


Wild Fox Trade - Eräkettu OY   
+ 358 3 21 21 21 9, timo@melonta.fi

Yksikin hiljainen sade
saa ruohon viheriöimään paljon voimakkaammin. 

Niin meidänkin suunnitelmamme
kirkastuvat hyvien ajatusten vaikutuksesta.

Olisimme autuaita, jos aina eläisimme nykyhetkessä
ja käyttäisimme hyödyksemme kaikki osaksemme tulevat sattumat 

kuin ruoho, joka tuntee korsilleen langenneen
vähäisimmänkin kasteen vaikutuksen,

emmekä tuhlaisi aikaamme menneitten laiminlyötyjen 
mahdollisuuksiemme hyvittämiseen,

jota me kutsumme velvollisuudeksemme.

Me viivymme vielä talvessa, vaikka on jo kevät.

H.D.Thoreau

Melonta on äärimmäisen monipuolinen ja hauska laji, joka tekee 
hyvää. Hyvillä varusteilla ja asiantuntevilla neuvoilla sekä alkuun 

että eteenpäin pääsee entistä mukavammin.

Melojana voi aina kehittyä ja melomalla voi löytää uusia 
mahdollisuuksia omasta itsestä, luonnosta ja lähimmäisistä.

Yksi tai kaksi lapaa, pitkä tai lyhyt mela, kanootti tai kajakki,
koski tai järvi, joki tai meri. Melonta yhdistää. Toisille se on

itsetarkoitus, toisille väline, useimmille molempia.

Vesillä nähdään!

Timo Lehtonen
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www.aquabound.com
Aqua-Bound melat ja pumput

Aqua-Boundin melat tarjoavat loistavia vaihtoehtoja 100-400 euron hintaluokassa. AB:n melat 
ovat kevyitä ja kevyesti melottavia ja käytännössä erittäin kestäviksi havaittu. 

Ray sarja

Suositun Ray sarjan meloissa on ainutlaatuinen lapa, joka kaasuavusteisen injektiovalun ja 
kuituvahvistuksen avulla saadaan erittäin kevyeksi, yllättävän jäykäksi ja silti erittäin 
huolettomaksi ja iskunkestäväksi. Edullisemmissa versioissa vahvistuskuituna on lasikuitu, 
kalliimmissa hiilikuitu. Kaikissa käyetään Aqua-Boundin abX erikoishartsia, joka on 
huomattavasti vahvempaa kuin normaalit hartsit.

Varren materiaaliksi on useita vaihtoehtoja, kuten täysin pinnoitettu alumiini, lasikuitu ja hiilikuitu. 
Ray sarjan kuituvarsiin on tarjolla erittäin suosittu ja lähes särkymättömäksi osoittautunut TLC 
lapakulman säätö. Uutena vaihtoehtona on tarjolla myös Posilock säätövarsi, joka on 
ulkonäöltään sirompi ja painaa 14 grammaa vähemmän.

Surge, Swell ja Spindrift

Superkevyet käsinlaminoidut Surge, Swell ja Spindrift mallit saa myös portaattomalla 
pituuden ja lapakulman säädöllä. Varsi on parasta T-700 hiilikuitua, jota käytetään yleisesti 
mm. suihkulentokoneissa. Lavaksi voit valita kennoytimellisen monikerroshiilikuitulavan tai 
vastaavan läpikuultavan monikerros lasikuitulavan.

Lapsille ja nuorille

Yhtenä harvoista valmistajista AB valmistaa myös lapsille laatumeloja. Järvi ja merimelontaan 
tarkoitettu Sharkie on lapamuodoltaan symmetrinen, joten oikea lapa on aina oikealla ja vasen 
vasemmalla enempiä miettimättä. Varsi on ohut hiilikuituvarsi ja lavoissa on sama 
kuituvahvisteinen abXII rakenne kuin aikuisten Ray sarjan meloissa. Hammerhead on aito 
laadukas koskimela pienimmille koskimelojille.

Koskeen ja kanoottiin

Huoleton ja pitävä Shred on yksi suosituimmista koskimeloista. Kuituvahvisteinen abX lapa 
on erittäin kestävä, samoin T-700 Hiilikuituvarsi. Saatavissa myös neliosaisella lasikuituvarrella 
ja ns. hybrid mallina, jossa hiilikuituvarteen yhdistetään lasikuituvahvisteinen abXII lapa.

Odyssey on pitävä ja huoleton kanoottimela, monen mielestä yksinkertaisesti paras, vaikka ei 



edes mitenkään hävyttömän kallis. Todellinen työkalu, jota käyttää ilokseen. Odyssey on 
saatavissa myös SUP pituuksissa!

Pumput

Aqua-Bound Bilgemaster on pumppujen maailmassa käsite. Erittäin tehokas (puoli litraa vettä 
/ veto ja  heittää veden kauas, ei lorise takaisin...), ergonominen (ei jää sormet väliin...), 
kestävä (rosteri mäntä, purettava / puhdistettava rakenne), hyvin kelluva (myös vedellä 
täytettynä) jne. Yksinkertaisesti todella hyvä pumppu.

Takuu
Kaikilla AB:n meloilla on kahden vuoden takuu, joka kattaa materiaali- ja valmistusvirheet. AB:n 
melat ovat erittäin kestäviä ja särkymismäärät alan pienimpiä. Jos ongelmia silti ilmenee, ne 
hoidetaan nopeasti ja mutkattomasti!

