
talvisäilytysvarusteet 2015

Marneline venepukit ja -tuet, NoTool peitetelineet, vene-
pressut, kosteudenpoistajat, puhdistus- ja muut tarvikkeet 
löydät Marnelasta.



•	 Suunniteltu vastaamaan paremmin 
nykyveneiden vaatimuksia mitoitusten 
suhteen mm. monipuolisemmat säätö-
mahdollisuudet pituuden sekä leveyden 
suhteen.

•	 Purjevenepukkeihin saatavissa pystytu-
kiin asennettavat liinat, joilla tukien paine 
saadaan jaettua tasaisemmin rungon 
alueelle. Tämä tärkeää esim. sandwich 
rakenteisissa rungoissa vaurioiden 
ehkäisemiseksi.

•	 Valmistettu kuumasinkitystä teräksestä.

•	 Kasataan vahvoin pulttiliitoksin, joten ne 
ovat helposti osiksi purettavissa säilytystä 
/kuljetusta varten. 

•	 Pystytuet ovat korkeussäädettäviä,  
nivelöityjä ja niiden päissä vahvat  
kumisuojat vakiona.

Marneline venepukit

Marneline purjevenepukit

•	 Pystytuet säädettävissä vanttiruuvein 
sekä alapäästä erikseen pultein  
– takaa täydellisen sopivuuden.

•	 Pystytukien teräslenkit mahdollistavat 
telineiden rakentamisen veneen kylkiin 
esim. rungon vahausta tai maalausta 
varten.

•	 Matalakölisille veneille saatavissa 
lyhyemmät pystytuet. 

•	 Saatavilla myös erikoislyhyillä tai  
-pitkillä pystytuilla.

•	 isoille veneille yli (yli 12 tonnia) valmis-
tamme tilauksesta räätälöityjä pukkeja 
mittojen mukaisesti. Saat täydellisesti 
sopivan pukin juuri Sinun veneellesi.  
 
Pyydä tarjous!



Marneline purjevenepukit
VENEPUKKI SB 4004
veneen pituus 26-32 ft, paino max. 4 000 kg hinta 1 210 €

leveys korkeus

A = etupalkki 140cm 110- 180cm

B = takapalkki 210cm 110 - 180cm

C = runkopalkki 320 - 360cm

Kokonaispaino 140 kg 

VENEPUKKI SB 6004
veneen pituus 32-36 ft, paino max. 6 000 kg hinta 1 490 €

leveys korkeus

A = etupalkki 150cm 125 - 200cm

B = takapalkki 245cm 125 - 200cm

C = runkopalkki 360 - 400cm

Kokonaispaino 180 kg 

VENEPUKKI SB 7006
veneen pituus 32-37 ft, paino max. 7 000 kg hinta 1 860 €

leveys korkeus

A = etupalkki 150cm 125 - 200cm

B = takapalkki 245cm 125 - 200cm

D = keskipalkki 270cm 125 - 200cm

C = runkopalkki 360 - 400cm

Kokonaispaino 240 kg 

VENEPUKKI SB 10004
veneen pituus 34-40 ft, paino max. 10 000 kg hinta 1 790 €

leveys korkeus

A = etupalkki 180cm 140 - 210cm

B = takapalkki 265cm 140 - 210cm

C = runkopalkki 430 - 470cm

Kokonaispaino 240 kg 

VENEPUKKI SB 10006
veneen pituus 36-41 ft, paino max. 10 000 kg hinta 2 180 €

leveys korkeus 

A = etupalkki 180cm 140 - 210cm

B = takapalkki 265cm 140 - 210cm

D = keskipalkki 270cm 125 - 200cm

C = runkopalkki 430 - 470cm

Kokonaispaino 320 kg 

VENEPUKKI SB 12006
veneen pituus 39-45 ft, paino max. 12 000 kg hinta 2 650 €

leveys korkeus

A = etupalkki 245cm 140 - 210cm

B = takapalkki 270cm 140 - 210cm

D = keskipalkki 310cm 125 - 200cm

C = runkopalkki 460 - 500cm

Kokonaispaino 390 kg 



MB 1500 kiinteä pukki
veneen paino max. 1 500 kg, kiinteä korkeus

leveys korkeus hinta

MB 15F6 45cm 60cm 110 €

MB 15B5 110 cm 50cm 145 €

MB 1500 säädettävä pukki
veneen paino max. 1 500 kg, säädettävä korkeus

leveys korkeus hinta

MB 15F5-7 45cm 50-70cm 125 €

MB 15B5-7 110cm 50-80cm 155 €

MB 2500 säädettävä pukki
veneen paino max. 2 500 kg,  
säädettävä korkeus, kaksi leveysvaihtoehtoa

