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Kelluntapuvut

ATLANTIC

RACE

ULTIMATE RACING GEAR

IMAX Atlantic Race -kelluntapuku
Olosuhteet Atlantin valtamerellä ovat pahamaineisen ennakoimattomat. Ja kun olosuhteet käyvät koviksi, tarvitset parhaan mahdollisen saatavilla olevan asun. Stay
safe – use Imax!
Atlantic Race on uusi korkealuokkainen ja uskomattoman kevyt 2-osainen kelluntapuku, joka on valmistettu käyttäen parhaimpia mahdollisia kevyitä materiaaleja ja
komponentteja. CE ja ISO 12402-5 standardin mukainen.
• 2-osainen CE ja ISO 12402-5 standardin mukainen kelluntapuku
• Uskomattoman kevyt
• Kestävä 75x150D ”Soft Touch” 100% polyesteri pongee ulkokerros
• Yli 10 000mm 100% vedenpitävyys
• Hyvä hengittävyys
• EVA kelluntamateriaali
• Pehmeä 210T polyesteri tafti sisävuori
Takki:
• Kestävät vahvikkeet kyynärpäissä ja olkapäissä
• Vetoketjulliset käsienlämmittelytaskut
• Erittäin hyvin heijastavat tereet
• Korkealaatuinen 3M heijastava teippi
• Ergonominen, säädettävä huppu mahdollistaa
esteettömän näkyvyyden
• Pilli
• Sisäpuolella vetoketjullinen tasku
• Erinomaisesti suunniteltu ja leikattu puku, joka
takaa esteettömän liikkuvuuden
Housut:
• Kestävät vahvikkeet polvissa ja takamuksessa
• Erittäin hyvin heijastavat tereet
• Vahvat, säädettävät henkselit, joissa joustavaa
neopreenia olkapäissä ja selässä

Malli

Koko 		

Ovh

IAR-S

S 		

285,00

IAR-M

M 		

285,00

IAR-L

L

285,00

IAR-XL

XL		

285,00

IAR-XXL

XXL 		

285,00
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Kelluntapuvut

IMAX CoastFloat -kelluntapuku
Uusi korkealuokkainen ja uskomattoman kevyt 2-osainen kelluntapuku, joka on
valmistettu käyttäen parhaimpia mahdollisia kevyitä materiaaleja ja komponentteja. CE ja ISO 12402-5 standardin mukainen.
• 2-osainen CE ja ISO 12402-5 standardin mukainen kelluntapuku
• Erittäin kestävä 300D polyesteri Oxford ulkokerros
• Yli 10 000mm 100% vedenpitävyys
• Pehmeä 210T tafti polyesteri sisävuori
• Antaa erinomaisen suojan tuulta ja sadetta vastaan
• Irroitettava huppu
• Säädettävät haarahihnat estävät takin nousemisen ylös
• Erinomaisesti suunniteltu ja leikattu puku, joka takaa esteettömän liikkuvuuden
• Foamvuori antaa erinomaisen suojan kylmyyttä vastaan
• Käsienlämmittelytaskut fleecevuorella
• Pilli

Malli

Koko 		

Ovh

ICF-S

S 		

235,00

ICF-M

M 		

235,00

ICF-L

L

235,00

ICF-XL

XL		

235,00

ICF-XXL

XXL 		

235,00

www.opm.fi
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Lämpöpuvut

IMAX ARX-20 -lämpöpuku
Uusi lämpöpuku uskomattomaan hintaan! Laadukkaiden materiaalien ja
erinomaisen suunnittelutyön ansiosta puku on erittäin mukava käytössä.
• 2-osainen
• Pintamateriaali 100% polyesteri mikrokuitua vettähylkivällä pinnoitteella
• 100% vedenpitävä 8000mm
• 200g 100% polyesteri vuori
• Pehmeä ja mukava 100% mikrofleece sisävuori
• Laadukkaat vetoketjut
• Heijastavat tereet ja logot
• Korkea ja lämmin kaulus
• Säädettävä ja irroitettava huppu
• Hihansuissa velcrokiristys
• Kaksinkertainen myrskyläppä vetoketjun päällä
• Myrskyläpälliset taskut
• Lahkeissa vetoketjut ja velcrolla kiristettävät lahkeensuut
• Housuissa joustava selkäosa vyötärön kohdalta
• Housuissa vetoketju kaksinkertaisella myrskyläpällä
• Housuissa joustavat, säädettävät henkselit pikalukoilla
• Takin vyötärössä ja helmassa kiristysnauha
Malli

Koko 		

Ovh

ARX20-S

S 		

139,00

ARX20-M

M 		

139,00

ARX20-L

L

139,00

ARX20-XL

XL		

139,00

ARX20-XXL

XXL 		

139,00

IMAX ARX-20 -lämpöpuku
Uusi lämpöpuku uskomattomaan hintaan! Laadukkaiden materiaalien ja
erinomaisen suunnittelutyön ansiosta puku on erittäin mukava käytössä.
• 1-osainen
• Pintamateriaali 100% polyesteri mikrokuitua vettähylkivällä pinnoitteella
• 100% vedenpitävä 8000mm
• 200g 100% polyesteri vuori
• Pehmeä ja mukava 100% mikrofleece sisävuori
• Laadukkaat vetoketjut
• Heijastavat tereet ja logot
• Korkea ja lämmin kaulus
• Säädettävä ja irroitettava huppu
• Hihansuissa velcrokiristys
• Kaksinkertainen myrskyläppä vetoketjun päällä
• Myrskyläpälliset taskut
• Lahkeissa vetoketjut ja velcrolla kiristettävät lahkeensuut
• Joustava selkäosa vyötärön kohdalta
Malli