Kajakkimelat

Ray sarja

Manta-Ray, reilunkokoinen lapa urheilulliseen melontaan
Sting-Ray, pienempi lapa pidemmille matkoille ja kevyemmille melojille
Eagle-Ray, pitkä ja kapea merilapa, pääosin vain tilauksesta

- Yellow Start, GF-Abx lapa, pinnoitettu alumiini varsi, 2 os., 0/ 60°, 1026 gr 119,00
- Yellow G, LK-varsi, GF-Abx lapa, 1 0s. 55° 950 gr. Jämäkin hintaluokassaan. 129,00
- White Hybrid, Carbon varsi, GF-Abx lapa, 0/ 60°, 2 os. 865 gr 169,00
- White Hybrid TLC / Posilock, 2 os. säädettävä lapakulma, 887 gr 179,00
- Black All Carbon TLC / Posilock, 2 os. säädettävä lapakulma, 836 gr 229,00

Surge, Swell, Spindrift  Käsinlaminoitu huippumela 
Surge on leveä ja kyhyt pystylle tyylille, Swell iso pitkä merilapa, Spindrift pieni ja kapea

- Color Glass Plus, säätövarsi 205-220, vapaa lapakulman säätö, 810-850 gr 299,00
- CarbonCarbon Plus, kuten yllä mutta täyshiilikuitu, 700-750 gr 399,00
- CarbonCarbon, kiinteä 0/60 2 os. varsi, täyshiilikuitu, 670-720 gr 389,00

Shred, suosittu ja kestävä koskimela, erittäin pitävä lapa, hyvä ote
Splat, pienempi lapa, samat hyvät ominaisuudet, kevyempi, vain 1 osaisena

- Black, Carbon / Cardon-abX, 30°, 907 - 978 gr 229,00
- Yellow, GF / GF-abX, 30°, 1027 - 1091 gr 145,00
- Yellow, GF / GF-abX, 30°, 4 os. 1140 gr 159,00
Sharkie ja Hammerhead, kevyet juniorimelat koskeen ja retkelle, täyttä laatua alk. 135,00

Kanootti- ja SUPmelat

AB Odyssey 7” Carbon / carbon abX, n. 665 gr. ww 139,00
AB Odyssey 7” SUP Carbon / carbon abX, n. 860 gr. 179,00
Freedom SUP Säädettävä 70-80”. Hiilivarsi, lasivahvisteinen PR lapa, 820 gr. 179,00

Bilgemaster pumppu, 36 tai 43 cm.   37,90

Tipparenkaat, pari     6,50



      
www.bendingbranches.com

Braches LLC on maailman suurin laatumelojen valmistaja. Vuodesta 1982 toiminut 
yritys suunnittelee ja valmistaa melansa huolellisesti ja panostaa vahvasti tuotekehitykseen.
Upeat puu- ja puukomposiittirakenteiset kanoottimelat ovat tunnettuja kautta maailman ja 
tuottavat omistajilleen nautintoa myös silloin kun ei ehdi melomaan. 

Bending Branches puumeloissa on ainutlaatuinen Rockgard vahvistus lavassa, joka 
tekee niistä kuusi kertaa kestävämmän kuin normaali puulapa. Kalliimmissa 
puuvartisissa malleissa varsi on laminoitu 21 kerroksesta. Osa puumeloista on saatavissa 
myös T-700 hiilikuituvarrella. Black Pearl on kokonaan parasta hiilikuitua ja painaa alle 400 gr.

Valikoimiin kuuluu myös puu- ja puu-komposiittirakenteisia kajakkimeloja ja edullisempia 
muovilapaisia kajakkimeloja, joiden varreksi voi valita alumiinin, lasikuidun tai hiilikuidun. Kahteen 
viimeiseen saa myös portaattoman Ferrule PLUS säätövarren. 

Kajakkimelat

Bounce, mukava perusmela, ainutlaatuinen pehmeä ja lämmin ote, 1040 gr.   99,90
Slice + Carbon säätövarsi 205-220, 215-230, 870 gr 209,00
Slice / Glide + GF  säätövarsi 205-220, 215-230, 990 gr 169,00
Sunrice GS, 990 gr. 115,00
Whisper, edullinen perusmela, aito BB, asiallinen lapa. 1040 gr.     69,00
Navigator, varsi T-700 hiilikuitu, lapa musta paju + rockguard, 790 gr. 339,00
Angler Classic, 990 gr. 175,00
Angler Scout, 1050 gr. Angler sarjan melat on suunniteltu nimenomaan 119,00
Angler Ace, 880 gr. kajakkikalastukseen ja niiden suosio kasvaa 249,00
Angler Pro, 850 gr. kajakkikalastuksen kasvun myötä nopeasti. 369,00

Kanoottimelat

BB Twig kevyt junnumela, lehmus, 397 gr   45,00
BB Loon, Lehmus / vaahtera, 567 gr   69,00
BB Traveler, Lehmus / Leppä, 567 gr,   75,00
BB Expedition Plus, Supervahva suomalaisten suosikki, 680 gr, ww 159,00
BB Sunburst XL Plus, 482 gr 229,00
BB Special #1in US, mutkavarsi, lehmus, vaahtera, leppä, 624 gr 109,00
BB Viper double bent expedition, täysin vahvistettu, ainut lajissaan, 652 gr, ww* 169,00
BB Black Pearl 100 carbon, bent, 397 gr, vahvin lajissaan 249,00



Esquif kanootit www.esquif.com

Esquif kanootit suunnitellaan ja valmistetaan Kanadassa puhtaasti melonnan ja 
melojan ehdoilla. Esquifin omistaja Jacques Chasse on intohimoinen meloja ja 
kanoottisuunnittelija, joka ei paljoa perusta mainostamisesta tai oman hännän nostamisesta, 
vaan haluaa yksinkertaisesti tarjota melojille maailman parhaita kanootteja. Kanoottien 
suunnittelijat ovat alan huippuja, osa malleista on Jacquesin omasta kynästä. 
Rakennevaihtoehtoja on useita ja kaikissa käytetään vain parhaita materiaaleja. 

Esquif kanoottiin voit luottaa. Kunhan tiedät mitä kanootiltasi haluat ja mitä sillä aiot tehdä, 
Esquifilta löytyy oikea malli, jossa kaikki on valmiiksi mietitty. Mitat, materiaalit ja sopivuus eri 
käyttötarkoituksiin löytyy erikseen ladattavasta sopivuustaulokosta, erakettu.com - etusivu.

