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Stanleyn termostuotteet tunnetaan kautta sukupolvien kestävyydestään. Legendaaristen Stanley-termostuotteiden historia ulottuu 
vuoteen 1913.  Keksijä William Stanley Jr. oivalsi tuolloin yhdistää teräksen vahvuuden tyhjiöeristykseen ja loi kokoteräksisen 
matkapullon kuumille juomille. Tuo keksintö, termospullo, on päätynyt osaksi päivittäistä elämäämme.

Vuosisadan aikana Stanleyn termokset ovat nähneet lukemattomia seikkailuita: ne ovat ikoninen osa työpäiviä ja ulkoiluretkiä. 
Tuotteiden seinämien kaksoisrakenne sekä eristetty korkki säilyttävät ruoan ja juoman kuumana tai kylmänä pitkään. Laadukkaat 
valmistusmateriaalit takaavat sen, että ne kestävät käyttöä vuosikausia ja jopa sukupolvelta toiselle. 
Stanleyn tuotteilla on 25 vuoden takuu.

Adventure Paistinpannu- & Lautassetti Adventure Kulho + Spork, ruoanlaittosetti

Teräksinen, paksupohjainen ja ruostumaton  
paistinpannu on retkikokin unelmien täyttymys. 
Kattava setti sisältää 9,5 dl paistinpannun, paistinlastan, 
leikkuulaudan, pannualusen/-lapun, kannen, sekä
kaksi lautasta ja sporkkia. 
 
Paistinpannun tilavuus 9,5 dl 

Kompakti ruoanlaittosetti retkeilyyn, valmistettu 
turvallisesta BPA -vapaasta ruostumattomasta 
teräksestä. Mukana 0,7L kattila ventiloidulla kannella, 
saman kokoinen muki/ruokailuastia neopreenieristeellä 
sekä sporkki. Paino 520g.

Kattilan tilavuus 0,7L



Stanley kylmälaukku 6,6 l

Tilavuus: 6,6 l
Kylmäsäilytys: 27 h
Paino tyhjänä: 1,76 kg
Mitat: 338 x 283 x 219 mm

Stanley kylmälaukku 15,1 l

Tilavuus: 15,1 l
Kylmäsäilytys: 36 h
Paino tyhjänä: 3 kg
Mitat: 425 x 325 x 285 mm
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Stanley kylmälaukut

Kaksi väriä, kolme eri kokoa! Stanley kylmälaukkujen eristyskerros on yli kaksinkertainen perinteisiin kylmälaukkuihin verrattuna. 
Lujatekoista kylmälaukkua voit käyttää vaikka penkkinä, mikäli evästauolla haluat istua mukavasti. 
Saatavilla kaksi eri väriä, klassinen vihreä ja tyylikäs valkoinen. 

Stanley kylmälaukku 28,3 l

Tilavuus: 28,3 l
Kylmäsäilytys: 96 h
Paino tyhjänä: 6,18 kg
Mitat: 575 x 413 x 507 mm

Adventure Base Camp Cook Set, Ruoanvalmistussetti

Stanley Full Kitchen Base Camp Cook Set sisältää 
täydellisen kokkaussetin leirielämän viettoon, tämä 
kokkaussetti on täydellinen kumppani veneen tai vaikka 
retkiauton perusvarusteeksi. Koko komeus kulkee 
kattilan sisällä ja mikä parasta, kattilan kannessa on 
ohje, jonka avulla saat kaikki tuotteet pakattua kattilaan. 
Kannessa näppärä kiinnike, joka pitää kannen 
paikoillaan kuljetuksen aikana.



Stanley Classic ruokatermos 0,7 l 

Tilavuus: 0,7 l
Ruoka kuumana: 15 h
Ruoka raikkaana: 18 h
Paino tyhjänä: 620 g
Mitat: 101 x 101 x 221 mm
Väri: sininen tai vihreä 
Voidaan pestä astianpesukoneessa

 

Stanley Classic ruokatermos 0,94 l
 
Tilavuus: 0,94 l
Ruoka kuumana: 20 h
Ruoka raikkaana: 24 h
Paino tyhjänä: 730 g
Mitat: 101 x 120 x 264 mm
Väri: vihreä 
Voidaan pestä astianpesukoneessa 

Classic Ruokatermos + 
Spork 0.4 l

Vaivatta mukana kulkeva pieni ruoka-
termos henkilökohtaiseen käyttöön. 
Tyhjiöeristetyssä ruokatermoksessa 
kulkee mukana yksi lämmin ateria, 
joka on helppo lusikoida laajasta 
suuaukosta mukana tulevalla sporkilla. 
Tämänkin täysin BPA -vapaan Stanley 
ruokatermoksen voit pestä astianpesu-
koneessa.

Ruoka lämpimänä: 7h
Ruoka raikkaana: 7 h
Mitat: 9,7 x 9 x 14 cm
Väri: sininen, vihreä, musta
Paino: 340 g

 

The Legendary Camp  
Mug 0.35 l 

Juoma kuumana: 1,5 h
Juoma kylmänä: 3 h
Mitat: 12 x 10 x 11 cm
Väri: Sininen, vihreä, punainen, musta
Paino: 300 g

 

Classic Perfect-Brew Pour 
Ower kahvinsuodatin 

Ruostumattomasta teräksestä valmis-
tettu kahvinsuodatin 1 - 6 kupilliselle. 
Suodattimen sisällä mitta-asteikko, jonka 
avulla saat juuri oikean vahvuisen kahvin. 
Soveltuu käytettäväksi termospullon sekä 
termosmukin kanssa.