Koko 		

Ovh

H-ARX20-S

S 		

129,00

H-ARX20-M

M 		

129,00

H-ARX20-L

L

129,00

H-ARX20-XL

XL		

129,00

H-ARX20-XXL

XXL 		

129,00
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Lämpöpuvut

INUIT -lämpöpuku
Lämmin ja mukava 3-osainen lämpöpuku talven tuulia, tuiskuja
ja kylmyyttä vastaan. Hyvin suunnitellut ratkaisut tekevät
puvusta miellyttävän ja helppokäyttöisen ankarissakin olosuhteissa. Takin sisäpuolelle vetoketjulla ja neppareilla kiinnitettävä fleecetakki/lisävuori antaa extra suojaa kylmyyttä vastaan.
Takki:
• Pintamateriaali kestävää 50% Polyesteriä ja 50% PVC:tä
• Teipatut saumat
• 100% vedenpitävä
• 180g vuori
• Sisävuori 190T polyesteriä
• Edessä molemmista suunnista avattava vetoketju ja
myrskyläppä velcrolla
• Korkea kaulus lämpimällä fleecevuorella
• Paljon vetoketjullisia taskuja
• Povitasku vetoketjulla
• Hihansuussa tiivis resori
• Vyötäröllä ja helmassa säädettävät kuminauhakiristykset
• Vetoketjulla irrotettava huppu
• Hupussa säädettävä kuminauhakiristys
Malli

Fleecetakki:
• Kiinnitetään takin sisäpuolelle helposti vetoketjuilla ja neppareilla
• Antaa extra suojaa kylmyyttä vastaan
• Voidaan käyttää läpi vuoden sellaisenaan
• Helmassa säädettävä kuminauhakiristys
Housut:
• Pintamateriaali kestävää 50% Polyesteriä ja 50% PVC:tä
• Teipatut saumat
• 100% vedenpitävä
• 180g vuori
• Sisävuori 190T polyesteriä
• Joustavat ja säädettävät henkselit pikalukoilla
• Joustava kuminauha alaselässä
• Edessä molemmista suunnista avattava vetoketju ja
kaksinkertainen myrskyläppä velcrolla
• Vetoketjulliset taskut
• Reisitaskut, joissa myrskyläpät velcrolla
• Lahkeet avattavissa vetoketjulla
• Velcrolla kiristettävät lahkeensuut

Koko

Ovh

INUIT-S

S

139,00

INUIT-M

M

139,00

INUIT-L

L

139,00

INUIT-XL

XL

139,00

INUIT-XXL

XXL

139,00

INUIT PRO -pilkkihaalari
Lämmin ja mukava pilkkihaalari talven kylmyyttä vastaan. Puku on sekä
hengittävä että vedenpitävä. Irroitettavat henkselit, sekä muut tarkkaan suunnitellut ja hyvin toteutetut yksityiskohdat tekevät tästä erinomaisen puvun
käytössä.
• Pintamateriaalina Nylon Taslon
• PU-pinnoitettu
• Vedenpitävyys 3000mm
• Hengittävyys 3000g/m² /24h
• Erittäin lämmin 120g polyesterivuori
• Teipatut saumat
• Vetoketjun päällä myrskyläppä
• Säädettävät ja irroitettavat henkselit velcro kiinnityksellä
• Vetoketjulla irroitettava huppu
• Hupussa narukiristys
• Kainalossa ilmastointi -vetoketju
• Useita vetoketjullisia taskuja
• Joustava vyötärö kuminauhakiristyksellä
• Korkea ja lämmin kaulus
• Avattavat lahkeet vetoketjulla ja velcrolla

Malli

Koko

Ovh

IPRO-S

S

199,00

IPRO-M

M

199,00

IPRO-L

L

199,00

IPRO-XL

XL

199,00

IPRO-XXL

XXL

199,00
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Alus- ja väliasut

Fleece alusasu

Active alusasu

Mukava ja lämmin yksiosainen fleece alusasu
esimerkiksi kelluntapuvun alla käytettäväksi.

2-osainen tekninen alusasu, joka imee kosteutta, pitäen sinut kuivana. Erinomainen kalastuksessa, metsällä, hiihtäessä, vaelluksilla jne.

• Molemmista suunnista avattava vetoketju edessä
• Kuminauha vyötärössä ja avonaiset lycra sukat
lisäävät käyttömukavuutta
• Tuotekoodi: IFUS-koko
• Koot: M, L, XL, XXL
• Ovh 69,00

Arctic alusasu

• Pehmeää 100% polyesteriä
• Leveät ja mukavat hihan- ja lahkeensuut
• Pitkä selkäosa
• Pyöreä kaulus sopii täydellisesti
korkeakauluksisen välikerroksen alle
• Elastinen vyötärö
• Mukavuusalue -12C° - +15C°
• Tuotekoodi: EAU-koko
• Koot: M, L, XL, XXL

Erittäin lämmin ja mukava lämpöasu, joka siirtää
kosteutta pois sisäpinnalta, pitäen sinut kuivana.
• Pehmeää 100% polyesteriä
• YKK vetoketju
• Joustavat helma, hihat, lahkeet ja vyötärö
• Pitkä selkäosa
• Korkea ja lämmin kaulus
• Mukavuusalue -25C° - +10C°
• Tuotekoodi: EARC-koko
• Koot: M, L, XL, XXL

