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HYVÄT YSTÄVÄMME,

T eillä on kädessänne viides
Meindl Movements. Asiakasleh-

temme ilmestyy kerran vuodessa ja
sen välityksellä haluamme kertoa
teille, mitä kätkeytyy Meindl-nimen
taakse.  

On totta, että Meindl on yksi maail-
man johtavista vaellus-, ulkoilu- ja
vuoristokenkävalmistajista, mutta
vaikka tehtaamme ei enää olekaan
pieni verstas, olemme silti perheyri-
tys. Meindlit, isä Alfons sekä pojat
Lukas ja Lars, ovat päivittäin mukana
tehtaan toiminnassa. 

Kun me puhumme »meistä«, tarkoit-
taa se kuitenkin koko firmaa. Ilman
meidän työntekijöitämme ei Meindlia
olisi olemassa. Heidän tietonsa, tai-
tonsa ja kokemuksensa tekee
Meindlista sen mitä Meindl on.    

Vaelluskenkien valmistaminen on
edelleen paljolti käsityötä ja sitä 
varten tämänvuotisen Movementsin 
pääaiheena on suutarin käsityötaito.
Kerromme miten vuoristo- ja alppi-
kenkä suunnitellaan ja miten se val-
mistetaan. Kerromme myös mikä on
lesti ja mitä tarkoittaa mukavuus
kengässä. Esittelemme myös millai-
sista ihmisistä Meindl muodostuu. 

Meillä on heti Movementsin alussa
ilo esitellä teille Andreas Maltan.
»Andi« on oppisopimussuutari,
ensimmäistä vuotta tehtaallamme.
Hän on vielä »vihreä«, mutta silti hän
on tyypillinen Meindlin työntekijä.
Hänellä on jalat tiukasti maassa 
ja hän rakastaa käsityötä. Andreas
Maltan ei ole ainoa oppisopimussuu-
tarimme, vaan meillä on niitä useita.
Olemme ottaneet nuoria tehtaallem-
me jo usean vuoden ajan ja meidät
on palkittu oppisopimuksemme laa-

dusta useasti. Tulemme jatkossakin
ottamaan oppisopimussuutareita
tehtaallemme, sillä tarvitsemme itse
käsityön taitajia ja tämä on nuorille
ihmisille hyvä tapa päästä kiinni
perinteikkääseen ammattiin.

Asiakaslehtemme, Meindl Movement-
sin, lisäksi meillä on koko ajan kehit-
tyvät internetsivut. Pyrimme jaka-
maan sitä kautta selkeää informaa-
tiota sekä tuottamaan sinne mielen-
kiintoisia artikkeleita. Olemme iloi-
sia, jos koette internetsivujemme
palvelevan teitä.  

Olisimme voineet tehdä Movement-
sin tilalle myös normaalin kuluttaja-
kuvaston, mutta koimme tämän hyö-
dyllisemmäksi. Meindlin mallisto on
niin laaja, että kukaan kauppias ei
pysty pitämään kaikkia malleja esil-

lä. Kengät ja tarjonta eroavat myös
alueellisesti, puhumattakaan jälleen-
myyjiemme erikoistumisesta.
Päätimme, että emme tee 
kokonaiskuvastoa, vaan esittelem-
me Movementsissa tärkeimmät ryh-
mät ja mallit. Kaikki linjamallit löyty-
vät internetsivuiltamme ja alueelliset
erikoismallit jälleenmyyjiltämme. 

Olemme ylpeitä osaamisestamme,
emmekä häpeä esitellä sitä. Tästä
syystä tarjoamme ystävillemme 
mahdollisuuden kurkistaa kulissien
taakse ja toivotamme vierailijat 
tervetulleeksi tehtaallemme (katso
alla). Pidämme tärkeänä, että tuo-
tantomme on edelleen kotiseudul-
lamme Saksassa. Suosittelemme
teille tehdaskäynnin yhteydessä
käyntiä myös Berchtesgadenin vuo-
ristossa. Se on erittäin kaunis paikka
Alpeilla ja myös mainio alue ken-
kiemme testaamiseen. Toivotamme
antoisia lukuhetkiä Meindl Movement-
sin kanssa. 

Mitä kätkeytyy näiden valkeiden rakennusten sisään? Se selviää joka kuun viimeisenä perjantaina

»MEINDL INSIDE«

Kutsu Meindlin tehtaalle
Vuoden 2005 kesäkuusta eteenpäin, joka kuukauden viimeinen perjantai,
tarjoamme 20:lle kiinnostuneelle tutustumiskäynnin Meindlin tehtaalle.
Alfons ja Lukas Meindl, opastavat henkilökohtaisesti kaikki työvaiheet 
vaelluskengän valmistuksessa. Ilmoittautuminen internetin kautta: 
www.meindl.de/news/meindl-inside. 
(Huom. tehdasvierailu ei ole myyntitapahtuma. Kenkien myynti 
jälleenmyyjiemme kautta).
!)

PERINTEINEN KÄSITYÖ

Vuoristokenkä n. 1900

Hiihtokenkä n. 1930

1. GORE-TEX-kenkä: 1979

Island PRO MFS: 1989

Air Revolution 5.0: 2001

Matterhorn Lady GTX: 2005

XO Lady: 2005

vasemmalta oikealle: Alfons Meindl aktiivinen seniorijohtaja, Lukas Meindl 
tuotanto ja tuotekehitys ja Lars Meindl kaupallinen johtaja

Alfons, Lars ja Lukas Meindl



kiä ihmiset kehtaavat lähettää kor-
jattavaksi. Korjaus- ja huolto-osas-
tolla joutui käsittelemään likaisia ja
haisevia kenkiä, se ei ollut mukavaa. 

movements: Tiedätkö jo mitä haluat
tehdä oppisopimusajan jälkeen?
AM: Kyllä minä tänne Meindliin 
haluaisin jäädä työhön, jos vain otetaan.
Haaveissa olisi joskus tulevaisuudessa
perustaa oma pieni suutarinverstas
Berchtesgadeniin ja valmistaa käsin
perinteisiä baijerilaiskenkiä. 

movements: Voitko suositella muille
ikäisillesi suutarin ammattia? 
AM: Tietysti se hieman riippuu mistä
pitää, mutta iso asia on, mihin paikkaan
pääsee oppisopimuskoulutukseen.
Minä viihdyn täällä. Työ on hauskaa
sekä hyvin opettavaista ja työkaverit
ovat mukavia. Täällä on sellainen
tunnelma, ettei tulevaisuutta tarvitse
pelätä.   
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Movements on Lukas MEINDL GmbH &
Co KG:n asiakaslehti.
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Toimitus: Eva-Maria Staudinger
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Rover Active
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Kisällit mestarin pakeilla: Lukas Meindl opastaa oppisopimussuutareita.   