RETKIRUOKAILU



Stanley Master
ruokatermos 0,7 l

Stanley Master
termospullo 1,3 l

Stanley Master 
taskumatti 0,23 l

PARASTA KESTÄVYYTTÄ 
JA SUORITUSKYKYÄ

Tilavuus: 0,23 l
Paino tyhjänä: 250 g
Mitat: 92 x 35 x 128 mm
Väri: musta 

Tilavuus: 1,3 l
Juoma kuumana: 40 h
Juoma kylmänä: 35 h
Paino tyhjänä: 1,3 kg
Mitat: 102 x 170 x 358 mm

Tilavuus: 0,7 l
Ruoka kuumana: 20 h
Ruoka raikkaana: 20 h
Paino tyhjänä: 1,0 kg
Mitat: 102 x 157 x 234 mm

MASTER-SARJA

Stanley Master-sarja niille jotka vaativat parasta kestävyyttä ja 
suorituskykyä. Paksumpi materiaalivahvuus, vahvempi tyhjiötila 
ja teräksellä pinnoitettu korkin alapinta parantavat 
lämmöneristyskykyä. Korkin rakenteen vuoksi termoksen sisältö 
ei myöskään ole muovikosketuksessa.

www.nordictrail.fi



Luotettava klassikko hieman suuremmassa koossa! 
Mukin ulkomitat ovat leveyden suhteen samat kuin 
0,35 litran termosmukissa, joten muki pysyy kädessä 
yhtä helposti ja luotettavasti kuin pienempikin Classic-
malli. Tiivis ja vuotamaton vaikka reppuun heittäisi! 

Lisätilaa höyryävän kuumalle juomalle on saatu korkeutta 
lisäämällä. Erinomainen termosmuki niin kuumalle kuin 
kylmällekin juomalle ympärivuotiseen käyttöön. 

Tilavuus: 0,47 l
Juoma kuumana: 7 h
Juoma kylmänä: 10 h
Paino tyhjänä: 360 g
Mitat: 73 x 73 x 222 mm
Väri: musta tai viininpunainen

 

Classic termosmuki 0,47 l

Classic termosmuki 0,35 l

Tilavuus: 0,35 l
Juoma kuumana: 5 h
Juoma kylmänä: 8 h
Paino tyhjänä: 310 g
Mitat: 73 x 73 x 189 mm
Väri: vihreä, sininen, valkoinen tai musta 

Vihreät Stanley Classic termospullot  

Legendaarisia vihreitä Classic termospulloja on saatavilla 
viisi eri kokoa. 1,9 litran pullo pitää juoman kuumana 
45 h ja kylmänä jopa 2 päivää.

Classic termospullo, sininen & musta  
0,47L tai 0,75L 

Pienikokoinen, kahvaton 0,47 litran Stanleyn Classic termospullo 
sujahtaa näppärästi repun taskuun ja pitää juomasi kuumana 
15 tunnin ajan. Kesähelteellä voit pakata pulloon kylmää juomaa. 
Sopivan kokoinen pikkupullo yhden hengen termospulloksi 
ympärivuotiseen käyttöön. 

Uusi Classic-sarja on nyt entistäkin kestävämpi. Astianpesuko-
neen kestävien termospullojen ulkomuodosta ei ole tingitty, 
vaan suurimmat muutokset on tehty pullojen sisä-
rakenteeseen. Uudistuneen tyhjiöeristysrakenteen 
ansiosta termospullo kestää vieläkin paremmin pudottelua 
ja osumia. Pullo säilyttää muotonsa, pysyy tiiviinä ja 
sisältö höyryävän kuumana. 
 

Tilavuus: 0,75 l
 
Juoma kuumana 20 h
Juoma kylmänä 20 h
Paino tyhjänä: 600 g
Mitat:  89 x 89 x 298 mm
Väri: sininen, musta tai vihreä 

Tilavuus: 0,47 l

Juoma kuumana 15 h
Juoma kylmänä 15 h
Paino tyhjänä: 460 g
Mitat: 82 x 92 x 261 mm
Väri: sininen, musta tai vihreä 

STANLEY TERMOKSET



GO vesipullo 0,47 l 

Upeat, Stanley GO-sarjan 0.47L uutuus vesipullot! Ruostumattomasta 
teräksestä valmistettu, tyhjiöeristetty juomapullo pitää juomasi raikkaana 
pitkään ja läpinäkyvä Tritan™ korkki takaa juoman pysymisen vuotamatto-
massa pullossa. Tietysti BPA-vapaa ja konepesun kestävä. Pullossa myös 
kätevä sormilenkki, joten Stanleyn Go vesipullo kulkee mukanasi koko 
päivän, tarjoten raikasta juomaa aamusta iltaan. Tuttu Stanleyn 25 vuoden 
takuu.  
 
Saatavilla viidessä raikkaassa värissä. Punainen, sininen, valkoinen, 
vihreä ja violetti.

Tilavuus: 0,47 l
Juoma kylmänä: 7 h
Juoma kuumana: 5 h
Paino tyhjänä: 330 g
Mitat: 76 x 76 x 201 mm

STANLEY JUOMAPULLOT
Mountain Switchback 
termosmuki 0,47 l

Kovaan käyttöön tarkoitettu Switchback on 
kätevä kantaa, tai ripustaa vaikkapa 
rinkkaan, kannen kiinteän lenkin ansiosta. 
0,47 litran malli pitää juoman kuumana 
7 tuntia, ja kylmänä 9 tuntia. Nopea ja 
helppo käyttää yhdellä kädellä painonapin 
ansiosta, joten voit juoda helposti esi-
merkiksi vaellusretkillä tai autoillessasi. 
Erinomainen valinta myös pyöräilyyn, sillä 
Switchback sopii yleisimpiin juomapullo-
telineisiin.

