
ja pehmeällä microfl eecellä.
Suositushinta miesten kevyelle 

sadetakille on 129 € ja housuille 89 
€, raskaalle takille 139 € ja housuil-
le 99 €.

Tretorn on esitellyt hiljattain 
myös toisen luonnossa liikkujaa 
kiinnostavan uutuuden, hengittä-

vän Högtryck-kumisaa-
paan (119 €).

Kumisaappaiden 
ongelmana on, että ne 
eivät hengitä ja siksi 
sukat kastuvat väistä-
mättä pidemmän käy-
tön yhteydessä. On-
gelmaa helpottamaan 
Tretorn Högtryckin 
varren sisäsyrjään ja 
molemmille puolille 
alaosaan on kehitetty 
rei´itetyt paneelit, joi-
den kautta osa jalkojen 
tuottamasta vesihöy-
rystä pääsee purkau-
tumaan ulos. Reikien 
peitteenä on hengittä-
vä ja vedenpitävä kalvo 
estämässä veden valu-
mista jalkineeseen.

Luonnonkumiset 
saappaat on vuorattu 
neopreenilla ja niissä 
on karkeasti kuvioitu 
ja jäykistetty pohja.

Anton Kalland 

◼ Jalkineistaan tunnettu ruot-
salainen Tretorn saapasteli ul-
koiluvaatemarkkinoille tuomalla 
mallistoonsa uudet hengittävät 
sadeasut, joita on saatavilla sekä 
miesten, naisten että lasten mitoi-
tuksilla.

Useimmille ”tavallinen” sadeasu 
olisi kalliin kuoriasun sijaan järke-
vä ostos, sillä sellaisella pärjää ai-
van hyvin syksyn sieni- ja marjaret-
killä tai koiraa ulkoilutettaessa.

Tretornin hengittäviä sadea-
suja on tarjolla kahta eri materi-
aalia. Paksumpi muistuttaa tun-
tumaltaan perinteistä sadeasua 
ja sen ulkopinnan materiaali on 
polyesteri-polyuretaanisekoitet-
ta. Ohuempi ja kevyempi malli on 
puolestaan valmistettu nailonkan-
kaasta. Molemmat hengittävät ja 
mikä tärkeintä, niissä on teipatut 
saumat.

Sadehousut on mitoitettu niin 
väljiksi, että niiden vetäminen va-
ellushousujen päälle ei ole ongel-
ma. Naisten takkimallin leikkaus 
on vartaloa myötäävä, miehillä 
väljempi.

Tretornin sadeasut ovat laaduk-
kaasti viimeisteltyjä ja yksityiskoh-
tia myöten hyvin mietittyjä. Heijas-
timissakaan ei ole säästelty. Hihat 
kiristyvät tarrasäädöillä ja sekä 
hupussa että helmassa on sää-
dettävät kuminauhat. Hihansuut 
ja kaulus on päällystetty ohuella 

◼ Vettähylkivä paperi, jolle voi kir-
joittaa vaikka kaatosateessa? Väite 
kuulostaa äkkiseltään markkina-
miesten myyntipuheelta. Ja mitä 
sillä muka tekee? Moinen ihmepa-
peri mahtaa olla kallista tavaraa.

Lähempi tutustuminen Rite in 
the Rain -paperiin kääntää pakka-
sen puolelle sukeltaneen ennak-
koasenteen nopeasti myönteisek-
si. Monikäyttöinen paperi todella 
toimii luvatulla tavalla eikä hinta-
kaan päätä huimaa.

Rite in the Rain on vettähylki-
väksi pinnoitettu paperi, joka on 
kehitetty nimenomaan vaativiin 
olosuhteisiin. Vesipisarat jäävät 
sen mattapinnalle helmeilemään 
ja kirjoittaminen onnistuu kelissä 
kuin kelissä. Kirjoitusvälineeksi kel-
paa yhtä hyvin lyijykynä, tussi tai 
kuulakärkikynä. Muistiinpanojen 
tekeminen onnistuu ilman ongel-
mia olosuhteissa, joissa läppärin tai 
kännykän esiin ottamista ei uskalla 
edes harkita.

Säänkestävää paperia myydään 
erilaisina vihkoina ja jopa painopa-
perina. Erityisen kiinnostava muoto 
on kopiokoneeseen, laser- ja värila-
sertulostimiin sopiva A4- ja A3-ko-
koinen paperi, jolle omien kartto-

jen tulostaminen onnistuu napin 
painalluksella.
Kartta kourassa sateeseen

Testikartan koetulostus onnistui Ri-
te in the Rain -kopiopaperille hel-
posti. Vertailukohdaksi tavalliselle 
paperille tulostettu kartta erottui 
säänkestävästä versiosta näppitun-
tumalla tunnusteltaessa selvästi 
ohuempana ja liukkaampana.

Valoa vasten tarkasteltaessa pape-
rien rakenteessa oli havaittavissa ero-
ja, mutta silmämääräisesti Rite in the 
Rainin kestävyyttä ei voinut selvittää. 
Oli lähdettävä ulos sateeseen.

Kaatosade kasteli tavallisen ko-
piopaperin pehmeäksi kymmenes-
sä sekunnissa. Haastaja puolestaan 
piti pintansa ja muotonsa selvästi 
paremmin. Kartta säilyi luettavana 
molemmilla papereilla, mutta ta-
vallisen paperin käsittely osoittau-
tui varsin vaikeaksi. Märät paperit 
taiteltiin taskuun sopivaan kokoon 
kuivumaan.

Kerran kylvetetyt kartat kuivui-
vat luettavaan ja käyttävään kun-
toon, mutta auki taiteltaessa ta-
vallinen arkki repesi taitoksesta. 
Väreissä ei tapahtunut havaittavia 
muutoksia.