Andreas Maltan, 
17 v. Meindlin 
oppisopimus-
suutari. 

SUUTARIN OPPIPOIKA Teksti ja kuvat: Till Gottbrath

movements: Miten tulit valinneeksi
juuri suutarinopin? 
AM: En ollut oikein varma tulevaisuu-
destani ja ajattelin suuntautuvani
kaupan alalle tai hienomekaanikoksi.
Haeskelin paikkoja, kun kuulin sattu-
malta radiosta Lukas Meindlin haas-
tattelun, jOSSa hän kertoi oppisopimus-
koulutuksesta  tehtaallaan. Se kuulosti
hyvin mielenkiintoiselta, ja kun käsi-
työtaidot ovat aina kiinnostaneet
minua, niin päätin laittaa hakemuksen
sisään saman tien. 

movements: Oliko 
oppisopimuspaikkaa vaikea saada? 
AM: En oikeastaan tiedä. Hakijoita
oli kyllä useita. Kävin haastattelussa
ja jo kolmen viikon päästä sain
myöntävän vastauksen.  

movements: Käsityöyritykset aloittavat
työt aikaisin aamulla. Milloin sinun
täytyy herätä? 
AM: Joudun heräämään jo klo 4.45,
koska minulla on 60 km työmatka
yhteen suuntaan ja matkustan työ-
matkat julkisilla liikennevälineillä.
Viikolla iltariennot jäävät vähiin, sillä
nukkumaan on mentävä jo puoli

kymmenen, jos haluaa jaksaa päivän
tehtaalla. 

movements: Onko herääminen 
vaikeampaa kuin kouluaamuina? 
AM:  No alussa kyllä, mutta toisaalta
tämä on myös niin mielenkiintoista,
että työhön lähteminen tuntuu jo
helpolta. Ja onhan viikonloppuisin
aikaa tehdä muuta ja nukkua pit-
kään. 

movements: Kuinka pitkä 
oppisopimusjakso on ja mitä se
sisältää? 
AM: Kokonaisuudessaan se kestää
kolme vuotta. Pääasiassa olen
Meindlin tehtaalla, mutta käyn
ammattikoulussa muutaman viikon
jaksoilla. Kaiken kaikkiaan oppisopi-
musajasta neljännes on teoriaa
ammattikoulussa. 

movements: Mitä kaikkea teet 
oppisopimuksen aikana Meindlilla?    
AM: Kaikki oppisopimusopiskelijat
käyvät läpi jokaisen osaston, yksikön
ja työvaiheen läpi. Jokaisella osastolla
olemme aina kolme kuukautta ker-
rallaan. Aloitin Meindlilla syyskuussa
2004 ja olin ensiksi korjaus- ja huol-
topuolella, nyt olen ompeluosastolla. 

movements: Mistä pidät työssäsi
eniten ja mistä vähiten? 
AM:  Oikeastaan kaikki on täällä tosi
kivaa. Eniten minua kiinnostavat ihan
perinteiset työvaiheet ja miten kenkä
tehdään kokonaan käsin, alusta lop-
puun. Miinuspuolella on ehkä yllättä-
nyt se, miten huonosti hoidettuja ken- Andreas Maltan työn touhussa. 



sättää, niin ihminen pitää kappaleita
yhdessä ja ohjaa työtä. Sitä ei voi
tehdä automaatiokoneella, vaan se
on puhdasta käsityötä. Samoin on
kaikkien nauhalenkkien ja hakasten
paikoilleen laittaminen. 

Pehmusteet 
Jotta saumat ja niitit eivät painaisi jal-
kaa, tarvitsee kenkä sisälleen erilai-
sia pehmusteita. Niitä ei voi liimata
kokonaisina, vaan erikoisella liimako-
neella. Liiman määrä on tärkeä, jotta
kappale kestää paikallaan. Muuten
liimaa laitetaan mahdollisimman
vähän, ettei hengittävyys kärsi.
Tämäkin, eli pehmusteiden asentami-
nen ommellun yläosan sisään, on
käsityötä. 

Sisävuorin asentaminen 
Jalkaa vasten on kengässä vuori.
Perinteisissä kengissä se on edelleen
nahkaa, mutta nykyaikaisissa kengis-
sä käytetään synteettistä kangasta

mäntaudit tms. nostavat entisestään
sen hintaa. Vaihtoehtoiset materiaalit
nahalle ovat nk. synteettiset nahat,
kuten esimerkiksi Lorica tai muut
synteettiset materiaalit kuten esi-
merkiksi Cordura. Nämä materiaalit
ovat nykyaikana erittäin hyviä ja jos-
sain tilanteissa jopa parempia kuin
nahka. 

Leikkaus 
Huolellisesti valitusta materiaalista
leikataan kengän yläosan osat.
Pääosin sekin tehdään Meindlilla
vielä perinteisesti käsin stanssaamal-
la. Osa leikkuista tehdään modernilla
CAD –laserleikkaustietokoneella. 

Yläosan ompelu 
Leikatut osat viistetään reunoilta
matalamman sauman saavuttami-
seksi ja palat ommellaan yhteen.
Mallista ja rakenteesta riippuu kuinka
monta työvaihetta tässä on. Vaikka
ompelukone sauman paikoilleen säk-

• uuden mallin kehittäminen: noin 1,5 vuotta 

• kenkä koostuu n. 100 –130 osasta (vaelluskenkä) 

• kengänvalmistuksen työvaiheita on n. 130.  

• yhden kengän valmistamiseen menee n. 180 minuuttia (vaelluskenkä)

• kengännauhaa kuluu yli 2,5 miljoonaa metriä vuodessa. 

• Meindl valmistaa yli miljoona kenkäparia vuodessa. 
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LAATUKENKIÄ KÄSIN Teksti: Till Gottbrath

KÄYTTÖLUOKITUS

Kos Lady GTX

Air Revolution 9.0

Kaikkia malleja on saatavissa 
sekä miehille että naisille.

K autta aikain on jokainen ensi-
kertalainen vierailija Meindlin

tehtaalla ihmetellyt, kuinka uskomat-
toman paljon vaelluskengän valmis-
tus on käsityötä. Sama tilanne on
vielä tänäkin päivänä: nopeat ja kou-
lutetut kädet käsittelevät nahkaa,
tekstiiliä ja kumia. Tarvitaan lankaa,
liimaa, nauhoja, niittejä ja hakasia,
jotta näistä kaikista muotoutuu
kenkä. Toisin kuin moni muu, on ken-
gänvalmistus oikeasti käsityötä. 

