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PÄÄKIRJoITUS | UUDISTUKSIA JA PERINTEITÄ

HYVÄT YSTÄVÄMME!

Meillä on aina ollut Meindl 
Movements –lehdessä jokin 

ajankohtainen teema. Tällä kertaa 
käsittelemme kengille asetettavia 
vaatimuksia. Ne ovat usein kes-
kenään hyvin ristiriitaisia, kuten 
mahdollisimman kevyt paino, pit-
käikäisyys, kestävyys ja turvallisuus. 

Kun Kimi Räikkönen ajaa hopean-
värisellä F1- autollaan, on tiimin 
suurena huolena renkaiden kestä-
vyys ja pito. Formula ykkösen ren-
kaanvalmistajat, tasapainoilevat 
tällä viivalla ja yrittävät kehittää 
molempia ominaisuuksia, saadak-
seen aikaan mahdollisimman hyvän 
kompromissin. 

Sama ilmiö on myös esimerkiksi 
kilpapurjehduksessa. Maailmanym-
päripurjehdus, Volvo Ocean Race, 
asettaa alukset koville. Kevyt ja 
nopea vene ei voi olla samanaikai-
sesti tukeva ja huipputurvallinen. 
Tämäkin vaatii suunnittelijoilta useita 
kompromisseja, jotta veneestä tulisi 
nopea ja kyllin kestävä.

Onneksi vuoristo- ja vaellusken-
gillä ristiriidat eivät ole niin jyrkät. 
Kuitenkin pidämme johtoajatukse-
na mahdollisimman hyviin tuloksiin 
pääsemisen.  Teemme kaikkemme, 
että saamme vaatimukset voitettua 
ja löydämme hyvän kompromissin. 
Tässä työssä käytämme hyväk-

semme tekniikan uusimpia virtauk-
sia ja nykyaikaisia materiaaleja.

Uusien materiaalien ja tekniikan 
kehityksestä huolimatta pidämme 
edelleen kunniassa vanhoja perin-
teitämme ja käsityötaitoa. Olemme 
tehneet suuria investointeja nykyai-
kaisiin koneisiin ja uudistaneet 
tuotantotilojamme, mutta loppujen 
lopuksi näitä koneita käyttävät ihmi-
set – meidän luotettava henkilö-
kuntamme. 

Vaikka työtä helpotetaan erilaisin 
laittein, on korkealaatuisen tuot-
teen valmistaminen aina käsityö-
tä. Ammattitaitoinen väkemme on 
luonut Meindlista nimen ja käsit-
teen, joka yhdistetään huippu-
laatuun ja toimivuuteen. Erilaisia 
ratkaisuja soveltamalla pystymme 
kehittämään entistä kevyempiä, 
mutta silti pitkään kestäviä ja turval-
lisia kenkiä.

Toivomme teidän viihtyvän tämän 
Meindl Movements –lehden paris-
sa. Uskomme sen tarjoavan mie-
lenkiintoisen kurkistuksen kengän-
valmistuksen maailmaan ja antavan 
paljon tärkeää tietoa. Huomaatte 
myös, että Meindl ei ole vain kas-
voton osakeyhtiö. Meindl on ja 
pysyy perheyhtiönä, jonka takana 
on ammattitaitoinen ja luotettava 
henkilökunta – tavalliset ihmiset.       

 Sydämelliset terveiset Baijerista  

MEIndL TESTISSÄ

Aktiivinen seniorijohtaja Alfons Meindl, tuotanto – 
ja kehitysjohtaja Lukas Meindl ja kaupallinen johtaja Lars Meindl

Alfons, Lukas ja Lars Meindl

Meindlin perhe on sukupolvien ajan valmistanut kenkiä pienessä baijerilaisessa 
Kirchanschöringin kylässä. Täällä ovat perheyrityksen juuret ja tulevaisuus. Kasvava tuotanto 
sai kaipaamaansa lisätilaa kesällä 2005 rakennetusta suuresta hallista. 

