LAADUKKAAMPAA VENEILYÄ VUODESTA 1992!

Wihuri Oy Power Products
– vaihtoehtoja yksilölliseen veneilyyn.

Wihuri Oy Power Products on Suomen johtava moottoriveneiden myyjä ja maahantuoja, sekä osa Wihuri-monialayritystä. Päätoimipaikkamme sijaitsee Helsingin Lauttasaaressa, jossa mallistoomme voi tutustua myyntihenkilökuntamme opastamana. Ammattitaitoinen huolto-organisaatiomme palvelee asiakkaitamme huolto- ja ylläpitotarpeissa koko veneilykauden ajan.
www.powerproducts.wihuri.fi

Marinepalvelu oy
Täyden palvelun telakka, veneiden säilytys lämpimässä hallissa,
veneiden huollot, korjaukset, asennukset.
Kutterintie 9 20900 Turku
Puh. 02 284 9000
marinepalvelu@marinepalvelu.fi
www.marinepalvelu.fi

Vaihtoehtoja
yksilölliseen
veneilyyn
Yhteysvene mökkirantaan,
asuttava moottorivene saaristomerelle, kaikkien olosuhteiden kalastusvene tai
ylellinen jahti suoraan Välimerelle toimitettuna. Valikoimastamme löytyy korkealaatuinen vene jokaiseen
tarpeeseen.

MASMAR BOATS
Suomalaisen veneveistämön valmistamat Masmar-veneet ovat huippuosaajien käsialaa. Masmar-mallisto
ulottuu keskikokoisista veneistä suuriin luksusjahteihin. Mallien materiaalit on suunniteltu kestämään vaativia meriolosuhteita
ja korkeita nopeuksia. Käsityönä valmistettavissa veneissä otetaan huomioon kaikki asiakkaan tarpeet ja toiveet.

Venemerkkimme ovat kuuluneet suomalaisen moottoriveneilyn laadukkaimpaan kärkeen yli kahden
vuosikymmenen ajan. Tarjoamme Suomen kattavimman valikoiman maailman johtavien merkkien
veneitä kaikissa kokoluokissa. Venevalikoimamme
jokainen merkki edustaa oman luokkansa ehdotonta
huippua.

TILAA
UUTISKIRJEEMME

Oman tuotantomme Masmar-veneet tarjoavat
asiakkaallemme mahdollisuuden täysin räätälöityyn ratkaisuun. Maailman johtavien venemerkkien parhaat ominaisuudet yhdistyvät MasmarBoats
-veneissä ainutlaatuisiksi kokonaisuuksiksi omalla
tehtaallamme Maskussa.

UUDET VENEET

VAIHTOVENEET

WIHURI OY POWER PRODUCTS
Toimisto ja venenäyttely
Veneentekijäntie 7
00210 HELSINKI
Avoinna: ma-pe 9.00-17.00
Sekä touko-elokuussa la 10-14
Puhelin 020 510 10

Marnelasta veneilytuotteet
vaativaan käyttöön
Varustamme veneet jollasta tankkeriin.
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Venealan laatumerkit nyt myös juuri avatusta verkkokaupasta
kätevästi kotiin saakka. Tutustu laajaan valikoimaan osoitteessa

www.marnela.com

Löydät liikkeestämme maan
laajimman Gleistein köysivalikoiman ja Crewsaver turvallisuusvarusteiden lisäksi muut
alan laatumerkit sekä asiantuntevan palvelun.
Marnela Oy, Isonsarvastontie 8,
00840 Helsinki, puh. 09 6841 7600

www.marnela.fi

Sunseeker
– Käsintehdyt huippuveneet ja jahdit.

SPORTS CRUISERS

PERFORMANCE MOTORYACHTS

Sunseeker Sport Cruiserit sopivat erinomaisesti sekä lyhyille
että pidemmille venematkoille. Nopeat ja avoimet, sähkötoimisella hiilikuitukatolla varustetut mallit tarjoavat erinomaiset avo- ja sisätilat sekä ainutlaatuiset ajo-ominaisuudet.