Klassikot
Esq. Prospecteur Paras. Kaikkeen. Jos yhdellä pitää mennä. 2190,-
Esquif Presage Todellinen yleiskanootti laadusta tinkimättä. 2190,-
Esq. Prospec. 17 Iso isojen retkien kanootti, parasta Esquif laatua 2290,-
Esquif Canyon Isommallekin lastille, suurempaankin seikailuun, #1 US 2290,-
Champlain Kevlar Ultra kevyt ja kevytkulkuinen kaunis klassikko 100 v. 3390,-

Soolot ja soolo-tandemit
Esquif Echo Nautiskelijan Royalex soolo sileän taiteiluun 1990,-
Esquif Breeze Kevyt AllRound soolo Royalitesta 1950,-
Esquif Avalon Kevyt ja kevyesti melottava Royalite säätöpenkillä 2190,-
Pocket Canyon Leikkisä, kevyt ja kompakti kaksikko lyhyemmille retk. 2150,-

WW
Esquif Vertige* Koskisoolo C1, satulapenkki, verkot jne. (svh.2730,-) 2290,-
Esquif Vertige X* Koski Tandem, satulat, remmit verkot jne. (svh. 3390,-) 2590,-
Prelude** ww creekkeri perinteisellä ulkonäöllä, KUIVA 2290,-
L´edge Lite Uuden ajan koskari kunnon kanteilla, UUSI ELÄMYS 2290,-
L´edge Lite open Sama puulaidoilla ja avoimella kannella 2590,-

Kalastus ja metsästys
Mallard Green Todella kevyt kalastus- ja metsästyskanootti 1890,-
Mallard Camo Upea maastoväritys, todella kevyt (n. 20 kg) 1990,-
Heron Green* Isompi isompiin seikkailuihin, silti kevyt (max  3 HP) 2190,-
Heron Camo Upea maastoväritys 2290,-

Muitakin malleja tilaamalla! * merkityt rajoitettu erä. ** merkityt vain tilaamalla, voi löytyä hetikin.



Jackson kayak syntyi 10 vuotta sitten, pahimman taantuman aikana, jolloin useimmat 
kajakkivalmistajat olivat enemmän ja vähemmän vaikeuksissa.

Moninkertainen maailmanmestari ja kajakkisuunnittelija Eric Jackson uskoi unelmaansa ja teki 
siitä totta. Muiden vähentäessä tuotekehitystä ja karsiessa valikoimaa, Jackson panosti 
kehitykseen ja valloitti sektorin toisensa jälkeen. Parissa vuodessa siitä tuli ykkönen 
koskikajakeissa ja asema on säilynyt vahvana 7 vuotta. 2011 aloitettu kalastuskajakkisarja 
nousi markkinajohtajaksi reilussa vuodessa.

Jacksonkayakin menestykseen on monta syytä, yksi niistä lukee isolla tehtaan seinällä: 
Rakenna se kuin se olisi omasi. Kajakit ovat erittäin ergonomisia, hyvin varusteltuja, 
innovatiivisiä, kestäviä ja erinomaisia meloa. Made in USA.

www.jacksonkayak.com
Koskikajakit

Playboats

RockStar 2014 std. S-M-L 1250,00
Rock Star 2014 comp. S-M-L limited warranty 1450,00
Star series star, allstar, superstar 1199,00

Riverplay

Fun 2Fun, Fun, 4Fun 1099,00
Fun Runner 60, 70 1099,00

River / creek

Zen 55, 65, 75 1199,00
Karma S - M - L 1199,00
Hero Hero, SuperHero 1099,00

Kids / Youth Fun1, Fun 1,5, Shooting Star, Kickside   799,00

Koskikaksikko Dynamic Duo 1599,00

Joki- ja retkikajakit

Rogue 9. 10. 1059,00
Journey 13,5. 14. Peräsin asennettuna +200 1250,00

Kalastuskajakit, kaikkissa mm. patentoitu Hi-Low istuin vakiona, useimmat täysin varusteltu!

Cruise 10 Angler   999,-
Cruise 12 Angler* 1099,-
Coosa* 1250,-



Cuda 12 1350,-
Cuda 14 1450,-
Big Rig 1590,-
Big Tuna 1790,-
Peräsin asennettuna +200,-

Mökkikajakit

Regal - 135 kg  650,00
Day Tripper - 135 kg   850,00

SUP-laudat, kaikki iskunkestävää ww muovia! 

SUPerCharger 295 / 91 cm 26 kg -110 kg W W   899,00
SUPerNatural* 353 / 89 cm 29 kg -135 kg Rec. / Tour   999,00
SUPerFISHal* 353 / 89 cm 31 kg -135 kg Fishing 1099,00

Myymme vuosittain satoja Jackson kajakkeja, joten useimmiten se oikea löytyy heti 
varastosta. Jollei, seuraava kontti on lähdössä pian. Kysy lisää myyjältäsi!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sandiline

Sandiline tunnetaan tyylikkäistä, toimivista ja kestävistä melontavarusteistaan. Kaikki tuotteet 
ommellaan käsityönä Sloveniassa käyttäen parhaita materiaaleja. Tässä tuotteet joita 
pyrimme pitämään jatkuvasti varastossa. Muita tuotteita saa erikseen tilaamalla. 

Sandiline tuotevalikoima kehittyy jarkuvasti, ja meillä on ilo olla mukana kehityksessä! 
Seuraavksi tulossa täysin uusia tuotteita vaativaan merimelontaan. www.sandiline.com

FreeStyle Combo 4L Kevlar LS Paras ja kuivin combo freestyleen 290,00
FreeStyle Combo 4L Kevlar SS Lyhythihainen versio 249,00
Extreme Dry Jacket 4L Todella kuiva ja kestäväksi havaittu Dry Top 279,00

Jacket Race LS Tyylikäs ja toimiva 10000/10000 semi dry top 109,00
Jacket BCS Edullinen, hengittävä, vedenpitävä melojan perustakki   79,00

Flex AirSplash Shorts Uudenlainen neopreenishortsi antaa ihon hengittää   57,00
Double Pants 3/4 Toimiva yhdistelmähousu 3/4, sisällä neoshortsit 109,00

Superflex Skin Shirt 05 LS Ohuen ohut superjoustava kalvotettu neopreenipaita   63,00

Sandi Low Shoe Matala, hyvin jalassa pysyvä melontatossu   33,00

Varastotuotteiden valikoima täydentyy jatkuvasti. 



