FIKSUJA
VENETARVIKKEITA
Tuoteluettelo 2018

Boatasy Ghook

Joonaslokki tuo maahan ja myy laadukaita ja innovatiivisia
tarvikkeita veneilyyn ja vapaa-aikaan.
Toimipisteemme ovat Uudessakaupungissa
ja Kemiönsaarella.
Kotisatamassamme Uudessakaupungissa on
kausipaikkoja isommillekin veneille.
Toimitamme tuotteet postitse tai
Matkahuollolla kaikkialle Suomeen.
Keskustelemme mielellämme asiakkaidemme
kanssa tuotteista ja palveluista,
joten ole yhteydessä!
Yhteystiedot:
puh. 040 550 8051
s-posti: janne.salonen@joonaslokki.fi
s-posti: taina.engros@joonaslokki.fi
www.joonaslokki.fi
www.facebook.com/joonaslokki

Jälleenmyyjä:

Palkittu mooring linen ja muun
kiinnitysköysistön käsittelemiseen
tarkoitettu tuoteinnovaatio Sloveniasta
palkittiin erikoismaininnalla Metsin
venetarvikemessuilla 2017.
Kevyt ja kestävä koukku sopii moneen
tarkoitukseen laituriin mentäessä ja
ankkuroituessa. Kuljetat köyden likaamatta ja vahingoittamatta käsiäsi
maailman satamissa tai redille
ankkuroituessa.
Vuoden 2018 tuoteuutuutemme.

Ghook hinnasto 1 / 2018
Tuote

Ohjehinta (sis. alv 24%)

Ghook 			

69,00 €

US Polyform

US Polyform
Mikä US Polyform?

Jenkki-Polyformit nyt Suomessa!
Aidot ja alkuperäiset US Polyformit
maailman suurimmalta lepuuttajanvalmistajalta. US Polyformeihin luottavat
niin johtavat venevalmistajat kuin
Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa.
Kestävä, tukeva, laadukas.
Suojaa veneenkylkesi parhaalla
mahdollisella lepuuttajalla!

Polyformin lepuuttajat keksi ja kehitti
norjalainen Knut Beyer-Olsen, joka
oli myös yksi yhtiön perustajista. Muut
yhtiökumppanit eivät halunneet jatkaa
kehitystyötä ja niinpä Beyer-Olsen muutti
Yhdysvaltoihin ja perusti Polyform US
Ltd:n 1970-luvun alussa.
Polyform US kehitti nykyisen lepuuttajien
standardit, A- ja F-sarjat sekä Polyformin
ulkonäölle tunnusomaiset tummansiniset
päät. US Polyformia johtaa nykyään
perustajan poika.
Polyform US on maailman suurin
lepuuttajanvalmistaja, jonka tuotteita
käyttävät johtavat venevalmistajat ja
kokeneet merikarhuttaret ja -karhut
kaikkialla maailmassa.

Polyform -hinnasto 1 / 2018			
Pituus Halkaisija Hinta
			
(sis. alv 24 %)
Pitkulaiset:
F1
64 cm
F02
68 cm
F2
64 cm
F3
76 cm
F4
104 cm
F5
76 cm
F6
109 cm
F7
104 cm
F8
147 cm
F10
127 cm
F11
145 cm
F13
195 cm

15 cm
20 cm
22 cm
22 cm
22 cm
30 cm
30 cm
38 cm
38 cm
47 cm
60 cm
80 cm

39,00 €
46,00 €
48,00 €
54,00 €
80,00 €
100,00 €
138,00 €
175,00 €
230,00 €
335,00 €
358,00 €
730,00 €

Pallot:					
A0
29 cm
23 cm
28,00 €
A1
37 cm
29 cm
36,00 €
A2
49 cm
39 cm
48,00 €
A3
59 cm
49 cm
68,00 €
A4
71 cm
55 cm
93,00 €
A5
92 cm
70 cm
215,00 €
A6
118 cm
86 cm
360,00 €
A7
138 cm 105 cm
660,00 €

Mikä kokoisen
lepuuttajan tarvitsen?
20-30 jalkaa
30-40 jalkaa
40-50 jalkaa
50-60 jalkaa
60-70 jalkaa
yli 70 jalkaa

F02, F2, F3
F4, F5, F6
F6
F7, F8
F8, F10, F11
F11, F13

Fastfender-lepuuttajankiinnikkeet

Fenderfits-lepuuttajansuojat

Lepuuttajan kiinnittäminen ei voi olla
helpompaa ja turvallisempaa! Kiinnitys
ja lepuuttajan oikea ripustuskorkeus
säädetään sekunneissa ja yhdellä kädellä.
Saatavilla kaidevaijeriin (Sail) sekä 25, 32,
ja 40 millimetrin kaiteisiin.