➜  DAV lukijavalinta 2004 
paras vaelluskenkä ja paras vuoristokenkä

➜  ISPO Outdoor Award (7/04) 
Meindl XO –kenkäsarja

➜  Saksan kuluttajasuojalehden testi (8/04) 
»Hyvä«: Meindl 6.0 Men ja Lady Mid

➜  Outdoor Magazin Vuoden paras tuote (12/04)  
paras trekkingkenkä: Air Revolution 5.0.  
paras vaelluskenkä: Borneo Pro MFS  
paras maastokenkä: Magic Men 2.0 XCR

➜  Saksan kuluttajasuojalehden testi (8/05) 
»Hyvä«: Nordic Taifoon 

➜  ÖKO testi (10/05) 
»Erittäin hyvä«: Air Revolution 

➜  Outdoor Magazin Vuoden paras tuote (12/05) 
paras trekkingkenkä: Island Pro MFS,  
paras vaelluskenkä: Air Revolution 3.1,  
paras maastokenkä: Master XO

➜  Sekä paljon muita palkintoja ympäri maailmaa. 
Katso www.meindl.de 
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AIR REVOLUTION –KÄSITE | TEKnIIKKAA

KÄYTTÄJILLEEN TEHTY Kuva: Till Gottbrath

Saksalaisen Outdoor –lehden 
lukijat ovat viimeiset viisi vuotta 

valinneet Meindl Air Revolution -
kengät ”Gear of Year” –voittajaksi. 
Monien muiden lehtien testeissä Air 
Revolution –sarjan kengät ovat aina 
saaneet parhaat pisteet. Se tarkoit-
taa, että Air Revolution -tekniikka 
todella toimii. 

Idea tästä mullistavasta kenkäsar-
jasta syntyi, kun kehityspäällikkö 
Lukas Meindl ja tehtaan suutarimes-
tarit miettivät mitä parannettavaa 
vaelluskengissä on. Itsekin ahkeri-
na luontoliikkujina he tunsivat käyt-
täjien tarpeet verrattain hyvin. 

Gore-Tex – kalvon ansiosta vael-
luskengät ovat jo vedenpitävät ja 
hengittävät, mutta niistä haluttiin 
saada entistä hengittävämmät. 
Kengänvalmistajalle ei riitä, että 
Gore-Tex -kalvo on kengän sisäl-
lä. Tärkeämpää on miten ja mihin 

kohtaan se jalkineessa sijoitetaan. 
Gore-Tex –vuorta saavat käyttää 
ainoastaan korkealaatuisia kenkiä 
valmistavat tehtaat, jotka W.L. Gore 
hyväksyy kumppanikseen. 

Kalvonvalmistaja W.L.Gore testaa ja 
tarkistaa kaikki materiaalit ja valmis-
tustavat myös tuotantovaiheessa. 
Vaikka Gore-Tex –yhteistyö asettaa 
paljon sääntöjä ja rajoituksia, on 
kengänvalmistajalla kuitenkin peli-
varaa omille ideoille ja kehitystyölle. 
Tätä pelivaraa Lukas ryhmineen 
hyödynsi kehitellessään uutta Air 
Revolution -kenkätekniikkaa.   

Eräs materiaaleihin liittyvistä ongel-
mista on osien liimaus. Tiukka 
liimapinta ei hengitä ja siksi sen 
käyttö Air Revolution -kengissä on 
vähäistä. Liima-aineeksi kehitettiin 
huokoisempi vaahto aiemman sivel-
tävän tahnan sijaan.  

Kaikki kengän pehmusteet ovat 
huokoisempia sekä »rei´itettyjä« ja 
siksi hengittävämpiä kuin perinteis-
issä vaelluskengissä. Jalasta haih-
tuvaa kosteutta siirtämään kek-
sittiin myös pumppaava iltti, joka 

Kesäisessä vuoristossa tulevat Air Revolution –tekniikan edut hyvin esille. Kuuma keli vaatii ken-
gältä hyvää hengittävyyttä, mutta vaikeassa kivikkoisessa maastossa jalkineen on oltava tukeva 
ja turvallinen.

AIR REvoLUTIon

Air Revolution 1.0

Air Revolution 2.0

Air Revolution 3.1

Air Revolution 5.0

Air Revolution 7.1
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Pumppaavan pehmusteen ansi-
osta pysyvät jalat kuivempina. 
Irrotettava iltti on tärkeä osa hen-
gittävää kenkää. Kevyemmät jalki-
neet ja maksimaalinen mukavuus 
lisäävät suorituskykyä erävaelluk-
silla ja vuoristoreiteillä. Laadukas ja 
tukeva kenkä on hyvä ja turvallinen 
valinta kaikkeen ulkoiluun.

