
Laadukkaat ja 
käytännölliset lahjat 



Wingman

Leatherman Wingman on hyödyllinen seuralainen 
seikkailuihin, kulkee mukana niin repussa kuin 
taskussakin. Kätevästi aukeavat ulkoterät, jousi-
avusteiset pihdit ja 13 muuta työkalua. 

Pituus 9,7 cm
Paino 198 g

Leathermanin maine on hankittu tinkimättömällä asenteella. Leatherman-mallistosta löytyy työkalu 
joka tarpeeseen.  Aidon Leathermanin tunnistaa siitä, että sen ominaisuuksien laadusta ei ole tingitty 
malliston pienimmässäkään versiossa. Merkkausmahdollisuus tekee lahjaksi annetusta 
Leathermanista uniikin ja pitkäaikaisen kumppanin arkipäivän haasteisiin. 
25 vuoden takuu. 

Bond

Leatherman Bond on klassikko jo syntyessään. Bond 
perustuu Tim Leathermanin alkuperäiseen ideaan 
monitoimityökalusta. Leatherman Bond pitää 
sisällään 14 työkalua, joten tällä toimet onnistuvat. 
Ruostumattomasta teräksestä valmistettujen 
kahvojen reunat on pyöristetty, jolloin työkalusta saa 
miellyttävän otteen pihtejä käytettäessä. 

Pituus 10 cm
Paino 176 g

Curl

Curl pitää sisällään erittäin laajan 
valikoiman työkaluja ja onkin mitä 
mainioin valinta ensimmäiseksi 
Leatherman monitoimityökaluksi 
tai lahjaksi joka on tehty kestämään 
pitkään. 

Pituus 10 cm
Paino 212 g



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

Leatherman Free ja 
magneettinen 
rakenne

Innovatiivisesta Leatherman Free 
mallistosta löytyvät monitoimi- ja 
taskutyökalut, jotka kulkevat kätevästi 
mukana kaikkiin arjen haasteisiin. 
Kaikki 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.

Free T2
8 työkalua
Paino 93,55 g
Pituus 9,3 cm 

Free T4 (myös eri väreissä) 
12 työkalua
Paino 121,9 g
Mitat: pituus suljettuna 9,3 cm 

MONITOIMITYÖKALUT



Tread LT

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

Paino 156 g

Tread Tempo

Tread Tempossa yhdistyvät tyylikkäästi 30 
työkalua ja laadukas Sveitsissä valmistettu 
kello. Tread Tempo suoriutuu vaivatta pienistä 
korjausoperaatioista niin kotona kuin 
matkoillakin, missä maailman kolkassa 
tahansa.

Paino 272 g

MONITOIMIRANNEKKEET

Matkoilla, töissä, arjessa tai juhlassa. Tread monitoimirannekkeessa 
työkalut kulkevat tyylikkäästi mukana ja ovat käytettävissä yllättävissä 
tilanteissa. 
 



Style PS

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

Pituus 7,5 cm
Paino 45 g

Micra
Sakset
Pituus 6,5 cm
Paino 51 g

MONITOIMITYÖKALUT

Squirt PS4

Näppärä Leatherman Squirt PS kätkee sisäänsä 
yhdeksän työkalua, joiden joukossa on sekä pihdit että 
sakset. Squirt PS on aktiivisen seikkailijan tai 
harrastajan perusvaruste. Pienestä koostaan 
huolimatta työkalu on ominaisuuksiltaan pikkujätti! 
Squirt PS kulkee kokonsa ja painonsa vuoksi kätevästi 
mukana niin konttoriin, kaupunkiin tai retkelle, vaikka 
avainnipussa. Oiva lahjaidea!

Pituus 5,5 cm
Paino 57 g



The Trigger-Action Mug 0.35L 

Juoma kuumana: 5 h
Juoma kylmänä: 8 h
Paino tyhjänä: 310 g
Mitat: 68 x 68 x 209 mm
Väri: vihreä, sininen, 
valkoinen tai musta 

Classic termospullo 
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.  Astianpesukoneen kestävien termospullojen ulkomuodosta ei ole tingitty, 
vaan suurimmat muutokset on tehty pullojen sisärakenteeseen. 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:  87 x 87 x 292 mm
Väri: sininen, musta tai vihreä 

Tilavuus: 0.47 l
Juoma kuumana 15 h
Juoma kylmänä 15 h
Paino tyhjänä: 460 g
Mitat: 80 x 80 x 265 mm
Väri: sininen, musta tai vihreä 

Termosmuki 0.47L 
Switchback

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 
esimerkiksi vaellusretkillä tai autoillessasi. 
Vuotamaton, astianpesukoneen kestävä ja 
BPA-vapaa. Sporttinen termosmuki moneen 
käyttöön!