Tilavuus: 0,47 l
Juoma kuumana: 7 h
Juoma kylmänä: 9 h
Paino tyhjänä: 340 g
Mitat: 97 x 73 x 234 mm
Väri: musta, valkoinen, teräs

www.nordictrail.fi
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Caprella 2-step Sharpener 
-veitsenteroitin, teräs

Smith’s Caprella 2-vaiheinen veitsenteroitin.  
Kolme tai neljä tasaista vetoa teroitusaukkojen läpi  
palauttaa veitsesi taas teräviksi. Taattua Smith’s laatua. 

Koko noin 6.5 cm x 7 x 2.5 cm 
Paino noin 80 g 
Ruostumaton teräs 
Väri: Harmaa teräs / musta 

Pocket Pal -veitsenteroitin

Kätevästi taskussa kulkeva teroitin, jossa sekä karbidi- 
että keraaminen teroitin kiinteällä teräkulmalla, suorate-
räisille veitsille. Timanttipuikolla teroitat sahaterälaitaiset 
veitset nopeasti ja tehokkaasti.

Smith´s perustettiin USA:ssa, Arkansasin osavaltiossa, Hot Springsissä vuonna 1886 kun James A. Smith löysi 
mailtaan Novakuliittia, joka tunnetaan paremmin Arkansas -kivenä ja jota esiintyy pienellä alueella 
Hot Springsin liepeillä.

Novakuliitti ( Arkansas Stone ) on erinomainen kivilaji teroitusmateriaaliksi, jota Smith myikin aluksi jalostamattomina 
lohkareina, mutta huomattuaan kaupallisen arvon  ja kasvavan kysynnän, alkoi hän kehittää toimintaansa ja valmistaa 
teroittimia niin luonnonkivestä kuin muistakin materiaaleista. Nyt 130 vuotta myöhemmin Smith´s on kasvanut 
johtavaksi teroitinvalmistajaksi, jonka tuotteita myydään jo yli 50 maassa.

Tulukset Sytykkeentekoavustimella

Tulus repuntaskuun varasytyttimeksi. Tuluksen lisäksi 
mukana myös kipinänraapaisin ja sytykkeentekoavustin, 
jolla ”raastat” puusta hienojakoista purua, joka on helppo 
sytyttää tuluksen kipinöillä.

TEROITTIMET

Pocket Pal

Caprella 
2-step



Signal

Leatherman Signal-monitoimityökalut on suunniteltu 
erityisesti luonnossa liikkuville seikkailijoille. 
Työkalu sisältää Leatherman monitoimityökalujen 
suosituimpien ominaisuuksien lisäksi retkeilijälle 
tärkeitä apuvälineitä, kuten tuluspuikko ja vasara. 
Hätätilanteita ajatellen Signalista löytyy myös pilli. 
Mukana toimitetaan musta nylonkotelo.

Signal on jokaisen eräihmisen perusvaruste 
selviytymiseen hyvissä ja joskus niin ankarissakin 
luonnonolosuhteissa. Saatavilla perusmallin lisäksi 
myös erikoisvärit Aqua ja Green. 

Skeletool 

Raikkaasti muotoiltu 
Skeletool suunniteltiin 
periaatteella: ”Siinä on oltava 
monipuolisesti ominaisuuksia, 
mutta kaikki pakattuna 
kätevään kokoon.”

Skeletoolin monipuoliset 
työkalut ja keveys tekevät siitä 
kysytyn retkeilykumppanin. 

Tread

Missä ja milloin tahansa, 
Leatherman Tread monitoimi-
työkalu on mukana kaikkialla. 
Ranteessa, ranneketjun tavoin.

Charge+ G10

Luotettava kestosuosikki Charge 
PLUS oranssina G10-versiona, 
jossa myös terä on entistä kovempi. 
Kirkkaan oranssi kahva on kar-
hennettu, joten tämä työkalu pysyy 
kädessä huonommallakin säällä. 
Terä erittäin laadukasta ja kovaa 
S30V terästä. 

Style PS 

Leatherman Style PS on luotettava 
matkakumppani pienessä koossa. 
Monitoimityökalun ominaisuudet pi-
tävät huolen siitä, että apuna on aina 
tarvittavat välineet, kätevästi käden 
ulottuvilla. Integroidun karabiinihaka-
sen avulla Style PS pysyy näppärästi 
menossa mukana.

RETKEILIJÄN MONITOIMITYÖKALUT
25 VUODEN TAKUULLA
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Magneettinen rakenne

Kaikki Leatherman Free monitoimityökalujen työkalut avautuvat ulkopuolelta magneettisesti ja 
vaivattomasti pelkällä peukalon liikkeellä, joten käyttö on nopeaa ja miellyttävää. Uudistetun muotoilun 
ansiosta Leatherman Free myös tuntuu entistä kotoisammalta kädessäsi. Se on helppo avata, käsitellä ja 
sulkea. Leatherman Free tarjoaa täysin uudenlaisen käyttökokemuksen monitoimityökalulle. 