Voimakkaasti muotoillut Predator-mallit tarjoavat ulko- ja
sisätiloiltaan aggressiivista, mutta äärimmäisen tyylikästä
suunnittelua. Kaikki mallit ovat suurella sähkötoimisella kattoluukulla, isolla avotilalla ja
ruhtinaallisilla hyttitiloilla varustettuja urheilullisia jahteja.

TUTUSTU MALLISTOON

KULJETUKSET
JA NOSTOT
Bertil Lindholm Ky, Espoo
tel. +358 400 308777

TUTUSTU MALLISTOON

Englantilainen Sunseeker on moottorivenealan kansainvälinen kärkimerkki sekä yksi
maailman arvostetuimmista venevalmistajista, jonka käsintehtyjä huippuyksilöitä on
valmistettu jo 50 vuotta. Sunseekerin kaikki mallit valmistetaan parhaista materiaaleista
käsityönä. Huolellisesti toteutetut yksityiskohdat muodostavat Sunseeker-yksilöiden
huippumodernin muotoilun, jonka eleganssia on vaikea jäljitellä.

FLYBRIDGE MOTORYACHTS

YACHTS

Sunseeker Manhattan -malliston veneissä yhdistyvät erinomaiset ajo-ominaisuudet, tyylikäs muotoilu, käytännölliset
tilaratkaisut, viimeisimmät tekniset innovaatiot, huippumateriaalit sekä kaikki ne yksityiskohdat, jotka nykyaikaisimmissa yläohjaamollisissa veneissä tulee olla.

Yacht-mallisto asettaa ylellisyyden aivan uudelle tasolle.
Lähtökohtina ovat hallittavuus, ajo-ominaisuudet sekä merellä liikkumisen mukavuus. Hienostunut ulkomuoto, monipuoliset ulko- ja sisätilojen tilaratkaisut sekä sisustuksen tyylikkyys luovat
vastustamattoman kokonaisuuden.

TUTUSTU MALLISTOON

TUTUSTU MALLISTOON

Fairline
– Ylellisiä veneitä useissa kokoluokissa.

TARGA

SQUADRON

Targa-mallisto koostuu 38-58-jalkaisista näyttävistä, moderneista ja nopeakulkuisista cruisereista. Targa-veneet
tarjoavat ylivoimaisen suorituskyvyn, suuren pressulla tai
sähkötoimisella kovakatolla katettavan ohjaamo- ja avotilan sekä ylelliset asumistilat
kannen alla.

Loisteliaat yläohjaamolliset Squadronit edustavat täydellisyyteen vietyä mukavuutta ja ylellistä varustelutasoa. Mallistossa korostuvat hienostunut tunnelma sisätiloissa sekä
väljät ja toimivat ulkotilat niin yläohjaamoissa
kuin avotiloissakin. Tuloksena on ainutlaatuinen ympäristö rentoutumiselle ja tyylikkäälle
viihtymiselle.

TUTUSTU MALLISTOON

TUTUSTU MALLISTOON

Fairline-veneet ovat loisteliaita osoituksia englantilaisen venesuunnittelun
osaamisesta sekä korkeasta laadusta. Veneiden viimeistely, materiaalit ja
suunnittelu ovat huippuluokkaa. Jokaisessa mallissa on otettu huomioon
yksityiskohdat, jotka asiakkaat ovat kokeneet tärkeimmiksi.

ERINOMAISTEN AJO-OMINAISUUKSIENSA SEKÄ MONIPUOLISUUTENSA
ANSIOSTA FAIRLINE-VENEMALLIT SOVELTUVAT SUOMALAISEEN VENEILYYMPÄRISTÖÖN TÄYDELLISESTI.

Wireless way to stay in touch with
your controls.
anchor winch

Safe, easy and original: Yacht Controller.

bow thruster
gaiacomunicazione.com

engines
stern thruster

Extra Marine Oy
Tel. +358 40 500 6181
jk@extramarine.ﬁ

www.yachtcontroller.ﬁ

gaiacomunicazione.com

Safe, easy and original: Yacht Controller.

Sea Ray – Mallistossa lähes 50 venemallia.

SPORT BOATS

SPORT CRUISERS

Urheilullinen Sport Boats -mallisto koostuu 17-30-jalkaisista
veneistä, jotka sopivat erityisesti vauhdikkaasta veneilystä,
vesiurheilusta sekä lähisaariston veneretkistä
nauttiville.