Yläosien materiaalit 
Perinteiset vuoristo- ja vaelluskengät
valmistetaan usein nahasta. Tämä on
vanha luonnontuote ja yleisimmin
lähtöisin naudasta. Härännahka on
parempaa kuin lehmän, mutta on
myös tärkeää, mitä osaa vuodasta
käytetään. Nahkaa voidaan käyttää
monella tapaa. Kenkiin käytetään
täysnahkaa, pinta- ja nupukkinahkaa
tai haljasnahkaa. Nahka on erittäin
kysyttyä maailmassa ja hullunleh-

Seniorijohtaja Alfons Meindl 

CAD-koneeseen syötetään leikkuutiedot.  

MEINDL-KENGÄN VALMISTAMINEN NUMEROILLA 

DiGAfix®

®

DiGAfix®

®

DiGAfix®

®

DiGAfix®

®
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Alabama Lady

Air Revolution 3.1

Perfekt

Engadin Lady MFS

Burma Pro MFS

®
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vedenpitävällä kalvolla tai ilman.
Meindl käyttää Gore-Tex –kalvoa,
koska se on 100%:sti vesitiivis ja silti
hengittävä (tämä kalvo ei ole näkyvil-
lä, vaan se on vuorikankaan takana).
Gore-Tex -kengän sisävuori on yleen-
sä tekstiiliä, mutta Meindl valmistaa,
Comfort Dry-nimellä, myös jalkineita,
joissa on nahkavuori. 

Kengän pinkominen
Kengän kasattu yläosa lämmitetään
ja sisälle laitetaan lesti. Kenkä laite-
taan pinkomiskoneeseen, jossa nah-
kareunat taitetaan välipohjan eli pin-
kopohjan päälle. Tätä kutsutaan pin-

komiseksi. Pinkopohja on kengän
ydin, jonka muodosta ja taipuusuu-
desta riippuu kengän käyttöluokka ja
jäykkyys. Kengän sisällä oleva lesti
pysyy jalkineen mukana koko valmis-
tuksen  ajan.

Tiivistäminen 
Pohjan tiivistämiseksi tehdään kuu-
maliimamassaus pinkopohjan ja
nahan saumaan. Useassa eri työvai-
heessa tehtävä tiivistys on Meindlin
patentoima menetelmä. 

tään liima-aine ja kuminen suikale kie-
taistaan kengän ympäri. Kivirantin lii-
maus on tarkkaa käsityötä ja vaatii
tekijältään voimaa. Kumisen kivireu-
nuksen ajatus on suojata nahkaa
kivien iskemiltä maastossa. Se on siis
aivan kengän pinnassa, joten sen
aukeaminen on lähinnä kosmeettinen
haitta eikä aiheuta vuotoa kengän
sisään.

Pohjan kiinnittäminen 
Kengän pohjia on erilaisia. Kulutus-
pinnan muoto ja kumiseos vaihtelevat,
mutta usein vaelluskengän pohja on
valmistettu polyuretaanivaimennuksel-
la. Jalkineen välipohjan massaus hio-
taan tasaiseksi ja sen päälle levitetään
erikoisliima.  Irtopohja ja kenkä kulke-
vat tunnelin läpi, jossa liima aktivoi-
daan infrapunalämmöllä ja kuivataan.
Pohja prässätään kiinni itse kenkään. 

Kylmätunneli 
Kylmätunnelissa kaikki liimausproses-
sit varmistetaan, etteivät pohja tai
muut osat voi irrota. Sen jälkeen lesti
otetaan pois kengästä ja naulausreiät
tasoitetaan. 

Peter Geyer (naurahtaen): En olisi
tänään täällä, jos emme tekisi
Lukaksen kanssa tiimityötä. Ja ylipää-
tänsä nimeni ei ole myynnissä. 

movements: Minkälainen prosessi
uuden Matterhorn GTX-kengän 
kehittäminen on ollut? 
Peter Geyer: Aluksi päätimme, min-
kälaiset ominaisuudet kengässä tuli-
si olla. Halusimme Matterhornista

klassisen alppikengän vaativaan
käyttöön. Siihen pitää olla mahdolli-
suus kiinnittää jääraudat. Silti ken-
gän tulisi olla niin mukava, että sillä
voi lähteä suoraan autosta kävele-
mään, ilman kenkien vaihtamista.
Tietysti kengän pitää olla mahdolli-
simman kevyt, kestävä ja vesitiivis. 

movements: Mutta tämähän ei ole
mitään uutta? 
Peter Geyer: Totta, mutta uusien
materiaalien kehittyminen antaa
suutarille aina uuden mahdollisuu-
den. Kiipeilytekniikka muuttuu myös
jatkuvasti. Nykyisin kiipeilijät halua-
vat nilkasta helpommin taipuvan
kengän.  

movements: Miten ensimmäinen
prototyyppi syntyy?
Peter Geyer: Lukas tekee ensiksi
lestin. Se on kengän sydän. Samalla
mietimme mitä materiaaleja kengäs-
sä käytämme. Niiden valintaa sääte-
lee haluamamme jäykkyys ja myös
muut miettimämme yksityiskohdat
jalkineessa, kuten taipumisalue,
nauhoitus ja kantapään paikka.
Näiden pohjalta syntyy ensimmäinen
prototyyppi. Otan kengän heti
mukaan vuoristoon ja testaan sen

ALPPIKENKÄ ON KÄYTTÖÖN TEHTY Teksti ja kuva: Till Gottbrath

P eter Geyer on Saksan vuo-
risto- ja hiihto-oppaiden

presidentti ja on myös kansain-
välisten alppioppaiden johtaja.
Meindlille Peter Geyer on tärkeä
yhteiskumppani, kun on kysymys
uuden kengän kehittämisestä.

movements: Oletko oikeasti muka-
na kehitystyössä vai maksaako
Meindl vain nimesi käyttämisestä?

Pinkominen on käsityötä, kenkä kerrallaan. 

Lukas Meindl näyttää Peter Geyerille kuinka nahka taipuu lestille.

Kengän viimeistely ja valmis tuote.