etupukkivaihtoehdot max. 
leveys

korkeus hinta

MB 15F5-7 45cm 50-70cm 125 €

MB 25520 200cm 55-105cm 360 €

takapukkivaihtoehdot leveys korkeus hinta

MB 25520 200cm 55-105cm 360 €

MB 5000 säädettävä pukki
veneen paino max. 5 000 kg,  
säädettävä korkeus, kaksi leveysvaihtoehtoa

etupukkivaihtoehdot max. 
leveys

korkeus hinta

MB 25520  200cm 55-105cm 360 €

takapukkivaihtoehdot max. 
leveys

korkeus hinta

MB 50520 200cm 55-105cm 410 €

MB 50525 250cm 55-105cm 430 €

MB 7000 säädettävä pukki
veneen paino max. 7 000 kg,  
säädettävä korkeus, kolme leveysvaihtoehtoa

etupukkivaihtoehdot max 
leveys

korkeus hinta

MB 50520 200 cm 55-105cm 410 €

MB 50525 250cm 55-105cm 430 €

takapukkivaihtoehdot max.
leveys

korkeus hinta

MB 70530 300cm 55-105cm 520 €

MB 15B5-7

Marneline moottorivenepukit

MB 70530

MB 15F6

MB 25520

MB 15F5-7



The easier way to cover your boat

NoTool alumiinitelineet

•	 markkinoiden	vahvimmat	 
	 alumiinitelineet

•		 neljä	eri	mallia,	sopiva	malli		
 kaikille veneille

•	 helppo	koota	yksin	ja	ilman		
 työkaluja

•		 Harja-	ja	väliputket	lukittuvat	 
 toisiinsa vain putkea 
	 kääntämällä!

•		 Ainutlaatuinen,	patentoitu		
 NoTool päätehela kiristyy 
	 muutamassa	sekunnissa

Tämän helpommaksi veneen peittäminen ei tule, katso tarkemmat ohjeet www.marnela.fi/notool

NoTool-järjesTelmä
NoTool	suojAA	veNeTTäsi	 
TAlvellA	jA	HelpoTTAA	elämääsi!
Ilman työkaluja tai irto-osia kokoat veneellesi sopivan pei-
tetelineen yhdistämällä alumiiniputkia toisiinsa. Tämän 
mahdollistavat putkien teleskooppiominaisuus sekä niiden 
putkien päissä olevat patentoidut liittimet. Yhdessä sopi-
van peitteen ja hyvän ilmastoinnin kanssa saa vene talvi-
kaudeksi turvallisen suojan hometta ja kosteutta vastaan. 
Näin NoTool helpottaa elämääsi veneenomistajana.

NoTool-järjestelmä on saatavana seuraavina versioina: maa-
teline, kansiteline, venetalo ja tuuletuspaketti.

NäiN	se	Toimii
NoTool-järjestelmän kytkennät perustuvat siihen, että alu-
miini vasten alumiinia antaa suuren kitkan ja puree kiinni.
Tämän kytkennän kiinnität helposti paljain käsin tai kylmäl-
lä ilmalla käsineet kädessä. Kiinnität vain putken koukkuun 
ja käännät putkea kunnes se lukittuu. Voit kiinnittää putken 
mihin asentoon vain. Korkeankaan telineen kanssa sinun ei 
tarvitse kiipeillä vaan voit kiinnittää putken maan pinnalla. 