Street Thermo takki
Trendikäs ja erittäin kevyt takki toimii
täydellisesti välikerroksena tai kadulla.
• Erittäin kevyt ja mukava
• Vahvaa 380T Nylonia vettähylkivällä pinnalla
• Extra akryylipinnoite parantaa
tuulenpitävyyttä ja veden hylkivyyttä
• Pehmeä 210T nylon sisävuori
• Kevyt 160g vuori
• Vetoketjulliset taskut
• Pehmeät ja mukavat hihansuut ja kaulus
• Säädettävä helma
• Tuotekoodi: SGSTJ-koko
• Koot: M, L, XL, XXL

Orlando Thermo Lite liivi
Ultrakevyt ja laadukas liivi uudessa ja hyvänäköisessä sinisessä värissä.
• Erittäin ohut mutta vahva 100% polyamidi
pintamateriaali vettähylkivällä pinnoitteella
• Pehmeä 100% polyamidi sisävuori
• Lämmin ja mukava 210g vuori
• Joustava reunanauha kainalossa ja helmassa
• Vahva vetoketju
• Korkea ja hyvin suojaava kaulus
• Kaksi sisätaskua ja kaksi vetoketjullista sivutaskua
• Tuotekoodi: OTLV-koko
• Koot: M, L, XL, XXL
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Hitex sadeasu
Tekninen, vedenpitävä ja hengittävä. Mukana
tulee pieni ja kätevä pussi, jossa asu
on helppo kuljettaa mukana
• 2-kerros rakenne, pehmeää 100% polyesteriä
• 100% vedenpitävä (5000mm) ja hengittävä (5000mvp)
• Teipatut saumat
• Erittäin kevyt, mutta silti kulutusta kestävä
• Mukava verkkovuori, hihoissa polyesterivuori
• Säädettävä helma
• Vahva vetoketju
• Elastiset hihansuut velcrosäädöllä
• Piiloon taiteltava säädettävä huppu
• 2 velcrolla suljettavaa sivutaskua takissa ja housuissa
• Leveä elastinen vyötärö
• Tuotekoodi: HRS-koko
• Koot: M, L, XL, XXL

Okuma huppari
Hyvännäköinen ja mukava vetoketjullinen raskaansarjan huppari! Täydellinen kalastukseen ja
vapaa-aikaan.
• Todella laadukasta ja vahvaa 340g 80% puuvillaa
/ 20% polyesteriä
• Pehmeä fleece sisävuori
• Extra kerros fleeceä hupun sisällä
• Hupussa kiristysnarut
• Edessä vetoketju ja taskut
• Tuotekoodi: OSH-koko
• Koot: M, L, XL, XXL

www.opm.fi

Jalkineet

P.Original -talvisaappaat
Totea polyuretaanin vahvuus ja pidä jalkasi lämpiminä, kuivina ja suojattuina! Aidot ja alkuperäiset P.original saappaat on valmistettu Ruotsissa pohjoisen vaativiin olosuhteisiin. Yli 25 vuoden kokemuksella ne
ovatkin vakiinnuttaneet markkinajohtajan asemansa Skandinaviassa.
• Erittäin mukavat jalassa
• Todella kevyet: Materiaali on 40% kevyempää, kuin kumi. Esim koko 43
painaa ainoastaan 750g
• 100% vedenpitävä (ja kelluva)
• Iskuja vaimentavaa materiaalia
• Polyuretaani kestää kulutusta, viiltoja ja naarmuuntumista märissä ja
kylmissä olosuhteissa
• Kovissakin oloissa hyväksi havaittua laatua
• Paksu, hyvin eristävä ja pitävä, nastoitettava pohja
• Joustava lumilukko
• Saappaan joustavuus testattu 200 000:lla taivutuksella –40°C asteessa
• Pitää jalat lämpimänä jopa –40°C asteessa ja vähentää jalkojen
hikoilua kesällä
• Käsitelty bakteereita vastaan
• 100% synteettistä materiaalia – erittäin helppo kuivata!
• Tuotekoodi: POR-koko
• Koot: 35/36, 37/38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46/47, 48/49, 50/51

PORSH

POR

Lyhytvartinen malli:
• Tuotekoodi: PORSH-koko
• Koot: 37/38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46/47, 48/49

P.Original Kids -talvisaappaat
Mahdollisesti markkinoiden mukavimmat lastensaappaat pitävät lapsesi
jalat mukavan lämpöisinä! Saappaan malli on muokattu lasten jaloille sopivaksi. Saappaat ovat lyhyemmät ja leveämmät ja ne ovat yhtä lämpimät
ja mukavat, kuin aikuisten mallit.
• Erittäin mukavat jalassa
• Todella kevyet: Materiaali on 40% kevyempää, kuin kumi
• 100% vedenpitävä (ja kelluva)
• Iskuja vaimentavaa materiaalia
• Polyuretaani kestää kulutusta, viiltoja ja naarmuuntumista märissä ja
kylmissä olosuhteissa
• Kovissakin oloissa hyväksi havaittua laatua
• Paksu, hyvin eristävä ja pitävä pohja
• Joustava lumilukko
• 100% synteettistä materiaalia – erittäin helppo kuivata!