Kivirantti kiinnitetään käsin. 
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Kivirantin liimaaminen 
Nahan pinta, tiivistetyn pohjan reu-
nasta, hiotaan auki. Viisteeseen levite-

toimivuutta käytännössä. Uudessa
Matterhornissa ensimmäinen versio
oli jo melko hyvä. Muutamaa pientä
yksityiskohtaa muutettiin, kuten var-
vastilan korkeutta, joka vaati muuta-
man millin lisää tilaa.

movements: Kuinka monta proto-
tyyppiä tarvitaan ennen kuin kenkä
voidaan hyväksyä tuotantoon?  
Peter Geyer: Se vaihtelee hyvin pal-
jon, mutta mitä teknisempi kenkä on
kyseessä, niin sitä enemmän työtä
se teettää. Matterhornista Meindl
teki viisi tai kuusi prototyyppiä, joita
vuoristo-oppaat testasivat työssään.  

movements: Sanoit, että haluatte
mukavaa vuoristokenkää, mutta
miten se sitten eroaa vaelluskengän
mukavuudesta? 
Peter Geyer: Vaelluskengän on
oltava yhtä mukava kuin TV-tuoli,
paksusti pehmustettu ja mukava.
Vuoristokenkä on enemmänkin kuin
RECARO-penkki urheiluautossa,
kova ja tiukasti käyttäjässään kiinni.
Se myös viestii tarkasti, minkälaisen
pinnan päällä kuljetaan. Vuoristo-
kenkä ei silti ole epämukava, mutta
vaikutelma on karumpi. 

Viimeistely 
Viimeistely on tärkeä vaihe, jossa tut-
kitaan ja tarkastetaan kengän koko-
naisuus ja rakenne. Nahan ja kumin
reunat hiotaan siisteiksi, langanpätkät
poistetaan, pinta kyllästetään ja kiinni-
tetään nauhat sekä infolaput. Kengät
kääritään paperiin ja pakataan laatik-
koon.  
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Magic Junior Mid

Jerry Mid XCR

Heinz Zembsch, Watzmanin kuningas.
www.berchtesgaden-bergschule.de

WATZMANN JA KUMPPANIT Teksti: Till Gottbrath

Z embsch Heinz oli vain 14 vuot-
ta vanha karatessaan kotoaan,

soutaessaan järven poikki ja kiive-
tessään Watzman-vuoren vaikean
itä-seinämän ylös. 

Heinz lähti kotoaan ja »lainasi« sou-
tuveneen ennen kuin kukko lauloi.
Hän meni soutaen Königseen yli ja
kulki Watzmannin juurelle, jossa
tapasi kaksi kiipeilijää. Heinz suos-
tutteli ottamaan hänet mukaan itä-
Alppien korkeimmalle vuorelle, joka
kohoaa aina 2713 metrin korkeu-
teen. Poika halusi päästä korkealle…  

Nykyisin Zembsch Heinz on virano-
maisten hyväksymä koulutettu vuo-
risto-opas ja johtaa vuorikiipeilykou-
lua Berchtesgadenissa. Heinz on 62
vuotta vanha ja Watzmannin itäseinän
kuningas. Se on nykyisin hänen 
työpaikkansa ja vuonna 2002 hän oli
kiivennyt sen jo kolmesataa kertaa.
Heinz kertoo pelänneensä eniten
295:ttä kertaa, sillä se oli sama
määrä, jonka Franz Rasp oli saavut-
tanut, kun hän kiivetessään itäsei-
nällä menehtyi. Vuoden 2005 alkuun
mennessä Heinz oli kiivennyt itäsei-
nän jo 325 kertaa. Heinz myöntää,

että vaihtelun vuoksi hän kävisi jo
mieluummin jossain muualla, mutta
asiakkaat vaativat sen reitin.  

Kun ihminen Baijerissa haluaa kut-
sua itseään kunnon vuoristokiipeili-
jäksi, joutuu hän vähintään kerran
elämässään kiipeämään Watzmanin
huipulle ja mieluummin itäseinän
kautta. Teknisesti Watzmanin nor-
maali reitti on helppo, vaikeusaste
kolme, mutta sitä ei saa silti aliar-
vioida. Nousu on erittäin pitkä ja rei-
tillä on löysiä kiviä, jotka liikkuvat
helposti jalan alta. Suunnistus on
jopa hyvällä säällä vaikeaa, puhu-
mattakaan kun pilvet yllättäen kieto-
vat vuoren syleilyynsä.

Tavallisen vuoriston ystävän ei vält-
tämättä tarvitse kiivetä Watzmannin
huipulle nauttiakseen kunnon mai-
semista. Berchtesgadenissa on pal-
jon helppoja ja hienoja kävelyreitte-
jä, mutta suositeltavaa on käydä,
jaloin tai hissillä, jollain alueen hui-
puista. Vuorten kauneus ei avaudu
laaksosta. Mitä ylemmäksi pääsee
niin, sitä upeimmiksi maisemat
asteittain avautuvat. 

Emotion Men XCR

Maine Men

Maine Lady Mid GTX

Air Revolution 3.1 Lady

Himalaya GTX

Matterhorn GTX

DiGAfix®

®

DiGAfix®

®
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Mannlgrat/Hoher Göll Historiallinen
Kuvaus helppo kiipeilypolku, joka lähtee

turistipaikalta nimeltä
Kehlsteinhaus (1820 metriä, tun-
nettu Adolf Hitlerin Kotkanpesästä,
Adlerhorst) ja päättyy Hohen
Göllin huipulle. (2522 m) 

Lähtöpaikka Kehlsteinhaus (pääsee ainoastaan
bussilla) 

Kesto 7 tuntia 
Vaikeusaste pitkäkestoinen kiipeilypolku on

helppokulkuinen  
Päätepiste reitti laskee suoraan Rossfeld -tielle (1541 m) tai Hohe Brettin

kautta (2340 m). Stahlhauseniin, josta eteenpäin Jenner-Bahnin
(vuoristohissi) yläasemalle. Lasku 1802 metristä Königseelle.  

Vinkki Kannattaa lähteä aamun ensimmäisellä bussilla liikkeelle.    

Watzmann Kuninkaan päälle
Kuvaus pitkä avonainen kiipeilyreitti. 
Lähtöpaikka Wimbachbücke (634 m) 
Kesto 12 tuntia  
Vaikeusaste Hocheckiin (2651 m) pitkä ja 

rasittava. Reitti huipulle (2713 m)
on erittäin avoin, vaatii 
korkeudensietokykyä. 

Päätepiste Wimbachbrücke (tai etelähuipun
kautta lasku Wimbachgrieseen).

Vinkki Matkalla kannattaa yöpyä Watzmannhausissa (1928 m) 

Steinernes Meer kivinen meri 
Kuvaus unelmamatka kalkkikiven ympä-

röimälle järvelle/merelle. 
Lähtöpaikka Sankt Bartholomä (604 m),

jonne pääsee ainoastaan
veneellä. 

Kesto kaksi päivää.
Yöpymismahdollisuus Kärlinger
Haus (1630 m) 

Vaikeusaste pitkä ja rasittava 
vuoristokävely.     