ei	TyökAlujA	eikä	irTo-osiA!
Vuoden uutuus! Yhdistät kaksi putkea ennätysajassa työ-
tämällä yhden putken toisen sisään ja kääntämällä. Erittäin 
yksinkertaista. Et myöskään vahingoita peitettäsi. Kaikki 
NoTool-järjestelmän jalat ovat säädettäviä. Väännät vain 
mutteria, asetat putken halutulle pituudelle ja kiristät. Ei 
työkaluja eikä irto-osia!

yksiNkerTAiNeN	AseNNus
Asennus ilman työkaluja. Ei irto-osia. Yksi ihminen voi 
asentaa, purkaa ja siirtää telineen. Kaikissa putkissa on tele-
skooppiominaisuus, jonka avulla teline sopii mille tahansa 
veneelle. Telineissä on kilpalijoita vähemmän osia, mutta 
sama vakaus ja rakenne.

pArempi	lAATu
Alumiiniputket ovat yli 50% lujempia kuin kilpailijoilla. 
Liittimien osat ovat testattua haponkestävää terästä.

Marneline moottorivenepukit



Tuote
(Pituus metreinä) Tuote
(Pituus metreinä)

NoTool kaNsiTeliNe
NoTool kansiteline on ensisijainen suositus purjevenei-
siin, joissa on tasainen kansi. Ratkaisu on yksinkertainen, 
edullinen ja vakaa.

Tätä on NoTool kansiteline
•	 Kansiteline soveltuu kaikkiin veneisiin joissa on tasai-

nen kansi ja reelinki.
•	 Vahva rakenne joka koostuu 35mm ja 30mm anodi-

soiduista alumiiniputkista.
•	 Kaikki päät on varustettu suojaavilla muovitulpilla.
•	 Liittimet on tehty haponkeastävästä teräksestä ja 

alumiinista.
•	 Kolmesta seitsemään paria säädettäviä kansitukia, 

jotka tukevat rakenteen kanteen.
•	 Mukana tulevat kiristyshihnat, joka asennetaan 

kansitelineen ja kannen väliin, varmistavt rakenteen 
ja lisäävät tukevuutta.

Tuote  
(Pituus metreinä)

jalkaparien 
lukumäärä

hinta

pienveneteline	4m 2 312 €

pienveneteline	5m 2 348 €

pienveneteline	6m 2 383 €

NoTool eCoNomY
NoTool Economy on suunniteltu 4-6m pitkille  
veneille.

Tätä	on	NoTool	economy
•	 NoTool Economy on ainutlaatuinen ja suunniteltu 

nimenomaan 4-6m pitkille veneille
•	 Ainutlaatuiset alumiinista ja haponkestävästä 

teräksestä valmistetut kiinnikkeet mahdollistavat 
pitkän käyttöiän pohjoismaisissa olosuhteissa

•	 Vahva rakenne 35mm ja 30mm anonisoiduista 
alumiiniputkista

•	 2 säädettävää jalkaparia ja tukevat telineen ja sido-
taan kaiteeseen tai muuhun alustaan

•	 NoTool jalkojen pehmikkeet aikaansaavat vahvan 
kitkan vahingoittamatta kuitenkaan kantta

•	 Mukana tulevat kiristyshihnat, jotka sidotaan 
pitkittäin telineen ja kannen väliin, varmistavat 
rakenteen ja lisäävät sen vakautta

NoTool alumiinitelineet

Tuote  
(Pituus metreinä)

jalkaparien 
lukumäärä

hinta

kansiteline	6m 3 460 €

kansiteline	7m 4 658 €

kansiteline	8m 4 675 €

kansiteline	9m 4 707 €

kansiteline	10m 5 852 €

kansiteline	11m 5 868 €

kansiteline	12m 5 884 €

kansiteline	13m 6 1 045 €

kansiteline	14m 6 1 135 €

kansiteline	15m 7 1 303 €

NoTool AB | info@notool.se | www.notool.se | +46 8 651 61 61© NoTool AB 2009

NoTool Pienvene

Uutuus

Ainutlaatuinen NoTool-kiinnike tukee telineen kätevästi veneen 
kaiteeseen (25mm).  Mukana tulevien NoTool kumituppien avulla 
teline voidaan helposti sovittaa veneisiin, joissa ei ole kaidetta.