Kajakit, kanootit ja melat

Lettmann on yksi maailman tunnetuimpia ja arvostetuimpia kajakkivalmistajia. Perheyrityksen 
puolivuosisatainen taival on ollut menestyksekäs ja täynnä suuria innovaatioita.

Kajakkien laatu on ehdottomasti parasta mitä on. Alkaen suunnittelusta jatkuen 
jokaiseen tuotantovaiheeseen ja aina kiillotukseen ja laadunvarmistukseen asti. Nämä on 
tehtaalla valmiiksi tehty ja tarjoavat huolettomia melontapäiviä vuosikymmeniksi.

Lettmannin kehittämä DCS rakenne, jossa yhdistetään kennorakennetta ja diolen- ja lasikuituja 
epoksihartsilla on yksi lujimpia, erittäin kevyt ja yllättävän edullinen. Paras materiaali 
retkikajakkiin useimmille. Vielä kevyempää hakeville on tarjoalla LCS, jossa kuidut ovat hiili- ja 
aramidikuitua. Viimeiset grammat saa pois VCS rakenteella, joka tehdään vakuumissa.

Läpinäkyvät laipiot tuovat lisää valoa pakkaustiloihin, ja luonnollisesti ne on varustettu 
goretex venttiilein, luukut ei pullistele eikä laipiot pauku. MAC3 ohjaamorakenne tarjoaa 
portaattoman ergonomisen jalkatuen lisäksi portaattomasti säädettävän selkätuen, 
portaattomasti säädettävän istuimen ja säädettävät reisituet. Evä- ja peräsinvaihtoehtoja on 
useita, uusimpana evän ja peräsimen parhaat puolet yhdistävä eväperäsin. 

Laajasta Lettmann mallistosta löydät kajakin lähes jokaiseen tarpeeseen. 
Koemelonta on ilmainen ja osa malleista on koemelottavissa ympäri Suomen, koko valikoima 
löytyy Nokialta.

Ergonom Pro melaa voisi verrata lentokoneen siipeen. Sen muotoilu lavan kärjestä lavan 
kärkeen on hydrodynaamisesti loppuun asti mietitty ja täydellisesti yhteensovitettu ihmisen 
ergonomiaan. Lopputuloksena äärimmäisen tehokas ja silti kevyesti melottava mela, jonka 
uinti on eleetöntä ja rauhallista. Parempaa melaa voi vain kuvitella... 

Lettmann kanootit ovat osoittautuneet äärimmäisen luotettaviksi ja monikäyttöisiksi. Jos 
etsit kanoottia joka on todella huoleton ja kestävä, soveltuu joelle ja järvelle, yksin - kaksin ja 
jopa kolmin melontaan, kannattaa kokeilla Trapperia.

Hinnat alkaen hintoja vakiovarustein, osa malleista varastotuotteina vain lisähintasilla 
lisävarusteilla, tilaamalla saa kaikkea...

www.lettmannkayaks.com

Melat Ergoissa aina mutkavarsi oletuksena

Blacklight Blacklight! Nyt Lettmann laatua!   689,-
Ergonom Pro ww 70% hk / 15% lk / 15% aramidi, matrix  nanoepoksi   499,-
Ergonon Pro tour Sama retkiversiona, saatavissa myös säätövarrella   499,-
Ergonom Pro Ext. Vahvistettu versio karuimpaan koskimelontaan!   535,-
Säätovarsi   +75,-
Nordic LCS Vario wing kuppimela kuntoiluun ja merelle säätövarrella     465,-
Nordic Junior lasten ja nuorten kuppimela radalle, kaksi kokoa   229,-
Crossfire edullinen ja asiallinen koskimela harrastuksen alkuun     85,-
Tourist Edullinen ja huoleton perusmela, kaksiosaisuus +10,-     55,-
C-Rent Edullinen, jämäkkä peruskanoottimela     32,-



Kajakit

UUTUUDET

Biskaya Todella leikkisä, tukeva, nopea, lähes täydellinen 2390,-
535 / 53,5 cm. 20 / 25 kg. 295 L. 150 kg. 
- Oletuksena suomessa Kajak-Sportin uusi evä ja etupäiväluukku
(+200) MV tilauksesta, muutamia varastossa samaan hintaan.

Skinner Täysin uusi, nopea, suuntavakaa, hauska ja über kaunis 2390,-
560 / 54 cm. 20 / 25 kg. 280 L. 125 kg.
Oletuksena suomessa Lettmannin uusi evä ja etupäiväluukku (+200)

S-M koon melojille
Eski 475 475 / 55 cm. 17 / 21 kg. 270 L. 115 kg. 1999,-
Aurora LV 500 / 57 cm. 18 / 23 kg. 285 L. 125 kg. 2290,-
Godthab Knee Box LE 520 / 52 cm. 19 / 24 kg. 270 L. 135 kg. Kiintoevä. 2359,-

M-L koon melojille
Eski 530 DCS 530 / 55 cm. 20 / 25 kg. 316 L. 150 kg. 2290,-
Archipel TouringPlus 525 / 58 cm. 20 / 25 kg. 350 L. 160 kg. 2290,-
Archipel LV 525 / 57 cm. 20 / 25 kg. 320 L. 145 kg. 2290,-
Tasman HV 525 / 58 cm. 20 / 25 kg. 355 L. 165 kg 2290,-
Magellan TouringPlus 550 / 58 cm. 20 / 25 kg. 367 L. 165 kg. 2290,-

L-XL koon melojille
Meridian HDPE T.Plus 520 / 59 cm. 27 kg. 396 L. 180 kg. 1790,-
Baikal Touring Plus 540 / 61 cm. 26 kg. 413 L. 210 kg. 2390,-

Kuntoiluun ja nopeaan retkimelontaan
Speedliner Touring Plus 585 / 53 cm. 22/26 kg. 389 L. 165 kg. 2350,-
Streamliner S 520 / 52 cm. 16,5 / 20 kg. 330 L. 140 kg. 1895,-

(L tehdastilauksena samaan hintaan + tk)

Poolokajakit
Blade PE Full Fit 299 / 59 cm. 12,5 kg. Meloja 40-90 kg. 845,-
Blade PE Club* 745,-
Strike / Blade 2 / Fighter 2 DCS / LCS / VCS 1099 / 1499 / 1979,- Vain tilauksesta!