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

Stanleyn termospullot tunnetaan kautta 
sukupolvien kestävyydestään. Stanleyn 
tuotteilla on 25 vuoden takuu. 



STANLEY TERMOKSET

TAKUU 25 VUOTTA 

Quick Flip 
Juomapullo 0.7L

Quick Flip 
Juomapullo 0.47L

Tilavuus: 0.47 l
Juoma kylmänä: 7 h
Paino tyhjänä: 320 g
Mitat:76 x 76 x 203 mm

IceFlow FlipStraw 
Juomapullo 0.65L

Esiin taittuvalla pillillä ja 
kantokahvalla varustettu 
The IceFlow juomapullo on 
loistava kumppani 
huolehtimaan neste-
tasapainosta kiireisenäkin 
päivänä.

Tilavuus: 0.65 l
Juoma kylmänä: 12 h
Paino tyhjänä: 380 g
Mitat: 81 x 81 x 241 mm

Quick Flip korkin rakenne helpottaa juomista sillä korkki aukeaa nappia 
painamalla, tällöin et tarvitse molempia käsiä juodaksesi vaan korkin 
avaaminen onnistuu näppärästi yhdellä sormen painalluksella. Kannen voit pitää 
kiinni ja avata vain juomista varten, näin pullon suu pysyy puhtaana ja hygieenisenä. 
Täysin BPA –vapaat ja astianpesukoneen kestävät materiaalit. 
Neljä upeaa väriä.

Tilavuus: 0.7 l
Juoma kylmänä: 12 h
Paino tyhjänä: 420 g
Mitat: 76 x 76 x 276 mm



Classic ruokatermos 0.7L

Kahvaton 0,7 litran ruokatermos pitää ruoan 
kuumana 15 tuntia, viileänä 18 tuntia. 
Ruokatermos on tiivis, joten voit kuljettaa 
vaikkapa valmiiksi lämmitetyn keiton päivän 
retkelle. Kestää astianpesukonepesun! 

Tilavuus: 0,7 l
Ruoka kuumana: 15 h
Ruoka raikkaana: 18 h
Paino tyhjänä: 620 g
Mitat: 99 x 99 x 217 mm

Classic Perfect-Brew 
Pour Over kahvinsuodatin

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

The Legendary Camp Mug 0.35L

Juoma kuumana: 1,5 h
Juoma kylmänä: 3 h
Mitat: 120 x 99 x 108 mm
Paino: 300 g



STANLEY TERMOKSET

The GO Everyday Tumbler 0.3L

The GO Everyday Tumbler on mitä mainioin termosmuki kaikenlaisien 
virvoitusjuomien nauttimiseen, niin kylmien kuin kuumienkin. 
Kansi edesauttaa juoman lämpötilan pysymistä haluttuna. 

Tilavuus 0,3l
Juoma kuumana 1,5 h
Juoma kylmänä 30 min
Mitat: 87 x 87 x 123,5 mm

TAKUU 25 VUOTTA 

Classic Ruokatermos + Spork 0.4L

Vaivatta mukana kulkeva pieni ruokatermos henkilö-
kohtaiseen käyttöön. Tyhjiöeristetyssä ruoka-
termoksessa kulkee mukana yksi lämmin ateria 
joka on helppo lusikoida laajasta suuaukosta mukana 
tulevalla sporkilla. Tämänkin täysin BPA -vapaan 
Stanley ruokatermoksen voit pestä 
astianpesukoneessa.