Sport Cruisersin 24-37-jalkaisesta mallistosta löytyy matkakäyttöön sopiva vene koko perheelle. Veneiden ajomukavuus ja asuinmukavuus ovat huippuluokkaa.
Mallisto asettaa uuden tason mukavuudelle
ja tilankäytölle.

TUTUSTU MALLISTOON

TUTUSTU MALLISTOON

Amerikkalainen Sea Ray kuuluu maailman suurimpiin moottoriveneiden valmistajiin.
Suomeen Sea Rayn veneitä on tuotu yli 20 vuotta ja nykyään merkki on Suomen tuontiveneistä tunnetuin. Sea Ray -malliston veneet ovat yhdistelmä innovatiivista tyyliä ja
kehittynyttä tekniikkaa. Lähes 50 mallin valikoimasta löytyy vene vaativallekin veneilijälle,
jolle veneilyn laatu ja mukavuus ovat itsestäänselvyyksiä.

SPORT YACHTS

YACHTS

Sport Yachts -mallisto koostuu 36-51-jalkaisista veneistä,
joiden innovatiivinen suunnittelu ja edistyksellinen tekniikka
tekevät mallistosta kokoluokkansa edelläkävijän. Oli määränpää mikä tahansa, Sport
Yacht vie matkustajansa perille tyylillä.

Yachtsin 52-60-jalkainen mallisto tarjoaa yritykselle laadukkaan edustusjahdin ja perheelle tilavan sekä asuttavan
veneen. Jokaisessa mallissa on vakiona ylellisyys.

TUTUSTU MALLISTOON

Huippulaadukasta navigointielektroniikkaa
maailman johtavalta GPS-valmistajalta.

FOLLOW THE LEADER

TUTUSTU MALLISTOON

Boston Whaler
– Korkeaa laatua vesillä liikkumiseen.

SPORT

MONTAUK

11-17-jalkaisen Sport-malliston veneet ovat pieniä veneitä
suurilla ominaisuuksilla. Monikäyttöiset veneet ovat tilavia
sekä käytännöllisiä, ja tarjoavat turvallisen
vaihtoehdon myös perheveneilyyn.

Montauk on Boston Whalerin klassikkomallisto, joka ei koskaan poistu muodista. 15-21-jalkaisten veneiden rungot ovat
tukevia ja kestäviä. Montaukit sopivat erinomaisesti kalastukseen ja vapaa-ajanviettoon.

TUTUSTU MALLISTOON

TUTUSTU MALLISTOON

Legendaarinen Boston Whaler tarjoaa vaihtoehtoja monipuoliseen vesillä liikkumiseen.
Mallistosta löytyy korkeatasoinen vene niin retkeilyyn, kalastukseen kuin vesiurheiluunkin.
Boston Whalerin vaahdotettu runko tekee ajosta mukavan pehmeää ja hiljaista. Veneet
ovat kestäviä, luotettavia sekä turvallisia, ja ne tunnetaan erityisesti uppoamattomuudestaan. Muun muassa US Coast Guard sekä lukuisat viranomaistahot ympäri maailmaa
luottavat Boston Whalerin ainutlaatuiseen rakenteeseen.

DAUNTLESS

OUTRAGE

Monipuolinen 18-23-jalkainen Dauntless-mallisto kattaa kalastuksen lisäksi muutkin tärkeimmät veneilyn osaalueet.

Outrage-malliston 19-37-jalkaiset veneet ovat suorituskyvyltään ja varustelutasoltaan huippuluokkaa. Erityisesti
kalastukseen suunnitellun tilavan malliston
veneet vievät nopeasti parhaille kalapaikoille.
Useimmissa veneissä on tuulilasiin integroitu
kovakatto.

TUTUSTU MALLISTOON

TUTUSTU MALLISTOON

CONQUEST
Conquest-malliston hytilliset veneet sopivat erinomaisesti
pidemmillekin kalareissuille, vesiurheiluun sekä vapaa-ajanviettoon. Sekä kalastustarvikkeet että vierailijat mahtuvat
mukavasti korotetulla kannella varustettuihin avariin hyttitiloihin.