Toinen kylvetys lavuaarissa teki 
paperilaatujen välille selvän eron. 
Säänkestävä paperi kesti uima-
reissun vaivatta, mutta tavallises-
ta A4-arkista oli tulla märkä mytty. 
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Tretornin sadeasut hengittävät perinteistä umpitiivistä sadeasua paremmin. Kuvan Heavy Weight Rain 
Pant on mitoitukseltaan niin väljä, että sen voi vetää vaikka farkkujen päälle. Takki on ohuesta nylonista 
tehty Light Weight Rain Jacket.

Högtryckin (suom. korkeapaine) varressa 
on rei’itetty alue, jonka vedenpitävä kalvo 
hengittää.

Tretorn varautuu 
sateeseen

Paperia 
kovaan keliin



Säänkestävälle paperille printattu kartta kesti uimareissun, mutta 
tavalliselle printatusta ei olisi enää ollut maastossa iloa.

Muistiinpanoja voi nyt kirjata 
myös veden alla.

Sen käsittely vaati huomattavaa va-
rovaisuutta. Maastossa kartta oli-
si muuttunut käyttökelvottomak-
si. Sisällä sen avaaminen onnistui 
vielä jotenkuten.

Kirjoitustestissä märkä tussi tart-
tui molempiin papereihin kohtuul-
lisesti, mutta kosketusta se ei kes-
tänyt kunnolla kummassakaan. 
Lyijykynä puolestaan puhkaisi ta-
vallisen kopiopaperin, mutta sään 
kestävään versioon kirjoittaminen 
onnistui kelvollisesti myös märkä-
nä. Kuulakärkikynällä kirjoittami-
nen onnistui vain Rite in the Rain 
-paperiin. Tavallinen kopioarkki re-
pesi kynän kärjen alla.
Ajatukset talteen 
vaikka veden alla

Kopiopaperin lisäksi säänkestäviä 
muistiinpanoja voi tehdä erilaisiin 

vihkoihin. Valmistajan kansainvä-
listen verkkosivujen valikoimassa 
on huomioitu tarkasti eri harraste-
ryhmien tarpeet. Omat vihkomallit 
löytyvät niin kalastajille, lintubon-
gareille kuin golfareillekin. Myös 
oman vihon painattaminen on 
mahdollista.

Testasimme paidan rintataskuun 
sopivan 10x15 cm kierrevihon omi-
naisuuksia. Märkänä paperiin voi 
kirjoittaa vaivatta kaikilla mahdolli-
silla kynillä. Tavallisten kynien lisäk-
si testattavana oli Rite in the Rai-
nin kaikkiin sääoloihin tarkoitettu 
paineistettu avaruuskynä. Märkänä 
muistiinpanot tarttuvat edelleen 
kohtuullisesti, tussin jälki nikotteli 
selvästi ja avaruuskynä aiheutti yl-
lättäen hieman sotkua. Parhaaksi 
osoittautuivat perinteinen lyijyky-
nä ja kuivamustekynä.

Testin lopulliset erot löytyivät 
veden alla. Tiskialtaaseen upotet-
tuun vihkoon kirjoittaminen onnis-
tui vaivatta avaruuskynällä ja lyijy-
kynällä. Muista ei paperiin jäänyt 
veden alla jälkeäkään.

Läpimärkä vihko säilyi täysin lu-

kukelpoisena. Kuivuessaan se ry-
pistyi hieman, mutta edes viiden 
minuutin uimareissu ei pilannut 
aiempia muistiinpanoja eikä estä-
nyt uusien tekemistä.
Ympäristöystävällisiä 
materiaaleja

Rite in the Rain -paperi ei sisällä 
lainkaan muovia, joten se voidaan 
kierrättää muun paperin tavoin. 
Paperiin käytetty kuitu on hankit-
tu FSC-hyväksytyistä lähteistä, jo-
ten raaka-ainehankinnat eivät ole 
aiheuttaneet metsäluonnon köyh-
tymistä tai metsien tuhoutumista. 
Vihkojen Polydura-kansi on valmis-
tettu kierrätysmateriaaleista, kuten 
maitopurkeista ja shampoopullois-
ta. Uutta muovia siihen ei ole käy-
tetty.

25 arkkia A4-kokoista Rite in the 
Rain -kopiopaperia maksaa 14,60 
€ ja 200 arkkia 47 €. Saatavilla on 
myös kattava valikoima erilaisia 
vihkoja ja eri paksuista painopa-
peria arkkikoossa 430x630 mm.

Lisätiedot www.riteintherain.fi 
Antti Hentinen

Suomessa. Laatu on meille tärkeintä ja siksi JSB sijoittuu 
jo kolmen suurimman merkin joukkoon Euroopassa. Ja 
hintamme ovat ainutlaatuiset, koska saat tuotteet suoraan 
                         tehtaalta ilman välikäsiä.

www.outdoorworld-finland.com

Meritaimen-rannikkovaappu  2€Lohilusikka 2€

Suurhaukivaappu                    3,75€

Jerkkivaappu             3,75€

Yli 40 erikoisvapaa, joissa käytetty su-
perkehittyneitä IM6-IM7 ja IM8 
Mitsubishi
hiilikuituja!

Korkeinta ammattita-
soa edustavat alumii-
nipuolat ja -roottorit 
sekä 10+1 ruostumaton-
ta teräskuulalaakeria

1,6 KILOMETRIÄ LAADU-
KASTA 0,25 MM COPOLY-
MEERISIIMAA            8,75€ 

JSB on uusi, suuri kalastusvälinemerkki, nyt myös 
Maailmanl ou kan Laatua