Sertifioidusti laadukkaimmat
lepuuttajansuojat maailman johtavalta
valmistajalta. Estävät lepuuttajien
aiheuttaman natinan sekä suojaavat
lepuuttajasi likaantumiselta ja auringon
vaikutuksilta. Suojat ovat joustavaa ja
kestävää froteeta ja ne sopivat useimpien
lepuuttajien päälle. Suojakangas on
helppo poistaa ja pestä.

Väreinä vaaleanharmaa, tummasininen
ja musta. Vetolujuus 150 – 300 kg,
mallista riippuen.
Valmistusmaa Hollanti.
Fastfender hinnasto 1 / 2018
Tuote		

Ohjehinta (sis. alv. 24 %)

Sail kaidevaijeriin
Fastfender 25
Fastfender 32
Fastfender 40

19,00 € / pari
19,00 € / pari
29,00 € / pari
36,00 € / pari

Laaja värivalikoima.
Suojan saa myös brodeerattuna.
Fenderfits-hinnasto 1 / 2018				

Pitkänmalliset:
2 x F0
2 x F1
2 x F2
2 x F02
2 x F3
2 x F03
2 x F4
1 x F5 (tuplaneulos)
1 x F6 (tuplaneulos)
1 x F7 (tuplaneulos)
1 x F8 (tuplaneulos)
1 x F10 (tuplaneulos)
1 x F11 (tuplaneulos)
1 x F13 (tuplaneulos)

Fenderin
halkaisija

Fenderin korkeus
(reiästä reikään)

Hinta
(sis. alv 24 %)

15 cm (6”)
15 cm (6”)
23 cm (9’’)
23 cm (9’’)
23 cm (9’’)
23 cm (9’’)
23 cm (9’’)
30 cm (12’’)
30 cm (12’’)
38 cm (15’’)
38 cm (15’’)
47 cm (18,5’’)
61 cm (24’’)
81 cm (32’’)

40 cm
56 cm
56 cm
68 cm
76 cm
81 cm
104 cm
76 cm
109 cm
104 cm
147 cm
127 cm
145 cm
195 cm

23,00 €
26,00 €
28,00 €
32,00 €
34,00 €
47,50 €
49,00 €
40,00 €
46,50 €
56,50 €
85,00 €
112,00 €
126,00 €
196,00 €

(16’’)
(25’’)
(25’’)
(27’’)
(30’’)
(32’’)
(41’’)
(30’’)
(43’’)
(41’’)
(58’’)
(50’’)
(57’’)
(77’’)

Pyöreät:					
2 x A1
29 cm (11,5’’)
37 cm (14,5’’)
34,00 €
2 x A2
39 cm (15,5’’)
49 cm (19,5’’)
48,00 €
2 x A3
47 cm (18,5’’)
59 cm (23,0’’)
80,00 €
1 x A4 (tuplaneulos)
55 cm (21,5’’)
71 cm (28,0’’)
90,00 €
1 x A5 (tuplaneulos)
70 cm (27,5’’)
92 cm (36,0’’)
120,00 €
1 x A6 (tuplaneulos)
86 cm (34’’)
118 cm (46,5’’)
154,00 €

Delino-otsonaattori

Ylläpitolämmittimet
Ylläpitolämmittimet

Delino-otsonisaattori raikastaa ilman
kuin ukkossade. Mökille, veneeseen,
asuntovaunuihin, kotiin ja julkisiin tiloihin.
Delino luo edellytykset paremmalle
sisäilmalle puhdistamalla sen epäterveellisistä hiukkasista ja hajuista. Laite kehittää
otsonin ilman hapesta, joten se ei tarvitse
erikseen lisättäviä kemikaaleja.
Toimii 230 V verkkovirralla, saatavana
myös virtajohto 12 V pistokkeeseen.
Delino D1:tä voidaan käyttää tiloissa,
joissa oleskellaan puhdistuksen aikana.
D10 on voimakkaampi eikä tilassa saa
käytön aikana olla ihmisiä tai kotieläimiä.

