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Fiskarsin lahjavinkit isän-
päivään ja jouluun aktiivisille  
ihmisille niin arkeen kuin  
harrastuksiin 

Fiskarsin vinkit isänpäivän ja joulun lahjoihin ovat omiaan aktiivisille 
ihmisille ja arjen puuhiin: retkeilijöille, rakentajille, viherpeukaloille, 
ruoanlaittajille ja autoilijoille. Itsensä toteuttaminen niin nuotiopaikal-
la polttopuita tehdessä kuin pienissä rakennusprojekteissa tai hyvän 
ruoan parissa onnistuu parhaiten toimivilla ja oivaltavilla välineillä. 
Myös lahjan antaja saa pisteitä nokkelasta valinnasta! 

 
 
Retkeilijälle 

Talvi on oivallista aikaa retkeilyyn: lumen 
alle hiljentynyt luonto luo ympärilleen 
rauhaa ja mykistää kauneudellaan. Eväs-
tauko kuuluu myös talvisen retkeilyn par-
haisiin puoliin. Nuotion ääressä on tunnel-
mallista paistaa makkarat ja juoda kahvit. 
 
Fiskarsin retkikirves sekä halkaisukirves 
ovat teräsuojustensa ansiosta helppoja 
kuljettaa mukana ja polttopuiden ja sytyk-
keiden teko on niillä vaivatonta. Myös uusi, 
sisäänrakennetulla teroittimella varustettu 
yleispuukko on kätevä kumppani retkeili-
jälle: puukon terä teroittuu joka kerta kun 
puukon vetää tupesta ulos hiontakiviä 
vasten.  
 

 

Autoilijalle 

Kun välineet ovat kunnossa, ovat kirpeät 
pakkasaamut autoilijankin mieleen. Fiskar-
sin lumityövälineistä löytyvät sopivat työ-
kalut niin pienten lumikinosten poistami-
seen auton ympäriltä kuin jään ja lumen 
poistamiseen auton ikkunoista.  
 
Näppärän kokoiset työvälineet jääraapasta 
autolapioon on helppo säilyttää autossa, 
jolloin ne ovat aina tarvittaessa käden 
ulottuvilla. SnowXpert-sarjan jääraappa ja 
harja puhdistaa auton ikkunat hellästi ja 
tehokkaasti myös märemmästä lumesta 
naarmuttamattomien silikoniharjastensa 
ansiosta.  

Rakentajalle 

Rakentaminen ja remontointi ovat monelle 
ajankohtaisia, ja pientä nikkaroitavaa  

löytyy kodista kuin kodista myös talvikau-
della. Olipa suunnitelmissa sitten korjaus-
työt, uuden hyllyn rakentaminen tai taulun 
kiinnittäminen seinälle, Fiskarsin valikoi-
masta löytyvät toimivat työkalut niin am-
mattilaisille kuin harrastajillekin.  
 
Fiskarsin rakentajan tuotteet tarjoavat 
laajan valikoiman ergonomisia lyöntityöka-
luja aina vasaroista lekoihin. Tuotteiden 
innovatiivinen muotoilu ja tärähdystä vai-
mentava teknologia on suunniteltu yhdessä 
ammattilaisten kanssa. Työkalujen korkea-
laatuinen varsi, ergonominen kahva sekä 
varren tasapainotus takaavat tuotteen 
kestävyyden, käyttömukavuuden ja hallitun 
tuntuman lyötäessä. 
 
Keväällä 2017 esitellyistä Fiskars-
puukoista löytyvät vaihtoehdot niin am-



 

 
  

 

 

mattilaisten kuin harrastajien tarpeisiin: 
puukkojen korkealaatuisesta teräksestä 
valmistetut terät ovat pitkäikäisiä ja er-
gonomisesti muotoiltu kahva mahdollistaa 
tarkan työskentelyn. Innovatiivinen, puu-
kon tuppeen integroitu teroitin pureutuu 
haasteeseen, joka on tuttu jokaiselle puuk-
koja käyttävälle – se pitää puukon aina 
terävänä. Värilliset iskupäät kestävät työs-
kentelyn vasaran kanssa. Sarjaan kuuluu 
rakentajan puukko, yleispuukko, kirves-
miehen puukko, timpurin puukko sekä 
talttapuukko.  
 
Ruoanlaittajalle 
 
Joulunaika on täynnä ihania perinteitä, 
joista ruoanlaitto ja yhdessä ruokailu ovat 
monelle mieluisimpia. Katettiinpa juhla-
pöytään tänä vuonna klassisia herkkuja tai 
uusia makuja maailmalta, Fiskarsin tuot-
teista löytyy vaihtoehtoja vaativimmankin 
ruoanlaittajan mieleen.  Lahjaksi saadut 
keittiötuotteet puolestaan ilahduttavat 
lahjansaajaa arjessa joka päivä. 
 
Fiskarsin Sorsakosken tehtaalla valmistettu 
Fiskars Hard Face Steel -sarja on kestävä ja 
tyylikäs keitto- ja paistoastiasarja päivittäi-
seen käyttöön. Sarjan kattilat sekä kannel-
linen kasari sopivat erityisen hyvin vesi-
pohjaisten ruokien valmistamiseen. Pys-
tysuorien reunojen ansiosta neste saavut-
taa kiehumispisteen tehokkaasti ja korkeat 
reunat ehkäisevät nestettä kiehumasta 
helposti yli. Silikonireunainen kansi on 
hiljainen ja kannen kaksi erilaista kaato-
aukkoa helpottavat kaatamista. 
 