Saatavilla on kolme eri sarjaa, pihdeillä varustettu Free P-sarja, näppärät T-sarjan taskutyökalut, 
sekä K-sarjan taittoveitset. Osan Free -sarjojen työkaluista saat myös eri väreissä! 

Kuten muutkin laadukkaat 
Leatherman-tuotteet, 
Free on tehty kestämään eliniän, 
joten voit työskennellä 
luotettavasti ja nopeasti 
vuosikymmeniä. 

25 vuoden takuu. 

MADE IN USA 

Clip & Carry Kydex kotelot
 
Vuonna 2019 perustettu Clip & Carry valmistaa, New Yorkissa 
USA:ssa, käsityönä erittäin kestävät Kydex -vyökotelot. Paitsi 
kestävyytensä myös vaivattoman puhdistamisensa ansiosta 
nämä jämerät vyökotelot ovatkin saaneet suuren suosion 
Leatherman käyttäjien keskuudessa. Tutustu tarkemmin 
verkkokaupassamme www.nordictrail.fi 



Free K2  
8 työkalua
Paino 94 g
Pituus: 11,5 cm (suljettuna) 

Free T4
12 työkalua
Paino 122 g
Pituus: 9,3 cm (suljettuna) Free T2

8 työkalua
Paino 94 g
Pituus: 9,3 cm (suljettuna)

Free P4
21 työkalua
Paino 244 g
Mitat: 10,8 cm x 3,5 cm x 2,1 cm

Free P2
19 työkalua
Paino 215 g 
Mitat: 10,8 cm x 3,5 cm x 2,4 cm 

Free K2x 
8 työkalua
Paino 94 g
Pituus: 11,5 cm (suljettuna) 
Yhdistelmäveitsi Free K4 

9 työkalua
Paino 156 g
Pituus: 11,5 cm (suljettuna) 

Free K4x 
9 työkalua
Paino 156 g
Pituus: 11,5 cm (suljettuna) 
Yhdistelmäveitsi 

RETKEILIJÄN MONITOIMITYÖKALUT
25 VUODEN TAKUULLA
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Ledlenser Outdoor -mallisto on suunnattu erityisesti aktiiviseen ulkona liikkumiseen ja retkeilyyn. Sarjan 
valaisimet tuovat valoa pimeyteen olitpa vaelluksella, vesillä tai muuten vain ulkoilemassa. Monipuoliset, 
helppokäyttöiset säädöt sekä huikeat käyttöajat palvelevat ulkoliikkujan tarpeita täydellisesti.

Ladattava MH11 otsavalaisin 

Ladattavien Ledlenser Outdoor -valaisimien lippulaiva MH11 valaisee seikkailujasi erinomaisella tekniikalla. Älypuhelimeen 
yhdistyvällä Bluetooth-yhteydellä voit määrittää valaisimen asetukset juuri sellaisiksi kuin haluat. Tämä otsavalaisin täyttää 
käyttäjän korkeimmatkin vaatimukset.

Tehokas MH11 on ensimmäinen täysin muokattavissa oleva otsavalaisin, jota voidaan ohjata älypuhelimen Ledlenser Connect 
-sovelluksella. Käyttäjä voi sovelluksen avulla määritellä kuinka valaisin toimii jatkossa valaisimen katkaisijaa käytettäessä. 
Mukautettavat asetusvaihtoehdot, kuten ajastetusti hitaasti kirkastuva valo antavat mahdollisuuden siihen, että MH11 voi toimia 
myös herätysvalona, herättämällä käyttäjän kevyesti kasvavalla valon voimakkuudella. SOS-hälytysvalosignaali puolestaan 
antaa tukea hätätilanteissa. Kansainvälisesti tunnustettu valosignaali osoittaa avun tarpeen tehokkaasti ja kauas. 

Tässä otsavalaisimessa on myös Optisense-toiminto, joka säästää akkua ja antaa juuri oikean määrän valoa. Lisäksi valaisimes-
sa on kääntyvä valaisinpää, sekä monia muita näppäriä ominaisuuksia. Saat mm. nopeasti irrotettua valaisimen pääpannasta ja 
käytettyä sitä käsivalaisimena. Mukana toimitetaan magneettinen latausjohto, sekä säilytyspussi jonka saat kiinnitettyä vaikkapa 
vyöhön. Uusien ominaisuuksien ohella monipuolinen MH11 sisältää myös kaikki vakiintuneet ominaisuudet, joista Ledlenser-
valaisimet ovat tulleet tunnetuksi. Ledlenserin edistyksellinen linssioptiikka takaa miellyttävän, tasaisen valokeilan ilman 
häiritseviä varjostumia. Valokeila on monipuolisesti säädettävissä erilaisiin käyttötilanteisiin sopivaksi –
joko laajaksi lähivaloksi tai pitkälle kantavaksi kaukovaloksi.

Pienimmällä valoteholla akun kesto on jopa 100 tuntia. 

MH11 on saatavissa seuraavissa väreissä:

 

Paino akun kanssa: 179 g
Paino ilman akkua: 131 g
Akku: Li-ion 18650 3.7V
Valoteho: 1000 (Boost) / 750 / 300 / 10 lm
RGB, valittavissa neljä eri väristä valoa.
Kantama: 320 (Boost) / 300 / 200 / 30 m
Paloaika: - / 4 / 8 / 100 h
IP54

RETKEILIJÄN OTSAVALAISIMET



RETKEILIJÄN OTSAVALAISIMET

MH7 otsavalaisin  
Ladattava 

Valaisin on vaivaton irroittaa pääpannastaan  
ja käyttää sitä käsivalaisimena. 