1

➀ Kylkiluurakenne suojaa jalkaa ulko-
puolisilta vahingoilta. Avonainen leikkaus 
tekee kengästä erittäin hengittävän.

käveltäessä lisää selvästi kengän 
ilmavuutta.

W.L. Goren sopimuksen mukaan 
kalvovalmistaja ottaa myös tuo-
tantovaiheessa kenkiä testiinsä. 
Kaikille kengille tehtävässä Whole 
Boot Comfort Rating” –kokeessa 
mitataan jalkineen hengittävyysar-
vot. Tässä testissä Air Revolution 
-mallit pärjäävät hämmästyttävän 
hyvin. 

Vuodeksi 2006 Air Revolution –
sarja saa uuden erittäin kevyen 
mallin. Se painaa vain 609 gram-
maa ja naisten malli ainoastaan 
590 grammaa. Se on varustettu 
uudella Meindl Multigriff –pohjalla, 
joka on valmistettu yhteistyössä 
Vibramin kanssa. 

Uusi Air Revolution 1.0 on tehty 
käyttäjätoiveiden mukaan. Kuluttajat 
vaativat ilmavaa jalkinetta hieman 
kevyempään käyttöön. Tässä on 
vastaus siihen. Vauhdikkaan näköi-
nen 1.0 on saanut hyvän vastaan-
oton, eikä syyttä, sillä se vastaa 
käyttäjien vaatimuksia.  

Kantapäärakenne: erittäin tukevan 
kantakupin yläpuolinen pehmennys 
➀ tuo joustoa taakse. Nilkkaosan 
reunus tukee sivuista, mutta sen 
takapehmennys ➁ helpottaa liikettä 
ääritilanteissa. 

1

2

2
3

1

3

Edistyksellinen iltti on yhdistelmä 3D 
– verkosta ja vahvasta vaimentavas-
ta »keinokuitusienestä«. Kävellessä 
nämä saavat aikaan pumppausefektin 
➀. Jotta iltti istuu anatomisesti oikein 
ja tukee, on siihen lisätty mikroflee-
cestabilisaattorit ➁. Iltin irrottaminen, 
kuivaus ja huolto on helppoa kestävi-
en tarranauhalaattojen ansiosta ➂.

AIR REvoLUTIon

Viimeisen silauksen 
ilmavalle ja kuivalle 
rakenteelle antaa Air 
Revolution sukka. 



� | www.meindl.de

Know-How | VAELLUS- JA VUORISTOKENGÄN KÄYTTÖIKÄ

Korkealaatuista ja käsityö-
nä valmistettua vuoristo- tai 

vaelluskenkää voi verrata hy-
vään ystävään. Kun siitä huo-
lehtii hyvin, on se aina luotettava 
kumppani, riippumatta siitä, kul-
jetaanko kesähelteellä vai syys-
myrskyssä. Tämän voi vahvistaa 
Hubert Zeiser, itsekin aktiivinen 
vuoristossa kulkija, joka työkseen 
johtaa huolto-osastoa Meindlin 
tehtaalla Baijerissa. Kysyimme 
häneltä miten vaelluskengästä 
saa suurimman hyödyn. 

movements: Mitkä ovat kriteerit, 
kun valitset itsellesi kenkiä? 
Hubert Zeiser: Ensin mietin mitä 
todella haluan kenkieni kanssa tehdä 
ja sen mukaan päätän mistä kate-
goriasta lähden mallia valitsemaan. 
Vertailen painoa sekä tukevuutta ja 
yritän löytää sopivan kompromissin. 
Valitsen muutaman kevyen, mutta 
kestävän, mallin ja testaan niitä rau-
hassa. Oikeanlaisen sukan kanssa 
kengän on istuttava täydellisesti. 