Norr-veitsisarja on nimensä mukaisesti 
inspiroitunut pohjoismaisesta luonnosta ja 
kulttuurista.  Sarjan veitsien kahvat ovat 
kestävän kehityksen mukaista norjalaista 
vaahteraa, joka tuntuu miellyttävältä kä-
dessä. Ulkonäkönsä puolesta sarjan veitset 
ovat tunnelmallinen ja tyylikäs osa keittiön 
sisustusta. Norr-sarja soveltuu aina arki-
käytöstä vaativiin leikkuutöihin. 
 
Sinivalkoiset yleissakset leikkaavat tarkasti 
ja korkealaatuista, ruostumatonta terästä 
olevat terät sopivat keittiökäyttöön aina 
pakkausten avaamisesta ruoka-ainesten 
käsittelyyn. Suomi 100 -juhlavuoden sakset 
ovat saatavilla ainoastaan vuoden 2017 
ajan.  
 
 

Viherpeukalolle 
 
Vaikka piha ja puutarha uinuisivat paksun 
lumivaipan alla, ovat viherpeukalon ajatuk-
set jo keväässä. Talvella haetaan inspiraa-
tiota, suunnitellaan tulevaa kasvukautta ja 
kylvetään jo ensimmäisiä siemeniä esikas-
vatusta varten.  
 
Fiskarsin Premium Planters -
istutustyökalut ovat oiva apu niin siemen-
ten kylvämiseen, mullan haraamiseen kuin 
kasvien istutukseenkin. Istutustyökalujen 
ergonomiset kahvat ja kestävät, vahvaa 
terästä olevat lapioiden terät ja kuokkien ja 
talikkojen piikit varmistavat mukavan 
työskentelyn myös kovemmassa maaperäs-
sä. Sarjaan kuuluu myöhennyskuokka, 
istutustalikko sekä kapea ja leveä istutusla-
pio. Tuotteissa on kätevä ripustusreikä 
säilytystä varten.  
 
Pirteän väristen Fiskars Inspiration™ -
oksasaksien kestävät ja tarttumattomalla 
PTFE-pinnoitteella käsitellyt hiiliteräksiset 
terät takaavat tarkan ja tehokkaan leikkuu-
tuloksen. Oksasaksien kahvat on valmistet-
tu FiberComp™-materiaalista, joka on Fis-
karsin kehittämä, kevyt mutta erittäin 
kestävä lasikuidun ja muovin yhdistelmä. 
Ohileikkaavat oksasakset soveltuvat erityi-
sesti tuoreiden oksien leikkaamiseen. 

 

 

 
 
 
 



 
  

 

 

Tuote- ja suositushintatiedot: 

     
     

Retkikirves XXS (X5), 
40,00 € 

 Pilkkomiskirves XS (X7), 
45,00 € 

 Yleispuukko teroittimella, 
12,90 € 

     

     
     

SnowXpert-autolapio, 
19,90 € 

 SnowXpert harja ja jääraappa,  
15,90 € 

 Solid-autolapio, 
11,90 € 

     

 

 

 

 

      

Solid-jääraappa, 
5,90 € 

 Rakentajan vasara M 16oz/13.5”, 
34,90 € 

 Kirvesmiehen vasara XXL 
22oz/16” vohvelipäällä, 49,90 € 

     



 
  

 

 

 

 

 

 

      

Talttavasara M 3 lb/11”,  
39,90 € 

 Leka XL 10 lb/36”,  
89,90 € 

 Rakentajan puukko teroitti-
mella, 9,90 € 

     

 

 

 

 

 

     

Kirvesmiehen puukko teroit-
timella, 14,90 € 

 Timpurin puukko teroittimella, 
12,90 € 

 Talttapuukko teroittimella, 
14,90 € 

     

 

 

 

 

 

     

HardFace Steel -kasari 18 cm 
kannella, 1,8 litraa, 59,90 €         

 HardFace Steel -kattila kannel-
la, 3,5 litraa, 79,90 € 

 HardFace Steel -kattila kannel-
la, 5 litraa, 89,90 € 

     

     



 
  

 

 

 

 

 

 

 

     

Norr-vihannesveitsi 12 cm, 
29,90 € 

 Norr-kokinveitsi 20 cm,  
44,90 € 

 Norr-paistihaarukka, 
29,90 € 

     

 

 

 

 

 

     

Yleissakset Suomi 100, 21 cm, 
19,90 € 
 

 Premium Planters istutuslapio 
leveä, 9,90 € 

 Premium Planters möyhen-
nyskuokka, 9,90 € 

     

 

 

 

 

      

Premium Planters istutusta-
likko, 9,90 € 

 Inspiration-oksasakset,  Ruby, 
ohileikkaava malli, 14,90 € 

 Inspiration-oksasakset,  Lucy, 
ohileikkaava malli, 14,90 € 

     

 
 

Lisätiedot ja kuvapyynnöt: 
Lotta Lappalainen | Viestintäpäällikkö 

Puh. 040 547 3119 

lotta.lappalainen@fiskars.com 

www.fiskars.fi 

 
Fiskars on Fiskars-konsernin rekisteröimä tavaramerkki. 
 


