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Craftin teknisissä hiihtoasuissa hiihto luistaa niin harrastajalla kuin huippu-urheilijallakin 
 
Craftin laadukkaiden hiihtoasujen materiaaleissa on panostettu erityisesti hengittävyyteen, 
tuulenpitävyyteen ja tehokkaaseen kosteudensiirtoon. Suomen olympiajoukkueen ja 
maastohiihtomaajoukkueen virallinen vaatettaja Craft on toiminut pioneerina teknisten urheiluvaatteiden 
kehittämisessä vuodesta 1977 lähtien. Talven 2013 uutuustuotteet ja kestosuosikit ovat nyt lainattavissa 
kuvauskäyttöön Promoden showroomista. 
 
Murtomaahiihto on monipuolinen liikuntamuoto, joka harjoittaa sekä kestävyyttä että koko kehon lihaskuntoa. Samalla 
se voi nostaa hetkellisesti kehon lämpötilaa voimakkaasti, mikä asettaa omat vaatimuksensa hiihtovaatetukselle. 
Oikeanlainen kerrospukeutuminen parantaa suoritusta ja auttaa nauttimaan hiihtolenkistä kylmässäkin talvisäässä. 
 
Craft valmistaa teknisiä lajivaatteita sekä alusasuja maasto- ja alppihiihtoon, juoksuun ja pyöräilyyn. Jotta asujen 
ominaisuudet vastaisivat mahdollisimman hyvin kunkin lajin erityisvaatimuksiin, Craft tekee läheistä yhteistyötä 
sponsoroimiensa urheilijoiden ja maajoukkueiden kanssa. Tuotekehityksessä on panostettu erityisesti materiaaleihin, 
jotka hengittävät ja siirtävät kosteuden tehokkaasti eteenpäin seuraaviin vaatekerroksiin. Uutuutena syksyn 2013 
malliston päällysasuissa ovat entistä heijastavammat yksityiskohdat, jotka takaavat erinomaisen, 360 asteen näkyvyyden 
pimeällä liikuttaessa. Maastohiihdon vaativiin olosuhteisiin suunnitellut asut soveltuvat hyvin myös juoksuun ja 
pyöräilyyn talvella. 
 
  PXC High Function Jacket -maastohiihtotakki 
 Ergonomisesti muotoillun PXC High Function Jacket -maastohiihtotakin joustava etuosa 

on tuulenpitävää, vettähylkivää ja hengittävää VentAir Wind -materiaalia. Etuosan 
sisäpuolella on verkkoneulosvuori. Takin selkäosa on joustavaa ja hengittävää 
mikropolyesteriä, joka hylkii kevyesti tuulta. Sisäpuolen harjattu pinta lämmittää, ja 
harjattu neulos kauluksen sisäpuolella tuntuu miellyttävältä. Yksityiskohtina takissa ovat 
vetoketjutaskut edessä, joustavat hihansuut, helmakiristys sekä vasemmassa hihassa 
printti "Raised to race". PXC High Function Jacket -maastohiihtotakki, oma leikkaus 
naisille ja miehille. Koot: XS–XXL. Värit naisille: vihreä, musta/vihreä, punainen ja kirkas 
sininen; värit miehille: turkoosi, musta/turkoosi, punainen ja kirkas sininen. Suositushinta: 
140 €. 

 
PXC High Function Pant -treenihousut 

 Kapealinjaiset, ergonomisesti muotoillut PXC High Function Pant -treenihousut 
soveltuvat sekä intensiiviseen harjoitteluun kylmissä olosuhteissa että rauhallisempaan 
menoon leudolla talvisäällä. Housut ovat edestä joustavaa ja hengittävää VentAir Wind -
materiaalia, joka pitää tuulta ja hylkii vettä. Housujen takaosa on joustavaa ja 
hengittävää mikropolyesteriä, joka hylkii kevyesti tuulta. Sisäpuolen harjattu pinta 
lämmittää. Housuissa on joustava vyötärö kiristysmahdollisuudella, vetoketjulliset taskut, 
noin pohkeen korkeuteen avautuvat vetoketjut lahkeissa sekä silikonigrippi 
lahkeensuissa. PXC High Function Pant -treenihousut, oma leikkaus naisille ja miehille. 
Koot: XS–XXL. Väri: musta. Suositushinta: 120 €. 