movements: Suositko mieluummin 
kevyttä kuin jäykkää jalkinetta?
Hubert Zeiser: Se riippuu täysin 
siitä, mitä haluaa tehdä. Jos vien 
koiraa ulos tai kuljen lähialueen pol-
kuja, riittää kevyt kenkä. Kun olen 
lähdössä vuorille, valitsen jäykem-
män kengän, mikä tukee ja suojaa 
paremmin. Suosittelen aina yhtä 
kategoriaa tukevamman jalkineen, 
kuin tarvitsisi, sillä sitä kautta lisään-
tyy turvallisuus ja toimintavarmuus. 
Se on kuitenkin tärkeämpää kuin 
maksimaalinen nopeus. 

movements: Kumpi on kestä-
vämpi, nahka- vai tekstiilijalkine?   
Hubert Zeiser: Tuohon ei ole niin 
yksinkertaista vastausta. Cordura 
on erittäin kestävä kangas ja helppo-
hoitoinen. Nahka on luonnontuote, 
joka kunnolla hoidettuna kestää 
varmasti paremmin ja pitempään. 
Väärällä hoidolla tai huollon laimin-
lyönnillä nahan saa hyvin nopeasti 
pilalle. Hoito-ohjeet löytyvät jokaise-
sta kenkälaatikosta.  

movements: Mikä on pohjan merki-
tys kengän kestävyydelle?
Hubert Zeiser: Pehmeä kumi tar-
joaa paremman kitkan, mutta kuluu 
nopeammin. Perinteiset profiilipoh-
jat vuoristojalkineissa ovat paksuja 
ja painavia, mutta hyvin kestäviä. 
Tämä kannattaa muistaa kenkä-
kaupassa.  

movements: Kun pohjat joskus 
kuluvat, niin mistä tietää, kannattaa-
ko kengät pohjata uudelleen? 

Hubert Zeiser: Tärkeätä on todeta 
nahan kunto. Jos se on pehmyttä 
ja ilman murtumia, niin ehdottomas-
ti kannattaa uudet pohjat teettää. 
Nahka pysyy hyvänä vuosia, kun-
han muistaa jatkuvasti huolehtia 
kengistä ja hoitaa niitä asianmukai-
sella tavalla. 

movements: Voiko uudet pohjat 
teettää missä tahansa suutarissa? 
Hubert Zeiser: Se riippuu kengistä 
ja suutarista. Paras keino on kysyä 
neuvoa myyjäliikkeestä. Jokaisessa 
Meindlia myyvässä maassa on 
myös maahantuojan käyttämä 
suutari, joka on perehtynyt meidän 
kenkiimme. Heillä on samat varao-
sat ja materiaalit kuin meillä, joten 
korjaus on varmasti asianmukainen. 
Meindlin valtuuttama suutari osaa 
nopeasti sanoa, kannattaako kor-
jaus ja mitä se tulee maksamaan. 
Siksi on turhaa lähettää kenkiä 
suoraan tehtaalle.  

Hubert Zeiser johtaa Meindlin huolto-osastoa. Hän tietää paljon kenkien käyttöiästä. Useasti vanhojakin jalkineita voidaan korjata, mutta loppuun 
kävelty vaelluskenkä, mistä nahka on poltettu pilalle, joutaa jo kaatopaikalle.

KÄYTTÖLUoKITUS 

Arlberg

Emotion Men XCR

Atlanta Lady GTX

Burma Lady PRo MFS

Matterhorn Extreme GTX

Kengän yläosa taivutetaan lestin päälle. 

Valmiita kenkiä pakataan laatikoihin. 

KAIKKI IRTI VAELLUSKENGISTÄ?  Kuva: Till Gottbrath
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HOITOA JA HUOLTOA | Know-How

HYVIN HOIDETUT KENGÄT . . .   

KÄYTTÖLUoKITUS

Magic Junior Mid

Xo Lady

Maine Men Mid GTX

Evolution XCR

Menorca Lady GTX

Colorado Men GTX

Himalaya Lady MFS

1

2

DiGAfix®

DiGAfix®

DiGAfix®

®

Pesu vedellä ja harjalla

Kuivaus varjoisassa paikassa

Perusteellinen vahaus

SUUTARIMME SUoMESSA 

Pitkäaikaisessa käytössä kaikkien kenkien pohjat kuluvat tai saumat 
saattavat aueta. Jalkineet eivät kuitenkaan ole vielä tiensä päässä, jos 
niitä on muuten hoidettu hyvin.

