cm 61 cm 27,5 kg



Malli Pituus Leveys Paino
Pace 18 549 cm 53,5 cm 22,5 kg

Pace Tour 17

Malli Pituus Leveys Paino
Pace Tour 522 cm 53 cm 25 kg

Tideracen uutuus on suunniteltu nopeaksi kunto- ja maratonmelontakajakiksi. Helposti hallittava kajakki, 
jolla sekä alkeiden että kehittyneempien tekniikoiden harjoittelu on palkitsevaa. Nopea ja kevyesti melottava 
kajakki täyttää monien melojien tarpeet.
Puolueettomia testaajien kommentteja: 
1) “Todella mahtava laite, paras retkikajakki jota olen melonut” “Kulki kevyesti myötäisessä n. 12,5km/h ja 
vastaisessa 11,5km/h” “Tukeva ja herkästi kropalla ohjailtava kajakki”
2) “Aivan mahtava, kevyesti ja liukkaasti kulkeva” , “pyöreäpohjaiseksi kajakiksi tukeva ja tottelee hyvin 
myös vartalolla ohjailua” , “Myötäisessä kevyt vauhti n. 11,5km/h , vastaisessa n. 10,5km/h” , “G-Core Lite 
rakenne kevyt ja jäykkä, todella viimeisteltyä laatua” 
Kokonaistilavuus: n. 373litraa

Welhonpesä  Meri- ja retkikajakit - Welho Kayaks
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Pace 18

Menestyneen Pace 18 mallin pohjalta suunniteltu nopea retkikajakki 80-110kg melojalle.

Xcape S / Xcape /Xcape X

Tehokas meriretkikajakki vaativille melojalle. Xcape on tunnettu sen vakaudesta, hallittavuudesta tuulessa, 
suuntavakaudesta ja sen liukkaasta ja tehokkaasta runkomuodosta. Suunniteltu  poistamaan rankkuus ret-
keilystä, Xcape liukuu pitkään ja sillä selviää haastavistakin olosuhteista.

Malli Pituus Leveys Paino
Xcape S 513 cm 54 cm 26,25 kg
Xcape 540 cm 55 cm 26,5 kg

Xcape X 535 cm 57.5 cm 26,75 kg



Pace Evoke

Malli Pituus Leveys Paino
Pace Evoke 480 cm 54 cm 23,5 kg
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Vortex

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE - SW 505 cm 56,5 cm 25 kg
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Tiderace avaa rotaatiovalutuotannon ryminällä. Viimevuoden menestyneen uutuusmallin Xtran pohjalta 
suunniteltu  hieman pienivoluumisempi Vortex soveltuu vasta-alkajista ammattilaisille. Kajakki on omiaan 
aallokossa leikittelyyn sekä viikonloppuretkeilyyn. Oppaat osaavat arvostaa kajakin herkkää hallittavuutta 
ja huolettomuutta, kun taas vasta-alkajat tuntevat olonsa turvalliseksi ja voivat kehittyä melojina. Vaikka 
Vortex on alunperin suunniteltu merelle, soveltuu se Suomen vesissä erinomaisesti myös järvi ja jokiretkei-
lyyn. Vortex on valmistettu Englannissa ja sen viimeistely on taattua Tiderace laatua. Värit: oranssi, vihreä, 
sininen.

Menestyneen Pace 18 mallin pohjalta suunniteltu 75-95kg melojan vauhdikas retkikajakki jolla pärjää ko-
vemmissakin aallokko-olosuhteissa
The design brief was simple – take Tiderace’s best selling model and add some of the “new thinking” to cre-
ate the next generation of stable rough water performing kayaks. This latest ‘compact boat format’ saves 
weight and makesfull use of the waterline length. The computer designed hull is specifically shaped to take 
advantage of the precise direction control gained by incorporating a rudder. These features allow more 
power to be directed into forward propulsion in rough water. It retains the signature Tiderace cockpit design 
and dynamic paddling position within a new styled deck shape which increases overall boat stiffness and 
water-shedding properties.

Ysak Titris 16

Tasaisen varma suorittaja retkeilyyn kaikilla vesillä. 
Tukeva ja helppo myös vasta-alkajille. Nyt entistä 
paremmat kansiköydet, ergonominen istuin, väli-
laipiot, helppokäyttöiset kumiluukut ja peräsin. Nyt 
saatavana myös säätöevällä varustettuna.

Menestyneen Robson Puffinin korvaava malli on 
edeltäjäänsä paremmin varusteltu, rungoltaa leik-
kisämpi ja liukkaampi oiva retkikumppani. Vakiona: 
3 vesitiivistä tavaratilaa kumiluukuin, kansiköysistö, 
Robson comfort-istuin säädöillä, helpposäätöiset 
jalkatuet.

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

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 506 cm 56 cm 28 kg



Expression 14/15

Menestyneen Essence sarjan pohjalta suunniteltu lyhyempi “allround retkikajakkimallisto”, joka ajaa monen 
kajakin virkaa ja on silti todella hauska ja nautinnollinen meloa. Mittaisekseen liukaskulkuinen retkikajakki, 
joka soveltuu hyvin päivä ja viikonloppuretkille, mutta johon mahtuu tarvittaessa viikonkin tarpeet. C&K 
Magazine testivoittaja 2011.

Carolina 12XS

Suosittuun Carolina-sarjaan kaivattu lisä on turvallinen ja kevytkulkuinen lasten kajakki.

Essence 16 / 17

Perceptionin uutuuskajakkimallit pidemmille retkille. Laatu, suorituskyky ja varustelutaso kärkipäätä. Lyhy-
empi 16 malli pienille ja keskikokoisille 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 is built to perform on the ocean with a design that provides a blend of speed and stability” 
“Essence straddles the sweet spot between speed and maneuverability. “.

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 370 cm 58 cm 17 kg

Materiaali Pituus Leveys Paino
Ex14 - PE 442 cm 59 cm 24 kg
Ex15 - PE 456 cm 61 cm 26 kg

Materiaali Pituus Leveys Paino
E16 - PE 500 cm 57 cm 26 kg
E17 - PE 518 cm 58 cm 28 kg

14
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Carolina 13,5 / 15 Classic

Perception Carolina Classic : Kun haluat luotettavan ja hyvän kajakin päivä- ja viikonloppuretkeilyyn joka on 
valmistettu kunnon materiaaleista ja työnlaadusta tinkimättä. Tukeva malli, reilu istuma-aukko. Varusteena 
kansiluukut, jalkatuet, välilaipiot ja kansiköysistö.

Carolina 12/14

Perception Carolina 14 :Uudistettu versio maailman myydymmästä retkikajakista. Carolina 12 malli voitti 
mm. Kanumagazinen lyhyempien retkikajakkien testin.
“A highly respectable touring boat with first class fitting and first class travelling behaviour. It is also suitable 
for rough conditions with the optional rudder. The Carolina (12) handles like a longer boat on the water. In 
a word, Bingo. High points score”

Materiaali Pituus Leveys Paino
C12 - PE 366 cm 66 cm 22 kg
C14 - PE 427 cm 62 cm 24 kg

Materiaali Pituus Leveys Paino
15 - PE 447 cm 65 cm 24 kg

13,5 - PE 415 cm 57 cm 22 kg

Greenland LC /T / GT

LC aukko
P. 57x L.40cm

Touring aukko
P. 82x L. 45cm

Klassisen grönlantilaisdesignin paluu nykyaikaisilla 
materiaaleilla toteutettuna. Kevyt, nopea ja ketterä. 
Saatavissa myös isommalla istuinaukolla (LC). “Ka-
jakki kuin koru." Greenland T antaa enemmän kan-
tavuutta kookkaammalle melojalle tai pidemmille 
retkille, päiväluukku meloja takana. Touring versio
L-koon istuinaukolla.

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

15

2014 Meri- ja retkikajakit - Welho Kayaks



Lifestyle 420 PE

Sulavalinjainen merikajakkimallisto, josta löytyy eri-
laisia materiaaleja, pohjanmuotoja ja tilavuuksia 
lähes jokaiseen makuun.

Zegul ja Arrow kajakit tilauksesta.

Spirit sarja

Malli Pituus Leveys Paino
Lifestyle 420 PE 420 cm 63 cm 24-26 kg

Reilunkokoisilla istuma-aukoilla varustetut Lifestyle-
sarjan kajakit ovat helppoja melottavia. Näistä löy-
tyy tukevutta vasta-alkajillekin. Materiaaleina PE-
muovi tai lasi/hiilikuitu.

16
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Wind Solo / Solo PE / 535 / 555/ 585

Wind -mallisto on sulavalinjainen, melko suoran kölilinjansa ansiosta suuntavakaa ja nopeakulkuinen, sekä 
hyvin varusteltu. Wind 505 (Solo) soveltuu hyvin S-L -kokoisille melojille. Usean pienemmän melojan valinta 
jolla ei jää joukosta.

Reval Midi/Mini LC

Reval -sarjan kajakit noudattavat muotoilultaan brittiperinteitä, ja ovat siten hieman ”banaanimaisia”. Meri-
ominaisuuksiltaan ne ovat niin täysiverisiä kuin brittihenkeen kuuluukin. Vakiovarusteina päiväluukku, nos-
toevä, kansiköydet, selkätuki. Peräsin lisävarusteena. Mini-versio on tehty erityisesti pienille melojille.
Midi ja Mini LC mallit tehty hieman tukevammiksi.

Malli Pituus Leveys Paino
Wind Solo 505 cm 54 cm 18-26 kg
Wind 535 535 cm 54 cm 19-27 kg
Wind 585 585 cm 54 cm 20-28 kg

Wind Solo PE 505 cm 54 cm 24-26 kg
Wind 555 555 cm 54 cm 27-29 kg

Wind 535

Wind 585

Wind Solo PE

Reval / Reval Mini

Malli Pituus Leveys Paino
Reval Midi 520 cm 54 cm 17-25 kg
Reval LC 490 cm 54 cm 18-25 kg

Reval 555 cm 54 cm 19-27 kg
Reval Mini 483 cm 52 cm 17-24 kg

Reval Midi PE 515 cm 56 cm 25-27 kg
Reval Mini LC PE 490 cm 54 cm 23-25 kg

Reval Midi PE/Mini LC PE



Easky 15/15LV

Materiaali Pituus Leveys Paino
15 - PE 475 cm 61 cm 23 kg

15 LV - PE 463 cm 57 cm 21 kg

Hauska evällinen retkijakakki P&H:n tehtaalta. Venture Kayaksin muovinen retkikajakki josta on saatavilla 
myös Low Volume (LV) versio. Tässä mallissa on patentoitu FlipTop-selkätuki joka on helppo muuntaa 
korkeaksi tai matalaksi malliksi.

Seabird Expedition LV / HV

Materiaali Pituus Leveys Paino
LV - PE 480 cm 56 cm 26 kg
HV - PE 518 cm 59 cm 29 kg

Seabirdin pidempi polyeteeninen retkikajakki. Va-
kiona mm. säädettävät jalkatuet, ristiseläntuki ja 
peräsin. 
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Islay 14 / 14 LV

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

Islay 14 LV - PE 420 cm 57 cm 23 kg

P&H:n menestyneen Delphin sarjan pohjalta suunniteltu hieman lyhyempi malli.  Islay täyttää monen melo-
jan tarpeet joelle, järvelle ja merenrannikolle. Mittaisekseen kevytkulkuinen ja suuntavakaa laite joka tot-
telee todella hyvin myös kallistuksia. Kajakin saa helposti tekemään vaikka ympyrää sileällä. Huoleton evä 
vakiona antaa uusia mahdolisuuksia suuremmille vesille ja siellä tarvittavaan suuntavakauteen. Peräsi-
menkin saa lisävarusteeksi (peräsin valmius), mutta periaatteessa se ei ole tarpeen.  Mukava istuin ja 
monipuoliset säädöt takaavat mukavuuden pidemmillekin retkille. Vakiona myös helppokäyttöinen Deckpod 
päiväboksi, josta saa kaivettua evästä, kännykän, avaimet ym. helposti melonnankin aikana.



Scorpio/Scorpio LV

Capella 160/166

P&H Scorpio / Scorpio LV : Hyvä melottavuus ja huolettomuus yhdistyvät kajakissa, jolla voit lähteä yhtä 
helposti joko pidemmille retkille tai vain nauttimaan surffiaalloista. Retki lehden testivoittaja!

Delphin 150 / 155

Materiaali Pituus Leveys Paino
S. - PE SW 516 cm 56 cm 29 kg

S. LV - PE SW 509 cm 54 cm 25 kg

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

P&H:n uutuus ”Play The Sea” categoriaan. Melojalle joka tykkää leikkiä ja surffailla aalloilla. Huoleton poly-
eteenirakenne. 
Vuoden muovikajakki 2011 Canoe & Kayak lehdessä.

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

Huoleton hyväkulkuinen retkikajakki merelle, järvelle tai rauhallisemmille jokipätkille. Iso istuma-aukko 
johon kookkaammankin melojan on mukava sujahtaa ja tulla pois. Säätöevä antaa suuntavakavuutta aal-
lokossa ja tuulisilla keleillä. kaksi isompaa tavaratilaa helppokäyttöisillä kumiluukuilla ja päiväluukku josta 
saa tavaraa melonnan aikana.

Welhonpesä  Meri- ja retkikajakit - Welho Kayaks
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Cetus LV / MV / HV Aries 150 /155

P&H on maailman arvostetuimpia kajakkivalmistajia. 
Heidän laajasta valikoimastaan saat kauttamme 
tilattua myös erikoisemmat mallit, uutuutena esi-
merkiksi jo kiitosta kerännyt Cetus mallisto.

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

Materiaali Pituus Leveys Paino
A155 - Diolen 472 cm 57 cm 25 kg
A150 - Diolen 457 cm 55 cm 23 kg

P&H:n uutuus ”Play The Sea” kategoriaan. Melojalle 
joka tykkää leikkiä ja surffailla aalloilla. 

Boreal designin Fjell on suunniteltu melojille jot-
ka haluavat polyeteeniseltä kajakilta kestävyyden 
lisäksi helppoa käsiteltävyyttä rankemmissakin olo-
suhteissa. Rungon muotoilussa on haettu ohjailta-
vuutta kallistelemalla menettämättä ensi- ja toissi-
jaista tukevuutta.

2014 Meri- ja retkikajakit - Welho Kayaks
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Muktuk : Inukshukin pikkusisko, matalaprofiilin-
en Muktuk tarjoaa hyvän tuntuman pieni- ja kes-
kikokoiselle melojalle. Kajakin pitkä vesi-linja antaa 
nopeutta ja suuntavakautta, kun taas vakiovarus-
teena tuleva peräsin helpottaa ohjattavuutta kovil-
lakin keleillä. 

Baffin on täysiverinen vaativamman melojan merikajakki, jonka suunnittelussa ei ole tehty kompromissejä. 
Tällä kapealla ja nopealla merikajakilla taittuu pidemmätkin retket vaivatta, eikä varustelutaso jää huomat-
tavasti kalliimpia kuitukajakkeja huonommaksi. Vakiovarusteena: Kansiköydet, 3 helppokäyttöistä kumi-
luukkua, topatut reisituet ja sisuskalut, jalkatuet ja nostoevä. Saatavana kolme eri kokoa.

Baffin / Fjell / Muktuk

Materiaali Pituus Leveys Paino
P1 - PE 506 cm 54,6 cm 26,8 kg
P2 - PE 518 cm 56,5 cm 27,2 kg
P3 - PE 536 cm 58,4 cm 28,2 kg

Fjell - PE 508 cm 57 cm 28 kg
Muktuk - PE 488 cm 60 cm 27 kg

China

Inuk

Inuk on aina ollut ja on yhä erittäin suosittu malli 
vaativissa maratonmelontakilpailuissa ympäri Eurooppaa. 