Lettmann kajakkien tehdasasenteiset lisävarusteet ja optiot
Etupäiväluukku boxilla asennettuna (Godthab boxi ei lisähintaa)   200,-
Evä peräsimen sijaan   120,-
Balance peräsin Flip off tai race peräsimen sijaan    160,-
LCS (carbon-aramide) runko DCS:n sijaan alk.   770,-

Kanootit
Trapper 450/3 450 / 95 cm. 39,5 kg. 890 L. 330 kg. 1390,-
Trapper 518/4* 518 / 97 cm. 49 kg. 1000 L. 500 kg. 1750,-



NRS melontavarusteet ovat monille melojille tuttuja jo vuosien ja vuosikymmenten takaa. 
NRS:n valikoima on erittäin laaja, ja se on lähes kokonaisuudessaan myös Suomalaisten 
melojien saatavilla. Tässä luetellut tuotteet ovat Suomessa varastoitavia tuotteita, muita 
toimitetaan tilauksesta.

NRS tunnetaan laajan valikoiman ohella jatkuvasta tuotekehityksestä, korkeasta laadusta ja 
oikeasti toimivasta takuusta. Neljässä vuodessa NRS tuotteiden myynti Suomessa  on yli 
viisinkertaistunut ja kasvu jatkuu.

Jos etsimääsi NRS tuotetta ei löydy listalta, aina kannattaa kysyä. Parhaimmassa 
tapauksessa lähetys US:asta on juuri lähdössä ja saat tarvitsemasi nopeasti ilman lisäkuluja.

Anorakit
Revolution Täysin uudistunut huippuanorakki vaativaan käyttöön 359,00
Flux Huippuanorakki freestyleen ja aktiivimelontaan 270,00
Endurance Kevyt, mukava, tyylikäs. Ei latekseja, sadetiivis.   83,90

Paidat
Foundation Tee Tekninen mukava melonta T-paita, hyvä UV, kuivuu nopeasti   35,00
Hydroskin Vest Uudenlainen monikerros ”märkä”paita, toimii!   60,00
Wavelite LS Ultralämmin melontapaita kylmille päiville, myös lasketteluun!   89,00

Housut
Hydroskin Shorts uuden ajan neo shortsit, toimii!   65,00
Wavelite Pants Kylmän päivän housut kuorihousujen alle, tai after melontaan   88,00
Black Rock Melojan kuorihousut vertaa vailla, myös koskeen 169,00
Rodeo Pants Ohut mutta lämmin, polvitoppaukset ja nilkkavetskarit   95,00

Kokoasut
Inversion Triton kuoripuku tuplavyötäröllä, todelliseen käyttöön! 995,00
Crux Uusi  kuoripuku Eclipse kankaalla ja loistavalla istuvuudella 809,00
Farmer John Laadukas perinnehaalari parasta terraprene neopreenia 135,50
LIttle John Lyhytlahkeinen haalari, pitää tärkeimmät lämpimänä   99,00
Youth Shorty Lasten kokohaalari, HI VIS yksityskohdat   65,00

Melontatossut
Freestyle Mukava huipputossu ahtaisiinkin paikkoihin   52,50
Desperado Paras allround melontatossu, puolipitkä varsi, kunnon pohja   52,00
Comm3 Värikoodattu ammattitossu kovaan käyttöön   49,90



Rodeo Ohut mutta erittäin pitävä ja kestävä   38,00

Käsineet
Toaster Mitts Lämpimin melontalapanen, silti hyvä melatuntuma   46,95
Guide Sormenpäät avoinna, pitävä, ohut neo   19,00
Crew Titaani pinnoite antaa lisälämpöä, helppo pukea, pitävä   20,95
Rapid Ohut pitävä melontahanska kesäkäyttöön   31,50
Mystery Kumipinta, ei kastu läpi, ohut mutta lämmin   37,00
Propulsion Varamelaksi, eskimoreeniin, surffailuun   37,90
Hydroskin MUKAVAT, ei kastu vettä nähdessään kuten perus neo   41,90
Rogue Kuiva / vesitiivis / lämmin   46,90

Päähineet
Lower Salmon Melojan lierihattu, nylon, sivuverkot, kaulapanta   39,90
River of No Return Pehmeä Canvas, mukava aamusta iltaan, leveä lieri ympäri   39,90
Mystery Storm Tiivis umpihuppu koskeen ja kylmiin keleihin   36,90
Mystery Sea Puoliavoin ”umpihuppu” lipalla meri- ja retkimelontaan   36,90
Wavelite Polartec huppu   29,90

Melontaliivit
Vista Myydyin NRS, mukava ja helppo, isot venyvät taskut   85,00
Ninja Huippumukava huomaamaton liivi, pieni, silti 70N yms. 135,50
Chinook Erityisesti kajakkikalastukseen tehty,  tosi mukava ja monip. 115,00
Zoya Naisten leikkauksella, isot taskut ja lämmittelytaskut, iso noste 105,00
Zen Ninjan pohjalta kehitetty reskutus- / ohjaajanliivi n. 80 N. 209,00