POR

Musta:
• Tuotekoodi: POR-koko
• Koot: 29/30, 31/32, 33/34

KPOR

Pinkki:
• Tuotekoodi: KPOR-koko
• Koot: 29/30, 31/32, 33/34

www.opm.fi
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Jalkineet

Premium Plus -talvisaappaat
Talvisaapas, joka perustuu ainutlaatuiseen polyuretaania käyttävään
POLYVER® teknologiaan, joka antaa saappaalle erittäin hyvän eristävyyden ja poikkeuksellisen keveyden.
MUKAVA
• Erinomainen suoja kylmyyttä vastaan -50°C
• Villasta ja synteettisestä materiaalista valmistettu sisävuori
on erittäin lämmin ja kuivuu nopeasti
• Todella kevyet: 40% kevyempi, kuin kumisaapas
• Joustava ja notkea materiaali myös erittäin alhaisissa lämpötiloissa
• Antistaattinen
• 100% vedenpitävä
• Jämäkkä pohja antaa ideaalisen tuen pidemmillä kävelyillä
• Leveä lesti takaa korkean käyttömukavuuden
• Helppo ottaa pois jalasta
• Vahva tuki jalalle ja nilkalle
• Säädettävä lumilukko
• Vahvistettu sisävuori kantapään kohdalla lisää kestävyyttä
ja käyttömukavuutta
KESTÄVÄ
• Keskimäärin kolme kertaa kestävämpää, kuin PVC
• Testattu äärimmäisissä olosuhteissa: 200 000 taivutusta –20°C
asteessa ja 69 tuntia veteen upotettuna saappaan vahingoittumatta

Irroitettava, kolmikerroksinen
Premium pohjallinen

TURVALLINEN
• Pitävä Anti-Slip pohja
• Hiilivety resistantti - öljyt, teolliset voiteluaineet
• Extra korkea pito lumella ja jäällä

PRP

HYGIEENINEN
• Käsitelty bakteereita vastaan
• Irroitettava Premium pohjallinen
HELPPO PUHDISTAA
• Puhdista vedellä, pyyhi kuivaksi tai anna kuivua itsestään
• Tuotekoodi: PRP-koko
• Koot: 37/38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46/47
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Jalkineet

P.Original -talvisaappaat
irtovuorella
Talvisaapas, joka perustuu ainutlaatuiseen polyuretaania käyttävään
POLYVER® teknologiaan, joka antaa saappaalle erittäin hyvän eristävyyden ja poikkeuksellisen keveyden.
MUKAVA
• Erinomainen suoja kylmyyttä vastaan -40°C
• Irtovuori alumiinilla
• Todella kevyet: 40% kevyempi, kuin kumisaapas
• Joustava ja notkea materiaali myös erittäin alhaisissa lämpötiloissa
• Antistaattinen
• 100% vedenpitävä
• Jämäkkä pohja antaa ideaalisen tuen pidemmillä kävelyillä
• Leveä lesti takaa korkean käyttömukavuuden
• Vahva tuki jalalle ja nilkalle
KESTÄVÄ
• Keskimäärin kolme kertaa kestävämpää, kuin PVC
• Testattu äärimmäisissä olosuhteissa: 200 000 taivutusta –20°C
asteessa ja 69 tuntia veteen upotettuna saappaan vahingoittumatta
TURVALLINEN

PSOCK

• Pitävä Anti-Slip pohja
• Hiilivety resistantti - öljyt, teolliset voiteluaineet
• Pitävä pohja timanttikuvioilla
HYGIEENINEN
• Käsitelty bakteereita vastaan
HELPPO PUHDISTAA
• Puhdista vedellä, pyyhi kuivaksi tai anna kuivua itsestään
• Tuotekoodi: PSOCK-koko
• Koot: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46/47, 48/49

Piikkipohjat

Pohjalliset

• Vahva pito lumella ja jäällä
• Kaikille talvijalkineille
• Helppo laittaa paikoilleen ja ottaa pois
• Piikit ruostumatonta terästä
• Mukana kuljetus/säilytyspussi
• Tuotekoodi: P-SPIKES-koko
• Koot: S, M, L, XL

• Kantapäätä tukeva rakenne
• Foam -materiaali vaimentaa iskuja
• Alumiinikerros heijastaa kylmyyttä pois
• Tuotekoodi: P-SOLES-koko
• Koot: 37/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/48

www.opm.fi
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Jalkineet

Routa -EVA talvisaappaat
Patriot Routa talvisaappaat on valmistettu erittäin kevyestä
EVA:sta. Ne ovat uskomattoman kevyet ja mukavat ja pitävät
jalkasi suojattuina, kuivina ja lämpiminä. Patriot Routa
talvisaappaat on valmistettu EU:ssa pohjoisen kylmiin ja
vaativiin olosuhteisiin.
• Valmistusmateriaali EVA
• Vedenpitävät
• Erittäin mukavat ja lämpimät jalassa
• Kylmänkesto -35°C
• Irroitettava sisävuori
• Valmistettu EU:ssa
• Tuotekoodi: ROUTA-koko
• Koot: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Lite -EVA talvisaappaat
Patriot Lite talvisaappaat on valmistettu erittäin kevyestä
EVA:sta. Ne ovat uskomattoman kevyet ja mukavat ja
pitävät jalkasi suojattuina, kuivina ja lämpiminä. Patriot Lite
talvisaappaat on valmistettu EU:ssa pohjoisen kylmiin ja
vaativiin olosuhteisiin.
• Valmistusmateriaali EVA
• Vedenpitävät
• Erittäin mukavat ja lämpimät jalassa
• Kylmänkesto -30°C
• Irroitettava sisävuori
• Valmistettu EU:ssa
• Tuotekoodi: LITE-koko
• Koot: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
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Jalkineet