Suomen valtuutettu Meindl -suutari toimii Espoon Leppävaarassa. 
Gallerian Suutarissa vaihdetaan kenkiin uusia pohjia, korjataan saumoja 
ja uudistetaan nauhalenkkejä. Kaikki korjaukset tehdään samoilla alku-
peräisillä tarvikkeilla, joita Meindlin tehtaallakin käytetään. 

Yhteystiedot: Gallerian Suutari, Konstaapelinkatu 4, 02650 Espoo, puh: 
(09) 541 9903, sähköposti: suutari@tiimixi-palvelu.fi 

Kengänhoidon tärkeimmät kulmakivet: 

➜  Kaikki uudet jalkineet kannattaa 
suihkuttaa vettä hylkivällä kyl-
lästeellä. (Meindl Wetproof). 
Kengät kyllästetään valmistuk-
sen yhteydessä, mutta aineet 
saattavat haihtuvat matkalla 
tehtaalta kuluttajalle.  

➜  Jos vesi selkeästi imeytyy nah-
kaan, kannattaa suihkuttaa kyl-
lästettä uudelleen.

➜  Suihke kyllästää, mutta ei hoida. 
Nahka on luonnonmateriaali ja 
vaatii ravinteita, siksi pintaan 
kannattaa sivellä vahaa (Meindl 
Sportwax). Se on sopivan mieto 
aine, joka hoitaa ja vahvistaa 
kenkiä. Hoidossa on syytä vält-
tää rasvoja, sillä ne tukkivat ken-
gän huokoiset materiaalit. 

➜   Vahattaessa kenkien nupukkinah-
kainen pinta tummuu ja kiillot-

tuu. Se on väistämätöntä, mutta 
kuuluu asiaan. Vahaamattomassa 
kengässä pinta säilyy kauemmin 
pehmeänä, mutta haurastuu ja 
hajoaa suhteellisen nopeasti. 
”Nupukkiutta” voidaan palauttaa 
harjaamalla pintaa karkealla ken-
käharjalla.  

➜  Vahaaminen pidentää myös tik-
kausten kestoikää ja hoitaa ken-
gän metalliosia. 

➜  Kenkiä on aika ajoin syytä pestä 
myös sisältä runsaalla vedellä ja 
miedolla pesuaineella.  

Lisää tietoa kenkien hoidosta 
ja huoltamisesta:

www.meindl.de 

ja alaotsikosta Service.

Kyllästäminen suihkeella

. . . PALVELEVAT KÄYTTÄJÄÄNSÄ PITKÄÄN!  Kuva: Till Gottbrath
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LAAdUnvALvonTAALPPIMALLIT 

Solo 3000 GTX

Alta via GTX

Matterhorn Lady GTX

Alta via Lady GTX

Matterhorn GTX

Air Revolution 9.0

Matterhorn Extreme GTX
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LAADUNVALVONTA  
ON GORELLE TÄRKEÄTÄ  Teksti & Kuva: GORE

Vedenpitävien kalvojen valmista-
jan, W.L.Goren, testilaboratorio on 
mielenkiintoinen paikka. Kengät 
kävelevät kävelysimulaattorilla ja 
höyry nousee hengittävyystestis-
sä. Jatkuvasti suoritettavin erilaisin 
testein valmistaja haluaa varmis-
taa, että Gore-Tex jalkineet ovat 
sitä mitä luvataan, vedenpitävät, 
hengittävät ja erittäin kestävät. 
Erilaisissa testeissä tutkitaan muun 
muassa, hengittääkö päällysnahka 
riittävästi, kestääkö vuorikangas 
kävelyä tai imevätkö nauhat vettä 
itseensä. Jalkineet tulevat tuotan-
toon vasta kun kaikki materiaalit ja 
yksityiskohdat on testattu.

Kävelysimulaattori 
Pehmeät ja liikkuvat muovijalat 
simuloivat kävelemistä. 300 000 
askelta vesiastiassa vastaa viiden-
sadan kilometrin kävelyä märäs-
sä ruohikossa.  Mikäli kengän 
sisään pääsee kosteutta, kävely-
simulaattori pysähtyy ja LED-valo 
ilmoittaa vuotokohdan. Täysin 
ehjä ja vedenpitävä jalkine voi 
olla kostea sisältä, jos kenkä on 
huonosti hoidettu ja päällysnahka 
imee kosteutta. 