Melat
PTR Jämäkkä perusmela symmetrisellä iskunkestävällä lavalla   69,00

Turvallisuus- ja pelastusvälineet
Safety Kit Pumppu, Sea melakelluke, iso sieni, pilli   73,50
Sea melakellukse Iso, kaksoiskammio, kevyt, helppokäyttöinen, Hi Vis   52,50
Foam float Hetivalmis melakelluke   31,50
Wedge Kompakti pelastusköysi liivin alle, n. 17 m. 430 kg.   49,90
Rasta Comp. Super kevyt ja kestävä dyneema köysi, +21 m, n. 1200 kg   69,90
Storm Whistle Maailman paras ja kovaäänisin pilli     9,95
Pilssipumppu Jopa 30 litraa minuutissa! Integroitu kelluke.   20,95
Boat Sponge Iso kajakkisieni, tehokas ja kestävä     7,95
Pilot / Co Pilot Turvallinen, tehokas ja innovatiivinen pelastusveitsi   48,00
Sea Tow Line Pro hinausvyö pitkällä köydella merimelontaan   69,00
Tow Tether Joustava hinausköysi + karabiini, 48-84 tai 84-135 cm, alkaen   33,00

Muut NRS tuotteet
Lisäksi varastoimme mm. supertiiviitä Hydrolock kuivasäkkejä ja karttalaukkuja, Whangunai 
kännykkäpusseja, Cotton Mouth nenänsulkijoita, kansiheloja, lateksimansetteja ja sukkia, 
kyynärsuojia, Bill´s Bag HD varustereppuja ja paljon muuta! Kysy ihmeessä!



Ophion on uudehko Slovenialainen melavalmistaja, jonka melat ovat tehokkaita, 
kestäviä, innovatiivisia ja mukavia meloa. Lisäksi ne ovat hinnaltaan kohtuullisia ja 
yksilölliset toiveet voidaan toteuttaa kohtuu ajassa kohtuullisin kustannuksin. Liki kolmannes 
meloista on Custom made, eli erikseen tilattuja. Omistaja Sasa Rejec suhtautuu työhönsä ja 
jokaiseen asiakkaaseensa äärimmäisen kunnioittavasti ja sekä yksilölliset toiveet että 
reklamaatiot sujuu todella jouheasti. Tyypillinen tehdastilaus kestää 2-8 viikkoa, useimmiten 
lähempänä kahta kuin kahdeksaa.

WW melat

Core Kennolapa, todella vahva ja hyvä meloa
- Hiilikuitu kenno/foam lapa, saumaton täyshiilikuitu mutkavarsi 399,00
- Hiilikuitu kenno/foam lapa, suora lasikuitukevlar varsi 299,00

Katana ja Katana BUF
Katana on huippumela kaikkeen koskimelontaan, 2013 uutuus BUF on freestyleversio
lyhyemmällä ja leveämmällä lavalla.
- Silver Carbon lapa, saumaton täyshiilikuitu mutkavarsi 369,00
- Hiilikuitulapa, suora lasikuitukevlar varsi 259,00
- Värikäs erittäin jämäkkä lasikuitulapa, suora lasikuituvarsi 189,00

- varren ovalisointi yllä olevaan melaan  +10,00
- Jämäkkä LK lapa erikoisgrafiikalla, ovalisoitu suora lasikuituvarsi 225,00

Rapture Agressiivinen Freestylemela, ERIKOISTARJOUKSIA, POISTUVA MALLI
- Hiilikuitulapa, saumaton täyshiilikuitu mutkavarsi 369,00
- Hiilikuitulapa, saumaton lasikuitukevlar mutkakavarsi 339,00
- Hiilikuitulapa, suora hiili-kevlar varsi 289,00
- Hiilikuitulapa, suora lasikuitu-kevlar varsi 259,00

Junior
- Junnujen täysiverinen koskimela pienemmällä lavalla, lasi - lasi 189,00

Rec / Touring / Sea melat

Tonto Tehokas pystyn tyylin retki- ja merimela, todella mukava meloa
Gendai Smoothhh! Kauniisti uiva kapeampi lapa, super jäykkä kuten Tontokin!
Kinetic  2014 Uuutus mela, todella tsapainoinen testaajien suosikki
- Carbon / Carbon 255,00
- Carbon / Carbon + säätövarsi 200-210 cm + lapakulman säätö 295,00
Kaikkia muitakin malleja saa tilaamalla, näitä varastoimme. 

Tehdaslisävarusteet
- Tipparenkaat saatavilla erikseen tilaten tehdas asenteisina    + 7,00  
- Todella pitävä Powergrip koskimeloihin tehdasasennettunaa (per käsi)   + 9,00
- Yksilöllinen grafiikka, hinta alkaen, pyydä tarjous + 36,00
- Oma logo Katana Color melassa, hinta alkaen, kysy / pyydä tarjous  + 10,00



SnapDragon aukkopeitteet ja melarukkaset http://snapdragondesign.com/

Monen mielestä parhaat aukkopeitteet valmistaa SnapDragon. Peitteet valmistetaan 
käsityönä USA:ssa. Kokoja on valtava määrä, sillä lähes jokaiselle kajakille suunnitellaan 
täydellisesti istuva koko. Ainutlaatuisen muotoilun ansiosta peitteet ovat paitsi erittäin hyvin 
istuvia myös yllättävän helppoja laittaa paikalleen. Ja myös pysyvät.

Meri- ja retkimelontaan

Ocean Trek* Helposti puettava Supratex täys Neopren 122
Sea Trek Kuten Ocean, mutta vyötärö Nylonia, henkselit 146
Glasier Trek Kuten yllä, mutta säädettävä kangas / neo vyötärö 160
Sea Trek Air Kuten yllä, mutta hengittävä kangas vyötäröllä 168
Glasier Trek Air* Hengittävä tuubi kiristettävällä neo reunuksella 179
Ocean Tour EXP* Vaativaan merimelontaan vahvistettu täys neo 152
Sea Tour EXP Air Sama EXP, mutta hengittävällä kangastuubilla, henkselit 186

Koskimelontaan

River Trek Helposti puettava lasten ja aikuisten suosikki 122
WW EXP* Pettämätön klassikko, pysyy mutta silti helppo pukea 148
Armortex Kun mikään muu ei riitä - kestävin vaativimpaan menoon 225

Sokkopeite Aito SD, täysneopren   60

Lämpimät kädet

HyperHands Verraton melarukkanen kylmällekin kelille, helppo pukea   52

Aukkopeite mittojen mukaan alk. +20

Karttakiinnikkeet aukkopeittoon, vain ennakkotilauksella +10

* merkityt aukkopeitot saatavissa myös matalammalla flirt vyötäröllä. Sopii monille naisille ja 
lyhyen ylävartalon omaaville. Sama hinta.