Kova -EVA turvasaappaat
Erittäin kevyet EVA turvasaappaat teräskärjellä, läpäisyltä
suojaavalla pohjallisella sekä dieselöljyä kestävällä
materiaalilla. Kylmänkesto -35°C. Iskuja vaimentava kantapää.
Irroitettava sisävuori.
• Valmistusmateriaali EVA
• Teräskärki ja läpäisyltä suojaava pohjallinen
• Dieselöljyä kestävää materiaalia
• Iskuja vaimentava kantapää
• Vedenpitävät
• Erittäin mukavat ja lämpimät jalassa
• Kylmänkesto -35°C
• Irroitettava sisävuori
• Valmistettu EU:ssa
• CE: 89/686/EEC
• PN-EN ISO 20345:2012, ISO 20345:2011
• Patent: 002384958
• Tuotekoodi: KOVA-koko
• Koot: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
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Käsineet ja päähineet

Super Sensitive 2.0
• Neopreeni CR
• Kestävä, elastinen ja erittäin tunnokas materiaali
• Liimatut saumat
• Paksuus 2mm
• Tuotekoodi: 835SS-koko
• Koot: S, M, L, XL, XXL

Ice Grip

• Neopreeni CR+High Elastic
• Kestävä, elastinen ja
tunnokas materiaali
• Paksuus 3mm
• Vedenpitävät ja lämpöiset
• Kämmenpuolella pitävä
silikonikuviointi
• Tuotekoodi: 813CR-koko
• Koot: S, M, L, XL, XXL

Inuit Hunting Gloves
• Metsästyshansikkaat, joissa liipaisinsormessa
pehmeää ja joustavaa kangasta
• Joustava ranneosa kiristyksellä
• 100% Polyesteriä
• 250g Fleeceä
• Tuotekoodi: IHG-koko
• Koot: L, XL

Inuit Hunting Gloves
with Mitten

• Käytännölliset metsästyshansikkaat, joissa avattava
tumppuosa sekä peukalon pää magneeteilla
• 100% Polyesteriä
• 250g Fleeceä
• 40g 3M Thinsulate™ eristys
• Tuotekoodi: IHGM-koko
• Koot: L, XL
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Käsineet ja päähineet

S-Tech 3.0

• Neopreeni CR+High Elastic
• Kestävä ja elastinen materiaali
• Paksuus 3mm
• Liimatut saumat
• Kämmenpuolella pitävä silikonikuviointi
• Tuotekoodi: 945ST-koko
• Koot: S, M, L, XL, XXL

Xtreme Winter Glove
• Kestävää 100% Nylon Taslonia
• 100% vedenpitävä
• Thinsulate™ eristys lisää kylmänkestoa
• Tuotekoodi: EWG-koko
• Koot: M, L, XL

Alaska Pro Glove
• Mukavat ja lämpimät
• Vedenpitävä ja hengittävä
• 60g vuori
• Kämmenpuoli pitävää nahkaa
• Tuotekoodi: 775BK-koko
• Koot: S, M, L, XL

www.opm.fi
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Käsineet ja päähineet

Winter Thermo Glove
Täydelliset hansikkaat pitämään kätesi lämpöisinä
kylmissä olosuhteissa.

Shield Glove

Hansikkaat, jotka suojaavat teräviltä hampailta ja
suomuilta.

• Pintamateriaalina pehmeä ja kestävä 100%
polyesteri mikrokuitu, Ottoman neulos
• Kämmenpuolella kestävää nupukkia
• Sormenpäät ja peukalo pitävää keinonahkaa
• 100% vedenpitävä
• Pehmeä ja mukava 100% polyesteri polarfleece vuori
• Ranteessa leveä neopreeni velcro kiristyksellä
• Tuotekoodi: WTG
• Koot: M, L, XL

• Pintamateriaalina pehmeä ja kestävä 100% polyesteri
mikrokuitu, Ottoman neulos
• Kämmenpuoli Kevlaria
• Ranteessa leveä neopreeni velcro kiristyksellä
• Tuotekoodi: SGSG
• Koot: M, L, XL

Skull Tec-Tube

Käännettävä
Polar Buff®

Monikäyttöinen Skull Tec-Tube. Lakki, kaulaliina, panta, kasvosuoja jne.

Käännettävä Polar Buff®, jolla on yli
kymmenen eri käyttötapaa. Lakki, kaulaliina, panta, kasvosuoja jne. Antaa suojaa
kylmyydeltä, tuulelta ja auringolta.

