
Lahjaksi laatua ja 
käytännöllisyyttä



Hyvä liikelahja on laadustaan 
tunnettu ja käytännöllinen 
Lahja, joka päätyy käyttöön, on ilo antaa ja 
saajansa arvostama. Kestävä ja laadukas 
lahja on apuna arjessa, työssä ja vapaa-
ajalla. Valikoimastamme löydät arvolahjoja ja 
käyttöesineitä samassa paketissa.

Eikö olisi kätevää  
olla aina valo mukana? 
Ledlenser tarjoaa laajan valikoiman käytännöllisiä  
ja tehokkaita valaisimia pienessä koossa.

VUODEN  
TAKUU5



 P5.2  140 lumen

Pieni kooltaan, mutta pippurinen valoteholtaan.  
Pitävä pinnoite ja reilun kokoinen virtakatkaisin  
lisäävät käyttömukavuutta. 

 P7.2  250 lumen, Boost 320 lumen

Valaisimen mattapinnoite lisää pitoa ja tuntuu hyvältä  
kädessä. P7.2 on tehokas ja helppokäyttöinen joka  
paikan valaisin.

ROHKEASTI
PIMEÄÄN
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 B3  100 lumen

Pyörävalaisin, jossa on valaisukulman säätö ja tarkennettava 
valokeila. Voidaan asentaa halkaisijaltaan 22-32 mm:n 
tankoon. Erikseen myytävällä otsapannalla saat B3:sta 
otsavalaisimen.

 AUTOMOTIVE SILVER  80 lumen

Automotive Silver on kätevän kokonsa ja hyvän valotehonsa 
ansiosta erinomainen valaisin etenkin autoilijalle. Voidaan 
ladata auton 12 voltin pistokkeesta.

VUODEN  
TAKUU5

ROHKEASTI
PIMEÄÄN



Tehokas, yksinkertainen ja äärimmäisen 
helppokäyttöinen. Sopii työhön ja vapaa-aikaan. 

 T2  240 lumen

 K2L  25 lumen

Valovoimaisin avaimenperämallimme.  
Lahjavalinta, joka päätyy varmasti käyttöön.

Pieni ja näppärä valaisin, joka kulkee 
kevyesti kaikkialle.

 K3  15 lumen

 P3 AFS  25 lumen

Yhdellä kädellä valokeilan tarkennus lähivalosta tarkaksi 
etsinvaloksi. Maksimikantama 120 metriä.

Liikelahjan personointi lasermerkinnällä tuo lahjaan tärkeän henkilökohtaisen silauksen.  
Personoi lahjasi esimerkiksi vastaanottajan nimellä tai logo-merkinnällä.
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 NEO  90 lm

Kevyt ja siro NEO-otsavalaisin kulkee näppärästi mukana. 
Halutessasi voit kytkeä valaisimen takaosaan punaisen 
huomiovalon. Viisi eri värivaihtoehtoa.

Ikiliikkujan polkuja 
valaisemaan
Ledlenser-otsavalaisin on oiva 
lahjavalinta paljon liikkuvalle ja 
erämaassa seikkailevalle.

ROHKEASTI
PIMEÄÄN

VUODEN  
TAKUU5



www.ledlenser.fi

 SEO 3  100 lm

Erittäin helppokäyttöisen SEO 3 -otsavalaisimen 
valaisukulmaa sekä valokeilaa voi säätää. IPX6-luokan 
vesitiiviys.

SEO 3 SEO 5 SEO 7R

AFS

100 % teho

15 % teho

Himmennys

Signaali

Energiahallinta

Optisense

Ladattava

Paristot / akut
3 kpl AAA 

-paristoja

3 kpl AAA 

-paristoja
Li-Ion-akku

Valoteho 100 lm 180 lm 220 lm

Paino 105 g 105 g 93 g

SEO 5 -otsavalaisimessa kohtaavat keveys ja tehokkuus. 
Valaisimessa on 3 valotoimintoa sekä yönäön säilyttävä 
punainen valo-ohjelma.

 SEO 5  180 lm

SEO 7R soveltuu paljon vaativalle. Ladattavassa 
otsavalaisimessa on valittavissa Optisense-toiminto, joka 
säätää valon määrän juuri oikeaksi ympäristön ja tilanteen 
mukaan. Mustassa värivaihtoehdossa heijastava otsapanta.