Ruoka kuumana: 7h
Ruoka raikkaana: 7 h
Mitat: 107 x 86,3 x 135 mm
Paino: 340 g



Aladdinin vuodesta 1908 alkanut toiminta jatkuu vahvana vielä tänäkin päivänä. Aladdin on yksi 
maailman johtavista ruoan ja juoman säilytykseen ja mukana kuljettamiseen keskittyneistä 
valmistajista. Aladdinin korkealaatuiset ja trendikkäät tuotteet ovatkin saavuttaneet ihmisten 
suosion ympäri maailman. Tyylikkäät tuotteet esim. toimistossa tai kotioloissa käytettäväksi. 
Lasermerkattu tuote on yksilöllinen lahja. 

CityPark Thermavac 1.1L *

Tilava termospullo, joka on suunniteltu 
käytettäväksi kaverin kanssa.  Korkki on 
samalla myös kaksi näppärää mukia! 
Kestää astianpesukoneen. Kolme väriä 
ja lasermerkkausmahdollisuus. 

Juoma kuumana: 25 h  
Juoma kylmänä: 25 h
Mitat: 112 x 112 x 293 mm 

Sopii kuumille ja 

kylmille juomille! 

* Toimitukset alkavat marraskuussa 2021



Chilled Thermavac 0.55L 

Chilled Thermavac on tyhjiöeristetty, silikonisella 
sormilenkillä varustettu juomapullo joka pitää 
juoman kylmänä peräti 9 tunnin ajan 
( 1,67 °C - 10 °C ). BPA-vapaa, astianpesukoneen 
kestävä, vuotamaton pullo. Sopii hienosti auton 
mukipidikkeeseen. Viisi raikasta värivaihtoehtoa.

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

Café Thermavac  
Leak-Lock 0.25L 

Leak-Lock kannella varustettu Café 
Thermavac pitää juoman tiivisti 
mukissa. Nämä täysin BPA -vapaat 
ja astianpesukoneenkestävä.

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 0.35L 

Mocca Thermavac termos-
mukin 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 0.47L 

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

Fresco Thermavac 0.6L  

Aladdin Fresco Thermavac on kaksitoimisella avausme-
kanismilla varustettu juomapullo, jonka upeat värit eivät 
jätä ketään kylmäksi. Pullo voidaan avata perinteisesti 
korkista, tai mikäli halutaan lisätä juoman sekaan vaikka 
jääpaloja, voidaan pullon kaula kiertää irti. Tällöin myös 
pullon peseminen onnistuu helpoimmin.

Juoma kylmänä: 10 h
Paino tyhjänä: 300 g
Mitat: 75 x 75 x 274 mm

Café

Mocca

Java

Chilled Thermavac

Fresco

ALADDIN



Ledlenser K4R 

Uudistettu, pienikokoinen K4R kulkee mukana 
vaivatta esimerkiksi avaimenperänä. 

Koko: 52 x 25 mm
Paino: 25 g 
120 / 80 / 20 lm   

Mahtava valikoima kattaa vaihtoehdot käsi- ja otsavalaisimista aina työvaloihin ja retkeilijän lyhtyihin 
saakka. Valovoimaa kotiin, harrastuksiin ja vaativaan ammattikäyttöön! Ledlenserin ilmiömäinen 
optiikka takaa uskomattoman tasaisen valokeilan ilman häiritseviä varjostumia, ja tehokkaat ledit 
pitävät huolen siitä, että valovoimaa riittää aina kun sitä tarvitaan. Huippumallien valo-ohjelmat taas 
tarjoavat luotettavuutta erikoistilanteisiin. 

Jopa 7 vuoden takuu tekee Ledlenseristä luotettavan valinnan, jokaiseen valaisutarpeeseen. 

Ledlenser K6R Safety 

K6R Safety avaimenperälamppu antaa turvaa pimeässä 
liikkujalle, paitsi valon, myös henkilökohtaisen turvahälyttimen 
muodossa.  Pienikokoisessa Ledlenser K6R Safety 
-avaimenperävalossa on näppärään valaisimeen liitetty nopea ja 
helposti saatavilla oleva hälytysääni, sekä voimakas strobovalo. 
Lisäksi jopa 400 lumenin kirkas valo valaisee turvallisesti 
ympäristöä, tai toimii huomiovalona juuri silloin kun sitä
tarvitsee. Monikäyttöinen ja näppärä lahja kaiken ikäisille 
käyttäjille. Ladattava, innovatiivinen K6R Safety on 
huomaamaton kantaa taskussa tai käsilaukussa! 