Valoteho ja kantama tasateho -tilassa:
220 / 120 / 20 lumenia ( Boost 600 lumenia )
140 / 100 / 40 m ( Boost 200 m )
3.5 / 8 /  40 h
Valoteho ja kantama virransäästö -tilassa:
400 / 170 / 20 lumenia ( Boost 600 lumenia )
180 / 120 / 40 m ( Boost 200 m )
7 / 10 /  60 h

1 kpl akkupaketti 14500 2pk 3.7V 1550 mAh
paino 139 g ( sis. akkupaketin )
IP54

MH3 otsavalaisin 

Kevyt paristokäyttöinen valaisin  
laadukkaalla säädettävällä  
valokeilalla. MH3 on tyylikäs ja 
kompakti kaveri kaikenlaisiin  
ulkoaktiviteetteihin. 
 
200 / 20 lumenia
130 / 40 m
4.5 / 35 h
1 kpl AA-paristo
paino 92 g 
IP54

MH5 otsavalaisin
Ladattava 

Helppokäyttöinen valaisin. 
Voidaan irrottaa pääpannasta 
käsivalaisimeksi sekä kiinnittää 
klipsillä vaikka repun 
viilekkeeseen. 

400 / 20 lumenia
180 / 40 m
4.5 / 35 h
1 kpl 14500 3.7V 750 mAh 
Li-Ion akku
paino 92 g ( sis. akun )
IP54

RETKEILIJÄN OTSAVALAISIMET JA K4R

Ledlenser K4R 

K-sarjan ensimmäinen ladattava valaisin on todellinen minikokoinen 
tehopakkaus. Ledlenserin teknologia 17 grammaiseen valaisimeen 
pakattuna tarjoaa 60 lumenin valotehon lisäksi laajan ja tasaisen valokeilan. 
Jokapäiväiseen käyttöön suunniteltu K4R kulkee mukana vaivattomasti 
esimerkiksi avainnipussa tai rintataskussa. K4R-valaisimessa on myös 
kansainvälisesti tunnettu SOS-hälytysvalo-signaali antamaan tukea 
hätätilanteissa.

K4R

www.nordictrail.fi



Näppärät Ledlenser ML6 ja ML4, ladattavat lyhdyt on 
suunniteltu retkeilijän tarpeisiin. 

Tehokkaampi ML6 valaisee suuremmankin tilan 550 lumenin 
valotehollaan ja lyhtyä  voit käyttää myös varavirtalähteenä.
Pieni mutta pippurinen ML4 on keveytensä ansiosta mainio 
valinta pidemmille vaelluksille, akun lisäksi ML4 lyhdyssä voi 
käyttää normaalia AA-paristoa, mikäli akun 
lataukseen ei ole mahdollisuutta. 

Saatavilla myös Warm Light, jossa lämminsävyinen valo. 

Ledlenser ML6 

550 - 20 lumenia ( Boost 750 lumenia )
1 kpl Li-Ion akku 18650 3.6V, 3200 mAh
Värilämpötila (K) 3700 - 4200
Power Bank -toiminto
Pituus 17,8 cm
Halkaisija 42 mm
Paino 280 g sis. Akku
IP54

Ledlenser ML4

Ladattava, 1 kpl Li-ion 14500  
3.7V, 750 mAh
Pituus: 97 mm 
Halkaisija: 29 mm
Paino 71 g (sis.akku) 
Valotehot (lm): Boost 300 /  
Power 150 / Mid Power 50 /  
Low Power 5
IP66

LYHDYT

Ml4, ML6, ML6 WL 

Ledlenser ML6 Connect WL

Ledlenser Connect App ja kaukosäädin. 
550 - 5 lumenia ( Boost 750 lumenia )
1 kpl Li-Ion akku 18650 3.6V, 3000 mAh
Värilämpötila (K) 2500 - 3000
Power Bank -toiminto
Pituus 17,8 cm
Halkaisija 42 mm
Paino 260 g sis. Akku
IP66

ML6 Connect WL



LYHDYT

Lite Wallet  
 
Tyylikäs, aidolla nahalla päällystetty, Ledlenser Lite Wallet on täysin uusi innovaatio, jossa yhdistyy näppäränkokoinen 
lompakko sekä aina käsillä oleva valaisin. Lite Walletiin saat sopimaan useita maksukortteja, henkilöllisyystodistuksen, 
ajokortin yms. luottokorttikokoisia kortteja. Lite Walletissa on myös elastinen nauha, jolla setelit pysyvät jämerästi 
paikoillaan. Valaisin on tehokas 150 lumeninen LED –valo josta löytyy kaksi eri tehoa. Lite Walletin voit ladata 
langattomasti tai käyttämällä perinteistä micro –USB latausjohtoa. Saatavilla kahdeksan tyylikästä väriä: 
Black, Chestnut, Dark Forest, Taupe Grey, Caramel, Midnight Blue, Deep Wine ja Brown. 

Leveys: 74 mm, pituus: 96,5 mm, korkeus: 24 mm
Paino: 115 g, valoteho: 150 / 10 lm, latausaika: 150 min

Powercase kuljetus- ja latauskotelo  
 
Magneettilatauksella varustettujen otsavalaisinten 
säilytykseen, kuljetukseen ja lataukseen soveltuva, 
tyylikäs, vetoketjulla suljettava rasia, jota voit käyttää 
myös varavirtalähteenä rasian ulkopuolella olevan 
USB –portin ansioista. Rasian sisällä magneettila-
tauspaikka joka soveltuu käytettäväksi magneettila-
tauksella varustettujen Ledlenser MH4, MH5, MH7, 
MH8, iH5R ja iH9R –otsavalaisinten kanssa.