Materiaali Pituus Leveys Paino
Lasikuitu A1 550 cm 50 cm 22 kg

Hiilikuitu WWR 20 kg



Yleis- ja jokiretkikajakit
Tomahawk 13 Verso Special

Fusion S / M / L

Haddock (Picnic)

Jokiretkeilyn uusi sukupolvi on nyt täällä! Kanu-ma-
gazinen testivoitto puhukoon puolestaan. Nyt melo-
jan eteen tuleva deckpod päiväboksi vakiona!

Ruotsalaisen Point65 suunnittelema päivä- ja viikon-
loppuretkiin suunniteltu kajakki. Tämä kevytkulkui-
nen päiväretkikajakki soveltuu hyvän tukevuutensa 
vuoksi myös vasta-alkajille. Peräsin lisävarusteena.

Meloit sitten joella, järvellä tai merenrannikolla, 
Tomahawk 13 takaa turvalliset ja nautinnolliset 
melontahetket päivä ja viikonloppuretkille. Kajakin 
suureen aukkoon mahtuu helposti saataville niin 
valokuvaus, kalastus välineet kuin lemmikkieläin tai 
lapsikin. Mittaisekseen kajakiksi Tomahawk on hyvin 
suuntavakaa kajakki joka käyttäytyy hyvin pienessä 
ristiaallokossakin. Matala kansi mahdollistaa muka-
van melonta-asennon myös perheen pienimmille.

Xo13:sta lyhyempi sisarmalli. Soveltuu mainios-
ti päiväretkikäyttöön ja satunnaiseen viikonlop-
puretkeilyyn järvellä, joella ja merenrannikolla. 
Vakiona innovatiivinen eväsysteemi, joka ei ju-
mitu matalikoissa ensiosumista. Evä helpottaa 
suunnassa pysymistä kovemmassa aallokossa ja tuu-
lessa. Lisäksi 2 vesitiivistä tavaratilaa, säädettävät 
jalkatuet, reisituet, sekä ergonominen istuin takaa 
luonnon läheisen nautinnon pidemmilläkin retkillä. 
Kuvan peräsin lisävarusteena.

Materiaali Pituus Leveys Paino
XO 11- PE 335 cm 63 cm 22 kg

XO 11 

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

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE SW 394 cm 67 cm 21 kg

Materiaali Pituus Leveys Paino
S - PE 294 cm 63,5 cm 18,5 kg
M - PE 312 cm 66 cm 20,8 kg
L - PE 312 cm 69 cm 22 kg

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 450 cm 63 cm 24 kg

Welhonpesä  Yleis- ja jokiretkikajakit
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Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 330 cm 65 cm 20 kg

Flex

Flex 11 on näppärä lyhyempien retkien laite, joka 
soveltuu hyvin niin joki- pätkille kuin järviretkeilyyn-
ki. Lyhyenä Flex on ketterä koskisissa oloissa, mutta 
säätöevä laskettuna alas antaa kaivattua suunta-
vakautta tuulisilla järvenselillä. Vakiovarustukseen 
kuuluu: Säätöevä, mukava topattu istuin, Fliptop 
selkätuki, säädettävät jalkatuet, takana tavaratila, 
ja melojan edessä päivä boksi, jonka saa näppärästi 
otettua mukaan.

Verso on hyvä yleiskajakki moneen menoon päiväret-
kistä viikonloppuretkiin. Kajakin runko pohjautuu 
retkilehden testivottaja Tiwokiin, eli tunnusomaisia 
piirteitä ovat huolettomuus, käsiteltävyys ja pituu-
teen nähden hyvä retkivauhti.
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Tiwok / Tiwok Evo

Retkilehden jokiretkikajakkitestin voittaja! Miwokin lyhyempi ja ketterämpi sisarmalli on todistetusti erin-
omainen kajakki joki- ja järviretkeilyyn. Nyt kumiluukuin. PE SW järville, PE joelle. Evo malli varustettu 
isommalla istuinaukolla.

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

Carolina 13,5 / 15 Classic

Kun haluat luotettavan ja hyvän kajakin päivä- ja 
viikonloppuretkeilyyn joka on valmistettu kunnon 
materiaaleista ja työnlaadusta tinkimättä. Tukeva 
malli, reilu istuma-aukko. Varusteena kansiluukut, 
jalkatuet, välilaipiot ja kansiköysistö.

Carolina 12/14

Uudistettu versio maailman myydyimmästä retkikajakista. Carolina 12 malli voitti mm. Kanumagazinen ly-
hyempien retkijakajakkien testin.
“A highly respectable touring boat with first class fitting and first class travelling behaviour. It is also suitable 
for rough conditions with the optional rudder. The Carolina (12) handles like a longer boat on the water. In 
a word, Bingo. High points score”

Materiaali Pituus Leveys Paino
C12 - PE 366 cm 66 cm 22 kg
C14 - PE 427 cm 62 cm 24 kg
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Expression 11

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 353 cm 65 cm 20 kg

Tukeva ja helppokulkuinen kajakki. Säätöevä ja 
miellyttävä Zone istuin vakiona.

UUTUUS

Materiaali Pituus Leveys Paino
15 - PE 447 cm 65 cm 24 kg

13,5 - PE 415 cm 57 cm 22 kg



Star Duo

Star 630

Testivoittaja Star 630 pohjalta suunniteltu kevytkulkuinen, hyvin varusteltu ja merikelpoinen muovikaksikko 
joka soveltuu moneen menoon (joki, järvi, meri) niin vasta-alkajille kuin aktiiveille. Materiaali on itsekel-
luvaa polyeteenisandwichia. Expedition-varusteluun kuuluu välilaipiot, vesitiiviit kansiluukut, kansiköysistö 
ja peräsin. Star Duo on luokassaan kevytkulkuisin kajakkikaksikko ja mm. seikkailu-urheilijoiden valinta 
kisakalustoon.

Markkinoiden nopein ja kevytkulkuisin puhdasverinen retkikaksikko. Suunnittelussa on pyritty näiden ohella 
myös turvallisuutta lisäävään tukevuuteen, joten se sopii myös aloittelijoille. Tällä kajakilla et jää porukasta! 
Helpon hallittavuuden ja matalan rungon vuoksi Star 630 toimii erinomaisesti myös kovassa merenkäyn-
nissä. Taka-aukko sijaitsee todella takana, josta on helppo hallita kajakkia myötäsurffissa. Testimelojat 
kertovat saaneensa elämänsä parhaat surffit juuri Star 630:llä. Myös hiili-kevlar-runko tilauksesta. Kanu 
Magazin testivoittaja
Fastest and most easy driven sea kayak double in the Nordic market, yet safe and stable enough also for 
beginners. Because of speedy hull the kayak is suitable for long sea trips and exercise paddling, this kayak 
is not last to arrive to the goal. Easy manouverability of low & narrow hull is also excellent in rough weather. 
Rear cockpit is really back and gives good reach to control when surfing. Optional carbon-kevlar hull alterna-
tive.

Star 670 Triple Star Triple on suunniteltu testivoittaja Star 630 
pohjalta lisäten kajakkiin keskiaukko johon mah-
tuu lapsi, lemmikki tai isompikokoista lisäkuormaa 
pidemmille retkille. Runkoa on pidennetty hieman, 
joka ansiosta kajakki on saanut lisää runkonopeutta 
ja kantavuutta menettämättä kuitenkaan muita 
erinomaisia ominaisuuksia joita lyhyemmässä sisar-
mallissa on. Myös pitkällä yhtenäisellä istuinaukolla 
Family versio saatavana tilauksesta.

Design is based on test winner Star 630, for paddlers 
who need extra space in middle cockpit for third per-
son, pet animal or large packages. Long waterline 
and moderate rocker gives great cruising speed and 
good manouverability.

Kajakkikaksikot ja kolmikot

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

Materiaali Pituus Leveys Paino
Lasikuitu-Diolen 630 cm 62 cm 35 kg

Hiili-Kevlar 31 kg

Materiaali Pituus Leveys Paino
Lasikuitu-Diolen 670 cm 65 cm 37 kg

Hiili-Kevlar 33 kg
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Atlantic

Waterman Double Shot

Point 65:n erittäin hyvin varusteltu kaksikko jonka 
suunnitellut Nigel Foster. 

Nopea kaksikko kunto- ja päiväretkikäyttöön.  Pohja- 
tai ulkoperäsimellä.

Tandem Mini / Maxi

Mini: Tukeva lasikuitukaksikko viikonloppuretkille.
Maxi : Isolla keskiaukolla varustettu kolmikko.

Materiaali Pituus Leveys Paino
Lasikuitu-Diolen 630 cm 62 cm 35 kg

Hiili-Kevlar 31 kg

Testivoittaja Star 630:n linjoja seuraava Atlantic on mainio retkipeli kaikenkokoisille melojille. Pitkällä ja 
kevytkulkuisella Atlanticilla taittaa vaivatta pitkätkin etapit. Sporttinen kaksikko on oiva valinta kotimaista 
laatua arvostavalle melojalle. Varustukseen kuuluu mm. peräsin, kaksi suurta ovaaliluukkua, välilaipiot ja 
kansiköysistö. Saatavana myös hiili-kevlar rungolla. Suomalainen avainlippu®-tuote.
Atlantic is sister model to Star 630, but has higher deck giving more volyme for gear. Though narrow, kayak 
is still very stable and suitable also for beginners. Standard version has decklines, rudder, large oval hatches 
and bulkheads. Extra price for third cockpit. Optional carbon-kevlar hull available.

Materiaali Pituus Leveys Paino
Lasikuitu A1 670 cm 60 cm 28 kg

Hiilikuitu WWR 24 kg

Materiaali Pituus Leveys Paino
Lasikuitu 610 cm 66 cm 38 kg

Materiaali Pituus Leveys Paino
Mini useita 540 cm 71 cm 35-41 kg
Maxi useita 645 cm 69 cm 36-44 kg

Kuvassa Tsekkiläisten seikkailijoiden 
Star 630 kaksikko

Biwok

Tukeva ja kestävä PE- retkikaksikko aloittelijoille ja 
harrastelijoille. Vakiona peräsin, tavaraluukut, kan-
siköysistö ja jalkatuet.

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



Horizon

Englantilaisen Perceptionin tukeva, hyvin helppo kaksikko melontaharrastusta aloitteleville, jonka varusteta-
sossa ja laadussa ei ole tingitty. Parhaimmillaan päivä- ja satunnaisessa viikonloppuretkeilyssä. Vakiona mm. 
2 vesitiivistä tavaratilaa, mukavasti topatut Zone-istuimet, reisituet, säädettävät jalkatuet, kansiköysistö.

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 488 cm 76 cm 36 kg

Viper K2

Materiaali Pituus Leveys Paino
Useita eri 650 cm 55 cm 16-24 kg

Welhonpesä  Kajakkikaksikot ja kolmikot
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Kuvassa Perception Vista

Viper sarjan pohjalta suunniteltu nopea kuntokaksikko Nelolta.



Vista

Prodigy II

New Freeland

Mukava, tukeva isoaukkoinen mökkikaksikko. Ta-
varaluukku vakiona, peräsin lisävarusteena. Laipiolla ja vesitiiviillä luukuilla varustettu isoauk-

koinen, suojaisten vesien kaksikko. Vistaa voi sää-
dettävien istuimien ansiosta käyttämään myös yksin. 
Lisävarusteena lastenistuin, aukkopeite ja peräsin.

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

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 442 cm 79 cm 33 kg

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 460 cm 78 cm 33 kg Materiaali Pituus Leveys Paino

PE 485 cm 82 cm 41 kg

Brio

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 395 cm 83 cm 33 kg

Mukava mökkikaksikko pienimuotoiseen retkeilyyn 
ja kalasteluun.

2014 Kajakkikaksikot ja kolmikot
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Lifestyle Duo

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE SW 525 cm 69 cm 37 kg

Vakaa mutta silti kohtalaisen hyväkulkuinen kak-
sikko. Iso istuinaukko helpottaa aloittelijan kajakkiin 
menoa ja ulostuloa. Peräsin vakiona.

Esperanto

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE SW 594 cm 73 cm 43 kg

Esperanto on markkinoiden nopein ja kevytkulkuisin 
polyeteenikaksikko, jonka helppokäyttöisessä kes-
kiaukossa on tilaa esimerkiksi,lapselle, varusteille 
tai vaikkapa koiralle. Istuinaukot on sijoitettu niin, 
että melojien on mahdollisuus meloa eri tahtiin 
pelkäämättä että melojen lavat osuvat toisiinsa.



Erikoiskajakit

Martini TandemTequila Tandem

Point65:n julkaiseman sit on top Tequila:n menes-
tyksen johdosta tehty sisältä istuttava malli Martini. 
Uusi nerokas modulaarisysteemi, jossa kajakin voi 
muokata joko yksiköksi kuin kaksikoksikin (tarvit-
taessa myös lisäosilla esim. kolmikoksi). Modulaari 
ominaisuus mahdollistaa myös sen että kajakki me-
nee kuljetusta, säilytystä ja liikuttelua varten pie-
nempiin osiin, jolloin käsittely on huomattavasti 
helpompaa. Vakiovarusteena mm: integroidut kan-
tokahvat, kansiköysistöt, osioidut vesitiiviit tavara-
tilat helppokäyttöisillä kumiluukuilla, kansiköysistö, 
melaparkit, integroitu ohjausta helpottava peräsin-
systeemi helpposäätöisillä jalkatuilla. Paino osina, 
keskimäärin n. 11kg/pala.

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

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

Tandem - PE 543 cm 60 cm 35 kg

Mercury Solo 14 / Tandem 18

Mercury Tandem: Point65:n suositun modulaari-kajakkimalliston uusin tulokas on suunniteltu pidemmille 
retkille. Mercury pohjautuu muotoilultaan Point65:n merikajakkien lippulaivaan XP18:sta, jonka meriittejä 
ovat mm kevytkulkuisuus, tukevuus, hyvät surffi- ja aallokko-ominaisuudet. Hyvä varustelutaso, innovatii-
vinen  pohjaevä-peräsin mm. vakiovarusteena. Mercury tandemin mahtavimpia ominaisuuksia on myös se, 
että jos jostain syystä kaveria ei pääse retkelle mukaan, niin Tandem muuttuu hetkessä yksiköksi. Vas-
taavasti perheen lisäysten myötä lisäosilla kaksikon saa muokattua myös kolmikoksi tai vaikkapa neliköksi. 
Mercuryn modulaari ominaisuus mahdollistaa sen, että kajakki menee kuljetusta, säilytystä ja liikuttelua 
varten pienempiin osiin. (Kajakin keula osa mahtuu istuintilan sisälle) . Katso myös Mercury 14 sivulta 10.

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

Tandem - PE 416 cm 35 kg

Materiaali Pituus Leveys Paino
Solo - PE 295 cm 75 cm 22 kg

Tandem - PE 416 cm 35 kg

Welhonpesä  Erikoiskajakit
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Mojito HotShot

Midway

Nalu Outrigger

Disco

Croco

Uudentyyppinen sit-on-top, jossa yhdistyvät taval-
lisen merikajakin nopeus ja avokajakin mukavuus ja 
helppokäyttöisyys. Saatavana myös angler kalastus 
varustelulla.

Todella nopea, kevytkulkuinen ja huoleton retkika-
jakin runkoon pohjautuva sit-on-top, jolla taittaa 
pidempiäkin retkiä. Enintään 100 kg:n kuormalle, 
Kuvan kajakki lisävarustein.

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

Tukeva ja hauska sit on top kajakki niin lapsille kuin 
aikuisillekin. Kantavuus 120kg.

Menestyneen modulaari sit on top Tequilan pohjalta 
suunniteltu edullisempi versio, joka soveltuu lyhyille 
retkille, kalasteluun, sukeltamiseen ym. vesillä liik-
kumiseen. Lisävarusteena saatavissa selkätuki.