Keskipakolinko 
Toinen tiiviystesti toimii päinvastoin. 
Jalkineet täytetään vedellä ja ase-
tetaan keskipakolinkoon. Kenkiä 
pyöritetään kiihtyvällä nopeudella, 
ja koska Gore-Tex - kalvo toimii 
molempiin suuntiin, tulee vesi kes-
kipakovoiman johdosta vuotokoh-
dasta ulos. Jo muutama vauhdikas 
kierros paljastaa hyvin pienetkin 
reiät kalvossa. Jokaisella Gore-Tex 
-yhteistyökumppanilla on linko tai 
kävelykone, jotta laatua voidaan 
tarkkailla koko tuotannon ajan. 

whole Boot Comfort Test. 
Uusi Whole Boot Comfort Test on 
Münchenin yliopiston ja W.L.Goren 
yhteistyönä kehittämä testi. Siinä 
kenkien sisälle sijoitettujen hikoi-
levien tekojalkojen tuottamaa 
kosteutta mitataan antureilla ken-
gän ulkopinnalta. Saatu tulos ker-
too kengän hengittävyyden. 

Gore-Tex –kalvon ja varsinaisten 
kenkien valmistajat eivät tyydy 
pelkästään laboratoriotesteihin. 
Laboratoriotulokset ovat hyvin 
objektiivisia ja keskenään verrat-
tavissa, mutta ne eivät korvaa 

käyttötestiä. W.L.Goren testiryh-
män jäsenet eli DataPilotit käyt-
tävät kenkiä, joihin on asennettu 
antureita mittaamaan lämpöti-
laa ja kosteutta jalkineen sisällä 
sekä hengittävyyttä ulkopinnalla.  
Tulokset tallentuvat tietokantaan 
ja niitä verrataan testaajan täyttä-
män kyselykaavakkeen tietoihin. 
Saadut tulokset antavat hyvin rea-
listisen kuvan testattujen jalkinei-
den käyttömukavuudesta. 

Näillä testeillä W.L.Gore valvoo 
laatua ja toimivuutta. Jalkojen on 
pysyttävä kuivina ja jalkineiden 
on oltava käyttöympäristöönsä 
suhteutettuina mukavia. Gore-Tex 
–kenkien on toimittava ja kalvon 
hengitettävä riippumatta siitä, 
juokseeko vai käveleekö käyttä-
jä, kulkeeko hän alavien maiden 
metsäpolkuja vai onko kiipeämäs-
sä maailman korkeimmalla vuo-
rella. 

Saksan ensimmäinen Gore-Tex 
–vaelluskenkä, Meindl Tibet, tuli 
markkinoille vuonna 1980. 

Kuva: GORE
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noRdIC wALKInG | BERCHTESGADENIN ALUE

Suomessa kehitetty sauva-
kävely, Nordic Walking, on 

Euroopassa huippusuosittu har-
rastus. Laji vaatii kävelysauvojen 
lisäksi muitakin välineitä vaatteista 
vyölaukkuihin ja jalkineisiin. Nordic 
Walkingista on tullut Meindlille tär-
keä tuotannonhaara. Tehtaalla on 
tietoa kävelemisestä ja kokemusta 
erilaisista jalkineista. 

Nordic Walking -malliston suun-
nittelussa on Meindlin kehitys-
osasto tehnyt yhteistyötä alan eri-
koisosaajien, kuten Anke Fallerin, 
kanssa. 

Sauvakävelyjalkineet poikkeavat 
tavallisesta kengästä monella eri 
tavalla, mutta suurin ero johtuu 
itse liikkeestä eli askelluksesta. 
Tästä syystä kantapään istuvuus 
on erittäin tärkeä. Reipas liike vaa-
tii kengältä pitoa ja siksi suositaan 
kumiprofiilipohjaa. Sen on oltava 
rullaava ja kevyesti vaimennettu. 
Tähän haasteeseen vastaa Meindl 
Nordic Walking -mallisto.  