Paino: 219 g
Akku: Li-ion 5000 mAh 3,7V
Latausaika: 180 min

Flex Powerbankit 
 
Flex Powerpankit ovat monipuolisia retkeilijän kavereita. 
Jämerässä ja vesitiiviissä kotelossa: varavirtalähde, 
akkulaturi latausindikaattorilla, turvallinen akun 
säilytyskotelo, akun kapasiteetin näyttö, 
oikosulkusuoja sekä mahdollisuus nopeaan 
akun vaihtoon.  
 
Powerbank Flex 3: 1 kpl Li-ion 18650 3400 mAh 3,6V 
 
Powerbank Flex 7: 2 kpl Li-ion 18650 3400 mAh 3,6V  
(kokonaiskapasiteetti 6800 mAh). 

Flex 3 Flex 7 

Powercase 

MUUT
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ALADDIN JUOMAPULLOT JA TERMOKSET

Chilled Thermavac 0,55 l

Chilled Thermavac on tyhjiöeristetty, 
silikonisella sormilenkillä varustettu 
juomapullo, joka pitää juoman kylmänä 
peräti 9 tunnin ajan.

BPA-vapaa, astianpesukoneen kestävä, 
vuotamaton pullo. Sopii hienosti auton 
mukipidikkeeseen. Kuusi upeaa
värivaihtoehtoa.

Juoma kylmänä: 9 h
Paino tyhjänä: 276 g
Mitat: 68 x 68 x 280 mm

Café Thermavac  
Leak-Lock 0.25 l 

Leak-Lock kannella varustettu Café 
Thermavac pitää juoman tiivisti 
mukissa. Nämä täysin BPA -vapaat 
ja astianpesukoneenkestävät 
pikkumukit löytyvät seitsemässä 
upeassa värissä. 

Juoma kuumana: 2,5 h
Juoma kylmänä: 4,5 h
Paino tyhjänä: 220 g
Mitat: 80 x 80 x 135 mm

Mocca Thermavac  
Leak-Lock 0.35 l

Mocca Thermavac termosmukin 
vetoisuus on 0,35L. Pysyy 
tukevasti niin kädessä kuin 
auton mukitelineessäkin 
reissuilla. Tietysti myös  
astianpesukoneen-
kestävä.

Juoma kuumana: 3 h
Juoma kylmänä: 5,5 h
Paino tyhjänä: 260 g
Mitat: 80 x 80 x 169 mm

Java Thermavac  
Leak-Lock 0.47 l

Hieman suurempaan 
kahvinhimoon valitse 
Java Thermavac 
termosmuki. Se pitää juoman 
kuumana 4 tunnin ajan ja
kestää myös pesun 
astianpesukoneessa. 

Juoma kuumana: 4 h
Juoma kylmänä: 6 h
Paino tyhjänä: 290 g
Mitat: 80 x 80 x 190 mm

Café Mocca Java



Zoo vesipullot perheen 
pienimmille

Isot Zoo-juomapullot on valmistettu tyhjiö-
eristetystä ruostumattomasta teräksestä 
jäähdytettyjen juomien pitämiseksi kylmänä 
pidempään. Silikoniset kantolenkit muistuttavat 
leijonan, pupun tai pöllön korvia. 

Suuren suuaukon ansiosta pullo on helppo täyttää 
ja puhdistaa. Tiivis ja hauska eläinpullo kulkee 
mukana vaikka koko päivän ja huolehtii perheen 
pienempienkin nesteytyksestä!

Zoo vesipullo 0.45 l

Vetoisuus: 0,45 L
Pitää juoman kylmänä: 2 h
Pohjan halkaisija: 68 mm
Korkeus: 198 mm + korvat 45 mm = 243 mm 
Mallit: Pupu, leijona ja pöllö

Zoo Flip & Sip vesipullo 0.35 l 

Hurrrrja Zoo Flip & Sip vesipullo kaikille janoisille.
Pullossa on pilli, ja yläosan juomanokan voi taittaa 
alas kanteen kun pullosta ei juoda. Vesi ei näin läiky 
vauhdikkaassakaan menossa! BPA vapaa, turvalli-
sesta Tritan™ materiaalista tehty pullo on helppo 
täyttää, käyttää ja puhdistaa. Kantolenkki lisää 
käyttömukavuutta perheen pienimmille.

Korkeus: 148 mm
Pohjan halkaisija: 73 mm
Vetoisuus: 0,35 L
Paino tyhjänä: 75 g
Mallit: Pupu, leijona ja pöllö

ALADDIN JUOMAPULLOT
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Nite Izen perustaja Rick Case teki ensimmäisen läpimurtonsa liki 30 vuotta sitten, kun hän 
suunnitteli käsivalaisimiin sopivan pääpannan helpottamaan työntekoa pimeässä. Tämä 
Coloradossa, Boulderin kaupungissa sijaitseva yritys kehittää yhä edelleen uusia tuotteita, 
ajatuksenaan löytää ratkaisu helpottamaan jokapäiväistä elämää niin työssä kuin 
vapaa-aikanakin. Nite Izen slogan ”Discover Your Solution” kuvaakin erinomaisesti 
yritystä ja sen toimintaa.