Päätepiste Rieman-Hausin (2177 m), jonka
kautta pääsee Saalfeldeniin
(Itävalta 8 h)

Vinkki kannattaa varata aikaa ja käydä vielä Schönfeldspitzen 
huipulla (2504 m). (Helppo matka, joka kestää 2,5 h)  

Untersberg jäinen ja pystysuora
Kuvaus mukavasti vuoristohissillä ylös

(1800 m) – mahtavien maise-
mien Thomas-Eder-Steig - osit-
tain tunnelin ja osittain jäätikön
kautta. 

Lähtöpaikka Grödigistä vuoristohissillä
Salzburger Hochthroniin 
(1852 m) 

Kesto koko päivä (aikainen herätys) 
Vaikeusaste teknisesti helppo, mutta

Thomas-Eder-Steig vaatii köy-
det ja valjaat.      

Päätepiste Marktschellenberg (480 m) 

Vinkki sopii lapsille, kun jättää Thomas-Eder-Steighin käymättä.  

Gotzenalm näköalaparveke
Kuvaus Gotzenalm (1685 m), jossa kas-

vaa loputtomasti vuoristokukkia,
joista valmistetaan mm. perin-
teistä baijerilaista Enzian-
snapsia. Sanomattoman hienot
näköalat Königseelle,
Watzmanille ja Steinernes
Meerille 

Lähtöpaikka Joko Königsee (603 m) tai
Hinterband (1100 m) tai 
Jenner (vuoristohissin yläasema
1802 m) 

Kesto riippuu reitistä, mutta vähintään 5 tuntia. 
Vaikeusaste helpot leveät kävelypolut tai metsätiet 
Päätepiste katso lähtöpaikka. 

Vinkki Hinterbrandista Maastopyörälenkille, jossa yöpymismah-
dollisuus Almilla. 

Watzmannin itäseinän keskiosa. 

UNELMAREITIT BERCHTESGADENISSA. 

MEINDLIN KUMPPANIT: 

Berchtesgadener Land Tourismus GmbH
Oikea osoite vuoristoretkelle! 

Königsseer Straße 2, 83471 Berchtesgaden
Tel. +49 (08652) 96 72 70, Fax +49 (08652) 96 74 02
E-Mail: marketing@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
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Meindl MFS liittyy paljon istuvuuteen ja mukavuuteen, mutta kysy-
mys ei kuitenkaan ole lestistä. MFS on vaahtomuoviseen pehmus-

teeseen perustuva teknologia. Meindl käyttää Termofoamia, mikä
jalan lämmön avulla muuttaa muotoaan. Tämä tarkoittaa, että MFS ken-

gät tarvitsevat noin 5 minuuttia ennen kuin ne istuvat optimaalisesti.
Käytössä MFS elää yhdessä jalan kanssa, pitäen kengän sopivan kireällä ja tukevas-

ti jalassa. MSF sopii periaatteessa kaikkien Meindlin lestien kanssa. Nyt sitä käytetään
Borneo Pro & Lady, Tunturihaukka & Lady ja Island Pro & Lady-kengissä. 

8 | www.meindl.de
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K ysymys on lestistä, jota suutarit
tarvitsevat kenkiä valmistaes-

saan. Lesti ei ole varsinaisesti mi-
tään muuta kuin ihmisen jalan muo-
toon tehty kappale. Aikaisemmin ne
valmistettiin puusta, mutta nykyai-
kana ne ovat muovia. Lesti antaa
kengälle muodon ja se pysyy ken-
gässä koko valmistusprosessin ajan.  

Lestin merkitys on suuri, sillä kengän
muodossa on kysymys istuvuudesta.
Ongelmana on se, että ei ole ole-
massa kahta ihmistä jolla olisi sa-
manlainen jalan muoto. Pituus, leveys,
korkeus, tilavuus, kantapää, ym.
vaihtelevat hyvin paljon. Ihmisten
jalat eivät edes keskenään ole peili-
kuvia 

Erot voivat olla aika isotkin. Naisilla
ja miehillä on hyvin erilaiset jalan
muodot ja jotta asia ei olisi liian help-
poa, jalan muoto muuttuu elämän
aikana.  

Tästä syystä kaikki suutarit pyrkivät
tekemään sellaisen lestin, joka
kuvaisi mahdollisimman monen
ihmisen jalkaa. Eri käyttötarkoituk-
seen käytetään erilaisia lestejä ja
lestien muotoilussa otetaan huo-
mioon myös alueellisia eroja ja eri-
tyistarpeita. 

Ei siis ole yllätys, että Meindl käyttää
montaa erilaista lestiä. Näin varmis-
tetaan istuvuuden ja käytettävyyden
optimaalisuus, jokaisessa valmistet-
tavassa kenkätyypissä.   

Ohessa on muutama esimerkki
Meindlin erilaisista lesteistä.

Korsika Lady GTX

TREKKING-LESTI

NAISTENLESTI

DiGAfix®

®

Borneo PRO MFS

Island Lady PRO MFS

Alta Via GTX

Bornholm MFS

Östersund Lady MFS

Tibet

Trekking-lesti 
Muoto universaali lesti. keskileveä malli   
Mallit lähes kaikki Meindl-mallit, paitsi mitä 

on mainittu alla. 
Käyttö päivittäiskäyttö, ulkoilu, matkailu, vaellus, kävely

Naistenlesti
Muoto kokonaisuudessaan kapeampi ja vähemmän tila-

vuutta. Korkeampi jalkapöytä
Mallit kaikki ladymallit (Meindl valmistaa naisten malleja

jopa UK 10 asti.) 
Käyttö päivittäiskäyttö, ulkoilu, matkailu, vaellus, kävely.

Naisten lestistä on olemassa myös kapeampi 
versio.

Vuoristolesti
Muoto kauttaaltaan hieman kapeampi ja nopeammin

kapeneva varvastila, mutta sama tilavuus kuin
Trekking-lestissä. 

Mallit kaikki mallit Alpine–sarjasta. 
Käyttö vuorikiipeily, kiipeilyreitit.

V-lesti
Muoto kauttaaltaan enemmän tilavuutta sekä varvastila ja

päkiänseutu selkeästi leveämpi kuin Trekking-
lestissä, mutta kantakuppi sama.

Mallit kevyet ulkoilukengät päivittäiseen käyttöön, työhön
ja vapaa-aikaan suunniteltu Comfort Walker-sarja:
Bornholm, Östersund, sekä vankemmista kengistä
mm. Dovre Extreme GTX ja Tofana Men MFS sekä
Tunturisusi 3000.

Käyttö sopii ihmisille joilla on erittäin leveät jalat. 