Valittu kehityssuunta on ollut oikea, 
sillä Meindl Master XO –kenkä 

voitti ISPO –urheilivälinemessu-
jen innovaatiopalkinnon. Nordic 
Walking hakee uusia muotoja ja 
samoin siihen tarkoitetut välineet. 
Lajia harrastetaan myös vaihtele-
vassa maastossa ja se jos mikä 
on Meindlin ominta aluetta. Tätä 
varten on kehitetty uudet mallit 
Nordic Tiger Mid ja Nordic Tiger 
Lady, joissa yhdistyvät varrellisen 
midikengän sivustan tuki ja mata-
lan kengän liikevara.

MEINDLIN YHTEISTYÖKUMPPANIT:  Berchtesgadener Land Tourismus 
GmbH! Bahnhofplatz 4, 83471 Berchtesgaden, Tel. +49 (08652) 65 650-40, -42 
Fax +49 (08652) 65 650-49, E-Mail: reiseservice@berchtesgadener-land.com 
www.berchtesgadener-land.com

Berchtesgadenin kansallispuisto, Franziskanerplatz 7, 83471 Berchtesgaden,  
Tel. +49 (08652) 64 34 3, Fax +49 (08652) 69 43 4, poststelle@nationalpark-
berchtesgaden.de, www.nationalpark-berchtesgaden.de

Vaellus- ja alppikenkien profiilipoh-
jat valmistetaan oikeasta kumista. 
Kumi ”elää” ja muuttuu käytössä. 
Ilmaston vaikutuksesta kumin ulko-
pinta pikkuhiljaa kovenee. Tästä 
syystä kulutuspinta menettää pitoa 
ja pohja tuntuu liukkaalta esimer-
kiksi märällä kalliolla. Vähäisessä 
käytössä kovettuminen nopeutuu 
ja lämmin sekä kuiva säilytyspaikka 
vauhdittavat ilmiötä. Lattialämmitys 
on uudenkin pohjan nopea surma. 

Peli ei ole menetetty, sillä pohjia voi-
daan ”tuunata”. Harjaaminen teräs-
harjalla tai hiekkapaperilla avaa poh-
jan kumipinnan uudelleen. Lyhytkin 
harjaus avaa kumin huokosia ja tuo 
lisää turvallisuutta sekä mukavuutta. 

Tämä koskee kaikkia kumipohjia 
valmistajasta riippumatta. 

Aikaa myöden PU -välipohjat van-
henevat ja saattavat haurastua. 
Tämä on täysin luonnollista eikä 
riipu siitä, kuinka paljon kengillä on 
kävelty. Toisaalta tasaisesti ympäri 
vuoden käytettyjen jalkineiden poh-
jat kestävät paremmin kuin kuivassa 
kaapissa pitkiä aikoja säilytettyjen 
kenkien pohjat. 

Ennen pidempää vaellusreissua on 
pohjat syytä tarkistaa. Jos mure-
nemista ilmenee, mutta kengät ovat 
muuten kunnossa ja nahka ehjää, 
kannattaa harkita pohjien vaihtoa 
uusiin. 

TÄRKEÄÄ TIETOA 
KENKIEN POHJISTA

nordic Tiger Lady

Master Xo Lady

nordic walking Sukka

Kuva: Gore

SUOSITTU NORDIc 
WALKING VAATII OIKEAT 
JALKINEET  Teksti: Ralf-Stefan Beppler 

Meindl valmistaa jalkineet seikkai-
luun ja matkailuun ympäri maailman. 
Mahdollisuuksia kenkien käyttökoke-
muksiin on kuluttajille järjestänyt mat-
katoimisto Hauser Exkursionen, jo 33 
vuoden ajan. Osallistu kilpailuun, voit 
voittaa yhden 33:sta palkinnosta

	 2	 x	1	 	matkalahjakortti	yhdelle	
hengelle,	arvo	
500	€. 

	 7	 x	1	 	Air	Revolution	3.1-	
vaelluskenkäpari

	24	 x	1	 	Air	Revolution-	
sukkapari

www.hauser-exkursionen.de

Toimi	 näin:	 Ota	 valokuva	 vaellus-
kengistäsi	 ja	 kirjoita	 kuvan	 taak-
se	 yhteystietosi	 sekä	 vastaukset	
seuraaviin	kysymyksiin.	