 SEO 7R  220 lm 



LAHJA,  
JOKA KESTÄÄ
Stanleyn termokset ovat klassikoita, jotka  
kulkevat mukana töissä ja vapaa-ajalla. Lujat 
valmistusmateriaalit takaavat sen, että ne  
kestävät vuodesta toiseen kovaakin käyttöä.

Adventure Cooler -kylmälaukut

15,1 l

 36 h  

6,6 l

 27 h  

Adventure-termospullot

0,74 l

 20 h   20 h

0,5 l
  15 h   15 h

Adventure-juomapullo

0,8 l

 1 h  

Adventure Lock Mug 
-termosmuki

0,47 l
 
 1,5 h   1,5 h

Adventure 
-taskumatti

0,24 l

  = säilyy kuumana   = säilyy kylmänä www.nordictrail.fi



Mountain Switchback Mug -termosmukit

0,47 l
  5 h   7 h

Classic Travel Press -pressopannumuki

Kannellinen termosmuki 0,6 l, kahviprässi
  4 h   5 h

Adventure Steels Shots + Flask  
-lahjasetti

Taskumatti 0,24 l 
Shottilasit  6 cl

Adventure Happy Hour  
-lahjasetti

Sheikkeri 0,59 l, Lasit 0,21 l

 1 h

Classic-termosmuki

0,35 l
  4,5 h   5 h

0,35 l
  5 h   7 h

STANLEY-TUOTTEILLA ON 25 VUODEN TAKUU.

www.nordictrail.fi

Mountain Food System
Yhdistetty ruokatermos ja ruoanvalmistussetti

0,6 l
  13 h   11 h

  = säilyy kuumana   = säilyy kylmänä



MICRA®

Käsilaukkuun tai konttoriin. Minikokoisen Micran 
monipuolisuus yllättää.

SQUIRT® PS4
Pienestä koostaan huolimatta ominaisuuksiltaan kattava. 
Sopii niin kotiin, työpaikalle kuin retkellekin.

109
SAATAVANA MYÖS 

VÄRILLISILLÄ KAHVOILLA
VÄRIVAIHTOEHDOT

Liikelahjan personointi lasermerkinnällä tuo lahjaan tärkeän henkilökohtaisen silauksen. 
Personoi lahjasi esimerkiksi vastaanottajan nimellä tai logo-merkinnällä.

Leatherman on pidetty lahja, joka säilyttää 
arvonsa ja jolle jokaisella on käyttöä. Laajasta 
mallistostamme löytyy työväline monenlaiseen 
tarpeeseen – niin toimistoon kuin retkeilyyn.

SAAJANSA  
ARVOSTAMA

- MADE IN USA - 



CHARGE® TTI
Tässä huippumallissa yhdistyvät halutuimmat 
Leatherman-ominaisuudet. Charge TTI tyylikkyyden 
takeena ovat titaanikuoriset kahvat.

19
KOTELOVAIHTOEHDOT

REV®

Kätevä pienten projektien selättäjä. Suunnittelun 
kulmakivinä ovat olleet käyttäjäystävällisyys ja 
turvallisuus.

14
LISÄVARUSTEENA 

SAATAVANA KOTELO

WAVE®

Suosituin ja ominaisuuksiltaan kehuttu Leatherman-
klassikko. Vahvat pihdit ja yhdellä kädellä helposti 
avautuvat ulkoterät.

17
KOTELOVAIHTOEHDOT

WINGMAN™

Varmatoiminen apuri, joka on helppo ottaa mukaan 
sinne minne oma seikkailu vie. Jousiavusteiset pihdit.

14
LISÄVARUSTEENA 

SAATAVANA KOTELO

www.leatherman.fi

TAKUU-  
VARMA 
VALINTA.

- MADE IN USA - 



Lisää tietoa Tread-rannekkeesta tread.leatherman.fi

29 TREAD METRIC
Tread Metric -rannekkeesta löytyy mm. 
Torx-avainsarja sekä millimetrimitoitetut 
kiintolenkki- ja kuusiokoloavaimet.

VÄRIVAIHTOEHDOT

MILLIMETRIMITOITETUT 
TYÖKALUT

ELEGANTISTI  
AINA MUKANA
Tread-monitoimityökalu kulkee mukana 
mihin vain tyylikkäästi ranneketjun tavoin. 
Ranneke on suunniteltu millimetrimitoituksella 
eurooppalaiseen käyttöön sopivaksi.