 
 PXC WS Champ hat -hiihtopipo 
 Craftin suosittu klassikkomalli PXC WS Champ hat on maastohiihtoon suunniteltu 

tuulensuojapipo, jossa Gore Windstopper-kalvo kulkee pantana pipon ympäri. 
Päällysosa on valmistettu ilman tuulensuojaa, jotta pipo hengittää ja ylimääräinen 
kosteus pääsee ulos. Champ hat -pipo on muotoiltu suojaamaan hyvin korvia ja niskaa. 
Se on valmistettu kevyestä, pehmeästä ja tehokkaasti kosteutta siirtävästä materiaalista 
(70 % akryyli, 30 % villa, Windstopper). 

  PXC WS Champ hat -hiihtopipo. Koot: 56 ja 58. Värit: punainen, lila, vihreä, valkoinen ja 
  musta. Suositushinta: 40 €. 
  
  Power WS Glove -hiihtohanskat 
 Ergonomisesti muotoiltujen Power WS Glove -hiihtohanskojen päällysosassa on 

tuulenpitävä Gore Windstopper-kalvo, joka antaa käsille erinomaisen suojan viimaa 
vastaan. Kämmenen silikoniprintti pitää hyvin tiukassakin ylämäessä sauvoessa. 
Ranneosat on valmistettu joustavasta neopreenistä, joka lämmittää ja siirtää kosteutta. 

  Power WS Glove -hiihtohanskat. Koot: XS-XXL. Värit: musta/valkoinen, musta/turkoosi. 
  Suositushinta: 60 €. 



  
Bodymapped Half Zip Pullover -väliasupaita 

 Viileisiin ja kylmiin olosuhteisiin suunnitellussa Bodymapped Half Zip Pullover -
väliasupaidassa on yhdistetty Flex Fleece- ja Lightweight Shift -materiaaleja. 
Lightweight Shift -neulospaneelit kainaloiden alueella tehostavat kosteuden siirtoa ja 
hengittävyyttä. Paidassa on muotoillut hihat ja 1/4 vetoketju. 

 Bodymapped Half Zip Pullover -väliasupaita, oma leikkaus naisille ja miehille. Koot: XS–
XXL, Värit naisille: pinkki/musta, musta/vihreä ja musta/valkoinen; värit miehille: 
turkoosi ja musta/valkoinen. Suositushinta: 70 €. 

   
 
Vinkkejä hiihtäjän pukeutumiseen: 

• Hiihtoretkillä vaatteiden tulee suojata tuulelta ja sateelta, pitää kehon lämpö sopivana sekä olla hengittäviä. 
• Tärkein osa hiihtäjän pukeutumista on kosteutta siirtävä alusasu, joka pitää olon miellyttävänä liikkuessa. 

Kylmiin olosuhteisiin soveltuu esim. Craft Bodymapped -alusasut. 
• Alusasuksi soveltuvat parhaiten urheiluun tarkoitetut alusasut, jotka siirtävät ylimääräisen kosteuden pois 

iholta.  
• Välikerrokseen valitaan säänmukainen vaate, jolla säädellään lämpö- ja kosteustasapainoa hiihdon aikana. 
• Tuulelta, sateelta ja kylmältä suojaava päällimmäinen vaatekerros eli kuorikerros valitaan ilman lämpötilan, 

tuulen, hiihtovauhdin ja oman kunnon mukaan. 
• Päähinettä valittaessa on  tärkeää muistaa, että suurin osa lämmön haihtumisesta tapahtuu pään kautta.  
• Jos pysähdyt hiihtoretkellä pidemmäksi aikaa, pue päälle lämmin takki sekä kuiva pipo ja hanskat kylmettymisen 

estämiseksi. 
 
Lisätietoja:   Oy Sultrade Ltd, Pauliina Sjölund 
  puh.(09) 859 592 25, pauliina.sjolund@sultrade.fi 
  www.craftfinland.fi 
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  Anu Kuronen, anu.kuronen@promode.fi / tiedotus ja kuvamateriaali 
  Jarna Tikkanen, jarna.tikkanen@promode.fi / tuotelainaukset 
  Kuvapankki: kuvapankki.soprano.fi, käyttäjätunnus: media, salasana: media 
Kuluttajatiedustelut:  Oy Sultrade Ltd, puh. (09) 859 591, info@sultrade.fi 
Myynti:  Urheiluliikkeet  
 
Oy Sultrade Ltd on monipuolinen ja osaava urheilu- ja vapaa-ajantuotteiden maahantuontiyritys ja suomalaisen Transmeri-konsernin 
itsenäinen tytäryhtiö. Sultrade edustaa useita urheilumaailman huippumerkkejä Suomessa ja Baltiassa. Sultraden liikevaihto vuonna 
2011 oli noin 40 miljoonaa euroa ja se työllistää 65 henkilöä. 
 
 
 
 
 
 
 