• Pehmeä ja hengittävä 100% polyester
mikrokuitu pitää ihosi mukavan kuivana
• Joustava ja saumaton
• Kuivuu nopeasti
• Mukana kuvalliset ohjeet kaikista eri
käyttötavoista
• Tuotekoodi: SG-TUBE
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• 100% polyester mikrokuitua Polartec
fleecellä, joka estää lämmön haihtumista
• Kaksinkertainen ja käännettävä rakenne
• Antibakteerinen Polygiene® käsittely pitää
Buffin tuoksuttomana ja raikkaana
• Tuotekoodi: SG-RP-BUFF

www.opm.fi

Käsineet ja päähineet

Geometry Beanie
• Lämmin pipo geometrisellä kuviolla
• Pehmeää ja mukavaa 100% puuvillaa
• Kaksinkertainen rakenne tiheällä neuloksella
• Tuotekoodi: SKGB

Printed Beanie

• Lämmintä ja pehmeää 100% akryylia
• Kaksinkertainen rakenne harvalla neuloksella
• Loose fit
• Tuotekoodi: SPB

Savage World
Beanie

• Trendikäs pipo ”Gear Up For a Savage
World” logolla
• Pehmeää ja mukavaa 100% puuvillaa
• Kaksinkertainen rakenne
• Loose fit
• Tuotekoodi: SWB

Fleece pipo
• Micro fleeceä
• Erittäin mukava ja lämmin
• Tuotekoodi: SGP

Balaclava

• Valmistettu mukavasta 100% spandexista
• Pitää koko pään lämpimänä
• Koko leukaosa alasvedettävissä
• Yläosa vedettävissä taakse, jolloin huppu
toimii kaulasuojana
• Soveltuu myös pidettäväksi kypärän alla
• Tuotekoodi: SG-BALA

www.opm.fi
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Käsineet ja päähineet

Logopipo

Malli

Koko

Väri

LKH-G

Yksi koko

Vihreä

KHB

• Lämmin ja mukava
• Thinsulate™ -vuori
• Tiheä neulos

• Neulottua pehmeää 100% akryylia
• Lämmin, kaksinkertainen rakenne
Malli

Koko 		

Väri

SKH-B

Yksi koko

Musta/Harmaa

Malli
KP-R

Koko
Yksi koko

Väri
Punainen

KHW

Fleece Korean Hat
• Mukavasti istuva hattu
• Erittäin lämmin fleecevuori
• Säädettävä kiristys
Malli
KHB-SM
KHB-LXL
KHW-LXL

Neulottu Pipo

Raitapipo

• Neulottua pehmeää 100% akryylia
• Kaksinkertainen rakenne, jossa
sisäpuolella erittäin lämmin fleecevuori

Koko
S/M
L/XL
L/XL

Fur Hat Turkishattu
• Pintamateriaalina vettähylkivä 100% puuvilla
• Pehmeä ja lämmin keinoturkis
• Sisävuori 100% polyesteriä

Väri
Musta
Musta
Valkoinen

Malli
FUR-L
FUR-XL

Koko
L (59cm)
XL (62cm)

Väri
Musta
Musta

Fleece
Lippalakki

• Mukavasti istuva hattu
• Tuulenpitävä
• Taitettavat korvasuojat
• Säädettävä, joustava hihna
Malli
Koko
FCAP Yksi koko

Väri
Musta

Alpina Sukat

• Huippulaadukkaat sukat metsästykseen,
kalastukseen, hiihtämiseen ja vaellukseen
• Nylonpohjainen materiaali kuivuu nopeasti ja pitää
jalkasi lämpiminä märkänäkin
• Erittäin hyvin hengittävät ja kosteutta iholta pois
siirtävät
Malli
AS-4043
AS-4447
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Koko
40/43
44/47

Basic Sukat

• Erinomaiset sukat metsästykseen, kalastukseen,
hiihtämiseen ja vaellukseen
• Lämpimät ja mukavat villasukat

Väri
Musta/Harmaa
Musta/Harmaa

Malli
BS-4043
BS-4447

www.opm.fi

Koko
40/43
44/47

Väri
Vihreä
Vihreä

Käsineet ja päähineet

Neulottu Pipo

• Neulottua pehmeää 100% akryylia
• Erittäin lämmin, pehmeä ja mukava
• Kaksinkertainen rakenne pehmeällä
sisävuorella
Malli
IKP

Koko
Yksi koko

Väri
Vihreä

Ahkiot

AHKIO-L

104x55x28cm (PxLxK)

AHKIO-XL

120x60x20cm (PxLxK)

AHKIO-XXL

128x70x28cm (PxLxK)

www.opm.fi
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Heinola Originalin terä soveltuu yleiskäyttöön ja kuivalle tai kuivahkolle jäälle. Erinomainen vaihtoehto myös meripilkintään. Saatavilla suora malli, 2 -osainen taittomalli, 3 -osainen taittomalli sekä suora Lappi -malli pitkällä 1000mm kierteellä.

Terä:
• (Punainen) Terä soveltuu yleiskäyttöön ja kuivalle tai kuivahkolle jäälle
• Karkenevaa ja muovattavaa Rautaruukin Multisteel 355 -erikoisterästä
• Ruostumaton kovareunaterä, joka kestää kulutusta ja pysyy pitkään terävänä
• Terän yhdeksän eri hiontavaihetta takaavat erittäin terävän lopputuloksen
• Tukeva ja kestävä terän kiinnitys
• Helposti vaihdettava terä
Veivi: (suora ja 3 -osainen taittomalli)
• 12mm paksua, vahvaa sinkittyä ja keltapassivoitua terästä
• Helppokäyttöinen, jämäkkä ja nopeakäyttöinen veivin lukitus
Heinola Original, suora malli
Malli