Varastomallit lihavoitu. KAIKKIA MUITA TILAAMALLA NOPEASTIKIN.



Spreu melonta- ja rafting varusteet

Ammattilaisten arvostamat varusteet raftiin ja melontaan saksalaiselta perheyhtiöltä.

SL Rafti / kanoottimela, ammattilaatua   29,90
SL Extra Rafti / kanoottimela, ammattilaatua, kevennetty ja pinnoitettu   35,90
Guide* Kipparin mela, ISO lapa   49,90
Booty Jykevä tossu raftiin ja inkkariin, leveä lesti   29,90
Hang on line Heittoköydet rannalta pelastuksiin, 15 / 20 / 25 m.  Hinnat alkaen   33,90
Bumper Helpposäätöinen koskikypärä, erinomainen seuroille ja raftiin   39,90
   
Ammattilaisten arvostamat kumilautat ja tarvikkeet erittäin kilpailukykyiseen hintaan. Näihin saa 
myös varaosia ja korjausapua nopeasti. PYYDÄ TARJOUS!

Sweet kypärät ja melontavarusteet      http://www.sweetprotection.com/

Sweet valikoimamme on laaja ja varastosta löytyy reilusti niin uusimpia tuotteita kuin 
edullisempia edellisen kauden värejä, uniikkeja erikoisvärejä jne. Meiltä myös varaosat ja 
tarvikkeet, esim. Rockerin lippoja ym. heti hyllystä.

Kypärät
Wanderer Kevyt ja tyylikäs 149,00
Strutter Kevyt klassikko on nyt entistäkin kevyempi ja kestävämpi 199,00
Rocker Monen mielestä paras, kaikkeen melontaan ja joka lask... 219,00
Rocker Fullface* Rankimpaan menoon 349,00

Anorakit 
Prophecy Jykevä ja monen mielestä hintansa väärti, aito Gore 449,00
Shadarac Vähän kevyempi, aito gore, hyvä leikkaus, toimii! 319,00

Shortsit
Shambala Jo legenda, juuri sopivan mittainen tuplashotrsi, ehdoton 120,00

Väliasut
Prodigy paita Lämmin, pitkähelmainen, tyylikäs, kohtuuhinta   69,00
Prodigy housut Oiva pari edelliselle, molemmat toimii upeasti myös mäessä   69,00



Nookie, Delta ja NKE melontavarusteet http://www.nookie.co.uk/

Eräketun Nokian melontaliikkeestä löydät laajan valikoiman Nookien, Deltan ja NKE:n 
melontavarusteita tarjoushinnoin. Anorakkeja, aukkopeitteitä, housuja, shortseja, liivejä jne. 
Tuotanto on palautettu paljolti Englantiin ja luotetuille alihankkijoille. Nämä tuotteet on huolella 
testattu myös Suomessa.

Traveller Kevyt, monipuolinen liivi, isot tasku + juomatasku   89,00
Explorer Vaativan retki- ja merimelojan valinta 119,00
Ranger Explorer erähenkisemmällä värityksellä 119,00
RiverMonster XT Järeä täysin varusteltu koski-/meri ohjaajan liivi 209,00
NKE Junior Aito melontaliivit lasten mitoilla, irroitettava haararemmi   62,00
3/4 Strides Toimiva 3/4 neopreenihousu.   89,00
Absolute Deck Huikean kuiva, kohtuuhintainen koskipeite, kysy lisää 115,00
Shock Deck Täysin uudistunut, todella hintansa väärti neopeite   79,00
CompleteTow Täydellinen vetovyö, kun lehmän häntä lyhyt ja merihinaus-   49,00

systeemi pitkä, tämä toimii ja kaikkien liivien kanssa!
Zip Oil Helpottaa kummasti kuivavetskareiden kanssa elämistä   10,90
Stormsure Erikoisliima manseteille ja neopreenin korjaamiseen   10,90
Smileys Legendaarinen nenänsulkija, enstisä edullisemmin   10,90

http://www.recrepair.com/

RecRepair korjaustarvikkeet

Kanootin, kajakin tai vaikka suksiboxin tai asuntovaunun korjaus ei tämän helpommaksi muutu. 

Saatavilla heti varastosta kahta eri kokoa retkipakkauksia, joilla korjaukset onnistuu myös siellä 
missä sähköä ei ole saatavilla. Hinta täydellisenä retkipakkauksena alkaen 34,90.
Kotikorjauksiin ja ammattikäyttöön myös pelkkiä korjauslevyjä alkaen 19,90.



Muut kanootit, kajakit ja varusteet melontaan ja retkeilyyn

Myymme ja välitämme myös yhteistyökumppaneidemme valmistamia ja maahantuomia 
tuotteita. 

Esimerkiksi:

Avalon kajakit, valmistaja Myötätuuli. 

Kajak-Sport melontatarvikkeet, valmistaja Kajak-Sport.

Point 65 kajakit, maahantuoja Welhonpesä.

Starboard surffikamat ja SUP laudat, maahantuoja Rautio Sports.

Tahe kajakit, valmistaja Tahe Marine.

World of kayaks kajakit, valmistaja World of kayaks. 

TSL lumikengät, Jetboil, Maglite Petzl, TTM etc., maahantuoja Vandernet.
- Olemme yksi Suomen suurimpia lumikenkätoimittajia päiväkodeille, oppilaitoksille jne.

Artistic melontavarusteet, useita maahantuojia, mm. Pikkulahden Palvelut.