Relaxed Fit-lesti 
Muoto erikoiskapea kantakuppi ja superleveä etuosa. 

runsas tilavuus. 
Malli Traveller, Tibet 
Käyttö ihmisille, joilla on jalkaongelmia ja jotka tarvitsevat

erikoispohjalliset. Relaxed Fit-lesti sopii myös 
ortopedisille pohjallisille. 

MFS – MEMORY FOAM SYSTEM

®

DiGAfix®

DiGAfix®

DiGAfix®

DiGAfix®

®

®

VUORISTOLESTI 

V-LESTI 

RELAXED FIT-LESTI 

SUUTARIT HEITTÄVÄT LESTIÄ Teksti: Till Gottbrath

Ulkonahka

MFS-pehmuste

Korsika Lady GTX



� Ensiksi irrotetaan kengännauhat ja
poistetaan pohjalliset

� Isoimmat liat huuhdellaan pois ja var-
sinainen pesu tehdään harjaa ja ken-
gänpesuainetta apuna käyttäen. 

� Hygienian takia on hyvä pestä kengät
myös sisältä. Gore-Tex–kengät voi
huoletta pestä myös sisältä käyttä-
mällä lämmintä vettä ja mietoa neste-
mäistä pesuainetta. Huuhtelu teh-
dään reilusti suihkuttamalla 

� Kengät kuivataan hitaasti. Ei koskaan

auringossa eikä lämpöpatterin lähellä,
sillä märkä nahka »palaa« erittäin hel-
posti. Kuivuttuaan se kovettuu ja hal-
keilee.

� Kuivauksen ajaksi kengät voi täyttää
paperilla tai puulestillä. 

� Kuivan kengän pintaan suihkutetaan
Meindl Wet Proof-kyllästettä. Se aut-
taa nahkaa hylkimään vettä, vähentä-
mättä silti hengittävyyttä. 

� Vahaus Meindl SportWaxilla. Pysyäk-
seen pehmeänä ja vettähylkivänä

nahka tarvitsee ravinteita. Paras hoi-
toaine on mieto vaha. Ei vahvat rasvat
tms. HUOM!

Nupukkipintainen kenkä muuttuu
tummemmaksi ja sileämmäksi
vahauksen jälkeen. 

� Hakaset ja niitit kannattaa hoitaa
samalla vahalla, etteivät ne ruostu tai
hapetu

� Nahkavuoristen kenkien sisäpin-
taan kannattaa sipaista käsivoidetta
(esim. Nivea)

� Jos haluaa säästää nupukkinahan pin-
taa voi hoitoaineena käyttää Meindl
Nubuck Conditioner–suihketta, joka
sisältää sekä kyllästettä että vahaa.
Pitkäaikaisessa käytössä, varsinkaan
Suomen vaihtelevissa oloissa tai
kovalle rasitukselle joutuvissa kengis-
sä, se ei anna kuitenkaan riittävää
suojaa.

KNOW HOW: KENKIEN HOITO Teksti ja kuvat: Joppe Ranta 

Hyvätkin kengät vaativat hyvää huolenpitoa. Hoito lisää
toimivuutta ja pidentää kengän käyttöikää.

1. Sukat: Aina kannattaa sovittaa kenkiä
juuri niillä sukilla joita jatkossa tulee käyt-
tämään. Jos omia ei ole mukana, niin on
pyydettävä liikkeestä testisukka lainaksi.
Sukilla nimittäin on iso vaikutus kengän
ominaisuuksiin. Lopullista kokoa, istu-
vuutta ja hengittävyyttä säädellään juuri
sukalla. Vaelluskenkien kanssa on käytet-
tävä tähän tarkoitukseen suunniteltuja
sukkia.   

2. Koko: Jalkineen kokomerkintään ei
kannata tuijottaa tai ainakaan hankkia
kenkiä pelkästään numeron perusteella.
Oikea koko löytyy vain sovittamalla ja ver-
tailemalla. On myös muistettava että
aamujalka on pienempi kuin iltajalka.
Myös vanhetessa ihmisen jalka pitenee.

Valmistajien lestit ovat erilaisia ja myös
rakenne vaikuttaa istuvuuteen erilailla.
Käsityönä tehdyissä kengissä on keske-
näänkin hiuksen hienoja eroja. Kenkä on
siis aina sovitettava ja niin ettei se var-
masti ole liian pieni. Kahdesta vaihtoeh-
dosta kannattaa aina ottaa se isompi.  

3. Nauhoittaminen: Kun kenkä on jalas-
sa ja kantapää kupissaan aloitetaan nau-
hoittaminen. Iltin on oltava suoraan ja
keskellä. Nilkan lukkohakasten ansiosta
kenkiä voidaan nauhoittaa kahteen suun-
taan. Ylöspäin käveltäessä on alempi nau-
hoitus oltava hyvin kireällä, mutta varsi voi
olla löysemmin nyöritetty. Alaspäin kävel-
täessä on tärkeää että kantapää pysyy
paikallaan ja siksi nilkka sekä varsi on

nauhoitettava tiukasti. Nauhoituksessa
vanha baijerilainen tapa on pyöräyttää
nauhat viimeisten hakasten yläpuolelta
alas. Näin solmu on pitävämpi ja se antaa
enemmän joustavuutta sekä tukevuutta.     
4. Istuvuus: Sovitettaessa kenkää on
kantapään istuttava hyvin paikallaan, vain
pientä liikettä tehden. Varpaat eivät saa
liukua alamäessäkään kengän kärkeen,
joten seistessä niiden eteen saa jäädä
jonkin verran tilaa.  
5. Koekävely: Jos kaupasta löytyy nk.
testirata, kannattaa kenkiä sovittaa siinä.
Kenkää jota vakavasti harkitsette, kannat-
taa pitää vähintään 10 minuuttia jalassa.
Näin siksi, että pehmusteet ja varsi löytä-
vät oikean paikan, ottaen myös itse jalan

asennon huomioon. Testiradalla on tärke-
ää todeta etteivät varpaat, alaspäin men-
täessä, koske kengän etuosaan.
Kaksisuuntainen nauhoitus on hyvä työvä-
line istuvuutta testattaessa. 

SISÄÄNAJO

Kun olette löytäneet ja hankkineet käyt-
töönne soveltuvat kengät, on ensimmäi-
nen työvaihe »sisäänajo«. Kenkiä pide-
tään ensin sisällä ja sen jälkeen kuljetaan
ulkona pieniä pätkiä päivittäin, noin kol-
men viikon ajan. Jalan tottuminen ken-
kään on yksilöllistä ja voi vaatia pidem-
mänkin ajan.