Koko: 66 x 30 mm
Paino: 32 g 
400 / 200 / 20 lm 



Tekniset tiedot

Leveys: 74 mm
Pituus: 96,5 mm
Korkeus: 24 mm
Paino: 115 g
Valoteho: 150 / 10 lm
Latausaika: 150 min
Langaton lataus 
( latauslaite ei sisälly )

Lite Wallet  
 
Tyylikäs, aidolla nahalla päällystetty, Ledlenser Lite Wallet on innovaatio jossa yhdistyy näppäränkokoinen 
lompakko sekä aina käsillä oleva valaisin. Lite Walletiin saa sopimaan useita maksukortteja, henkilöllisyys-
todistuksen, 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. 
Sisälle mahdollista tehdä yksilöllinen lasermerkkaus. 

P5R Core

P5R Core on kompakti käsivalaisin, jota on 
näppärä kuljettaa taskussa. Valaisin on pöly- ja vesitiivis.  
Magneettilataus helpottaa päivittäistä käyttöä.

Valoteho: 500 ( boost ) / 350 / 130 / 15 lm
Akku: Li-ion 750 mAh 3,7V
Paino: 106 g ( sis. akku )
Pituus: 123 mm

P3 Core

Paristokäyttöinen, erittäin  
kevyt P3 Core on luotettava
perusvalaisin jokapäiväiseen käyttöön. 

Valoteho: 90 / 50 / 15 lm
Paristokäyttöinen
Paino: 42 g
Pituus: 96 mm



OTSAVALAISIMET 

MH3 otsavalaisin 

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

MH5 otsavalaisin
Ladattava 

Kevyt ja helppokäyttöinen valaisin. Voidaan irrottaa 
pääpannasta ja käyttää klipsillä varustettuna 
käsivalaisimena.

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



FinancialTool RFID Blocking Wallet

Lompakko joka suojaa maksukortteja 
luvattomalta skannaukselta sekä monitoimityö-
kalu samassa paketissa! Kortit ja rahat säilyvät 
varmassa tallessa kahden ruostumattomasta 
420 -teräksestä valmistetun levyn välissä, joita 
Cash Wrap Strap™ pitää jämerästi yhdessä.

S-Biners & Carabiner

Nite Izen valikoimista löytyy
hyvä valikoima erilaisia 
karabiinihakoja ja S-binereita, 
joita voi käyttää pikkutavaroiden 
ripustamiseen, kiinnittämiseen, 
tai päivittäisessä käytössä 
esimerkiksi kätevänä 
avaimenperänä.

Tutustu valikoimaan 
verkkokaupassamme! 

DoohicKey -avaimenperätyökalu

Näppärä, pienikokoinen ruostumattomasta 
teräksestä valmistettu avaimenperätyökalu!

Ruuvimeisselii
3 x Kiintolenkki: 1/4”, 5/16” ja 3/8”
Mitta
Pakettileikkuri
Pullonavaaja

FinancialTool Wallet

Monitoimityökalu jossa säilytät rahat ja kortit. 
Tästä löytyy niin kiintoavaimet, ruuvimeisselit, 
pullonavaaja, mitta kuin siklikin ja rahoista 
huolehtii Cash Wrap Strap™. 
90.5mm x 58.5mm x 3.5mm.

SlapLit LED Slap Wrap, Led -heijastin

SlapLit on LED-valoin varustettu heijastin, joka 
kiertyy näppärästi käsivarren tai vaikka nilkan 
ympärille.  Heijastimessa on valittavissa kaksi 
valotoimintoa jatkuva tai vilkkuva valo.

TagLit Magnetic LED Marker

TagLit LED -heijastimen kiinnität vaatteeseen, 
reppuun tai laukkuun näppärästi magneetti-
sesti. Voimakkaalla Neodyymimagneetilla 
TagLit pysyy varmasti paikallaan. TagLitin 
neljä kirkasta LEDiä takaavat, että sinut 
havaitaan pimeässä. TagLit LED -heijastin on 
loistava valinta pimeällä liikuttaessa.

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. 

OTSAVALAISIMET 