Playboater, Werner, Shred Ready etc., jakelija X-systems UK.

Marine Pool etc. varusteet, maahantuoja Maritim.

Piippo köydet, valmistaja Piippo.

Deuter, wechsel etc. retkeilykamat, maahantuoja Ibex-sport.

Ortlieb tuotteet, maahantuoja North West Import.

Taimen Veneet toimitamme tilauksesta suoraan tehtaalta sopivaan hintaan! Myös 
erikoistilaukset, kuten pelastusveneet, kilpailukykyiseen hintaan.
- Olemme erikoistuneet erikoistilauksiin, esim. erikoisvarusteltuja pelastusveneitä sillan 
rakentajille...

Upper Canada kanootit ja Star kajakit, valmistaja/valmistuttaja  Welhonpesä.

Eräketun Nokian melontaliikkeestä ja monilta jälleenmyyjiltä löydät paljon 
hinnastoa laajemman valikoiman. Lisäksi lähes aina tarjolla erikoishintaisia tuotteita, 
kuten edelliskauden värejä, loppueriä, esittelymalleja jne. JA TIETENKIN 
VAIHTOPELEJÄ, pikkuvikaisia jne...

KOEMELONNAT

Koemelonta kannattaa tehdä lähes aina, olitpa ostamassa uutta kajakkia, kanoottia, melaa tai 
vaikkapa melontaliiviä! Suosituimmista malleista on erilliset koeajomallit, joten koemelonta 
onnistuu lähes aina. Sama koskee meloja ja liivejä. Ruuhka-aikaan, jos Sinulla on kiire tai jos 
haluat testata harvinaisempaa mallia, kannattaa koemelonnasta sopia etukäteen!



Takuu, reklamaatiot ja toimituskulut etc.

Takuu
Useimmilla tuotteilla on vähintään vuoden takuu, osalla pidempi. Takuu kattaa materiaali- ja 
valmistusvirheet. Takuu ei kata kulumista tai tarkoituksen vastaisesta käytöstä aiheutuvaa 
rikkoutumista. Takuu ei kata onnettomuuteen, kolariin, äkilliseen törmäykseen tms. liittyvää 
vioittumista. Takuu ei koske kilpakäyttöön tarkoitettuja tai kilpakäytössä olevia tuotteita, 
lateksimansetteja, ns. tunnettuja haavoittuvuuksia (yleisesti tiedossa oleva heikkous / 
haavoittuvuus, josta myyjä on kertonut etukäteen) eikä ammattimaista käyttöä. Takuu ei 
heikennä normaalia kuluttajansuojaa.

Reklamaatiot
Havaittuasi tuotteessa virheen, lopeta sen käyttö välittömästi. Virheellisen tuotteen käytön 
jatkaminen voi aiheuttaa vaaratilanteen käyttäjälle tai ulkopuolisille ja käyttämällä virheellistä 
tuotetta otat kaiken vastuun mahdollisesti seuraavista vahingoista ja takuu raukeaa.
Palauta virheellinen tuote myyjälle. Myyjä on tarpeen mukaan yhteydessä maahantuojaan / 
valmistajaaan.  Käsittelemme reklamaatiot mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti.  Jos tuote 
on vaurioitunut kuljetuksessa, reklamoi välittömästi kuljettajalle ja ilmoita asiasta myös 
myyjälle.

Vaihto- ja palautusoikeus
Useimpien tuotteiden hankinta kannattaa tehdä myyjäliikkeessä, jolloin saat apua oikean 
tuotteen valintaan, pääset sovittamaan, koemelomaan jne.
Emme harjoita laissa tarkoitettua etämyyntiä. Toimitamme liikkeessä sovitettuja ja valittuja 
tuotteita myös postitse, matkahuollolla ja rekkarahtina. Lähtökohtana on, että tuotteet on valittu 
paikan päällä eikä viattomalla tuotteella ole automaattista vaihto- ja palautusoikeutta, jollei siitä 
ole erikseen kirjallisesti sovittu.

Toimituskulut
Pienet tarvikepaketit ja pienet freestylekajakit tulee edullisimmin perille postin välityksellä. 
Pikkupaketti maksaa 8,5 Euroa ja esim. freestylekajakki n. 35,- 
Vähän isommat koskarit kulkee matkahuollon välityksellä, tyypillisesti n. 35-40,-
Isommat kajakit ja kanootit kannattaa useimmiten noutaa tai tilata lähimpään transpointin / itellan 
terminaaliin, jolloin kulut pysyy kohtuullisina. Kevääseen mennessä meillä pitäisi olla 
toiminnassa ohjelma, jolla saadaan odottaessa tai lähes odottaessa laskettua rahtihinta kajakille 
kuin kajakille. Karkeasti useimmat liikkuu haarukassa 80-120 euroa alustavasti.

Toimituskulut ovat myyjä- ja tuotekohtaisia. Pyydä tarjous.

Me ja jälleenmyyjämme myymme palvelua. Asiantuntevaa, vastuullista ja kotimaista 
palvelua. Melojilta melojille. Niin aloitteleville melojille kuin konkareillekin. Oikeita valintoja 
tekemällä säästät vaivaa ja rahaa ja melontasi on paljon nautittavampaa. Myös mahdolliset 
ongelmat selviää helpommin, kun asioit asiantuntijan kanssa. 

Luonnollisesti emme kaikki ole kaikkien alojen erikoisasiantuntijoita, mutta olemme hyvin 
verkostoituineita. Teemme tiivistä yhteistyötä aktiivisten melojien kanssa. Kuten myös 
valmistajien, alan organisaatioiden ja suunnittelijoiden kanssa. Useimpiin kysymyksiin vastaus 
löytyy samantien. Lähimmän myyjäliikkeen löydät tämän hinnaston hakemistosivulta ja 
meillekin saa aina soittaa tai meilata.

Timo Lehtonen
timo@melonta.fi

+358 40 58 24651
+358 3 21 21 21 9

www.melonta.fi www.erakettu.com www.facebook.com/erakettu