➜  millä	aineilla	vaelluskenkiä	
hoidetaan?	

➜ 	mikä	on	Meindlin	kotikylän	nimi?	

➜  mikä	on	kenkäsi	koko?	

Lähetä kuva vuoden 2006 loppuun 
mennessä osoitteeseen: 
ibex-sport Oy, PL 24, 
00760 Helsinki.  
Voittajille ilmoitetaan 
henkilökohtaisesti.

33 PALKInToA. 

€ 500Gutschein
Gutschein

€ 500
GutscheinGutschein

BERG HEIL – TURVALLISESTI VUORILLE
Kävelyretkillä vuoristossa Baijeri ja Berchtesgadenin alue 
ovat kauneimmillaan. Kesäinen luonto houkuttelee liikku-
maan jylhiin maisemiin. Aluetta halkovat suositut polut ja kul-
kuväylät, mutta myös vuorten jyrkät rinteet ovat kiipeilijöiden 
ahkerassa käytössä Tämä on Meindlin kotiseutua. Täällä 
tuotteet testataan. Testiryhmään kuuluvat alueen vuoristo-
oppaat - berchtesgadenerit. »BERG HEIL« on vanha terveh-
dys, jolla vuoristoon lähtijälle toivotetaan turvallista matkaa. 
Luotettavat ja oikein valitut varusteet tekevät vuoristossa 
liikkumisen turvalliseksi.	MEINDL	–	Shoes	for	Actives.



KENKÄMALLIT MAASTON MUKAAN

soveltuu kantamus esimerkkialue 

maastokenkä vapaa-aikaa, ulkoiluun ja matkailun

tasaiset tiet 
ja polut 

pieni 
päiväreppu 

Berchtesgadenin alue:
Königseen ympäristö

Muita alueita:  
Nuuksio, Normandia, 
Newcastle

kevyt retkeily- ja vaelluskenkä  

epätasaiset 
tiet ja polut 

korkeintaan 
30 litran 
päiväreppu

Berchtesgadenin alue: 
Hinterbrand zur Gotzenalm

Muita alueita:  
Schwarzwald-Höhenweg, 
Bayerisher Wald, Evo, 
Hadrianuksen valli

klassinen vaelluskenkä 

vaihteleva 
maasto, 
vaativat polut 

40–50 
litran 
reppu/
rinkka

Berchtesgadenin alue:
Schneibstein, Jenner

Muita alueita:  
Skotlannin ylämaa, 
Karhunkierros, Hetta-Pallas

jäykkä vaelluskenkä  

kivikkoiset 
polut ja 
vaativa 
maasto 

suuri rinkka Berchtesgadenin alue:
Watzmann, Steinernes Meer 

Muita alueita:  
Korsika, Kilimandjaro, Zugspitze, 
Everest Base Camp, Halti 
– Kilpisjärvi, Abisko, Narvik

rankan maaston trekkausjalkine 

erittäin huonot 
polut, vaativa 
maasto, 
vuoristo- ja 
jäätikköreissut   

paljon 
tavaraa ja 
painava 
rinkka

Berchtesgadenin alue: 
Hochkönig, Übergossene Alm

Muita alueita:  
Matterhorn, Djebel Toubkai, 
Kebnekaise, Lyngen

ylävuoristokenkä 

rankka 
maasto, 
lumi, jäätikkö

paljon 
tavaraa ja 
painava 
rinkka

Berchtesgadenin alue: 
Blaueisgletscher

Muita alueita:  
Montblanc, Monte Rosa, 
Elbrus, Chimborazo

Käyttöluokitukset maasto-, vaellus- ja vuoristokengille: 

DiGAfix®

®

MagnaMagic Men 2.0 XCR

®
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Air Revolution 1.0 LadyBergen Lady MFS

DiGAfix®

®

Borneo Lady PRo MFSAir Revolution 3.1

DiGAfix®

®

Himalaya MFSIsland Pro MFS

DiGAfix 2®

®

DiGAfix®

Air Revolution 7.1Matterhorn Lady GTX

DiGAfix 2®

®

DiGAfix®

Air Revolution 9.0Matterhorn Extreme GTX
pikakiinnitteiset 

jääraudat

Kaikkia malleja saatavissa sekä naisille että miehille. 
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