Nite Izen valikoimasta löydät pienet ja isot apurit retkeilyyn. Valikoimassa on esimerkiksi 
erilaisia sulkurenkaita, S-binereita, sidontatarvikkeita ja vedenpitävät RunOff-laukut.

S-Biner Dual Carabiner 
ALU #3 oranssi / sininen 

Laadukas alumiininen S-biner 
-sulkurengas. S-binerillä ripustat 
vesipullon vaellusreppuun tai vaikka 
avaimet vyölenkkiin.  Väreinä
Sininen tai oranssi. 
Ei sovellu kiipeilykäyttöön.

Mitat: 31 x 69 x 8 mm
Paino: 9 g

Carabiner SlideLock 
ALU #3 sininen

Alumiininen sulkurengas SlideLock 
-lukituksella. Käytä esimerkiksi 
avaimenperänä tai tavaroiden 
kiinnittämiseen ja ripustamiseen. 
Kestää max. 11 kg kuormituksen, 
ei sovellu kiipeilyyn. 

Kestää max 11 kg kuormituksen 
Koko: 38mm x 58mm x 11mm
Paino: 7 g
Väri: Sininen 

GearLine 1,2m

Gear Line on 120 cm varustenaru, jonka 
saat pingoitettua lähes mihin tahansa. 
Pakkaus sisältää varustenauhan sekä 
10 kpl värikästä S-Biner varustehakaa, 
joilla tavarat on helppo ripustaa varuste-
nauhaan. Gear Line -varustenarun saat 
kiinnitettyä näppärästi esim. teltan sisälle 
mukana tulevilla, metallilangasta valmis-
tetuilla, kumipäällysteisillä 
GearTie kiinnikenauhoilla.

10 x S-biner ( 5 x #2 ja 5x #4 )
2 x 30 cm Gear Tie -kiinnikenauhat

NITE IZE

GearLineS-BinerCarabiner



Nite Ize RunOff ™

Nite Ize RunOff ™ -laukkujen valmistusmateriaali 
on TPU, termoelastinen materiaali, jossa yhdistyvät 
kumin ja muovin parhaimmat ominaisuudet. 
Patentoitu TRU ™ Zip-vetoketju on ensimmäinen 
vedenpitävä (IP67),hampaaton vetoketju markki-
noilla. RunOff™ -laukut varma ja luotettava 
valinta retkikumppaniksi. 

GearTie

GearTie sitoo retkeilypatjasi ja 
niputtaa kalastusvälineet, puhumattakaan 
lukuisista muista käyttökohteista, joissa 
näitä käteviä sidontatuotteita voit käyttää. 
Yhä uudelleen ja uudelleen. Useita eri 
kokoja ja värejä. 

NITE IZE
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Dual CamJam 5,48 m

Dual CamJam -kuormaliina on helppo-
käyttöinen polypropyleenistä punottu 
kuormansidontaväline. 

Dual CamJam

GearTie

GearTie



RAM® Mounts on perustettu USA:ssa Seatlessa vuonna 1995 ja nykyisin se on maailman johtava 
vankkarakenteisten ja monikäyttöisten kiinnitysratkaisuiden valmistaja. 

Olipa käytössäsi moottoripyörä, auto, vene, kajakki, mönkiä tai moottorikelkka, kiinnitysratkaisut löytyvät lähes 
mihin tahansa laitteeseen – mukaan lukien puhelimet, tabletit, kamerat, GPS -laitteet ja vene-elektroniikka.

KIINNIKKEET

RAM Twist Lock imukuppikiinnike + 
Universal X-Grip

Valmis puhelinpidikepaketti johon sisältyy Twist 
Lock imukuppikiinnike, varsi ja X-Grip teline 
älypuhelimelle.

RAM Large Marine Electrics Mount with 
Hi-Torq Wrenc

Painavimmille kaiuille/karttaplottereille / kaiku-plot-
teri yhdistelmille tarkoitettu teline, lyhyellä varrella.
D-koko. Toimitukseen sisältyy myös Hi-Torq Wrench 
-väännin jolla kiristät varren ruuvin äärimmäisen 
tiukalle.

RAM keskipitkä varsi, GoPro Adapteri ja 
Tough Claw S kiinnike

Valmis paketti, joka sisältää RAM Tough-Claw pienen tanko-
pidikkeen max 3,8 cm halkaisijaltaan olevalle putkelle 
( 1” kuulalla ) ja keskipitkän varren jonka 
kokonaispituus on 9,37 cm, sopii 1” kuuliin, 
asennettuna kokonaispituus 7,30 cm  
sekä telineen actionkameralle 
esim. GoPro Hero.

3rd Person View - RAM Nordic 
Mount Kit

Neopreeni päällysteinen levy johon kiinnittyy 
18” ( 46 cm ) taivutettava varsi jonka päässä 
GoPro adapteri kamerakiinnitystä varten. Levy 
soveltuu käytettäväksi pienissä 10-12 litran - 30 
litran repuissa. Nykyisillä 360 asteen kuvakul-
man kameroilla voit kuvata itseäsi kolmannen 
osapuolen kuvakulmasta.
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KIINNIKKEET

RAM Mukiteline 1” kuulalla

Sopii mukeille, tölkeille ja pulloille jotka 
ovat halkaisijaltaan 8,3 - 8,9 cm. 1” 
kuulalla.
Voidaan kiinnittää 1” istukalla 
olevaan varteen.