Sit-On-Top kajakit

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 250 cm 76 cm 16 kg

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 295 cm 75 cm 21 kg

Hauska lyhyempi sit-on-top, nautiskeluun, lyhyille 
retkille, kalasteluun ja luontokuvaukseen. Tunnettu 
RTM:n laatu Euroopan johtavalta Sit On Top valmis-
tajalta antaa loppusilauksen tälle kajakille. Saatavilla 
erilaisia lisävarusteita käytön ja tarpeiden mukaan.

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 288 cm 69 cm 21 kg

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 440 cm 65 cm 23 kg

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 483 cm 146 cm 30 kg

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 428 cm 65 cm 23 kg

Sit On Top eli päältä istuttavat kajakit ovat huolettomia, kevyitä ja kompakteja kuljettaa. Sit on topit on 
suunniteltu itsestään tyhjentyviksi, uppoamattomiksi ja tukeviksi. Valmistusmateriaalina käytetään kulutus-
ta ja iskuja kestävää polyeteeniä. Laajasta Sit-on-Top (SOT) -mallistostamme löytyy niin perusmalleja muu-
taman tunnin retkeilyyn/vesillä nautiskeluun, kuin myös varustellumpia malleja metsästäjille, kalastajille, 
valokuvaajille tai sukeltajille.

2014 Sit-on-top  ja kalastus kajakit
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Ocean Duo Ocean Quattro Angler

Abaco 420

Kalastus

Kevytkulkuinen ja huoleton Sit-On-Top-kaksikko, 
jossa keskellä paikka myös lapselle tai soolomelon-
taan. Ocean Duo soveltuu erinomaisesti kalasteluun 
ja retkeilyyn joella, järvellä ja merellä - ja kun tekee 
mieli pulahtaa uimaan kesken melonnan, sekin on-
nistuu pelkäämättä takaisin kapuamisen vaikeutta. 
Saatavilla eri varustelutasoja ja lisävarusteita.

Vaativankin kalastajan tarpeet täyttävä malli joka on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä ammattikalastajien 
opastuksella. Uusina innovaationa mm. kuljetus-/säilytystila vavalle. Asennuskiskot lisävarusteille. Kalas-
tuksen lisäksi Abaco on oiva valinta esim. sukellukseen, metsästykseen, valokuvaukseen, uimiseen tai mihin 
hyvänsä harrastukseen, jossa tarvitaan hiljaista, nopeakulkuista ja tukevaa vesikulkuneuvoa. Useita va-
rusteluvaihtoehtoja edullisemmasta perusmallista Hi-Tech versioon, jossa mm. integroitu kalakaiku. Kanta-
vuus 180kg. 2014 uutuutena tulossa pienempi Abaco 360 rinnakkais malli.

Helppoon ja huolettomaan Ocean Quatroon mah-
tuu nimensä mukaisesti jopa neljä melojaa. Erino-
maisen varustelutasonsa ansiosta Ocean Quatrolla 
pystyt tekemään lähestulkoon kaiken mitä veden 
päällä haluat harrastaa. Kuvan selkätuet lisävarus-
teena. Kuvasta normaali quattro versio josta puut-
tuu Angler versiossa mukana tulevan pakkausluukut 
sekä vapatelineet.

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 370 cm 88 cm 29 kg

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 412 cm 90 cm 34 kg

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 420 cm 72 cm 27 kg

Piccolo

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 270 cm 63 cm 15 kg

Mambo

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 267 cm 77 cm 20 kg

Kevyt ja hauska Sit on Top kajakki lapsille. Monipuolinen Mambo on tukeva, helposti ohjattava 
ja huoleton sit on top kajakki. Hauska kajakki surf-
failuun kuin tasaiselle vedellekin.
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K-Largo Hi Luxe

Varustusmahdollisuuksiltaan verraton malli, jonka 
ovat suunnitelleet kokeneet kalastajat itse. Kevyt-
kulkuinen, hiljainen, tukeva, kestävä. Melateline, 
vapatelineet, vaappuboxit, peräsin, paikka kärrylle. 
Kantavuus 200kg.

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 412 cm 78 cm 30 kg
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Todella tukeva ja aallokossa kesysti käyttäytyvä 
kompakti kalastuskajakki. Ylivertainen varustetaso, 
jossa Angler varustelu vakiona!
Innovatiivinen ja helppokäyttöinen Unitrack-kisko-
systeemi telineille, helposti käytettevä tavaraluukku 
ja Wheel on the keel -integroitu vetopyörä. Moken 
10 on myös kevyt, jolloin liikuttelu onnistuu vaivat-
tomammin maastossa. 

Off Shore kalastuskajakki uutuus. Nopeakulkuinen 
ja tarpeeksi tukeva seisaalteen kalasteluun, Moken 
14  tarjoaa myös aallokossa toimivaa kyytiä, sekä 
runsaasti tavaratilaa. Varustettu Feel Freen kätevillä 
asennuskiskoilla, Wheel in the keel -vetopyörällä ja 
näppärällä tavaraluukulla.

Moken 10 Lite

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 315 cm 79 cm 25 kg

Moken 14

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 445 cm 78 cm 32 kg

Moken 12.5

Uusi kalastuskajakkimalli, jossa kalastelu onnistuu myös seisaalteen. Mallia on myös kevyt meloa, jolloin 
selkien ylitykset ovat helppoja. Moken 12.5 on Feel Freen innovatiiviset pikakiinnityskiskot ja näppärä ta-
varaluukku. Varusteluun kuuluu myös Wheel in the keel -vetopyörä liikuttelun helpottamiseksi.

Materiaali Pituus Leveys Paino Kanta-
vuus

PE 385 cm 82 cm 29 kg n. 195kg

Lure 11,5

Lure 11,5 on kajakkikalastajien odotettu uutuus 
kaudelle 2014!
Luren supertukeva runko on suunniteltu suositun 
Moken malliston pohjalta. Erinomainen varusteluta-
so mm. 4 korkeuteen säädettävä Hi-Low istuin, hyvä 
seisomatila, FeelFreen patentoitu Wheel on the Keel, 
peräsin, ym. herkut vakiona.

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 350 cm 91 cm 31 kg

UUTUUS



Tango Angler

Kevyt kompaktin kokoinen kalastus Sit-On-Top, jos-
sa pidempiä kantotaipalia helpottava ja todella inno-
vatiivinen vetorulla vakiona! 

Nopea, tukeva ja turvallinen. Itsetyhjentyvä ja up-
poamaton. Varusteluna vapatelineet, vesitiivis etu-
luukku ja päiväluukku, melapidike, selkätuki. Takana 
tavaratila varustesäkille tai -tynnyrille. Kuvassa pe-
rus versio ilman luukkuja.

Paseo Angler

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 345 cm 78 cm 24 kg

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 300 cm 76 cm 20 kg

Triumph 13 Angler

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 409 cm 75 cm 29 kg

SIT ON TOP OF The Year 2012! Canoe&Kayak Magazinen vuoden Sit on Top Kajakki! Perceptionin uutuus 
SOT-kajakki, soveltuu erinomaisesti kajakkikalastukseen, mutta samalla myös retkimelontaan. Nopea kevyt-
kulkuinen, suuntavakaa, mutta samalla tukeva runko, joka toimii hyvin myös aallokossa. Topattu istuin + 
integoitu lastenistuin. 3 kpl upotettua vapatelinettä. Scotty säädettävä vapateline + kaksi kiinnityspistettä. 
Mela / vapa parkki. Keula, keski ja takaluukut. Kantokahvat sivuilla, keulassa ja perässä.  Kiinnityspisteitä 
esim. reisituille.  Mahdollisuus asentaa peräsin (lisävaruste). Vaihdettava kulutuspala perässä.

Freedom Hawk 12 /14

Materiaali Pituus Leveys Paino
12 - PE 373 cm 79 cm 33 kg
14 - PE 422 cm 76 cm 36 kg

Kääntyvillä ponttooneilla varustettu kalastuska-
jakki, joka soveltuu erinomaisesti esim. perhoka-
lastukseen.

Freedom Hawk Kayaks are designed by avid fish-
ermen and outdoor enthusiasts who have incorpo-
rated unprecedented innovation into their kayak 
designs. Its patented easy-to-deploy outrigger sys-
tem and related features provide a solid sporting 
platform that really works. Imagine switching from 
kayak efficiency and simplicity to Jon Boat stability 
with the flick of a lever. The Freedom Hawk is the 
only kayak to truly let you “Stand and Fish” with 
100% confidence. Switch from cruising to fishing in 
seconds. Don’t settle for clumsy add-on outrigger. 
Get the real deal, a kayak that’s designed from the 
waterline up to incorporate a stabilization system 
that’s easy to deploy.

Welhonpesä  Sit-on-top  ja kalastus kajakit
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Cuda 12 / 14

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

Cruise
Materiaali Pituus Leveys Paino

PE 373 cm 80 cm 31 kg

Freedom Hawk Pathfinder

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 432 cm 79 cm 38 kg

Freedom hawkin uuden sukupolven kalastuska-
jakki. Ylivoimainen tukevuus patentoidun ponttoo-
nisysteeminsä ansiosta. “Tällä kajakilla voi mennä 
sellaiseen myräkkään että tukka lähtee ennen kuin 
kajakki kaatuu.” 
Optiona mm. moottoriteline, korkeammalla istuvalle 
Jacksonin elite istuin. Kantavuus: n. 181kg

Kalastuskajakkimallisto Jacksonilta. Cuda järvelle ja merelle. Cruiser edullisempi perusversio karsituilla omi-
naisuuksilla.

Varusteita kalastuskajakkeihin: 
Ankkurit, poljin propellit, vapatelineet, 
ym. ym.

Bigtuna

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 422 cm 90 cm - kg

UUTUUS

Kaksikko tai yksikkö, miten haluat! Tukeva, monipuo-
linen, hyvin varusteltu. Mainio kalastukseen yhdelle 
tai kahdelle, ja loistava mökille! Melo yksin, melo 
kaksin, käännä tuolit vastakkain ja pidä kahvitauko, 
melo yksin ja ota matkustaja mukaan. Variaatioita 
riittää lähes rajattomasti.



Kilpa- ja kuntokajakit, Surf Ski
Viper 51 / 55 / 60

Quattro/Vintage/Classic FX55

Nelon kuntokajakkimallit. Saatavana kolme eri le-
veyttä 60 tukeva aloittelijoille, 55 astetta vaativampi 
harrastelijoille, 51 aktiivimelojille.

Quattro on kilpakajakkimallisto Nelolta. Vintage on 
hieman tukevampi malli esim. maratonmelontaan.

FX55 on Norjassa ja Ruotsissa nopeasti huippusuo-
situksi tullut kuntokajakkimallisto. FX55 on Jetin 
pohjalta suunniteltu tukevampi malli.

Materiaali Pituus Leveys Paino
Lasikuitu A1 520 cm 51/55/60 cm 16 kg

Hiilikuitu WWR 12 kg

Materiaali Pituus Leveys Paino
Useita Useita Useita Useita

Nemo Training

Suomalainen päiväretki- ja kuntokajakki.

Materiaali Pituus Leveys Paino
Lasikuitu-diolen 520 cm 56 cm 16 kg

Lightning

Polyeteeninen kilpaharjoittelukajakki, suosittu Eng-
lannissa junioreiden ensikajakkina. 20-60kg melo-
jalle.

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 431 cm 53 cm 14 kg

Materiaali Pituus Leveys Paino
FX55 - Useita 520 cm 55 cm - kg

Welhonpesä  Kilpa- ja kuntokajakit

Speeder

Suunniteltu erityisesti kuntokajakiksi jokiretkeilyyn 
ja multisport-kisoihin. WWR-muotoilu tukevoittaa 
virtaavassa vedessä, Speederiä voi ohjata myös 
kallistelemalla. Takana vesitiivis tavaratila.

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 450 cm 60 cm 22 kg

Sea Vanquish

Nopea kapea kajakki kuntoiluun. Toimii aallokossa-
kin korkean kantavan kantensa ansiosta.

Materiaali Pituus Leveys Paino
Hiili-Kevlar WWR 565 cm 43 cm 12 kg
Hiili-kelvar hu. E 10 kg
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Surf Ski

Tilauksesta Nelo, Zedtech, Point65 mallit. Muutamia esittelykappaleita myymälässä.

SUP - Stand Up Paddling
Runsas valikoimamme kattaa myös Stand Up Paddling kajakit ja varusteet.  Katso lisää kotisivuiltamme. 

2014 Surf ski, Stand Up Paddling

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 300 cm 86 cm 18 kg

RTM SUP PE 10

Polyeteeninen SUP lauta. Kauden 2013 myydyin SUP!

Useita eri mallisia ja kokoisia SUP meloja.  
Saatavana myös säätövarrella. 

SUP karkunarut
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Materiaali Pituus Leveys Paino
PVC drop-stitch 290 cm 86 cm 10 kg

NRS Czar 6

UUTUUS

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 305 cm 85 cm 23 kg

Sea quest 10
UUTUUS

Materiaali Pituus Leveys Paino
PVC drop-stitch 315 cm 82 cm 10,9 kg

NRS Mayra
UUTUUSKaudelle 2014 valikoimamme laajenee SUP 

lautojen osalta myös seuraavilla merkeillä:  
Coreban, Starboard, Red, NRS, Rotomod RTM. 
Seuraa kotisivujamme lisäämme tarkemmat 
tiedot kun saamme tuotteita varastoomme. 
Mallistoomme tulee sekä ilmatäytteisiä että ko-
via lautoja laaja valikoima.

Laadukas USA:ssa valmistettu SUP lauta joka toimii 
parhaiten tyynellä vedellä, joella tai surfatessa pie-
nessä aallokossa.

9’6” (2,9m) pitkä ilmatäytteinen SUP lauta, jossa on 
pitoa antava foamikumipinnoite päällä ja vaihdetta-
vat pohjaevät. Malli on astetta jykevämpi kuin muut 
markkinoilla olevat ilmatäytteiset SUP:it

RTM Ultra lite 9’6” / 10’6”

Todella kevyt huipputason SUP lauta Rotomodilta. 
Hybrid composite core tekniikka mahdollistaa kevy-
en ja jäykän rungon.

Materiaali Pituus Leveys Paino
Hybr.comp.co 9’6” 290 cm 84 cm 11,8 kg
Hybr.comp.co 10’6” 320 cm 76 cm 11,5 kg

Naisten jooga ja kunto melonta SUP lauta.

UUTUUS



Upper Canada 16 / 17

Arctic 16

Winkkari 175

Kotimainen - monipuolinen inkkari joki-, järvi ja merenrantaretkeilyyn. 16 jalan kanootiksi UC on 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 va-
rusteltuna. Upper Canada 17 pidempänä hieman nopeampi ja kantokykyisempi.

Welhonpesän valmistama polyeteeni-inkkari. Sisäpuoliset vinyylireunat antavat paremman jäykkyyden 
eivätkä mene mutkille koskissa kuten alumiinireunukset. Kovassa vuokrauskäytössä 7mm umpiaineisesta 
polyeteenimuovista tehty runko on osoittautunut sandwich-materiaaleja huomattavasti kestävämmäksi.

Welhonpesän valmistama pidempi ja kantavampi polyeteeni inkkari. Vakiona kaksi punosistuinta ja vinyyli-
laidat, saatavana myös kolmella tai neljällä punosistuimella varusteltuna. Kantavuus kaksi aikuista, pari lasta 
ja retkeilyvarusteet 420kg. Kestävä ja edullinen suomalainen tuote perhe-, vuokraamo- ja vaelluskäyttöön.