TUTUSTU MALLISTOON

Huoltopalveluistamme vastaa ammattitaitoinen ja koulutettu henkilökunta,
jolla on vuosien kokemus sekä jatkuvalla koulutuksella saavutettu alan
tuorein tietotaito veneiden, moottoreiden sekä lisälaitteiden tekniikasta
ja kunnossapidosta. Huollamme itse
kaikki myymämme veneet ja niissä
käytettävät moottorit.
Olemme veneilijän luotettava
kumppani, jonka puoleen voi kääntyä kaikissa veneilyyn liittyvissä kysymyksissä. Yllättävien tilanteiden

varalle tarjoamme käyttöön liikkuvan
huoltokalustomme palvelut. Huoltoja ylläpitopalveluiden lisäksi kauttamme saa veneilyyn liittyvät oheispalvelut rahoituksista vakuutuksiin,
rekisteröintiin, veneiden kuljetukseen
Suomessa tai kansainvälisillä vesillä
sekä kipparointipalvelut.
Kattava palvelumme takaa, että
veneilystä voi nauttia huolettomasti
koko veneilykauden ajan.

Huolehdimme veneen huollosta, lisävarustelusta ja lisälaitteiden asennuksesta,
PDI-luovutushuollosta tarkastuksineen, pesuineen, säätöineen ja kalibrointeineen,
veneen vesillelaskusta ja
-nostosta,
käyttökoulutuksesta, määräaikaishuolloista
korjaustoimenpiteineen, lasikuitu- ja puutöistä sekä kauden päätteeksi telakoinnista,
syyshuollosta ja talvisäilytyksestä.

Palvelumme huolettomaan veneilyyn

Tarjoamme asiakkaillemme Suomessa oman huolto-organisaation kokonaisvaltaiset
ja asiantuntevat huolto- ja ylläpitopalvelut myös suurille moottoriveneille sekä jahdeille.
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Raymarine-tuotteiden
valtuutettu
myynti ja huolto.

What you can’t see...
Raymarine can

Make a Winning Desicion
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Asennus - Myynti - Suunnittelu

World wide Support And Warranty

Ok-Mechanics Oy
Veneentekijäntie 18 I 00210 Helsinki I Puh. 040 557 1562 I www.ok-mechanics.fi

I n n o vat I o n • Q U A L I T Y • T R U S T

Moottoriveneiden parhaimmisto on esillä Suomen suurimmassa pysyvässä venenäyttelyssämme vuoden ympäri. Lähes 1000 neliön näyttelyhallissamme voi tutustua
kerralla jopa 20 korkealaatuisen veneen valikoimaan asiantuntevan henkilökuntamme
opastuksella.

Tervetuloa venenäyttelyymme
Jatkuvasti uudistuva venenäyttelymme luo katsauksen koko moottoriveneilyn kirjoon. Esillä on kaikkien kokoluokkien veneitä pienistä, korkealaatuisista
moottoriveneistä aina suuriin ja ylellisiin, jopa 60-jalkaisiin jahteihin saakka.
Esittelemme paikan päällä koko mallistomme
lisäksi mahdollisuudet räätälöityihin ratkaisuihimme.

Jos näyttelystä ei löydy sopivaa yksilöä, voimme
yhdessä suunnitella, varustaa ja sisustaa toiveiden
mukaisen veneen pienintä yksityiskohtaa myöten
räätälöitynä.
Tarjoamme yksilölliset ja korkealaatuiset vaihtoehdot jokaiselle veneilijälle.

Docksides

MRC-Boat Service
Järvisilta 1, 02300 ESPOO,
Puh: 045 123 9527
huolto@mrc-boatservice.fi
www.mrc-boatservice.fi

119,-

(129,-)

Useita värejä

Navy Blue Shop
Navy Blue Shop
Veneentekijäntie 7, Hki Simonkatu 10, Hki
puh. 020 718 1760
puh. 050 465 4006

Navy Blue Outlet
Wavulinintie 1, Hki
puh. 050 588 2008

Navy Blue Summer Shop
Itäsatama, Hanko (2.6.-19.8.)
puh. 040 444 4794

www.gant.com

• Concept: JS Media Tools A/S • www.jssuomi.fi
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