
Safe & Easy Boating

Varusteilla on väliä
Mitä kokeneempi veneilijä olet, sitä paremmin tiedät, kuinka vaikeaa rantautuminen todellakin voi olla.

Varsinkin, jos miehistösi on vesillä ensimmäisiä kertoja, keli on kova tai joudut yksi huolehtimaan 
laituriin tai poijuun kiinnittymisestä.

Oikeaoppisilla ja hyvin käyttötarkoituksiinsa suunnitteluilla varusteilla vältät monta mutkaa matkassa,
myös vesillä ja väylillä. Helppokäyttöisten ja korkealaatuisten tarvikkeiden hankkiminen kannatta 

- ihan itsesi ja oman viihtyvyytesi vuoksi.

Veneen koosta riippumatta tavaroiden järjestyksellä on suuri merkitys. Miehistön tulee tietää missä
mitäkin varusteita säilytetään ja miten ne saa tarvittaessa nopeasti esille. Tämä on ehdoton edellytys 

turvalliseen veneilyyn etenkin rantautuessa.

Turvallisempaan ja helpompaan veneilyyn.

Liinakelat ankkurointiin ja kiinnitykseen

Tuotenumerot: 
19050 (50m)
19032 (32m)

Erinomaiseksi havaittu ankkuri- ja 
kiinnitysliina. 
Erittäin kestävä ruostumaton 
rakenne, säädettävä kitkajarru ja 
patentoitu kiinnitys joko kaiteeseen 
tai laipioon. 
Kaksi eri kokoa: 32 ja 50 m. 
Kelan materiaalina sähkökiillotettu
ruostumaton teräs. 
Paketti sisältää 3 kiinnikettä 
25 mm:n kaideputkelle. 
Kiinnikkeitä saatavana myös 22, 30
ja 32 mm:n kaiteille. 
Kela voidaan myös kiinnittää 
ruuveilla suoraan esim. 
luukkuun, paneeliin jne. 
Liinan vetolujuus 2000 kg.

Köysikelat ankkurointiin ja kiinnitykseen
Käyttöalueet
Ankkurointiin, kiinnitys poijuun tai laituriin 
ja hinaukseen. Köysikela on nopea käyttää 
ja nopea kelata takaisin. Aina järjestyksessä,
käyttövalmiina ja vie vähän tilaa. Köysi 
on helppo kiinnittää tai poistaa kelalta.

Kelan materiaalina sähkökiillotettu ruostumaton teräs. 
Paketti sisältää 3 kiinnikettä 25 mm:n kaideputkelle.
Kiinnikkeitä saatavana myös 22, 30 ja 32 mm:n kaiteille.
Kela voidaan myös kiinnittää ruuveilla suoraan esim. 
luukkuun, paneeliin jne.

Tuote nro Köyden paksuus, mm / Köyden maksimi pituus, noin, m

S, 19832 10 mm/50 m    12 mm/40 m    14 mm/32 m    16 mm/27 m   18 mm/22 m   20 mm/16 m
M, 19852 10 mm/75 m    12 mm/57 m    14 mm/44 m    16 mm/36 m   18 mm/30 m   20 mm/25 m
L, 19872 10 mm/130 m  1 2 mm/85 m   14 mm/65 m    16 mm/54 m   18 mm/45 m   20 mm/38 m

Kelan halkaisijat: 
S: 33, M: 40 ja M: 50 cm. 
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Liina- ja köysikelat
Lepuuttajatelineet
Poijukoukku

Pelastusrengastelineet
Spinaakkeripuomin kiinnikkeet

Heittoliinatelineet
Lippupidike
Yleispidike

Yleiskiinnikkeet 22, 25, 30 ja 32 mm
Ankkuriteline
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Turvallisempaan ja helpompaan veneilyyn.
Nawa on suomalainen venetarvikkeiden valmistaja, jonka tuotteet on suunniteltu ja kehitetty kestämään

ankarissa olosuhteissa ja ennen kaikea antamaan mahdollisuuden turvallisempaan ja helpompaan veneilyyn.

Kaikki Nawa-tuotteet valmistetaan korkealaatuisesta ruostumattomasta teräksestä ja kiinnitetään 
patentoiduilla Nawa-kiinikkeillä.

• Liina- ja köysikelat ankkurointiin ja kiinnitykseen 
• Lepuuttajatelineet • Poijukoukku • Pelastusrengaspidikkeet 
• Spinaakkeripuomin kiinnikkeet • Heittoliinapidikkeet 

• Lippu- ja valaisinpidikkeet

Lepuuttajatelineet
Markkinoiden monipuolisin lepuuttajien säilytysjärjestelmä. Patentoitu kiinnitys joka 
mahdollistaa telineiden kiinnittämisen lähes mihin tahansa kaiteeseen haluttuun asen-
toon. Yhdistäjäkiinnikkeellä korit voi vielä yhdistää toisiinsa, jolloin saadaan erittäin
tukeva asennus. Kysy eri kokovaihtoehtoja myyjältäsi.