Avokanootit

Materiaali Pituus Leveys Paino
 16 - PE SW 485 cm 88 cm 34 kg
17 - PE SW 518 cm 88 cm 36 kg

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 485 cm 90 cm 37 kg

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

Welhonpesä  Avokanootit
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Keewaydin 16

Swift jatkaa siitä mihin Bell jäi. Maailman tunnetuimman kanoottisuunnittelijan David Yostin luomuksia 
tasaisen veden retkeilyyn. Täysin uusiksi suunniteltu versio legendaarisesta mallista, on markkinoiden no-
peimpia, kevytkulkuisimpia ja merikelpoisimpia malleja, jolla on ilo tehdä niin päivä kuin viikonmittaisiakin 
retkiä. Jos ei täydellinen niin hyvin läheltä hipova tasaisenveden matkainkkari vain parasta laatua arvos-
taville. Sisäänpäin kääntyvät laidat antavat Keewaydineissä muihin kilpaileviin malleihin nähden huomat-
tavasti paremman melonta-asennon, pienemmän tuulipinta-alan, 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-ominaisuudet 
paranevat. Valittavissa useana eri materiaali- ja varusteluvaihtoehtona. 

Osara 15 / 16

Monikäyttöinen kanootti joka sopii niin joelle, järvelle kuin meren rannikolle. 16 on hieman pidempi ja 
vakaampi sopien paremmin pidemmille retkille ja isolle lastille kuin 15. Vastaavasti 15 toimii myös näp-
pärästi soolona ja kalastellessa.
 Hyvä kantokyky yhdistettynä hyvään ensi- ja tois-sijaiseen tukevuuteen antavat varmuutta myös vasta-
alkajille eikä harrastuksen kehittyessäkään tarvitse lähteä etsimään uutta mallia.

Materiaali Pituus Leveys Paino
15 - PE SW 452 cm 91 cm 33 kg
16 - PE SW 488 cm 91 cm 34 kg

Materiaali Pituus Leveys Paino
Useita 488 cm 89 cm 15-26 kg

Keewaydin 17

Materiaali Pituus Leveys Paino
Useita 518 cm 89 cm 16-28 kg

Keewaydin sarjan pidempi versio soveltuu kuor-
mattavuudensa ansiosta pidemmille retkille, per-
hekäyttöön tai kun haluat hitusen verran enemmän 
nopeutta. Vakiona mm. muotoillut punospenkit ja 
edessä liukupenkki joka helpottaa kanootin trim-
maamista balanssiin kun mukana on paljon retkitar-
vikkeita tai melojien kokoero on suuri.

2014 Avokanootit
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Winisk
Yukon

Monille taitaville melojille suurin nautinto toteutuu 
suurilla tuulisilla järvillä. Tällaisessa ympäristössä 
melonta vaatii nopean ja varman kanootin, jolla on 
kykyä kantaa tarvittavat varusteet pidemmilläkin 
retkillä. Nopea ja turvallinen, Winisk on tyypillinen 
tasaisenveden retkikanootti suurempaakin retkeen.

Raven

Nopea ja ketterä royalex soolo, jossa Swiftin luo-
tettava ja viimeistelty laatu, huolettomuus ja mo-
nikäyttöisyys yhdistyvät.

Mattawa

Markkinoiden paras soolo/tandem kanootin ristey-
tys? Mattawa on kevytkulkuinen ja merikelpoinen 
kanootti, jolla on kaverin kanssa ilo tehdä niin päivä 
kuin viikonloppuretkiäkin ja jolla yksinmelontakin su-
juu vaivattomasti (Soolo melontaan suosittelemme 
kneeling thwartia)

Kipawa

Yksi Kanadan myydyimmistä “performance-luokan” 
avokanooteista. Merikelpoinen runko soveltuu hyvin 
järvi ja merenrannikko retkeilyyn. Kantavuutta tan-
demina noin viikon mittaisille retkille, mutta toimii 
päväretkeilyssäkin yllättävän hyvin myös  satun-
naisessa soolokäytössä. Jos hakusessa on vielä en-
emmän soolo-painotteinen tandem-inkkari, suosit-
telemme Kipawan lyhyempää sisarmallia Mattawaa.

Materiaali Pituus Leveys Paino
Useita 503 cm 91 cm 15-26 kg Materiaali Pituus Leveys Paino

Useita 478 cm 91 cm 14-25 kg

Materiaali Pituus Leveys Paino
Useita 533 cm 91 cm 17-28 kg

Materiaali Pituus Leveys Paino
Royalex 533 cm 94 cm 35 kg

Dumoinen isoveli jossa reilumpi kantavuus pidem-
mille retkille tai perhekäyttöön.

Materiaali Pituus Leveys Paino
Royalex 467 cm 81 cm 27 kg

Keewaydin 15

Swiftin uutuus soolo jatkaa suosittua Keewaydin 
sarjaa. Kevytkulkuinen ja luotettava retkipeli David 
Yostin kynästä. Vakiona säädettävä punosistuin.

Materiaali Pituus Leveys Paino
Useita eri 457 cm 75 cm 12-21 kg

Welhonpesä  Avokanootit
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Dumoine

Moderni versio perinteisestä Prospectorista. Pe-
rinteiseen Prospectoriin verrattuna matalammat 
keulat vähentävät tuulipinta-alaa. Rungon muoto 
mahdollistaa  kanootin  hyvän monikäyttöisyyden, 
olit sitten melomassa joella, järvellä tai merenran-
nikolla. Myös soolo-melonta onnistuu Dumoineltä 
Prospector mallien tapaan huolettomasti. Jämäkkä 
tarkkaan vahvistettu royalex runko takaa kanoo-
tin jäykkyyden ja huolettomuuden. Markkinoiden 
jämäkimmät reunalistat (alumiinivahvikkein) ja 
erikoisvahvistettu royalex-runko takaavat jäykkyden 
puuosien ollessa kestävää ja viimeisteltyä Swift-
laatua.

Materiaali Pituus Leveys Paino
Royalex 498 cm 94 cm 33 kg

222 CruiserProspector 16

Swiftin lisenssillä valmistama David Yostin suunnit-
telema malli "super kanootista" jossa kapea, pitkä 
ja nopea runko. Parhaimmillaan pitkille retkille, per-
hekäyttöön tai kun halutaan mennä yksinkertaisesti  
lujaa! Saatavan vain Carbon/Kevlar fusion reunalla. 

ShearwaterOsprey

Swiftin pisin soolokanootti tasaiselle vedelle. Vakiona 
säädettävä punosistuin.

Herkkäliikkeinen ja keveysti käsiteltävä soolo 
Swift:iltä. Vakiona säätöistuin.

Materiaali Pituus Leveys Paino
Useita 457 cm 70 cm 12-20 kg

Materiaali Pituus Leveys Paino
Useita 564 cm 91 cm 24-34 kg

Materiaali Pituus Leveys Paino
Useita 492 cm 76 cm 13-21 kg

Materiaali Pituus Leveys Paino
Useita 488 cm 89 cm 15-26 kg

Prospectorin design on ollut Kanadalaisten kanoot-
tien keulakuva alusta asti ja Swift Prospector 16 on 
sen perinnön jatke. Sen luotettavuus perustuu sata-
vuotiseen kokemukseen. Mallissa on runsaasti tilaa 
varusteille ja sen ohjausherkkyys ja tukevuus tekee 
siitä erittäin miellyttävän meloa.

2014 Avokanootit
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Nova 16

Erinomaisia arvosteluja maailmalla saanut ja Mo-
hawkin lippulaiva tasaiselle vedelle. Mainio tasaisen-
veden matkainkkari, jolla taitat myös kesymmät 
joki ja koskiosuudet vaivatta. Sisäänpäin kääntyvät 
laidat antavat muihin valmistajiin nähden huomat-
tavasti paremman melonta-asennon, vähäisemmät 
pärskeet kanootin sisälle ja jopa ohjauksessa mah-
dollisuuden kallistaa kanoottia kajakin omaisesti, 
myöskin soolo-melonta onnistuu tällä mallilla hyvin. 

Materiaali Pituus Leveys Paino
Royalex 485 cm 90 cm 29 kg



Odyssey 15 T

Monipuolinen Soolo ja tandem inkkarin risteytys 
joka soveltuu niin järvi kuin joki retkeilyyn. Soolona 
vakaa ja kevyesti kulkeva retkikanootti, jolla on hyvä 
kantokyky. Tandem käytössä nopea, kevyt ja näp-
pärä peli viikonloppuretkille.

Materiaali Pituus Leveys Paino
Royalex 457 cm 86 cm 28 kg

Welhonpesä  Avokanootit

Gatz kanootit tilauksesta

Brooks 15/16/17,5

Saksalainen Gatz valmistaa eri kokoisia miehistö-
kanotteja 8-12 hengelle. Toimitetaan tilauksesta.

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-mate-
riaalista, joka antaa kanootille keveyttä, siroutta ja 
kestävyyttä. Kolme eri kokoa.  Tilaa on pidemmille-
kin retkille, varusteina suomalaiset vinyylireunat ja 
punosistuimet.
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Venture Prospector 15 / 16

Materiaali Pituus Leveys Paino
15 - PE SW 464 cm 91 cm 31 kg
16 - PE SW 508 cm 90 cm 35 kg

Venture Prospector Canoe & Kayak voittaja 2011!
Prospector: Kanadan uudisraivaajien kehittämä ja 
kokeneiden melojien suosima Prospector-malli on 
ehkä maailman tunnetuin ja arvostetuin “allround” 
kanootti. Lähdekirjallisuutta Prospectorista: Bill Ma-
son -Song of the paddle, -Path of the paddle. Pros-
pector mallin muoto soveltuu hyvin myös soolomel-
ontaan.

UUTUUS

Scout 14

Edullinen USA:ssa valmistettu kanootti huoletto-
masta polyeteenistä. Tukeva ja turvallinen malli joka 
soveltuu hyvin vasta-alkajille, luonnossa nauttimis-
een, kalastukseen ja metsästykseen. Vakiona 3 is-
tuinta. 
Valmistettu patentoidusta Fortiflex® High Density 
polyeteenistä.

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 427 cm 97 cm 38 kg

Mackinaw

Edullinen USA:ssa valmistettu kanootti huoletto-
masta polyeteenistä. Tukeva ja turvallinen malli joka 
soveltuu hyvin vasta-alkajille, luonnossa nauttimis-
een, kalastukseen ja metsästykseen. Vakiona 3 is-
tuinta. 
Valmistettu patentoidusta Fortiflex® High Density 
polyeteenistä.

Materiaali Pituus Leveys Paino
PE 472 cm 107 cm 43 kg

UUTUUS



2014 Ilmatäytteiset kanootit ja kajakit
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Ilmatäytteiset

Advanced Elemets Airframe kajakit. Mallistosta löydät niin kajakit kuin avokanootinkin. Tarkemmat tiedot 
mallistosta löydät kotisivuiltamme www.welhonpesa.fi

Malli Pituus Leveys Paino
Keo 290 cm 96 cm 15 kg

Keo Duo 374 cm 96 cm 17 kg

RTM Keo / Keo Duo

Pituus Leveys Paino
335 cm 95 cm 15 kg

RTM Kyo

Suosittu solo ja tandemkäyttöön suunniteltu 
ilmatäytteinen retkikajakki. Kevyt ja kes-
tävä rakenne. Mukana tehokas pumppu, 
säädettävät topatut istuimet ja paikkasarja.

Keo: Helppokäyttöinen, huoleton ja kestävä ilmatäytteinen 
uutuus kajakki RTM:ltä.
Keo Duo: Kevyt ja kestävä ilmatäytteinen kajakki joka on 
nappärä ja nopea muokata joko yksiköksi tai kaksikoksi. 
Hyvä varustelutaso sisältää kaksi topattua istuinta, irroitet-
tavan evän, tehokkaan pumpun jossa täyttö ja tyhjennyspää, 
painemittarin, korjaussarjan ja kuljetus/säilytys-pussin. Ka-
jakissa kiinnityspisteet penkin säätämistä ja lisävarusteena 
saatavien reisitukien asennusta varten.

Advanced Elements

Vakailla ja helppokäyttöisillä kajakeilla voit kokea luonnon ja vesillä liikkumisen ilon ilman kuljetus- tai säi-
lytysongelmia. Mallistomme ilmatäytteisissa kajakeissa varsin laaja ja mallistosta löytyy sekä yhden että 
kahden hengen malleja. Ilmatäytteiset kajakit ovat erittäin vakaita ja sopivat varsinkin aloittelijoille. Pohjan 
evän ansiosta kajakki on myös suuntavakaa. Kajakki täytetään tavallisella, pakettiin kuuluvalla ilmapumpul-
la. Melonnan jälkeen kajakki tyhjennetään ja pakataan takaisin kantokassiin. Kajakeissa on monta eri il-
makammiota ja useampi materiaalikerros, näin ollen kajakit ovat erittäin kulutuskestäviä.

Convertible

AdvancedFrame 2 Convertible on muunneltava yksikkö, kaksikko ja avokajakki.

Pituus Leveys Paino
457 cm 81 cm 26 kg

Frame 1

Pituus Leveys Paino
320 cm 81 cm 17 kg

Sport



Koski-, Poolo-, WWR, Slalomkajakit
Koski- ja freestylekajakkimme tulevat pääosin Jacksonilta USA:sta ja Pyranhalta Englannista sekä Robsonilta 
Saksasta. Laaja mallisto uusiutuu usein ja viimeisimmät tiedot saat kotisivujemme kautta. Kannattaa kysyä 
myös käytettyjä ja poistomalleja. WWR ja slalom kajakit tilauksesta. Poolo kajakit Galasport, PH, Gecko, ym.

Welhonpesä  Koski-, Poolo-, WWR, Slalomkajakit
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Rockstar 2014 Shiva

Burn III
Nano

Canoe & Kayak UK Freestyle Kayak of The Year Winner! Pyranhan uutuus Freestyle-kajakki, Nopeampi, Hel-
pompi, Ilmavampi! - Parempi! 3 kokoa S, M ja L. 2014 saatavilla kaksi eri varustelutasoa.

Canoe & Kayak UK Freestyle Kayak of The Year Win-
ner 2012! Testivoittaja Burnin rinnalle suunniteltu 
laskupaatti, joka anteeksiantavampana soveltuu 
paremmin myös vasta-alkajille,   Erinomainen all-
round creekkeri kaikkeen menoon, jos haluat hieman 
teknisempää kisakalua, valitse Burn.  Kolme kokoa, 
S, M ja L

Päivitetty versio suositusta RockStar mallista, paran-
nuksia edeltäjäänsä mm. Leikkaavampi, pyörii liuk-
kaammin ja ergonomisempi. 

The Nano is a short river running boat with a playful 
nature, it has influences from Shiva, Jed and Burn 
make for a super manoeuvrable, compact boat with 
creek potential, it has the ability to run harder lines 
as well as open up play spots on your favourite river. 

UUTUUS

UUTUUS

Jed 2014

Burn III laskupaattien lippulaiva - on edeltäjään-
säkin leikkisämpi ja anteeksi antavaisempi, noin 10 
cm pidempi kuin aiempi malli -> nopeampi, rockeria 
on lisätty, joten booffit lävähtää paremmin ja akan-
virrat saadaan paremmalla kääntyvyydellä helpom-
min kiinni. Uudistettu Connect 2014 varustelu lisää 
säätömahdollisuuksia ja mukavuutta entisestään.

UUTUUS

UUTUUS



Kajakkimelat
Perusmelat

Welho asymmetric
Alumiini- tai lasikuituvar-
rella varustettu muovila-
painen kestävä perusmela. 
Mitat 210-215-220-225cm

Welho combi
Kajakkimela tai kaksi kanoottimelaa yhdessä!
Mitat 140 ja 150cm tai yhdistettynä 240cm

TNP Wolferine
Kevyt ja kestävä retkimela 
merilavalla
Mitat 210-215-220-225cm

TNP Rapa
Hyvä, kevyt ja kestävä ret-
kimela niin joki järvi- kuin 
koskimelontaankin.
Mitat 185-225cm

Lahnakoski Classic
Vanerilavat. Saatavana 
myös kaksi-osaisella var-
rella.

Lahnakoski Qajak : 
Kevyt puumela. Haapa, 
tervaleppä.