Ylläpitolämmittimet on tehty kosteisiin
ja pölyisiin tiloihin, suojaustaso IP55.
Veneiden ja matkailuperävaunujen
talvisäilytykseen, mökeille, varastoihin
ja eläinsuojiin kuten kanaloihin,
kenneleihin jne.

Delino hinnasto 1 / 2018			
Tuote		

Ohjehinta (sis. alv 24 %)

D1		
D10		
12 V johto		

410,00 €
450,00 €
25,00 €

Vähän virtaa kuluttavat lämmittimet
auttavat pitämään yllä peruslämmön,
pitävät kosteuden ja homeen loitolla ja
oikein asennettuna estävät vesiputkien
jäätymisen. Kytketään verkkovirtaan.

Hinnasto 1 / 2018		
Valkoiset ylläpitolämmittimet		
Teho
Pituus
Hinta
			
(sis. alv 24 %)
		
45 W
305 mm
53,00 €		
80 W
610 mm
56,00 €
135 W
925 mm
65,00 €		
240 W
1220 mm
84,00 €

Veivari eli Free Wheeling - käsikäyttöinen perävetolaite

Dumo ACM - ultraäänellä toimiva pohjan puhtaanapito

Veivaten vauhtia veneeseen

Dumo ACM pitää veneen pohjan
puhtaana limasta, levästä ja näkeistä
ilman haitallisia kemikaaleja. Laite tuottaa
ultraäänisignaalia, joka vaikuttaa aina 25
metriin asti. Dumo asetetaan kellumaan
aluksen keulaan tai perään aina silloin,
kun alus ei ole liikkeellä. Virtansa se
ottaa aluksen sähköjärjestelmästä tai
maasähkönä 230 V järjestelmästä.

”Free Wheeling” eli täkäläisittäin
”Veivari” on uusi tapa panna vauhtia
kumiveneeseen, jollaan tai pieneen
soutuveneeseen. Käsikäyttöinen
perävetolaite ei tarvitse sähköä, bensiiniä
eikä öljyä ja se on täysin huoltovapaa.
Veivarissa on tehokas 3:1 välitys, ja käyttö
jättää toisen käden vapaaksi vaikka
vetouistelua varten. Paino vain 2 kg.
Oiva lisävaruste esimerkiksi veneesi
apujollaan. Perheen jungmannille Veivarin
voi kiinnittää vaikka optimistijollan
perään tuulen tyyntymisen varalle tai
vastatuulessa tapahtuvan paluumatkan
helpottamiseksi. Mökinrannassa kaislikon
kupeeseen pääsee helposti narraamaan
kaloja kun airot eivät jumitu kaislikkoon
tai takerru verkkoon.

Dumon teho ei ole riippuvainen rungon
muodosta tai materiaalista, koska
äänisignaali tulee rungon ulkopuolelta, ei
sen läpi kuten joissain muissa malleissa.
Puhdas pohja lisää vauhtia ja vähentää
polttoaineenkulutusta. Syksyllä pohjan
puhdistaminen on helppoa ja nopeaa.
Laite on testattu kala-altaissa, eikä se
vahingoita tai häiritse kaloja tai muita
meren eläviä.
Lähetystaajuus: 20 kHz - 10 MHz
Virrankulutus min/maks 60 / 130 W
Valmistusmaa Espanja.

Free Wheeling hinnasto 1 / 2018
Tuote

Ohjehinta (sis. alv 24%)

Veivari 			

169,00 €

Dumo ACM hinnasto 1 / 2018
Tuote		

Ohjehinta (sis. alv 24%)

Dumo ACM
2.950,00 €
Sisältäen laitteen, keskusyksikön,
kellukkeen sekä kaapelit.

Täydellinen kolmikko
veneesi kyljen suojaamiseen!
• US Polyform -lepuuttajat
• Laadukkaat Fenderfits-suojat
• Fastfender -lepuuttajankiinnikkeet
Ole huoletta ahtaassakin satamassa, me suojaamme
veneesi kyljen turvallisesti ja ilman natinoita!
Maahantuoja:
Joonaslokki
puh. 040 550 8051
www.joonaslokki.fi
facebook.com/joonaslokki

