
 
Lignorim

kelausvanteet

Lignorim -kelausvanteet tuntuvat mukavalta  
ja lämpimältä kädessä kylmälläkin säällä ja ovat 
luonnonmukaista - ei allergisoivaa - puupuriste-
laminaattia, joka ei jätä tikkuja käteen.

Camp Mobilityllä varastomallina 24” värit  
vaalea luonnonvärinen puu tai tumma puu.  
paksulla, ovaalinmuotoisella BIG-oteprofiililla.

Otemallit: LIGHT, MEDIUM, BIG ja PRIME. 
Valmistajan vakiovärit: Natur, Dark ja Intence  
Black. Tilauksesta Pop-Up värit: Vihreä, pinkki,  
vaaleanpunainen, punainen, oranssi ja  
turkoosinsininen. Vakiokoko: 24” 
Muita kokoja tilauksesta: 20”, 22”, 25”, 26”, 28”
Kiinnitys 6-piste latta- ja/tai ruuvikiinnityksellä 
mallista riippuen.

Lignorim® -puukelausvanteet 
- pitää kädet lämpimänä!



Ominaisuudet

Natur

Dark

Intense
Black

Lignorim® puiset kelausvanteet 
valmistetaan käsityönä Itävallassa 

Lignorim® kelausvanteet tuntuvat käyttä-
jälle mukavammilta kuin metalliset, kylmät 
ja liukkaat alumiinikelausvanteet. Varsinkin 
kylminä vuodenaikoina metalliosien koske-
tus ja siihen liittyvä käsien jäätyminen on 
melko epämukavaa. Lisäksi puupinta antaa 
paremman tarttuvuuden perinteisiin metal-
lisiin kelausvanteisiin verrattuna.  
Puiset kelausvanteet valmistetaan käsi-
työnä Glaneggissa Itävallassa.

Materiaali kerroksittain laminoitua  
puupuristemateriaalia
Kerroksittain laminoidun puupuriste-
materiaalin ansiosta vanteista ei irtoa  
puutikkuja, joista aiheutuisi  
loukkaantumisvaaraa.

Laminointikerrokset pitää rakenteen 
vakaana
Laminointikerrokset pitää vanteen poikki-
leikkauksen tasaisen paksuna, joka pysyy 
mitoiltaan samanvahvuisena ja vakaana 
- myös suorassa kosketuksessa veden 
kanssa.

Liuotinvapaa allergiaystävällinen  
pintakäsittely
Kelausvanteiden pinta on käsitelty vettä 
ja lämpöä kestävällä väriöljyllä. Väriöljy 
on täysin liuotinvapaa ja suojaa siten 
ympäristöäsi ja terveyttäsi!

Kestää hyvin vettä, lunta, 
kuraa ja kosteutta
Laminointikerroksista koostuva puumate-
riaali ja pintakäsittely luonnonmukaisella 
öljyllä suojaa puuvanteita tehokkaasti  
kosteudelta ja lialta. Voit käyttää niitä  
tavalliseen tapaan myös lumessa,  
sateessa ja kurassa.

Varastomalli

Varastomalli

Vakiovärit: 
(Intense Black tilauksesta)



BIG Ø 20 x 30 mm
Lignorim BIG - paksu ovaali oteprofiili
 
BIG -malli on ovaalimuodoista suurin ja sen 
poikkileikkaus on 20x30 mm.
Suurempi profiilimuoto tarjoaa suuremman 
tarttumapinnan kuin Light- ja Medium-mal-
leissa. Tämä vähentää vastusta ja lisää tehoa 
ja tehokkuutta kelattaessa. Tämä muoto myös 
mahdollistaa paremman hallinnan jarrutuksessa.
Koot: 22”, 24”, 25”, 26”
Värit: 3 vakioväriä ja 6 popup-väriä
Kiinnitys: 6-piste: latta- tai ruuvikiinnitys
Suositeltu käden koko: keskikokoinen tai iso

Lignorim PRIME - muotoiltu oteprofiili
 
PRIME -malli on ainutlaatuinen optimaalisen 
ergonomisen muotonsa ansiosta. Poikkileikkaus 
on 25x30 mm. Yläpuolen ura mahdollistaa ohjauk-
sen peukalolla, hallitun otteen ja siten energiaa 
säästävän vaikutuksen. Ulkopuolella oleva ura 
vakauttaa lisäksi rannetta.
Koot: 22”, 24”, 25”, 26”
Värit: 3 vakioväriä ja 6 popup-väriä
Kiinnitys: 6-piste: latta- tai ruuvikiinnitys
Suositeltu käden koko: keskikokoinen tai iso

Lignorim Medium - ovaali oteprofiili
 
MEDIUM malli on ovaalimuodoista pienin 
ja sen poikkileikkaus on 20x24mm. 
Se tarjoaa suuremman pitopinnan kuin Light-malli.
Koot: 22”, 24”, 25”, 26”
Värit: 3 vakioväriä ja 6 popup-väriä
Kiinnitys: 6-piste: latta- tai ruuvikiinnitys
Suositeltu käden koko: keskikokoinen tai pieni

Lignorim Light - pyöreä oteprofiili
 
LIGHT on kevyt malli, jossa on pyöreä muoto 
(poikkileikkaus 20 mm), on suunniteltu pienem-
mille käsille ja henkilöille jotka arvostavat keveyttä 
ja pientä tartuntapintaa.
Koot: 20”, 22”, 24”, 25”, 26”, 28”
Värit: 3 vakioväriä ja 6 popup-väriä
Kiinnitys: 6-piste: lattakiinnitys
Suositeltu käden koko: pieni

MEDIUM Ø 20 x 24 mm

LIGHT Ø 20 mm

PRIME Ø 25 x 30 mm

Pop-Up-tilausvärit:

Varastomalli
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Natur  Dark  

Varastovärit

Tekniset tiedot

Veggie        Lagoon        Sunset          Poppy          Piglet      Dragonfruit

Tilausvärit

TUOTENUMERO MALLI KOKO VÄRI KIINNITYS

820007460 LIGNORIM BIG 24" NATUR 6-PISTE, LATTA

820007461 LIGNORIM BIG 24" DARK 6-PISTE, LATTA

820007462 LIGNORIM BIG 24" NATUR 6-PISTE, RUUVI

820007463 LIGNORIM BIG 24" DARK 6-PISTE, RUUVI

n. 635 g *

 * Malli BIG / 24”(S2)

Intense Black