Puumelat

Lasten ja nuorten 
melat

Werner Sprite
Mitat 180-230cm
Paino 865g

Mökkimela

WelhoAllraound
Symmetrisellä muovila-
valla varustettu perusmela

TNP Jago
Lasten ja nuorten mela 
lasikuituvarrella ja ny-
lonlavoilla.
Mitat 170-200

Mitchell Black Magic
Silmiä hivelevän kaunis 
retkimela jossa puu ja hii-
likuitu täydessä harmoni-
assa.

Mitchell Horizon : Markkinoiden kevein ja vii-
meistellyin puinen Grönlantilais/Eskimo-mela.
Kahta eri pituutta: 229cm (90”) ja 216cm (85”) 

Welho Sea
Alumiini- tai lasikuitu-
varrella varustettu muo-
vilapainen kestävä meri-
mela. Mitat:  
210-215-220-225-230cm

Welho/TNP melat saatavilla myös kaksiosaisella varrella tai VARIO säädöllä jossa pystyt 
säätämään lapojen kulman vapaasti sekä pituutta 10cm. 

Kysy myös lasten inkkarimelat!

2014 Melat
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Northern Lights paddles Aleut: Kevyt kolmiosain-
en hiilikuitu aleuttimela. meloissa vahvistetut epok-
sireunat.  Melan mukana tulee säilytyspussi.

>> Northern Lights paddles Grönlantilais mela 
: Kevyt hiilikuituinen Grönlantilaismela Northern 
Light paddlesilta. Ostamalla Grönlantilaismelan saat 
oikeastaan 2 melaa samassa, perinteisen grönlan-
tilaismelan, sekä adapteripalan jolla mela muuttuu 
myrskymelaksi.

Grönlantilais melat
UUTUUSTNP Tour lastenmela

Lahnakoski Grönlantilaismela
UUTUUS

Norsaq : Käsi eskimo 
käännöksen harjoitteluun 
loistava apuväline.

UUTUUS



Malli Lavan pinta-ala paino
Braca I 790-840m2 750g
Braca II 790-835m2 620-680g
Braca III 755m2 750-850g
Braca IV 705-765m2 600-780g

Braca V 810m2 750g
Braca VI 750-780m2 750g
Braca VII 710-745m2 700g
Braca VIII 767-837m2m2 750g
Braca X 680-705 650g
Downriver 705m2 580-630g
Kid 580-655m2 700-750g
Junior 665-685m2 600-800g
Children 610-635m2 600-750g

Retkimelat
Typhoon
Kouluttajien ja retkimelojien suosikkimela ympäri 
maailmaa sen keveyden, toimivuuden ja kestävyyden 
vuoksi. Siisti keskiruoto auttaa vedon suuntavakaut-
ta. Toimii erinomaisesti myös joki- ja järvimelonnas-
sa. Lapojen reunoissa kevlarvahvikkeet.

Hurricane Min ja Max
Pohjautuu Typhooniin, mutta MIN mallin lavan pinta-
ala on hieman pienempi. Keveämmän vastuksen an-
siosta soveltuu erityisesti pitkille matkoille. Kärki on 
muotoiltu menemään tehokkaammin veteen. Lapo-
jen reunoja suojaavat kevlarvahvikkeet.

Tornado

Meloista on saatavana kolme hiilipitoisuutta 
20% keltainen lapa, 60 ja  100% musta lapa.

Kuppimelat
Braca-Sportin kuppimelamallistosta löytyy yli 40 
lapamallia, josta jokainen varmasti löytää omansa. 

Kysy lisää
Meloihin on saatavissa mallista riippuen erilai-
sia katkaisuja, myös pituussäädöllä varustet-
tuna.
Braca Marathon - malleista lavanreunat vahvistet-
tu kevlarilla.
Recreational versiot Braca III-IV sarjoista ovat al-
haisemmalla 60% hiilikuitupitoisuudella

Braca Sport : Ratamelonnan Olympia- ja MM-mitaleista lähes 80% voitetaan Braca-meloilla

Robson Helios
Kevyt ja kestävä flow tech-tekniikalla valmistettu retkimela. Lok-
Tite mekanismi jolla lapakulman säätö. Lisäksi melan saa katkais-
tua kuljetusta ja säilytystä varten. Paino n. 820g

Robson Sparrow
Uudella Flowtech teknologialla tehty kevyt ja kestävä merimela. 
Katkaistavalla ja säädettävällä lapakulmalla. 
Saatavana: 210-230cm. Paino: n.815g
Robson Slim Helium
Markkinoiden kevein retkimela.
Uusi Helium sarja, entistäkin kevyemmällä hiilikuiturakenteel-
la. LokTite mekanismi jolla lapakulman säätö. Lisäksi melan 
saa katkaistua kuljetusta ja säilytystä varten. 
Saatavana myös Ergo-varrella

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

Welhonpesä  Melat
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Werner Camano
Wernerin suosituin retkimela matalalle melonta-
asennolle. Vakiona todella jämäkkä ja varmatoimi-
nen jatko, kulmasäädöllä.
Mitat 210-215-220-225cm
Paino: n.787g
Werner Shuna
Wernerin suosituin korkean melonta-asennon ret-
kimela. Vakiona todella jämäkkä ja varmatoiminen 
jatko, kulma säädöllä.
Mitat 205-210-215cm
Paino: n. 767g
Werner Kalliste
Todella kevyt mela Werneriltä. Erityinen muotoilu ja 
vaahtosydän antavat erittäin kevyet, ilmavat ja luon-
nolliset vedot rasittamatta ranteita. Vakiona todella 
jämäkkä ja varmatoiminen jatko, kulmasäädöllä.
Mitat 215-220-225-230cm
Paino: n. 667g

Werner Cyprus
Cyprus on korkean melonta-asennon mela vaahto-
ytimellä. Vakiona todella jämäkkä ja varmatoiminen 
jatko, kulmasäädöllä.
Mitat 205-210-215-220-225-230cm
Paino: n. 667g

Poolo-, Slalom- ja koskimelat
Werner Double Diamond the Ultimate Playboating 
Paddle” jo pelkkä nimi kertoo että mela on pelkkää 
timankia. Tämä mela on todellisille koskiharrastajille, 
jotka vaativat vain parasta. Alaspäin kallistetut lavat 
saavuttavat veden nopeammin antaen paremman 
ensisijaisen voimansiirron olematta freestyle-liikkei-
den tiellä. Erikoisvaahtosydän antaa melalle kellutta-
vuutta ja keveyttä vetoihin jota tarvitaan aggressii-
visissa liikkeissä ja eskimoiden teossa
Mitat 185-206cm
Paino n. 1007g

Werner Player Todella suosittu koskipuljausmela. 
Melan alaspäin kallistetut lavat saavuttavat veden 
nopeammin antaen paremman ensisijaisen voiman-
siirron olematta freestyle-liikkeiden tiellä. Lavat erit-
täin kestävää puristelaminaattia.
Mitat 185-206
Paino n. 952g

Werner Skagit
Wernerin edullisempi mela 
kapealla nylon lavalla.
Mitat 210-215-220-225-
230cm. Paino: n. 979g

Werner Tybee
Nylon lapainen retkimela.
Mitat 210-215-220-225-230 
Paino: 1007g

Braca Slalom melat kil-
pakäyttöön. Lavan reu-
nat erikoisvahvistetut.

Braca Polo Kinetic / 
Spoon jämäkät poolo 
melat

Galasport Laki Polo 
Elite / Galasport 
Spike asymmetric / 
symmetric mallit.

Robson Lotus / Lotus Lady (oikealla yllä)
Suositun Greenin seuraaja. Kaksi lapakokoa.

Robson Costa : Nylonlapainen kevyt ja suosittu 
yleismela uudistettuna versiona.

Robson Edge : Rakenteeltaan kestävä, vaikka vain 
n. 800 grammainen.

Robson Synergy : Ranteita säästävä vain n. 700 
grammaa painava ultrakevyt hiilikuitumela ergo-
varrella.

Robson Zer (vasemmalla alla) : Edullinen kos-
kimela kerhoille ja vuokraukseen.

2014 Melat
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Robson Chlorophyll
Uudella Flowtech tekno-
logialla tehty kevyt ja 
kestävä koskimela, joka 
varmasti erottuu jouko-
sta. Tällä meloo myös 
Eric Jackson.

Schlegel poolo melat
Edullinen perus 
kanoottipoolo mela

Nigel Foster
Erittäin kevyt hiilikuitume-
la. Lavassa vaahtoydin.
Myös edullisempi rinnak-
kais malli lasikuitu lavoilla.

Robson Butterfly : 
Ideaali mela naiselle.

UUTUUS



Grey Owl Owlet - 4-8 vuotiaille kevyt ja ohutvar-
tinen mela

Grey Owl - melat

Grey Owl Tenderfoot - Yli 8 vuotiaille kevyt, 
ohutvartinen mela.

Grey Owl Guide - Kirsikka- ja päärynäpuusta lami-
noitu, uretaanivahvistettu mela.

Grey Owl Chieftain - Hienoin mela valmistajan 
tuoteperheessä

Lahnakoski Indimaster - Kevyt ja tasapainoinen 
“bent-shaft” -mela valmistettu haavasta ja koivusta. 

Allround Canoe  Kevyt ja kestävä, markkinoiden 
suosituin perusmela.

Welho Raft - Markkinoiden suosituin raftingmela. 

Kanoottimelat

Melapussit

Braca Outrigger - Kevyt, kestävä ja silmiähive-
levän kaunis hiilikuituinen taittovarsimela havajilais-
tyylisellä outrigger-lavalla. Paino 500g

Mitchell Leader - bent / double bent  : Kaunis 
taittovarsi, jossa puu ja hiilikuitu harmoniassa. Yh-
dellä tai kahdella mutkalla, vain parasta vaativalle 
kanotistille.  

Hiko : Katkaistavalle- ja yksiosaiselle melalle.

Braca-Sport : Uudistettu malli. Split pussi jota voi 
käyttää myös yksiosaisen melan kuljetuksessa. 
Myös Dragon ja C1 kanootti melapussit.

Grey Owl bent - Kevyt ja hyvin viimeisen päälle vi-
imeistelty taittovartinen mela. Kärjissä vahvistukset.

Grey Owl Voyager - Kanadalaisvalmistajan suosi-
tuin avokanoottimela on kevyt, kestävä ja viimeisen 
päälle viimeistelty.

Welhonpesä  Avokanoottimelat ja melapussit

Grey Owl Raven taittolapainen hiilikuitumela 
vaahtoytimellä. Paino n. 430g. 12 asteen taitto
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Aukkopeitteet

Welho Nylonpeite. Hyvä peruspeite. 
Materiaali tukevaa nylonia, myös olkain-
malli saatavilla. Koot: S-XXXL

Padler Nylonpeite,
Tasku vyötäröllä. Koot: 
10 = M ja  5 = L

Hiko Trek Fitflex: Taskul-
linen vahvakankainen 
peite joka soveltuu myös 
hieman erimuotoisiin ke-
hyksiin. Reunassa nihkeä, 
kumimainen pinnoite, joka 
parantaa pitoa. Syliosaan 
saa tehtyä kumpareen, 
joka estää vesipussin 
syntymisen. Koot: Small, 
Standard, Big.

Hiko Trek Bungee: Ku-
minauha tikattu reunaan, 
henkselit, tasku.

Welho / Hiko Sokkopei-
teet S-XXL. Myös useita  
erikoiskokoja.

RTM / KS Päiväpeiteet. 
Useita eri kokoja.

Hiko Camel kombipeite, viisi kokoa T1-T5. Alaosa neo-
preenia, yläosa nylonia, henkselit, karttakumit.
PeakUK kombipeite Tasku, henkselit, useita eri kokoaja.

Tiderace Pro deck 
neopreeni aukkopeitteet.

Hiko Casual Shelter ano-
rakki aukkopeite yhdis-
telmä.

Hiko Rhino
Neopreeniaukkopeite 
Hikolta. 

PeakUk Neopreenipeit-
teet, useita eri malleja pe-
rusmalleista järeisiin koski-
peitteisiin.

KS Kajaksport Sea ja 
Std aukkopeitteet

Welhon aukkopeite valikoima on varsin runsas ja se kattaa mallit retkimelonnasta vaativiin kilpa ja koski 
olosuhteisiin. Retkille nylon- ja PVC-peitot, vaativampaan aallokkoon neopreeni-nylon -yhdistelmä, koskeen 
neopreenipeitot, kuljetukseen ja säilytykseen sokkopeitot.

2014 Aukkopeitteet

Padler Vetoketjul-
linen kilpapeite
Ripstop nylonista 
valmistettu kilpa-
peite. Liimateipa-
tut saumat. L-koon 
aukkoihin sopiva 
(Viper, Razor, Citius, 
Jet FX). Edessä Tar-
ranauhakiinnitykset 
esim. GPS:lle tai 
Pulssimittarille
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2014 uututena 
Hiko Flex ja Hiko Chrush
neopreeni peitteet.



Kuivasäkit, suojapussit ja laukut.

Hiko Cylinder Window Bag, va-
rustesäkit ikkunalla, koot 5, 8, 20, 
40 ja 60l.

Hiko Deck Bag Rolly : kansilauk-
ku kajakkiin, kiinni rullattava

Hiko Camera bag :  vesitiivis 
kamerapussi pienille kameroille 
tai muille arvo esineille. 

Hiko Taffeta Kevyet kosteuden 
pitävät säkit. Koot: 4 ja 13l.
Hiko Compact vesitiivit säkit vent-
tiilillä 5, 8, 20, 40 ja 60l.

Hiko Dry Sack Light pienet ja 
kevyet varustepussit 2l, 4l, 8l, 12l

Hiko Waistbag : vyötärölaukku 

Hiko Trek Backpack : vesitiiviit 
rinkkasäkit 40, 60, 80l.

Vesitiiviit pakkaustynnyrit : 
useita eri kokoja 3-68 litraa, kier-
rekansi. Osa yhteensopivia Dagin 
kajakkien kanssa.

Peli Box ja Otter box vank-
karakenteiset, iskun- ja veden-
kestävät suojakotelot. Kamerat, 
videot, läppärit, aseet, ym arvota-
vara suojaan!

Hiko PC laukku.

Explore Case : vesitiivit ja iskun-
kestävät suojakotelot. Useita eri 
kokoja.

Welhonpesä  Kuivasäkit, suojapussit ja laukut
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Hiko Inflatable Bag : Saatavana 
koot 2, 5, 10, 15 ja 25L.



DiCaPac

Hiko Clip karttapussit

DiCAPac vesitiiviit suojapussit/sukelluspussit kameroille ja kännyköille. Useita eri malleja niin pienille kuin 
suurille kameroille ja ulostyöntyville optiikoille. Erikoislinssien ansiosta kuvista tulee tarkkoja jopa veden 
alla. Pussien pehmeän materiaalin ja suunnittelun ansiosta voit käyttää kameran useimpia toimintoja nor-
maaliin tapaan ja varmatoiminen tuplasulkumekanismi takaa vedenpitävyyden mallista riippuen 3-10metrin 
syvyyteen. 2014 uutuutena uusia kokoja tableteille. Myös uusi pienempi järjestelmä kamera kotelo S3.

Kartoille, lompakoille, tulitikuille 
ym. pikkutavaralle eri kokoisia 
läpinäkyviä suojataskuja.Ortlieb nestepussit : Retkeily, 

melonta, ym. käyttöön sopivat 
kestävät nestepussit. Kolme eri 
kokoa. Pusseissa kunnon kanto-
lenkit pikalukoilla. Iso korkki hel-
pottaa täyttämistä sekä pussin 
puhdistamista.
Lisävarusteena saatavissa 
juomaletku, juomakorkki sekä 
suihkusuutin.

Hiko puhelinpussit useita eri 
malleja ja kokoa.

Hiko Hydrapack : 2l nestepussit. 
Kelluntaliivin selkätaskuun.