KENKIEN OIKEA SOVITTAMINEN
Ensimmäinen askel kengän ostamisessa on mennä erikoisliikkeeseen, josta saa asianmukaista palvelua ja
josta löytyy riittävä määrä malleja. Sovittamiseen kannattaa varata reilusti aikaa ja ostoksille on syytä mennä
iltapäivällä, sillä silloin jalat ovat hieman suuremmat kuin aamupäivällä. Näin kengät sovitetaan oikein: 
(Lisätiedot: www.meindl.de)

Kaikkien Meindl-kenkien mukana tulevat täydelliset hoito-ohjeet. Niihin
kannattaa tutustua hyvin ja myös noudattaa niitä huolellisesti. 
Hyvin hoidettuna kenkä toimii ja on pitkäikäinen.

Näin se menee:

KÄYTTÄJÄN TEHTÄVÄ | KUNNOLLINEN HOITO
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K un katsoo kenkävalmistajien ja
urheilukauppojen kuvastot läpi

jää mieleen, että epämukavia jalkineita
ei ole enää olemassakaan. Toki tie-
dämme kaikki omasta kokemuksesta,
että niinhän se ei ole. Sen kuinka hyvin
jalkine sopii, huomaa suurin piirtein jo
sovituksessa. Mukavuutta käytössä on
vaikea saada selville etukäteen. Se
tulee esille vasta paljon myöhemmin.
Teoriassa on kaksi suurta vaikuttajaa,
kun mietitään onko jalalla mukavaa
kengässä: kosteus ja lämpötila. 

Kosteus kengässä on oikein epämuka-
vaa. Jokainen joka on käyttänyt joskus
kumisaappaita, tietää tämän hyvin.
Saman tunteen muistaa jokainen, joka
on kävellyt sateessa kengillä, jotka
eivät pidä vettä. On yhtä epämukavaa,
jos kengät ovat liian kuumat tai kylmät.
Hiostava kenkä kastuu sisältä kun
kosteus ei pääse poistumaan. Viileällä
kelillä hengittämätön kenkä hiostaa ja
jalka sekä sukka kastuvat. Kosteus
syrjäyttää eristävän ilman ja jalka kyl-
menee. Tästä voi seurata paleltuma. 

Suutarille tässä on haastetta. Tehtävä-
nä on rakentaa kenkä josta hiki pääsee
ulos, mutta sade jää ulkopuolelle.
Toisaalta kengän on eristettävä niin,
että kengän sisällä jalalla ei ole liian
kylmä ja kuuma. Ongelman sateen ja
hien kanssa on jo vuosia sitten ratkais-
sut Gore-Tex. Se on polytetrafluoriety-
leeni-kalvo, jossa jokainen reikä on 20
000 kertaa pienempi kuin vesipisarat,
mutta 700 isompi kuin vesihöyrymole-
kyyli. Kalvon avulla voidaan valmistaa
vedenpitäviä vaatteita ja kenkiä.
Mahdottomuus on siis muuttunut
mahdolliseksi. 

Meindlilla on pitkä yhteistyö W. L.
GORE kanssa ja Meindl ensimmäisenä
saksalaisena kenkätehtaana esitteli
Gore-Tex-vaelluskengän jo vuonna
1979. Hyvän yhteistyön ansiosta on
Meindl voinut valmistaa Gore-Tex-ken-

gän, jossa on perinteinen nahkainen
vuori. Nämä kengät käyttävät siis nk.
Comfort Dry-tekniikkaa. Gore-Tex-ken-
gät ovat hengittävät ja vesitiiviit. Tähän
asti tätä »ihmemateriaalia« on käytetty,
kun on ollut kysymyksessä huonolle
säälle tarkoitetuista kengistä. Kenkä-
valmistajien haaveissa on kuitenkin jo
pitkään ollut jalkine, jota voisi käyttää
myös lämpöisessä ympäristössä ja
aurinkoisessa säässä ilman, että
mukavuus kärsii ja jalka hikoaa. Silti
sateen sattuessa kenkä olisi 100%: sti
vedenpitävä.  XO -projekti on jatkoa,
neljä vuotta kestäneen, Air Revolution
–kenkäsarjan suunnittelulle. Siinä
Lukas Meindl teknikoineen, yhdessä
W. L. GOREN kanssa, kehitteli kevyttä
ja poikkeuksellisen hyvin hengittävää
vaelluskenkää. Kehitystyö tuotti myös
näkyvää tulosta, sillä Air Revolution
–kenkäsarja palkittiin ISPO Outdoor
Awardilla vuonna 2000 ja European
Outdoor Awardilla vuonna 2001. Air
Revolution oli aivan uusi maailma vael-
luskengän mukavuudessa ja hengittä-
vyydessä.  

XO-projekti on jatkoa Air Revolution-
projektille, mutta tavoitteet ovat vielä-
kin korkeammalla. Lukas Meindl ker-
too, Air Revolution-projektin opetta-
neen paljon liimauksista ja erikoislii-
mojen varovaisesta käytöstä, peh-
musteista ja uusista keinomateriaa-
leista. Kaikki tämä tieto yhdistettynä
uusiin kokeiluihin ja tekniikoihin on
käytössä uudessa XO–kenkämallissa.
Tulokset hämmästyttivät myös W. L.

GOREN teknikot. Meindl XO–jalkine
sai parhaat arvot  »Whole Boot Comfort
Testissä«, mikä mittaa valmiiden ken-
kien hengittävyyden. 

Nyt vanhaa ongelmaa, kosteus, ei
enää ole olemassakaan. Uuden suku-
polven Gore XCR:n yhdistäminen
Meindlin tietoon ja taitoon kenkien val-
mistuksessa osoitti, että XO on lopulta
osoitus kosteusongelman ratkaisusta.
Lisäksi XO–kengän lämpöarvot olivat
erittäin hämmästyttäviä: sekä kuumal-
la että viileällä säällä kengät olivat erit-
täin mukavat. Kehitysprojektin aikana
tehtiin lukuisia laboratorio- ja käyttö-
testejä. Subjektiivinen mukavuusnäke-
mys oli jopa niin hyvä, että lähes jokai-
nen testaaja epäili, ettei XO-prototyy-
pissä olisi ollut Gore-Tex–kalvoa lain-
kaan. Tämä tarkoittaa sitä, että tänä
keväänä markkinoille tulevilla XO–ken-
gillä voi tehdä lähes mitä vaan. Se sopii
päivittäiskäyttöön, kouluun ja kontto-
riin, ja on unelmakenkä vapaa-aikaan
ja matkailuun. Se on pohjaltaan taipui-
sa ja soveltuu reippaaseen etenemi-
seen, mutta samalla kiertojäykkä,
joten askel on tukeva epätasaisellakin
pinnalla. 