Teräkoko		

Kierteen pituus

Hinta

H2O-100 100mm / 4´´

600mm		

119,00

H2O-115 115mm / 4,5´´

700mm		

119,00

H2O-135 135mm / 5,5´´

700mm		

135,00

H2O-155 155mm / 6´´

700mm		

135,00

H2O-205 205mm / 8´´

700mm		

215,00

Heinola Original, taittomalli
Malli

Heinola Original, Lappi, suora malli
H2O-115-1000 115mm / 4,5´´

1000mm		

135,00

H2O-155-1000 155mm / 6´´

1000mm		

149,00
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Runko:
• Kierre hitsattu koko pituudeltaan kiinni runkoputkeen
• Valmistettu 1,5mm kylmävalssatusta teräksestä
• Erittäin vahva ja kestävä rakenne
• Runko on polttomaalattu epoksipulverimaalilla
• Kestää erinomaisesti kolhuja

Teräkoko

Kierteen pituus

Hinta

H2O-115-2 115mm / 4,5´´

Osat
2

600mm		

149,00

H2O-155-2 155mm / 6´´

2

600mm		

175,00

H2O-115-3 115mm / 4,5´´

3

800mm		

175,00

Heinola Jääporien Pro Series erikoismalli, johon käy Heinola Original jääporan kaikki terämallit. Sen ainoastaan 400mm pitkä kierre ja 100mm perusmalleja lyhyempi runko tekevät siitä erittäin kevyen kantaa mukana. Terä
soveltuu yleiskäyttöön ja kuivalle tai kuivahkolle jäälle.

Terä:
• (Punainen) Terä soveltuu yleiskäyttöön ja kuivalle tai kuivahkolle jäälle
• Karkenevaa ja muovattavaa Rautaruukin Multisteel 355 -erikoisterästä
• Ruostumaton kovareunaterä, joka kestää kulutusta ja pysyy pitkään terävänä
• Terän yhdeksän eri hiontavaihetta takaavat erittäin terävän lopputuloksen
• Tukeva ja kestävä terän kiinnitys
• Helposti vaihdettava terä
Veivi:
• 12mm paksua, vahvaa sinkittyä ja keltapassivoitua terästä
• Helppokäyttöinen, jämäkkä ja nopeakäyttöinen veivin lukitus
Heinola Pro Series, suora malli
Malli

Kierteen pituus

Hinta

HO-115-400 115mm / 4,5´´

400mm		

119,00

HO-155-400 155mm / 6´´

400mm		

135,00

HO-205-400 205mm / 8´´

400mm		

215,00
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Teräkoko
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Runko:
• Kierre hitsattu koko pituudeltaan kiinni runkoputkeen
• Valmistettu 1,5mm kylmävalssatusta teräksestä
• Erittäin vahva ja kestävä rakenne
• Runko on polttomaalattu epoksipulverimaalilla
• Kestää erinomaisesti kolhuja

Akkuporakonevalmius!

Veivi:
• 12mm paksua, vahvaa sinkittyä ja keltapassivoitua terästä
• Helppokäyttöinen, jämäkkä ja nopeakäyttöinen veivin lukitus
Heinola Pro Series AK, akkuporakonevalmius
Malli

Kierteen pituus

Hinta

HO-AK-115 115mm / 4,5´´

Teräkoko

600mm		

135,00

HO-AK-155 155mm / 6´´

600mm		

149,00

HO-AK-205 205mm / 8´´

600mm		

225,00

ran

Terä:
• (Sininen) Koko talven terä, joka menee sekä kuivaan että märkään jäähän
• Karkenevaa ja muovattavaa Rautaruukin Multisteel 355 -erikoisterästä
• Ruostumaton kovareunaterä, joka kestää kulutusta ja pysyy pitkään terävänä
• Terän yhdeksän eri hiontavaihetta takaavat erittäin terävän lopputuloksen
• Tukeva ja kestävä terän kiinnitys
• Helposti vaihdettava terä
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Runko:
• Kierre hitsattu koko pituudeltaan kiinni runkoputkeen
• Valmistettu 1,5mm kylmävalssatusta teräksestä
• Erittäin vahva ja kestävä rakenne
• Runko on polttomaalattu epoksipulverimaalilla
• Kestää erinomaisesti kolhuja
• Kiinteä adapteri akkuporakoneelle
• Varmistuskiekko estää jääporan putoamisen avantoon
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Porakoneliitäntä suoraan porakoneen istukkaan (13 mm) kiinteän adapterin
avulla. Adapterissa myös normaali käsiveivin kiinnitys. Lisäksi kiinteä varmistuskiekko estämässä jääporan putoamista avantoon, jos jääpora irtoaa porakoneesta käytön aikana. Koko talven terä, joka menee helposti sekä kuivaan että
märkään jäähän.

Heinola Black Ice jääporan uusi koko talven Universal terä on kevytvetoinen
ja se on suunniteltu erityisesti kuivahkolle jäälle. Tämäkin uutuusmalli tarjoaa tehokkuutta, käytettävyyttä, luotettavuutta ja laatua terästä kahvaan!