Hiko Travel Bag : kevyt vesitiivis 
varustelaukku Hikolta koot 40, 70 
ja 100l.

Kamera kotelot: niin pokkari kuin 
ulostyöntävällä objektiivillä va-
rustettuihin kameroihin.

Järjestelmäkameroille. kolme 
kokoa saatavilla S3 ja S5 kuluttaja 
ja S10 ammattikameroille.

Suojapussit arvotavaralle kuten 
kännykät, autonavaimet, käm-
menmikrot ym. ym.

Videokamerapussit kaksi eri 
kokoa.

Puhelinpussit : älypuhelimille c1 
sopii useimmille puhelin malleille, 
i10 Applen iPhone puhelimille.
C2 malli isommille älypuhelimille 
esim Galaxy Note.

Tabletti suojapussit : Apple iPad 
sekä Samsung Galaxy tietoko-
neille. Useita eri kokoja.

2014 Kuivasäkit, suojapussit ja laukut
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Turvavarusteet

Bosworth jalkapumppu.

Melakellukkeet :
SmartTrack puhallettava malli, 
saatavana myös co² patruunalla.
Hiko   melakellukkeet puhal-
lettava. Pikatyhjennys venttiilillä, 
heijastimet.
Hiko Foam melakelluke. Aina 
valmis käytettäväksi.

Valosauvat ym. merkin an-
tovälineet.
Soihdut ja hätäraketit

Hiko Leash Flexi melankarku-
narut. kaksi mallia normaali ilman 
pussia, + malli varustettu pussilla.

Hiko Leash Flexi Twist+ 
uutuus karkuremmi joustavalla 
spiraalinarulla saatavana myös il-
man pussia.
Skwoosh Ultra-lite leash  kevyt 
ja järeä spiraalimallinen karku-
naru.

Hiko ohjaajanhinausvyö leh-
mänhännällä koskimelontaan.

Hiko Kidney towline : Pitkällä 
hinausköydella ja lehmänhäntä 
joustimella varustettu hinausvyö 
meri- ja retkimelontaan.

Ohjaajanveitset PeakUK, Hiko 
ja NRS.

Welho, Hiko ja Bilgemaster 
pumput
Skwoosh ja NRS sienet

PeakUK Towline 15m Ohjaajan 
vyö.

Hiko Cone+ heittoliinat
Pituudet 15 ja 20m.
Hiko Heittoliinat 
Pituudet 10, 15, 20, 25 ja 30m.

Pelastusrengas. Lisävarus-
teena heittoliina pelastusren-
kaaseen.

Hiko ja Ortlieb ensiapulaukut

Solas hyväksytyt Heijastintarra 
saatavana metritavarana. Väri hopea

Pillit, useita eri malleja.

Karbiinihaat useita kokoja.
Hiko, Robson, PeakUK

Welhonpesä  Turvavarusteet
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Hiko Towline lehmänhäntä 
joustin, Kaksi pituutta M ja L.

Nenäklemmarit
Smiley, Cottonmouth, Zölzer
Korvatulpat

Ilmakellukepussit
Hiko : neljä eri kokoa myös
Jackson kayaks malleja.
Myös avokanootti malleja.

Silva 70P upotettava pallokom-
passi. Sopii useimpiin kajakki 
malleihin joissa kompassi upotus.

Silva 70UN pallokompassi. Suunto Orca - Pioneer kom-
passi. Helposti kajakista toiseen 
siirrettävä kompassi.
Silva 58K kajakki kompassi.

NRS Havoc
Hiko Buckaroo
Säädettävä kypärä. Kaksi kokoa. 

WRSI Current with Vents

Sweet FullFace koskikypärä
Koot: M/L, L/XL

Sweet FullCut koskikypärä
Koot: M/L, L/XL

Sweet Strutter koskikypärä
Koot:S/M, M/L, L/XL

Sweet Wanderer 
koskikypärä
Koot: S/M, M/L, L/XL

2014 Turvavarusteet

Smiley /
Cotton 
mouth

Zölzer

Tulpat

49Hiko Pitch lasten kypärä
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Sunday afternoons hatut

Navisafe valaisimet

Skwoosh geelipehmikkeet

Navisafe valot - Retkilyyn, syysmelontaan, retkiluisteluun, lumikenkäilyyn! Led-toimiset Navisafe -turvavalot ja valaisimet 
nyt Welhosta. Navisafe on norjalainen, vesi- ja ulkourheiluun tarkoitettujen valaisinten kehittäjä.

NaviLight 360 - Tehokas, 360 astet-
ta kirkasta valoa näyttävä valaisin. 
Kevyt (n. 155 g) ja vesitiivis 20 met-
riin. Helppo magneettikiinnitys esim. 
kajakkiin. Kelluva, kääntyy vedessä 
oikein päin.

NaviLight Tricolor - Muuten sama, 
mutta saa näyttämään punaista ja 
vihreää kulkuvalosektoreissa.
2014 uutuutena 360 Rescue malli 
pimeässä hohokavalla rungolla.

Skwoosh Extreme cushion
Geeli istuinpehmike kajakkiin.

Skwoosh paddling cushion : paksumpi 
geeli istuinpehmike kajakkiin.

Skwoosh Fitness cushion /
Master Row pad
Geeli istuinpehmike veneisiin ja 
kilpureihin

Offshore water hat : Hyvin hengittävä 
ja vartavasten vesiurheiluun suun-
niteltu hattu Sunday Afternoonilta. 
Myös kirkkaan keltaisena, koot: pieni 
ja iso

Oregon Cloud burst : vedenpitävä ja 
hengittävä hattu, jossa tarkkaan mie-
tityt yksityiskohdat ja todella hyvä is-
tuvuus. Koot: Pieni ja iso, säädöillä.

Convertible : Irroitettavalla niskasuo-
jalla varustettu hyvin hengittävä lakki 
Sunday Afternoonilta.

Amerikkalaisen Sunday Afternoonsin hatut. Olit sitten patikoimassa tai vesillä, laaja valikoima kattaa aktiivisesti ulkona 
liikkuvan tarpeet. Todella hyvä istuvuus, hengittävyys ja tarkkaan mietityt yksityiskohdat sekä UPF 50+ UV- hyväksyntä 
ovat Sunday Afternoonsin tunnusmerkkejä.

Skwoosh istuinpehmikkeet muotoutuvat melojan vartalon mukaan tuoden uudenlaista mukavuutta pitkillekin melonta-
retkille. Perinteisiin solumuovipehmusteisiin verrattuna Skwooshit ovat täysin vesitiiviitä eivätkä ime vettä ja pysyvät mu-
kavan 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.

Welhonpesä  Sunday afternoons, Navisafe, Skwoosh
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Windpaddle purjeet Nopeasti avautuva, helposti asennettava ja melottaessa pakattava malli, kevyt, kestävä ja toimiva. 
Mallit avokanoottille, kajakkiyksikölle sekä kaksikolle.

Windpaddle purjeet
2014 Windpaddle, Liquid image

Liquid image kamerat ja varusteet

Liquid Imagen uusin huippu actionkamera malli “EGO” nyt saatavilla!

Se on pienikokoinen eri alustoille kiinnitettävä Full HD-tason kamera jossa sisäänrakennettuna myös WiFi. Älypuhelimeen 
ladattavien ohjelmistojen (Android ja iOS) avulla voit kontrolloida kameran toimintoja mm. virta päälle/pois, kuvaus käyn-
tiin/pois. Älypuhelimen ohjelman avulla voit myös käyttää digitaalista zoomia. Ladattavan ohjelman nimi on ”Actioncon-
nect”. Kuvaustapina EGOssa on HD1080p video 30 kuvaa sekunnissa, nopeampaan menoon tarkoitettu HD720p 60 kuvaa 
sekunnissa sekä joka kolmas sekunti valokuvan ottava moodi sekä normaali kertakuvaus. EGOn saa helposti kiinnitettyä 
erilaisiin telineisiin sen pohjassa olevasta normaalista kamerakierteestä ja erilaisia Liquid Imagen valmistamia kiinnikkeitä 
tulee olemaa mm. kypäriin, vesiurheilu välineisiin, turvakaariin, jne. EGO on roiskevesitiivis (kestää retkimelonnassa 
eskimopyörähdykset) ja lisävarusteena saatavana mm. kotelo jolla vesitiiviys taataan 100m syvyyteen asti. Muistikort-
tivaatimus Micro SDHC 8GB Class 6 tai parempi. Myyntipaketissa mukana tulee mm. akku, tasaiselle pinnalle tarkoitettu 
kiinnike, suojakuori sekä USB-kaapeli. EGOa on saatavana viitenä eri värinä: valkoinen, keltainen, punainen, sininen ja 
musta.

Teknisiä tietoja: Video resoluutio: 1080p@30fps, 720p@60fps, Video tiedoston formaatti: H.264 MOV, Valokuvan reso-
luutio: 12MP, Valokuvan formaatti: JPEG, Sisäinen muisti: 256 MB, Aukko: F/2.8, Sulkijan nopeus: ½ -1/8000 s, Tarken-
nusetäisyys: 0.4m – ääretön, Linssin kulma: pystysuoraan 60°, Vaakasuoraan 102°, diagonaalisesti 135°, Näyttö: LCD,  
Muistikapasiteetti 16GB: 177 minuuttia 1080p videota, USB: 2.0 High Speed, HDMI: Mini HDMI ulostulo, Systeemituki: 
Windows XP, Vista, Windows 7, Mac 9.x tai parempi, Akku: 1050mAh, Litium Ioni, Akun kesto: 130 min jatkuvaa 1080p 
kuvausta, WiFi: 802.11a/b/g, Mitat: p 4.1 x l 3.1 x k 6.4cm, Paino: 76g, Valkobalanssi säädettävissä älypuhelimen kautta 
(Android, iOS), Digitaalinen zoom älypuhelimen kautta, Jatkuva valokuvaus moodi, Sisäänrakennettu mikrofoni.

Useita erilaisia lisävarusteita 
saatavilla. esim. vedenpitävä 
kotelo sukellukseen, kansi 
kiinnikkeitä, vartalo kiinnike 
sarja, ym.



Asusteet

Hiko Storm : Suosituin merimelontaan 
tehty anorakki hupulla, tuulen- ja ve-
denpitävä 3-kerros kangas. Heijas-
timet. Koot: S-XXL

Hiko Hoodie : Hupullinen kevytano-
rakki. Koot: S-XXL

Hiko Extend Long Sleeves : Mainio 
anorakki kilpa-, koski- ja yleismelon-
taan. Uusi elastinen materiaali takaa 
parhaan liikkuvuuden. Koot: XS-XXL

Hiko Dorado : Jokapaikan pusero toimii 
niin vesillä kuin rannalla. Kaksikerrok-
sinen hengittävä kangas. Koot: S-XL

Hiko Switch : Huippuluokan kevyt 
anorakki kisakäyttöön. Erityisesti 
melontaliikeradalle suunnitellut hi-
haleikkaukset. Kaulassa ja ranteissa 
neopreenimansetit. Erittäin kevyttä ja 
hengittävää ZETexmateriaalia. XS-XXL

Hiko Breeze: Laadukkaasta ja hengit-
tävästä ZETex-materiaalista valmis-
tettu anorakki vaativaan retki- ja me-
rimelontaan. Koot: S-XXL

PeakUK Adventure Double : Ympäri-
vuotiseen käyttöön tarkoitettu ano-
rakki. Koot: S-XXL

PeakUK Deluxe / Creek jacket : Järeät 
koskianorakit vaativaan käyttöön. 
Koot: S-XXL

Welhonpesä  Anorakit ja housut

52

Hiko Paladinin : kaksikerroksinen hen-
gittävä kangas on suunniteltu koviin 
olosuhteisiin. Innovatiivinen vyötärön 
kiristys järjestelmä tekee säätämis-
estä helpompaa ja mukavampaa.
Koot: S-XXL

UUTUUS

UUTUUS

Hiko Rogue : Valmistettu nelikerrok-
sisesta hengittävästä materiaalista. 
Tuplavyötärö. Kiristettävä neopreeni-
kaulus. Koot: S-XL

UUTUUS

Hiko Pilgrim : Kevyt perusanorakki 
Hikolta. Koot: S-XXL

PeakUK Explore : Järeä retkianorakki 
X4 kankaalla. Lateksit ranteissa, hup-
pu, tuplavyötärö. Koot: S-XXL

UUTUUS



2014 Anorakit, housut, asusteet

Hiko Fleece Teddy asusteet
haalarit, housut, paidat, sukat ja pipot.
Ihonmyötäiset Teddy-aluskerrastot.
S-XXL kokoja paidoista, housuista ja haalareista.
4/5, 6/7, 8/9. 10/11 kokoja sukista.
S/M ja L/XL piposta

>>>>  Peak UK Strom Pants
Hyvin istuvat sukalliset me-
lontahousut retki- ja koskime-
lontaan. Hengittävää 3 kerros 
materiaalia corduravahvikkein. 
Laadukkaat housut moneen 
menoon ja yhdistettynä hy-
vään anorakkiin antavat hyvän 
kokonaisuuden kovemmillekin 
keleille. Koot: S-XXL

Hiko Rashguard Pitkä- tai lyhythihainen paita, shortsit.
Kevyt ja mukavan viileä paita melontaan, pyöräilyyn yms. 
liikkumiseen. Suojaa auringolta, hiertymiltä ja siirtää kos-
teutta iholta. Rashguard shortsit.

Sweet Shadrach : Playboateille ja 
muuhunkin koskipuljaamiseen varta-
vasten suunniteltu Shadrach-anorakki 
Sweetiltä.Erittäin hyvin muotoiltu ja 
hengittävä Gore-Tex materiaali teke-
vät siitä käyttökelpoisen ja kestävän.

Padler : Kevyt perusanorakki, neo-
preenisulkijat kaulassa ja hihoissa. 
Koot: S-XL
Padler : Kevyt vuorellinen anorakki, 
neopreenisulkijat kaulassa ja hihoissa.
Verkkotasku edessä. Koot: S-XL

<<<< Hiko Caspian : Nyt 
naisille täysin oma kuivahousu 
malli. Koot: S-XL.

>>>> Hiko Ronwe : Kevyet me-
lontahousut Hikolta. Nilkoissa 
neopreenit, velcro kiristykset.
Koot: S-XXL
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Hiko Caspia anorakki. Vartavasten 
naisille suunniteltu koskianorakki. 
Kolmikerros materiaali ja naisille so-
pivampi mitoitus. Koot S-XL. Väreinä 
mm. pinkki ja sininen.

UUTUUS

<<<< Hiko Bayard : valmistettu 
nelikerroksisesta hengittävästä 
materiaalista. Tuplavyötärö. 
Kiinteät sukat. Koot: 

UUTUUS

<<<< PeakUK 
Salopette : 
Korkealle asettuvat 
istuma-asentoon 
muotoillut hou-
sut. Teipatut sau-
mat. Hengittävä ja 
vesitiivis X4-kan-
gas. Olkahihnat. 
Tuplavyötärö. Kak-
si isoa vetoketjul-
lista taskua. Se-
palus vetoketju. 
Koot: S-XL

UUTUUS



Hiko Lars+ Sukat : Kevyet, elastiset, lämmittävät ja vesitii-
viit sukat. Pohjepituisina soveltuvat kaikkeen vesistökäyt-
töön, moottoripyöräilyyn ja vaikkapa kevytsaappaiksi ve-
sistöylityksiin. Neopreenitossun tai sandaalin suojaamana 
pitkäikäiset. Koot: 4/5, 6/7, 8/9, 10/11
Hiko Cookie : Elastinen neopreeni sukka. Koot: 4/5, 6/7, 
8/9, 10/11
Hiko Wade+ : Pitkävartinen neopreeni saapas
Saumoissa liimaukset. Koot: 4-13

Hiko Sneakers
Neopreenitossu tarranauhalla. Avan-
touintiin / melontaan. 
Koot: 4-13

Hiko Surfer : Hyvin istuva Neopreeni-
kenkä tarranauhasäädöillä, Koot: 
4-13.

