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Luontoystävällinen 
pesuaine

Texet on biologisesti luontoon hajoava veneen-
puhdistusgeeli, joka sisältää Bio Gen Activea. Pois-

taa muun muassa simpukat, näkit, kalkin, levän, 
humuksen ja ruosteen. Sopii ainoastaan muovi- ja 
lasikuituveneille. Bio Gen Activea tuotetaan siten, 

että hera saa olla vuorovaikutuksessa lisättyjen 
mikro-organismien kanssa. Emäksinen (ph 1,0), 
joten ihokontaktia on vältettävä. Pakkauskoot 

1 litra ja 5 litraa. Myytävänä veneliikkeistä, 
vähittäistavarakaupoista ja palvelupisteistä, 

hinta 19,50 €/1 l. 

www.texet.fi ja www.scandicmarine.fi

tuulia ja tilpehööriäSalonkiSalonki

Turvatakki
Regatta tide 880 on erittäin kevyt kelluntatakki, painoa vain 0,9 kg (L). 
Takki on tuulenpitävä ja vettä hylkivä, ulkopuolen saumat on teipattu. 

Kaksi ulkotaskua ja yksi sisätasku. Säädöt sekä helmassa että hihansuissa. 
Kantavuusluokka 50N, hinta 159 €.

www.scandicmarine.fi

Hyötytietoa
Nyt napsahtaa – Naispurjehtijan tieto- ja taitokirja on Naispurjehtijat – Sai-

ling Ladies ry:n julkaisema tietopaketti kaikille purjehtiville naisille sekä myös 
wannabe-purjehtijoille. Kirja on mukaansatempaava eikä turhan ryppyotsai-
nen. Artikkeleissa on hyödyllistä tietoa veneen huollosta, kunnossapidosta 

ja purjehtimisesta aina Välimerenpurjehduksiin asti, 
neuleohjeita ja myötätuulipastaa unohtamatta. 
192 sivua, 2014, pehmeäkantinen hinta 20 €.

www.naispurjehtijat.fi

Mallin mukaan
Vitamiineja tarvitaan etenkin talviaikaan. Kä-

teen sopivan ja konepestävän sitruspuristimen 
pinta on nyppyinen, joten se pysyy napakasti 
kädessä mutta myös tasapainossa pöydällä. 

Materiaalina nailon ja silikoni, halkaisija 8 cm, 
väri keltainen, hinta 19,90 €. 

www.evasolo.com
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Purjehtimaan
Gaastran Cape Horn Pro sarjan purjehdustakki on tuulen- ja ve-

denkestävä ja hengittävä. Materiaalina kolmikerroksinen Toray, IBQ 
Kevlar vahvisteet, teipatut saumat, irrotettava neonvärinen huppu, 

heijastavat merkit ja applikaatiot, 100 % nailon. Vedenpitävyys  
20 000 mm/hengittävyys 16 000 g/m²/24 tuntia. Naisten 

koot S–XL, miesten koot M–XXL. Naisille vain mustana, 
miehille mustana ja harmaana, hinta 550 €.

www.kapteenska.fi

Haalarit ne olla pitää
Purjehdustakki täydentyy mukavasti Gaastran Southern Ocean 

haalareilla. Materiaalina on nopeasti kuivuva kaksikerroksinen To-
ray, johon on lisätty joustavuutta. Tuulen ja veden pitävä, teipatut 

saumat sekä Kevlar vahvistukset polvissa, säärissä ja takamuksessa. 
Lisänä on säädettävä vyö ja kiristysmahdollisuus nilkoissa. 

Värit musta ja harmaa, vedenpitävyys 10 000 mm/ 
hengittävyys 8 000 g/m²/24 tuntia. Koot miehille M–XXL, 

naisille S–XL, normaalimitoitus, hinta 499,95 €. 
Lisätietoja myös www.gaastraproshop.com

www.kapteenska.fi

Säkki, joka kelpaisi 
Joulupukillekin

Merimiessäkki Classic II:a voi käyttää joko merimiessäkkinä, 
kassina tai reppuna, koska olkaimet saa tarvittaessa piiloon. 
Alaosassa on erillinen osasto vaikka kengille tai likapyykille. 

Korkeus 90 cm, halkaisija 38 cm ja tilavuus 107 litraa, 
väri punainen sinisin yksityiskohdin, hinta 109 €.

www.oceanspirit.fi

Lämmittävä lahja
Kuumavesipullo on vanha konsti pikalämmitykseen peiton 

alla. Miellyttävämmäksi sen tekee valmis villainen takki. 
Tilkku-kuumavesipullon pinta on puhdasta villaa, ja pinta 

on nukattu pehmoiseksi. Saatavana sini-, puna-, ja harmaa-
sävyisenä, tilavuus 2 litraa, hinta 30,90 €.

www.lapuankankurit.fi
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