RAM -varsi Lyhyt 6,19 cm, 1”

Lyhyt RAM -varsi, kokonaispituus 6,19 cm, 
sopii 1” kuuliin, asennettuna 
kokonaispituus 4,45 cm 
(kuulasta kuulaan).
Double socket.

RAM Universal X-Grip 12” 
Tablettiteline

X-Grip teline 12” tableteille

RAM Universal X-Grip 10” 
Tablettiteline

X-Grip teline 10” tableteille

RAM 3,7” varsi käännettävä 
360 astetta

Varsi jota voit keskikohdasta kiertää 360 
astetta. Kokonaispituus 10,7 cm, 
sopii 1” kuuliin.

RAM Hand-Track ALU 12” kisko

Kahvamallinen alumiinikisko, 
kokonaispituus 12”, liukukiskon osuus 6”
Korkeus 5,08 cm

RAM kiinnike Garmin 
käsi-GPS -laitteille, 
B-koko 1” kuula

RAM pidike Garminin 
käsiGPS laitteille, 
soveltuu käytettäväksi 
useimmissa Garmin 
malleissa.

RAM Tough-Track Composite 
10,75” kisko

Komposiittikisko, kokonaispituus 10,75”, 
liukukiskon osuus 9”.

RAM kiskokiinnike 
1” kuula

1” kuula RAM Tough-Track ja 
Hand-Track kiskoihin.



Boulderissa, Coloradossa sijaitseva Crescent Moon on perustettu vuonna 1997 ja vaikkakin Suomessa ehkä vielä 
hieman tuntematon, on Crescent Moon amerikkalaisille tuttu ja luotettava lumikenkien valmistaja jo 21 vuoden ajalta.

Vakuuttava uuden ajan Eva All-Foam -lumikenkä on kuin talvirenkaan ja urheilukengän yhdistelmä, jonka ominaisuu-
det takaavat miellyttävän ulkoilun läpi talven. Joustava materiaali ja tarkkaan mietitty muotoilu mahdollistavat jalan 
normaalin liikkeen ja luonnollisen kävelyn, sekä jopa juoksemisen lumessa. Askellus on kevyttä ja rullaavaa myös 
haastavammissa maastoissa. Ilman muille lumikenkämalleille tyypillistä saranamekanismia ne mukautuvat 
kävellessä maastoon aivan kuten tavalliset vaelluskengät.

Lumikenkäily ei ole koskaan ollut näin hauskaa ja vaivatonta. Eva All-Foam lumikengät sopivat niin aloittelijalle kuin 
vaativammallekin luonnossa liikkujalle, ja parhaimmillaan ne ovat lumisilla poluilla.

Pituus: 61 cm
Paino: 800 g
Kantavuus: Noin 90 kg saakka 
Sopii kaikenkokoisille kengille 
Valmistusmateriaali: Polymeerimuovi
Värit: Sininen, vihreä, punainen
Helppokäyttöinen, nopea tarrakiinnitys.

LUMIKENGÄT



Vuosien varrella Zipon mallisto on laajentunut myös butaanikäyt-
töisiin sytyttimiin sekä aktiivisen eränkävijän tarpeisiin soveltuviin 
tuotteisiin. Zippo on varma valinta, oli kyseessä sitten lahja 
ystävälle tai käyttöesine rankkoihin olosuhteisiin.

Nautit ulkoilusta pidempään hyödyntämällä Zipon 
kädenlämmittimiä, jotka takaavat tasaisen lämmön. 

www.nordictrail.fi

ZIPPO-TUOTTEET

Torch butaani -sisus, 
1-liekki 
 
Normaalikokoisen Zippo sytyttimen kuoreen.
Säädettävä liekki
Painonappisytytys
Uudelleen täytettävä
2 vuoden takuu
Toimitetaan ilman kaasua

Torch butaani -sisus, 
2-liekillä
 
Normaalikokoiseen Zippoon.
Säädettävä liekki
Painonappisytytys
Uudelleen täytettävä
2 vuoden takuu
Toimitetaan ilman kaasua

Plasmasytytin -sisus, 
ladattava 

Normaalikokoiseen Zippoon.
Kaksoispainallus-sytytys
200 mAh akku
2 vuoden takuu
USB -latausjohto 

HeatBank 6 Green -kädenlämmitin 

Ladattava, helppokäyttöinen ja turvallinen 
kädenlämmitin jossa riittää lämpöä jopa kuu-
deksi tunniksi! Tätä 5200 mAh akulla toimivaa 
kädenlämmitintä voit tietenkin käyttää myös 
Power Bankina.

Akku 5200 mAh
Akun kesto jopa 6 tuntia
Kaksipuolinen lämmitys
Maksimi lämmön tuotto 50°C
USB -portti laitteiden lataukseen

Päivität vanhan, perinteisen sytytinbensiinillä toimivan, Zipposi 
helposti nykyaikaiseksi kaasutoimiseksi vaihtamalla 
normaalikokoiseen Zippo kuoreen sisukset.

HeatBank 3 Silver -
kädenlämmitin

Ladattava, helppokäyttöinen ja turvallinen 
kädenlämmitin jossa riittää lämpöä jopa 
kolmeksi tunniksi! Tätä pienikokoista ja 
keveää 2600 mAh akulla toimivaa käden-
lämmitintä voit tietenkin käyttää myös 
Power Bankina.

Akku 2600 mAh
Akun kesto jopa 3 tuntia
Kaksipuolinen lämmitys
Maksimi lämmön tuotto 45°C
USB -portti laitteiden lataukseen