Hiko Rafter : Neopreenikenkä 
vetoketjulla, Koot: 4-13

Hiko Cookie paita  : pitkä- tai lyhythihainen paita.
Todella laadukkaasta ja elastisesta materiaalista valmistet-
tu neopreenipaita. Koot: XS-XXL

Hiko Canoe neopreeni shortsit 3mm. Koot: XS-XXL
Hiko Gambler Shortsit : sisäpuolella neopreeniä ulkopinta 
kangasta. Koot: S/M, L/XL, XXL
Hiko Slim Capri : 2014 uutuus capri pituiset neohousut, 
saatavilla myös pitkälahkeinen housu ja shortsi.

PeakUK neopreenihousut pitkä ja strides 3/4.
1,5mm ja 2,5mm neopreenistä valmistetut neopreeni-
housut. Vahvikkeet polvissa, takapuolessa ja lantioilla. 
Koot: S-XXL

Hiko Cookie housut : shortsit ja pitkälahkeiset.
Todella laadukkaasta ja elastisesta materiaalista valmiste-
tut housut. Koot: S-XXL
Sweet Shambala: Sweetin tuplashortsit kaikkeen menoon. 
Neopreeni sisällä, kangas ulkopinta. Taskut. Koot S-XL

Hiko Slim.5 : 2014 Kauden uutuus. Elastiset 0,5mm 
paksuiset neopreeni paidat pitkä- ja lyhythihaisina.

Welhonpesä  Asusteet, neopreenit
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2014 Asusteet, neopreenit, käsineet

Hiko Lars+ pitkälahkeiset housut ja 
shortsit : Mukavat teddyvuorella pin-
noitetut housut, hengittävät ja siir-
tävät kosteutta iholta neopreenia 
paremmin. Koot: S-XL

Hiko Lars+ anorakki : Mukava teddy 
vuorella pinnoitettu anorakki, hengit-
tää ja siirtää kosteutta iholta neopree-
nia paremmin. Koot: S-XL

Hiko Rafter Cag
Paksumpi 3mm neopreenitakki vii-
leämmille vesille ja esim. Longjohn 
puvun kaveriksi. Koot: XS-XXL

Hiko neopreenisukat

Hiko kevyt nylon tuulensuoja. 
Koot: S/M, L/XL

Hiko K1 neopreeni tuulensuojat 

Hiko Slalom ohuempi  neopreeni tuu-
lensuoja. Koot: S/M, L/XL

Padler neopreeni tuulensuojat.

Hiko Nylon Muffle Handys
Lämmin ja mukava tuulensuoja micro-
fleece vuorella, heijastimilla ja hiha-
kiristyksellä.

Hiko Teddy nylon tuulensuojat. Useita 
eri värejä.

Padler nylon tuulensuoja classic.
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Tuulensuojat vaativaan käyttöön.
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Padler Windmitten lyhyt 
tuulensuoja.

Hiko Lars
Erittäin lämmin
fleece sisäpinta
suojaa korvia roiskeilta ja 
viimalta
Koot S/M ja L/XL

PeakUK Neopreenlakki
1,5mm superstrech neo-
preeniä
Koot S/M ja L/XL 

Hiko Cookie
Miellyttävän pehmeä 
1,5mm paksu neopreeni-
lakki. 
Koot S/M ja L/XL

Hiko Sea Daddy Cap
Lipalla varustettu ja flee-
cellä sisältä vuorattu lakki, 
joka suojaa korvia 
Koot S/M ja L/XL

Hiko Amara
1,5mm paksu neopreeni-
hanska jossa kämmenosa 
kulutuksen kestävää ama-
raa.

Chili toaster
Lämpimät neopreeniruk-
kaset 3mm neopreenistä. 
Fleece vuoraus sisällä ja ku-
mivahvisteiset kämmenet. 
Peukalossa erityinen nenän-
pyyhkimisosa.
Koot: XS-XXL

Hiko neopreenihanska
Paksumpi neopreenihanska 
jossa sormiosat taitettuna 
valmiiksi ja kumipinnoite 
parempaan grippiin.

Hiko Slim
Erittäin elastinen ja 
huomaamaton neopree-
nisormikas, jossa hyvä 
grippi koko kädessä

NRS Toaster-rukkaset
Erittäin lämpimät neopree-
nirukkaset, jossa sormet 
ovat valmiiksi taitettu ja 
peukalossa on nenänpyyh-
kimisosa.
Koot XS-XXL

PeakUK avokämmenruk-
kaset, 2mm Superstrech-
neopreeniä.
Koot: S/M, L/XL, XXL

Padler lyhyt neopreeni ran-
nesuoja.

Koot: XS-XL

Hiko Neopreeni ranneke, 
tukee sekä suojaa rannetta 
kylmältä.

Koot: XS-XXL

Pään ja kaulan peittävä 
neopreenihuppu. 
Koot: S-XL

Hiko Lars pään ja kaulan 
peittävä huppu.

Welhonpesä  Asusteet
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Tuusulanjärvi pöllö t-paita
Kaksi eri kuvaa. Suurin-
osa paidan tuotosta luo-
vutetaan Lasten sairaalan 
hyväksi.

Kuva Pentti Taskinen



Kuivapuvut
Kuivapuku on erittäin tärkeä kylmien vesien varuste ja pienimuotoinen "henkivakuutus" joka pidentää 
huomattavasti toimitankykyä veden varaan joutuessa.

Ursuit MPS
Välikuivapuku. Suosittu kevyt 
puku retkiluisteluun ja melon-
taan. Kaula- ja rannemansetit 
3mm neopreeniä. Gore-Tex® 
materiaali. Muovinen kaksi-
suuntainen vetoketku. 
Koot: S-XXL

Myös lasten koot saatavilla.

Gemino Active / 
Germino Operative

Materiaalina 4-tex / Gore-Tex®
Patentoitu FlatSeam -saumat.
Super Strech kaula- ja ranne-
mansetit. Polvi- ja takamus-
vahvikkeet.
Mukana hanskat, huppu, pipo 
ja kuljetuskassi.
Koot: S-XXL

Ursuit AWS 4-Tex
Active Water Suit
Materiaalina Ursuitin 4-Tex®.
Patentoitu FlatSeam -saumat.
Super Strech kaula- ja ranne-
mansetit. Polvi- ja takamus-
vahvikkeet. Heijastimet. Mu-
kana hanskat, huppu, pipo ja 
kuljetuskassi.
Saatavilla myös:
Naisten AWS Lady 4-tex malli
sekä tilauksesta Gore-Tex® 
kankaalla.
Koot: S-XXL
Myös lasten koot saatavilla.

Kuivapuvut2014
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Ursuit Easy
Tyylikäs kuivapuku, joka on 
helppo ja nopea pukea päälle. 
Käyttömukavuus ja ulkonäkö 
ovat kuin tavallisella vaatteel-
la, mutta silti puku on täysin 
vesitiivis, aito kuivapuku.

Ursuit Easy on nimensä mukai-
sesti erittäin helppo kuivapuku. 
Kuivaketju aukeaa kaulalta, 
minkä ansiosta puku on helppo 
ja nopea pukea päälle. Kui-
vaketjun päällä on tarroilla ja 
neppareilla suljettava suoja-
lista. Korkean fleecevuoratun 
kauluksen saa tarvittaessa 
kokonaan irti, jolloin puku ke-
venee entisestään. Sukat mah-
dollistavat minkä tahansa jalki-
neiden käytön.

Ursuit Sea Horse
Kuivapuku alan huipulta 
vaativimmallekin har-
rastajalle. Sea Horse 
-kuivapukuun on koottu 
pelastuspukujen kaikki 
hyvät ominaisuudet. Sen 
ergonomisuus on aivan 
omaa luokkaansa ja käyt-
tömukavuus on ylivoi-
mainen. Sea Horse on 
saavuttanut suuren suo-
sion erityisesti kalastajien 
keskuudessa, mutta se 
sopii myös kaikkeen muu-
hun vesillä liikkumiseen. 
Värit oranssi, musta ja 
vihreä.



Ursuit FIR65 -lämpöli-
ivin ansiosta voit nauttia 
harrastuksista ja työn-
teosta ympäri vuoden, 
lämpötilasta riippumatta. 
Lämpöliivi on erinomainen 
valinta silloin, kun saatat 
tarvita lisälämpöä. On/Off 
-kytkimen ja viisiportais-
en tehoasteikon ansiosta 
liivi lämmittää juuri sen 
verran, kun haluat.

Ursuit FIR65 -lämpöliivi 
koostuu kevyestä verk-
koliivistä (3 eri kokoa), 
lämpötyynyistä, akusta, 
sekä laturista. Tehosta 
riippuen akun kesto on n. 
5-11 tuntia. Akku näyttää 
sekä tehon, että latausta-
son.

Welhonpesä  
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Ursuit Tikkivuori 
kellukkeilla 50N
Pelastuspuvun alla 
käytettävä miellyttävä 
alusasu. Tämä alusasu 
soveltuu hyvin keskikyl-
miin olosuhteisiin silloin 
kun kriteereinä on käytön 
keveys ja hengittävyys. 
Myös kellutuspaneelit 
ovat hengittävia ja tun-
tuvat miellyttäviltä jopa 
raskaamman aktiviteetin 
aikana. Aluspuvun pinta 
on miellyttävän liukas, 
mikä parantaa asukoko-
naisuuden ergonomiaa.

Kellukeliivi 70 N AES 
Liivi on valmistettu hitsa-
tusta tikkivanuvuoresta ja 
se toimii samalla hyvänä 
eristeenä. Kelluttavat pa-
neelit on tehty elastisesta 
ja kevyestä nk. viillute-
tusta umpisoluvaahdosta. 
Kellukepaneelien viillutus 
tekee liivistä kauttaaltaan 
hengittävän ja miellyt-
tävän käyttää.

Lämpöhaalarit Ursuit X-tex Finnfill 
Light ja Heavy.
Ursuit Coolmax ja Hiko Teddy alusasut. 

PeakUK Whitewater 
Patentoitu “Easy Entry, 
easy pee”. Suunniteltu var-
tavasten melontaan. Tup-
lavyötärö. Kovaa kulutusta 
kestävä ja 4X hengittävä ma-
teriaali. Neopreeni kaulus. 
Lateksi+neopreenimansetit hi-
hoissa.
Koot: S-XXL
Uudistettu malli 2014!

PeakUK Explorer
Pohjautuu Canoe&Kayak leh-
den voittaja (2011) PeakUK 
Creek One Piece pukuun.
Patentoitu "Easy Entry, easy 
pee". Muotoiltu melojan tarpei-
siin. Tuplavyötärö. Kovaa kulu-
tusta kestävä ja 4X hengittävä 
materiaali. Neopreeni kaulus. 
Lateksi+neopreenimansetit 
hihoissa.
Koot: S-XXL
Uudistettu malli 2014!

Melontapuvut
UUTUUS

UUTUUS

Float Underwear
A inu t l a a tu i nen 
ke l luntakerras-
to, joka kellut-
taa, lämmittää ja 
hengittää. Laatua 
Ruotsista! Liivi, 
takki, housut.

UUTUUS
UUTUUS



Kuljetus
Thule merkkikohtaiset taakkatelineet muutaman päivän toimitusajalla. Kajakkien ja kanootti kuljetustelineet 
heti varastosta. Kattokaiteellisiin autoihin taakkatelineet suoraan hyllystä.

Saksalaisen Ecklan laadukkaat kuljetuskaaret, telineet, kärryt ym.

Eckla J-kaari : ne-
liskanttiselle putkelle. 
Metallia. Lisävarusteena 
sovituspalat aeroprofiilia 
varten.

Eckla J-kaari Kombi 
neliskanttiselle putkelle 
jossa on melalle paikka. 
Metallia. Lisävarusteena 
sovituspalat aeroprofiilia 
varten.

Handirack Ilmatäyttei-
nen kuljetustelinesarja.

Lukitusvaijerit
2,5-6m

Eckla metalliset pysty-
tuet. Kaksi pituutta 20 ja 
40cm

Eckla Seinäteline kaja-
kille.
Leveämpi malli kanoo-
teille.

Welhonpesä vahvat 
sidontaliinat 3, 4 ja 5m.

Aidot Saksalaiset 
jämerät Eckla Kajakki- 
ja kanoottikärryt. Usei-
ta erikokoja. myös Sit-
On-Topeille. Varo halpoja 
helposti hajoavia kopiota. 

Nostotuki. Asenne-
taan kattotelineputken 
päälle, jossa on ulosve-
dettävä varsi.

Eckla kajakkipukki, 
joka on kokoontaitet-
tava. esim kajakin säily-
tystä tai huoltoa varten. 
Kahta eri korkeutta 55 ja 
80cm.

Foamiset kaaret, jotka 
on helppo asentaa. Ne-
liskanttiselle, aeroprofiili  
ja wingbar putkille sopi-
vat mallit.

VKV laakeroitu kulje-
tuskärry.

Automerkki kohtaiset jalkasarjat.
Taakkateline putket useita eri vaihtoehtoja. Nelis-
kanttinen, slidebar sekä wingbar.

Thule kajakkikaaret Thule Kanoottitelineet

2014 Kuljetus
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Kelluntaliivit

Baltic 40-100 kg yhdenkoon 
levyliivi vuokraamo- ja ker-
hokäyttöön.
Baltic Melontaliivi : yhden 
koon melontaliivi taskulla. 
40-130kg. Värit keltainen/
sininen tai punainen/sininen

Hiko Aquatic
Erittäin suosittu retkiliivi 
-kaksi taskua edessä 
-säädettävät olkakiristykset 
-säädettävä vyötärökiristys 
-edessä vetoketju 
-säädettävät sivukiristykset 
-takana tasku juomapussille 
-käsien lämmittelytaskut 
fleecellä 
Koot : S/M, L/XL, XXL

Hiko Salty Dog
Koski- ja merimelontaan
-valjas pikasoljella ja 
vetolenkillä
-kolme taskua edessä
-säädettävät olkakiristykset
-säädettävä vyötärökiristys
-säädettävät sivukiristykset
-heittoliinan tasku
-takana tasku juomapussille
Koot: S/M, L/XL, XXL

Hiko Cinch 
-vetoketju edessä
-säädettävät 
olkakiristykset 
-säädettävä vyötärökiristys 
-säädettävät sivukiristykset
-heijastimet olkapäillä
-kaksi taskua edessä
Koot: S/M, L/XL, XXL

Hiko Hiker +
Kevyt retkiliivi
-vetoketju edessä
-kaksi taskua edessä
-säädettävät olkakiristykset
-säädettävä vyötärökiristys
-säädettävät sivukiristykset
-istuu mukavasti myös naisille
Koot: S/M, L/XL, XXL

Baltic Dinghy Pro
pehmeä, taskulla.
Koot: 25-40kg,40-50kg, 
50-70kg, 70-80kg, 
80-90kg, 90+ kg

Hiko Saluki
Kevyt, huomaamaton ja 
matala melontaliivi, joka 
soveltuu hyvin kunto ja 
kilpakäyttöön. Liivissä ICF 
kilpahyväksyntä.
Koot: S/M, L/XL, XXL

Hiko Multisport
Kevyt liivi kuntomelontaan 
ja erityisesti multisport 
kisaajille. kaksiverkkotaskua 
edessä. juomapullontasku 
edssä, kokoselänpituinen 
tasku takana säädettävät 
sivukiristykset. 
Koot: S/M, L/XL, XXL

Welhonpesä  Kelluntaliivit
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Astral Sea Wolf 
Huipputason retkiliivi joka on 
kevyt ja kestävä. Iso osas-
toitu vetoketjutasku edessä. 
Tuuletusaukot selkäpuolella. 
Joustavat sivutaskut. Fleece-
kädenlämmittimet etutaskun 
alla. Heijastimet sekä etu- 
että takapuolella. Hinaus-
vyövalmius. Helppo pukea 
päälle.