Terä:
• (Keltainen) Kevytvetoinen koko talven Universal terä kuivahkolle jäälle
• Karkenevaa ja muovattavaa Rautaruukin Multisteel 355 -erikoisterästä
• Ruostumaton kovareunaterä, joka kestää kulutusta ja pysyy pitkään terävänä
• Terän yhdeksän eri hiontavaihetta takaavat erittäin terävän lopputuloksen
• Tukeva ja kestävä terän kiinnitys
• Helposti vaihdettava terä
Veivi:
• 12mm paksua, vahvaa sinkittyä ja keltapassivoitua terästä
• Helppokäyttöinen, jämäkkä ja nopeakäyttöinen veivin lukitus
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Runko:
• Kierre hitsattu koko pituudeltaan kiinni runkoputkeen
• Valmistettu 1,5mm kylmävalssatusta teräksestä
• Erittäin vahva ja kestävä rakenne
• Runko on polttomaalattu epoksipulverimaalilla
• Kestää erinomaisesti kolhuja

Heinola Black Ice, suora malli
Malli

Teräkoko

Kierteen pituus

Hinta

HBI-115

115mm / 4,5´´

600mm		

119,00

HBI-155

155mm / 6´´

600mm		

135,00

www.opm.fi
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Heinola Light jääporan terä menee helposti sekä kuivaan että märkään
jäähän vähemmällä voimankäytöllä. Erinomainen jääpora yleiskäyttöön
läpi talven vaihtelevien jääolosuhteiden.
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Runko:
• Kierre hitsattu koko pituudeltaan kiinni runkoputkeen
• Valmistettu 1,5mm kylmävalssatusta teräksestä
• Erittäin vahva ja kestävä rakenne
• Runko on polttomaalattu epoksipulverimaalilla
• Kestää erinomaisesti kolhuja
• Varressa pehmuste, joka eristää kylmää ja josta jääporaa on helppo ja mukava kantaa
Terä:
• (Sininen) Koko talven terä, joka menee sekä kuivaan että märkään jäähän
• Karkenevaa ja muovattavaa Rautaruukin Multisteel 355 -erikoisterästä
• Ruostumaton kovareunaterä, joka kestää kulutusta ja pysyy pitkään terävänä
• Terän yhdeksän eri hiontavaihetta takaavat erittäin terävän lopputuloksen
• Tukeva ja kestävä terän kiinnitys
• Helposti vaihdettava terä
Veivi:
• 12mm paksua, vahvaa sinkittyä ja keltapassivoitua terästä
• Helppokäyttöinen, jämäkkä ja nopeakäyttöinen veivin lukitus
Heinola Light, suora malli
Malli

Teräkoko

Kierteen pituus

Hinta

HL-115

115mm / 4,5´´

700mm		

119,00

HL-155

155mm / 6´´

700mm		

135,00

Kestävä ja takuuvarmasti toimiva jääpora edullisempaa vaihtoehtoa
etsivälle. Erinomainen sisävesien yleisterä kuivalle jäälle. Saatavilla
suora malli sekä 2 -osainen taittomalli kiinteällä veivillä.

Veivi: (suora malli)
• 12mm paksua, vahvaa sinkittyä ja keltapassivoitua terästä
• Helppokäyttöinen, jämäkkä ja nopeakäyttöinen veivin lukitus
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Terä:
• (Musta) Sisävesien yleisterä kuivalle jäälle
• Karkenevaa ja muovattavaa Rautaruukin Multisteel 355 -erikoisterästä
• Karkaistu terän kärki
• Terän yhdeksän eri hiontavaihetta takaavat erittäin terävän lopputuloksen
• Tukeva ja kestävä terän kiinnitys
• Helposti vaihdettava terä
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Runko:
• Kierre pistehitsattu kiinni runkoputkeen
• Valmistettu 1,5mm kylmävalssatusta teräksestä
• Sinkitty ja keltapassivoitu teräsrunko
• Kestää erinomaisesti kolhuja

Heinola Vanaja, suora malli
Malli

Teräkoko

Kierteen pituus

Hinta

HV-115

115mm / 4,5´´

700mm		

89,00

HV-155

155mm / 6´´

700mm		

109,00

Heinola Vanaja, taittomalli
Malli
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Teräkoko

Kierteen pituus

Hinta

HV-115-2 115mm / 4,5´´

Osat
2

600mm		

109,00

HV-155-2 155mm / 6´´

2

600mm		

135,00

Tarvikkeita

Heinola jatkopalat
Malli

Teräkoko

Irtoterä Original, punainen
Pituus

Irtoterä Light, sininen

Irtoterä Vanaja, musta

Kilpaterä, nopea

Malli

Teräkoko

Malli

Teräkoko

Malli

Teräkoko

Malli

JH2O-115-300 115mm / 4,5´´ 30cm

THO100

100mm / 4´´

THF115

115mm / 4,5´´

THJ115

115mm / 4,5´´

THO100-N 100mm / 4´´

Teräkoko

JH2O-155-300 155mm / 6´´

30cm

THO115

115mm / 4,5´´

THF155

155mm / 6´´

THJ155

155mm / 6´´

THO115-N 115mm / 4,5´´

JH2O-205-300 205mm / 8´´

30cm

THO135

135mm / 5,5´´

THF205

205mm / 8´´

JH2O-115-600 115mm / 4,5´´ 60cm

THO155

155mm / 6´´

JH2O-155-600 155mm / 6´´

60cm

THO205

205mm / 8´´

JH2O-205-600 205mm / 8´´

60cm

Sopii malleihin:
• Original
• Pro Series
• Pro Series AK
• Light

Teränsuoja
Malli

Kädensijapari

Siipimutteri

Jääporan veivi

Malli

Malli

Malli

V-SM

V-KS-P

VEIVI

www.opm.fi

Teräkoko

SUOJA-115

115mm / 4,5´´

SUOJA-155

155mm / 6´´

SUOJA-205

205mm / 8´´
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OPM International Oy
Niinistönkatu 1, 05800 Hyvinkää
puh 09-2790460
fax 09-27904646
info@opm.fi

www.opm.fi