XO on kätevä katujalkine, mutta myös
mainio metsäretkille. Se on erittäin
mukava jalkine kotikulmille ja kauko-
maille, sillä XO on uskomattoman
kevyt ja monipuolinen. Tämä on huo-
mattu myös laajemminkin, sillä kesällä
2004 uutuutena esitelty XO sai heti
huomiota ja palkittiin ISPO Awardilla.
XO:ssa kalvo on kiinnitetty ulkokan-
kaaseen ja se toimii kuten kolmiker-
rosrakenne vaatteessa. Kengän ryhti
ja päällysosan muoto on saatu aikaan
muovisten »kylkiluiden« avulla. Kantao-
sassa on nailoninen kantakupin
vakauttaja. Jalan istuvuuden takaa kat-
tava nauhoitus ja Variofix, joka sitoo
kantapään kantakuppiin. 

Meindl tuo kevääseen XO–kenkiä mie-
hille ja naisille. Monipuoliset uutuudet
XO men ja XO lady ovat mahtavia jalki-
neita yleiskäyttöön. Sauvakävelijöiden
ja muiden kuntoilijoiden tarpeisiin
kehitetyissä Master XO Men ja Master
XO Lady–malleissa on Nordic Walking-
pohja, jossa on pehmeämpi kantapää
ja rullaavampi pohja. XO on kenkätek-
niikan uusi filosofia. XO on hyvin
kypsytetty idea. XO on mullistavaa
mukavuutta. XO on täysin uusi tapa
tehdä kenkiä. XO on saatavana nyt
myös Suomessa. Tutustu ja kokeile
Meindl–jälleenmyyjillä kautta maan. 
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XO-PROJEKTI Teksti: Till Gottbrath

NORDIC WALKING XO

MONIKÄYTTÖINEN XO

Master XO Lady

Master XO Men

XO Lady

XO Lady

XO Men

XO Men
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XO Men Sock



Jamtalhütte, kaikille avoin testikeskus

Air Revolution 2.0 Air Revolution 3.1 Lady Air Revolution 5.0Air Revolution 3.1

DiGAfix®

®

DiGAfix®

®

DiGAfix®

®

DiGAfix®

®

DiGAfix®

®

TULE MEINDLIN MAISEMIIN 

Air Revolution 2.0 Lady Air Revolution 7.1

DiGAfix®

®

Alta Via GTX on Meindlin kehittämä
uusi kenkäkonsepti. Sitä voi kutsua
vuoristovaellus –jalkineeksi, sillä
siinä yhdistyvät vaelluskengän
mukavuus ja vuoristokengän tark-
kuus. Se on B/C –kategorian kenkä,
joten pohjan jäykkyys on tuttu perin-
teisestä vaelluskengästä. Alta Via
GTX -kenkään voi kiinnittää remmi-
jääraudat. Meindl Alta Via GTX sopii
vuoristoretkille, milloin repussa on
enemmän painoa kuin tavallisesti,
mutta matkan varrella on myös vaa-
tivia kiipeilyetappeja (jossa tarvitaan
kiipeilykenkää). Meindl haluaa kuulla
käyttäjien kommentteja uudesta
kengästä ja antaa sen palkinnoksi
kunkin maan osakilpailun voittajalle.
Mitä sinä pidät Meindl Alta Via GTX-
kengästä ja sen ominaisuuksista?

Nyt sinulla on mahdollisuus osallistua Meindlin kil-
pailuun, jossa Suomen osakilpailun pääpalkintona on
Alta Via GTX kengät. Kilpailun voittaja osallistuu
Euroopan loppukilpailuun, jossa pääpalkintona on
kenkien testausmatka Meindlin kotimaisemiin
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Jamtalhütte, kaikille
avoin testikeskus
Alpeilla sijaitseva Jamtalhütte ja
sen ympäristö tarjoaa oivat puit-
teet vuoristokenkien testaami-
seen. Talossa on lajitelma Meindl
Air Revolution 9.0 -kenkiä, joita
kuka vaan voi veloituksetta testa-
ta. Air Revolution 9.0 -kenkä on D
–kategorian jalkine, johon voi
kiinnittää jääraudan.  Lukekaa
lisää testikeskuksesta osoittee-
sta www.jamtal.at ja kengästä
kotisivuiltamme www.meindl.de.

Vinkki: 
Jamtalin testikeskuksessa on riit-
tävästi testikenkiä tarjolla, mutta
silti kannattaa ottaa omat kengät
mukaan. Jo pelkkä Jamtaliin
pääsy vaatii vankat kengät. 

OSALLISTU | VOITA!

Air Revolution® – »ilmastointi vakiovarusteena!«
Uskomaton hengittävyys, Irrotettava iltti, Pitävä pohja,
Vedenpitävä, Gore-Tex®-kalvo. www.meindl.de

100% innovaatio 

®
Modell Air Revolution 3.1

Air Revolution Teflon sukka ja Alta Via GTX–alppi-
kenkä, kategoria B/C, sopii remmijääraudalle.    

Kuka voi osallistua:
Kaikki Meindl–kenkien ystävät Suomessa. 

Kuinka osallistutaan: 
• Lähetä meille kotiseutuasi esittävä mai-

semapostikortti ja kortin taakse tarkat
yhteystietosi ja jalkasi kokonumero.  

• Postita se 30. 6. 05 mennessä osoittee-
seen, Meindl MAISEMA –kilpailu, ibex-
sport Oy, PL 24, 00761 Helsinki

Kuinka Suomen 
osakilpailu järjestetään: 
• kaikki maisemakortin lähettäneet ovat mu-

kana kilpailussa ja osallistuvat arvontaan

• arvonta suoritetaan heinäkuussa 2005

Suomen osakilpailun palkinnot: 
1. Meindl Alta Via GTX–kenkäpari

2.–5. Meindl Air Revolution Teflon–sukat

6.—10. Meindl hoitoainesetti 

Euroopan osakilpailun pääpalkinto:
1. Matka Alpeille, Meindlin kotimaisemiin

Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.
Suomen osakilpailun voittaja on auto-
maattisesti mukana finaalissa, joka arvo-
taan 30. 10. 05. 



GORE-TEX®, GORE-TEX® GUARANTEED TO KEEP YOU DRY®, IT’S A GREAT DAY™, GORE-TEX® XCR®, GORE® and designs are trademarks of W.L. Gore & Associates.

gore-tex.com GORE-TEX® XCR® FOOTWEAR. CLIMATE MANAGEMENT FOR SHOES.

I’M HAPPY BECAUSE I HAVE

GORE-TEX® IN MY SHOES.
SHOES WITH THE NEW GORE-TEX® XCR®

fabrics IN THEM LET SWEAT VAPOUR 

OUT AND EXCESS HEAT ESCAPE. TOES STAY DRY. TOES STAY HAPPY.