PeakUK Explore 
Täydellinen retkiliivi, joka 
on muotoiltu mahdollisim-
man keveäksi. Kellukeosa on 
vartalon mukaan muotoutu-
vaa pehmeää foamia. Liivistä 
löytyy hartia-, vyötärö- ja 
lantiosäädöt. Selässä juoma-
pussi valmius 1,5l pussille.  
Neljä vetoketjullista taskua 
edessä. Koot: S/M, L/XL, XXL

UUTUUS

Hiko Stamina
Suunniteltu erityisesti pitkän-
matkan maraton melojille ja 
multisport urheilijoille. Kevyt 
liivi jossa iso selkätasku 
juomapussille sekä edessä 
iso kokoinen vetoketjullinen 
tasku. Koot S/M, L/XL, XXL.

UUTUUS

NRS Zoya : Mukava ja kevyt 
melontaliivi joka on suun-
niteltu vartavasten naisille. 
Mukavat ja pehmeät kelluk-
keet ja kattavat säädöt.

UUTUUS



Hiko Claret : Hyvin istuva 
ja säädettävä liivi koski- ja 
retkikäyttöön. Yksi iso tasku 
edessä. Koot: S/M, L/XL, XXL

NRS Ninja : Ninja liivi on 
niin mukavan tuntuinen että 
unohdat melkein että se on 
päälläsi. Liivi on suunniteltu 
erityisesti freestyle melojille. 
Matala ja kapea leikkaus

Hiko / PeakUK Poolo liivit
säädettävät sivukiristykset
säädettävät olkakiristykset

Hiko X-treme Pro
Ohjaajanliivi
-valjas pikasoljella ja veto-
lenkillä
-heittoliinan tasku
-kaksi taskua edessä
- säädettävä vyötärö ja ol-
kakiristykset
- sivu kiristykset
- edessä vetoketju
Koot : S/M, L/XL, XXL

Hiko Bourg
Rafting / kumilauttaliivi
-säädettävä vyötärökiristys
-säädettävät sivukiristykset
- 3 lukollista solkea edessä
- niskatyyny
Koot / Noste : S 90N, M 
110N, L 140N, XL 140N

Hiko Safety Pro
Ohjaajanliivi
-valjas pikasoljella ja veto-
lenkillä
-heittoliinan tasku
-kaksi taskua edessä
-säädettävä vyötärö ja olka-
kiristykset
-sivu kiristykset 
-edessä vetoketju
-niskatyyny
-sivu säädöt
Koot : S/M, L/XL, XXL

PeakUK Tourlite Zip
- olka-, vyötärö- ja 
sivukiristykset
- pehmeä kelluke 50-70N 
nosteella
- edessä tasku.
- heijastin raidat edessä ja 
takana.
Koot S/M, L/XL, XXL

Astral Greenjacket
Vaativimpaankin käyttöön 
soveltuva huippukoskiliivi 
jossa tarkkaan mietityt yksi-
tyiskohdat.

2014 Kelluntaliivit
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Baltic Winner ZIP
- Paukkuliivi, huomaamaton 
päällä, käsilaukaistava tai 
automaattinen.
- Co2-capsel vest, you don’t 
even notice wearing it. 
- Yhdenkoon liivi 40-150kg.
Ursuit Paukkuliivit :
Automaatti ja manuaali 
mallit.

Astral W-Eight: 
Kevyt ja hyvin hengittävä 
liivi Astralilta.

RTM kalastusliivi : 
Hyvä kalastusliivi usealla 
taskulla.
Especially designed for 
fishermen. Zip with buck-
le, wider to ease move-
ment, lateral tightening, 
Shoulder reinforcement, 
4 front pockets

PeakUK River Runner
Kestävästä ja laadukkaasta 
600D ripstop pu pinnoite-
tusta cordurasta valmistettu 
koskiliivi.Liivissä on erino-
maiset säädöt sivuilla ja ol-
kaimissa. Liivin edestä löytyy 
myös yksi runsaankokoinen 
etu tasku sekä kolme pi-
enempää taskua.
Koot: S/M. L/XL. XXL

UUTUUS

NRS Chinook : Chinook 
liivissä on seitsemän etu-
taskua joihin saat kaiken 
tarpeellisen pikkutavaran.
Liivi on suunniteltu etenkin 
kalastajan tarpeita ajatellen 
mutta liivi sopii myös hyvin 
merimelontaan. Koot: S/M, 
L/XL, XXL.

UUTUUS

UUTUUS



Baltic koira / lemmikkieläin 
liivit XS-XXL
Hiko koiraliivit

Edulliset perusliivit. Myös 
paljon muita malleja. 
Katso tarkemmin kotisi-
vuiltamme tai pistäydy 
myymälässämme.

Soutuveneet, 
polkuveneet, ym.

Boats for Fun

Päijän 471 / 471L : Pituus 471cm, leveys 142cm, paino 90kg. Lasikui-
tua, kaksikuorinen. L mallissa istuimissa kaksi pakkausluukkua.

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

Welhonpesä  Kellunta- ja pelastusliivit, Suotuveneet

Hiko liivien
koot/kg:
S/M 30-60kg
L/XL 50-90kg
XXL 80+kg

Baltic lasten pelastusliivit 
Lasten pelastusliivi 0-15kg.
useita eri malleja
- edessä vetoketju
- vaippahousut
- niskatyyny
- heijastimet

Hiko Baby
Lastenpelastusliivit
0-15kg, 15-30kg, 30-40kg.

Baltic Bambi Supersoft
Vauvaliivi
- vetoketju edessä
- solki pikalukolla
- iso niskatyyny
Koko:3-15kg
Moninkertainen testivoittaja
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Baltic maja kissanliivi

RTM Maya lasten liivit



Suomi 520L
Pituus 520cm, leveys 148cm, paino 115kg. Lasikui-
tua, kaksikuorinen.

Suomi 470 : Pituus 470cm, leveys 135cm, paino 
90kg. Lasikuitua, kaksikuorinen.

Suomi 420 : Pituus 420cm, leveys 140cm, paino 
84kg. Lasikuitua, kaksikuorinen.

Suomi Jolla : Pituus 249cm, leveys 120cm, paino 
40kg. Lasikuitua.

Suomi-moottoriveneet Cat 475, 440, 410 
toimitusmyyntinä

Lokari polkuvene : Pituus 265cm, leveys 175cm, 
paino 100kg. polyeteeni muovista, penkit ja pohja 
vesivaneria.

RTM Evolution kuntosoutuvene : Pituus 500cm,  
leveys 70 cm, paino 35 kg, materiaali polyeteeni.  
Polyeteeninen kuntosoutuvene laakeroidulla liuku-
penkillä ja helposti säädettävällä jalkatuella kaikille, 
jotka haluavat hieman enemmän kisatuntua pe-
rinteiseen soutuveneeseen verrattuna. Kantavuus 
100 kg, uppoamaton. Vakiona airot ja hankainosat.
Zegul laituri ponttoonit.
Zegul P2 : Suurin kuorma 200 kg, paino 22 kg, Tila-
vuus 300 l,  korkeus 0,5 m, leveys 0,5 m, pituus 
1,85 m
Zegul P3 : Suurin kuorma: 300 kg, Paino 35 kg, tila-
vuus 450 l, korkeus 0,5 m, Leveys 0,5 m, Pituus 3m
2014 saatavilla myös kapeampi versio P2 ponttiini-
sta sekä tasapäinen keskipala.

Zegul P2Zegul P3

2014 Veneet ja ponttonit
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Sun Dolphin polkuveneet :
3-hengen polkuvene : Pituus 218cm, leveys 157cm, 
paino 45kg. Kantavuus 270kg. 
3-hengen polkuvene aurinkokatoksella : Pituus 
244cm, 165cm, paino 53kg. Kantavuus 370kg. 



Varaosat
Kansiluukut:
Kajaksportin luukut kaikkina kokoina ja malleina
Perceptionin kumiluukut
Dagin luukut esim. Tiwok ja Miwok -kajakkeihin

Varaosat, korjaus ja lisävarusteet

Kajakit:
Melaparkit
Melaparkkipallot
Melojen katkaisuholkit
Tipparenkaat

Kanootit:
D-lenkit
Liimattavat kiinnityssarjat
Moottoritelineet
Airotelineet
Länget / poikkituet
Kellukkeet
Lisäistuimet

Kajakin huoltoon ja rakennukseen:
Kansinapit, upotettavat ja pinta-asennettavat
Narukiilat
Kumitiivisteet
Kansiköydet, joustavana, heijastuksella ja ilman
Selkätuet, useilla mitoilla ja kiinnityksillä
Reisituet ja -pehmusteet
Evät
Kantokahvat
Istuimet kanootteihin ja kajakkeihin

Peräsimet ja jalkatuet:
Useita eri malleja
Smarttrack luotettavat ja jämerät alumiinirunkoiset 
jalkatuet, jota käyttävät mm. Tahe Marine ja 
Tiderace
KajakSportin malleja valikoima
Cybergear, Point 65 käyttämät jalkatuet
Yakima jalkatuet

Liimat, hoitoaineet ja paikkaustarvikkeet:
Lexel
Muovin hoitoaineet
Lasikuitumatot
303 protectant

Welhonpesä  Varaosat

KeelEazy
Helposti asennettava kölivahvike kajakkeihin ja 
avokanootteihin. Et tarvitse erillisiä liimoja, kittejä 
ja hartseja. Onnistuneeseen hommaan puhdas ka-
jakki ja vaikeissa paikoissa kuumailmapuhallin.
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DVD : This is the sea - osat 1-5 *
This is The Roll - eskimo harjoituksiin. * 

Kirjat ja videot

DVD : Eastern Horizons / Pacific Horizons *DVD : This is Canoeing * Kirja : Elo - 360° 
Merimelontaa

Kirja : Rundgren - 
Retkimelonta

Kirja : Jacobson - 
Canoeing & Camping*

Kirja : Jacobson - 
Canoeist’s Q&A *

Kirja : Paakkinen - 
Koskenlasku ja 

melonta
* merkityt tuotteet ovat englanninkielisiä

Silva tuulimittarit
Silva käsituulimittarit - ADC-sarjan mittarit kertovat tarkasti tuulen 
nopeuden. Siipiratas on suojattavissa kokonaan, kun laitetta kuljettaa 
esim. taskussa. Mitat 110x51x21mm, paino 40g.

2014 Kirjat ja videot, tuulimittarit
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Lisää kirjoja ja dvd:tä löydät kotisivuiltamme ja 
myymälästämme!



Retkiluistelu
Mallisto uudistuu kaudelle 2014-2015. Tarkemmat tiedot kotisivuiltamme.
Retkiluistelu on hauska tapa liikkua luonnonjäillä ja nauttia vesistöjemme tarjoamista retkielämyksistä 
talvella. Retkiluistelu on hauskaa, ei liian rasittavaa, vaan virkistävä ja sosiaalinen harrastus. Luistelukausi 
alkaa yleensä lokakuun lopulla ja kestää lähemmäksi vappua.

Laaja mallistomme kattaa Suomen suurimman retkiluistin- ja varustevalikoiman, josta löydät luistimet, 
siteet, rinkat, säkit, sauvat, naskalit, soihdut ja raketit, lamput, teroittimet. 
Luistimia mm. Brisa, Lundhags, OAC. Laaja valikoima myös muita malleja, NNN BC, Salomon SNS Profil, SNS 
Pilot, vaelluskenkä siteillä.

Vaellus-/retkikenkä 
mallit

Luisteluhiihto monoille
SNS Profil, SNS Pilot

Rottefella NNN BC, ym.

Welhonpesä  Retkiluistelu
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Lumikengät
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 haluaville kuin rentoon yhdessä 
liikkumiseenkin. Valikoimamme on Suomen kattavin.
Muista katsoa päivitetyt tiedot kotisivuiltamme. Ohessa yleisimpiä malleja eri tyyppisistä lumikengistä

Meiltä löydät myös MSR:än ammattimaisempaan 
käyttöön soveltuvat kengät ja Atlaksen yleisimpiä 
malleja.

TSL 227 Escape
Retkilehden testivoittaja 1/2012! Vaativimmankin 
käyttäjän toiveet tyydyttävät komposiittilumikengät 
6:lla teräspiikillä.  Monipuoliseen käyttöön tasaiselta 
mäkiseen maastoon ja kaikenlaiseen lumeen. Saat-
avana myös pienempi kokoinen 217 naisille ja ju-
nioreille.
Jättivalikoima myös muita TSL kenkiä.

Mountaineer 30”, 36” miesten ja 25”, 30” naisten.
Nyt maastossa liikkuminen on entistä helpompaa 
Mountaineerilla. Testattu ja toimiva ActiveFit™-side 
ja ActiveLift™ -kannan nostaja antavat sen "mene 
minne vain" ja "tee mitä vain" -valinnanmahdol-
lisuuden jota tarvitset kohotessasi kohti huippuja 
tai seikkaillessasi merkkaamattomassa maastossa. 
8-pisteen Anaconda™ -päkiäosio antaa ylivoimaisen 
pidon kaikkein haastavimmassakin maastossa. Kes-
tävä, kevyt ja mukava - voit luottaa varusteeseesi 
minne vain menetkin. Miehille ja naisille mukautetut 
mallit palvelevat molempien sukupuolien tarpeita, 
erinomaisuudesta tinkimättä. 
Wilderness mallisto myös varastossa.

2014 Lumikengät
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TSL ja Atlas teleskooppi sauvat. Useita eri pituuksia 
max 130-145cm. 
Osaan sauvamalleista lisävarusteena saatavana 
myös jättikokoiset 130mm puuterisommat.

TSL, Atlas ja Tubbs säärystimet useita eri kokoja ja 
malleja.

Lumikenkälaukut lisävarusteena Tubbs, MSR. 
TSL kengissä säilytyslaukku vakiona mukana.



Omat Avainlipputuotteet sekä suora maahantuonti ja vienti ilman välikäsiä takaavat edullisen 
hintatason. Jättivalikoima melontavarusteita varastomyyntihallissamme Nurmijärven
Klaukkalassa. Löydät oikeat välineet ja saat hyvät neuvot olitpa aloittelija tai vanha konkari.

Maksuvälineinä käyvät:
Pankkikortti, Visa, Mastercard, Visa Electron ja käteinen.
Yrityksille ja yhteisöille myös laskulla.
Toimitamme tuotteita myös postin ja matkahuollon kautta.
Kajakit ja kanootit Kaukokiito-rahtina.

Yhteystiedot
Kauppakuja 10 (PO Box 25) • FI-01800 Klaukkala Finland

Tel +358 9 8798886 • welho@nettilinja.fi
www.welhonpesa.fi

Avoinna:
Ma-Pe 10:00-17:30 Mon-Fri

La 10:00-14:30 Sat

Welhonpesä oy

Tervetuloa myös julkisilla: 
20min Pasilan messukeskuksesta tai lentokentältä, 35min matkustajasatamista. 30 min 
Helsingin keskustasta, 15 min Ruskeasuolta. Helsingistä Kampin terminaalin linja-autot 
Hämeenlinnantietä Klaukkalaan (Korsisaaren ja kaukolinjojen autoilla). Myymälän kohdalla 
Toivolan pysäkki.

Welhonpesään kannattaa tulla kauempaakin!
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Own production, import and export guarantee friendly price-level through all of our sorti-
ment. Giant selection of paddling gear at our shop in Klaukkala. You’ll find the right equip-
ment and get good guidance whether you are a beginner or a expert.

Welcome to our shop:
20 min from Helsinki/Vantaa airport and Helsinki Exhibition & Convention Centre, 35 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 gastation. 

Tutustu myös
nettikauppaamme

osoitteessa:

www.welhonpesa.fi

visit our web shop Serena

HKI-Vantaa 
Lentokenttä