Tuote nro Koko tuumissa    mm A mm B mm
19150.01     5”                      150        295             396
19170 6” 170 320 423
19170,01 6” 170 295 396
19195 7” 195 320 423
19215 8” 215 320 423
19230 8” 230 320 423
19250 9” 250 420 550
19260 10” 260 420 550
19305 11” 305 420 580
19360 12” 360 420 580
19370 14” 370       550              730

A

B

Tuote nro Putkelle jonka
halkaisija mm

19402.22 Swivelling Connector - kiinnittää 22
19402.25 lepuuttajatelineen putkeen 25
19402.30 30
19402.32 32
19403 Paralell Connector - kiinnittää 

telineet toisiinsa

Kiinnikkeet lepuuttajatelineille

Tuote nro Putkelle jonka
halkaisija mm

19404.22 Single Connector 22
19404.25 Single Connector - kiinnike jolla 25
19404.30 kiinnität muut Nawa-pidikkeet 30
19404.32 ja telineet 32
19405.25 Double Connector - kiinnike jolla 25
19405.30 voit kiinnittää kaksi telinettä 30
19405.32 vastakkain 32

Muut kiinnikkeet

Nawa-veneilytarvikkeita käyttämällä
rantaudut ja kiinnität veneesi helpommin,
mukavammin ja turvallisemmin.
Nawa-tuotteet on suunniteltu “ergonomiseen” rantautumiseen ja veneen kiinnitykseen. Ei enää sotkuisia 
kiinnitysköysinippuja tai lepuuttimien etsimistä syvistä istuinlaatikoista. Nawa pitää veneessä huolta järjes-
tyksestä. Kaikki kiinnityksen ja rantaumiseen tarvittavat välineet ovat siististi omilla paikoillaan valmiina 
käyttöön heti niitä tarvittaessa. Kuitenkin ne ovat tyylikkäästi, huomaamattomasti ja turvallisesti poissa tieltä,
kun pääasia kuitenkin on veneilystä nauttiminen.

Nawa-tuotteiden patentoitujen kiinnitysratkaisujen osat on valmistettu haponkestävästä
teräksestä ja UV-säteilyä ja merivettä kestävästä nylonista. Niiden monipuolisen 
valikoiman ja yhdistelmävaihtoehtojen ansiosta Nawa-tuotteet voidaan 
kiinnittää veneessä lähes mihin tahansa kaiteeseen kaideputken 
paksuudesta riippumatta. Kiinnikkeiden yhteensopivuuden ja integroidun 
malliston ansiosta ainoaksi työkaluksi riittää tavallinen ruuvimeisseli.

Pelastusrenkaan teline
Pelastusrenkaan telineitä on kolme eri mallia. Pelkistetty pieneen tilaan mahtuva Compact (sisältää kiinnikkeen),
tukeva Life ja erillisen jousiteräksestä valmistetun valonpidikkeen sisältävä LifeLight.

Tuotenumerot: 19501, 19503, 19504

19501 19503
19504

Yleispidike
Antennin pidike. Alumiinista 
valmistettu kätevä pidike. 
Sisältää kaidekiinnityksen, 
25 mm.

Tuotenumero: 19021

Lipputangon 
pidike
Kaiteeseen kiinnitettävä 
lipputangon pidike. 
Sisältää kaidekiinnityksen, 25 mm.

Tuotenumero: 19603

Valon pidike
Pelastusrenkaan valon pidike. Jousiteräksestä 
valmistettu kätevä pienen tilan pidike, 
sisältää kaidekiinnikkeen, 25 mm.

Tuotenumero: 
19505

Spinaakkeripuomin
pidike
Puomin pidike joka kiinnitetään kaidetolppiin, pitää
puomin ylhäällä kannelta, 
sisältää kaidekiinnikkeen, 25 mm.

Tuotenumero: 19604

Heittoliinan teline
Kaksi eri mallia: pyöreä ja neliskulmainen. 
Sisältää myös kaidekiinnikkeen, 25 mm.

Tuotenumerot: 19601, 19606

19601 19606

Poijukoukku
Erittäin helppokäyttöinen ja kestävä poijukoukku.

Tuotenumero: 19306

Ankkuriteline
Ankkuriteline Bruce-ankkurille.
Sisältää kaidekiinnityksen, 25 mm.
Sopii 5-10 kg ankkureille.

Tuotenumero: 19607

19402

19403

19404
19405

495 mm 475 mm

Köyden
pidike
Sisältää kaidekiinnityksen, 25 mm.

Tuotenumero: 19801
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