 NoTool Pienvene on ainutlaatuinen ja suunniteltu nimenomaan 4-6m pitkille veneille •	
 Ainutlaatuiset alumiinista ja haponkestävästä teräksestä valmistetut kiinnikkeet mahdollistavat pitkän käyttöiän pohjoismaisissa •	
olosuhteissa
Vahva rakenne 35mm ja 30mm anonisoiduista alumiiniputkista•	
 2 säädettävää jalkaparia ja tukevat telineen ja sidotaan kaiteeseen tai muuhun alustaan•	
 NoTool jalkojen pehmikkeet aikaansaavat vahvan kitkan vahingoittamatta kuitenkaan kantta•	
 Mukana tulevat kiristyshihnat, jotka sidotaan pitkittäin telineen ja kannen väliin, varmistavat rakenteen ja lisäävät sen vakautta•	



NoTool maaTeliNe
NoTool maateline soveltuu kaikille venetyypeille, kun 
se tukee telineen sekä maahan että kanteen. Tämä 
keventää kuormitusta ja parantaa ilmanvaihtoa. NoTool 
maateline on sikäli ainutlaatuinen tuote, että voit 
kiinnittää maatuet harjaputkeen maasta kun NoTool 
liitäntä varmistetaan kiertämällä putkia. Ilman portaita, 
työkaluja tai irto-osia!

Tätä	on	NoTool	maateline
•	 Vahva rakenne 35mm ja 30mm anodisoiduista 

alumiiniputkista.
•	 Kaikki päät on varustettu suojaavilla muovitulpilla.
•	 Liittimet on tehty haponkestävästä teräksestä ja 

alumiinista.
•	 Neljä säädettävää maatukea, jotka tukevat rakenteen 

päätyjä ja yhdessä kahden vaakasuoran tukiputken 
kanssa vakauttavat rakenteen.

•	 Yhdestä viiteen dynaamisesti säädettävää jalkaparia, 
jotka asetetaan kannelle varvaslistaa vasten.

•	 Mukana tulevat kiristyshihnat, joka asennetaan 
telineen ja kannen väliin, varmistavat rakenteen ja 
lisäävät tukevuutta.

NoTool kaNsiTeliNe TuuleTuspuTkilla
Mikäli haluat että veneessäsi on erityisen hyvä tuuletus 
talvella, niin hankit itsellesi NoTool Kansitelineen tuule-
tusputkilla.

Tätä on NoTool kansiteline tuuletusputkilla
•	 Vahva rakenne 35mm ja 30mm anodisoiduista  

alumiiniputkista.
•	 NoTool ainutlaatuiset kiinnikkeet.
•	 Kahdesta neljään sovitettua kansitukea, joihin voit 

kiinnittää pitkittäiset veneen vapaalaidan ulkopuolella 
kulkevat tuuletusputket.

•	 Pieni mantookijalkaan kiinnitettävä jalka tulee jokai-
sen tuuletusjalan mukana.

•	 Kansiteline tuuletusputkilla sisältää kaksi telineen 
mittaista tuuletusputkea.

NoTool alumiinitelineet

Tuote  
(Pituus metreinä)

päätyjalat 
+ välijalka- 
parien	lkm

hinta

maateline	6m 1 672 €

maateline	7m 2 836 €

maateline	8m 2 852 €

maateline	9m 2 932 €

maateline	10m 3 1 077 €

maateline	11m 3 1 118 €

maateline	12m 3 1 134 €

Tuote  
(Pituus metreinä)

jalkaparien 
lukumäärä

hinta

kansiteline	8m 4 1 051 €

kansiteline	8m 5 1 206 €

kansiteline	9m 5 1 263 €

kansiteline	9m 6 1 431 €

kansiteline	10m 5 1 376 €

kansiteline	10m 6 1 553 €

kansiteline	11m 6 1 585 €

kansiteline	11m 7 1 754 €

kansiteline	12m 6 1 641 €

kansiteline	12m 7 1 732 €

kansiteline	13m 7 1 826 €

kansiteline	13m 8 2 047 €

kansiteline	14m 8 2 141 €
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Maahantuoja: Marnela Oy,  Isonsarvastontie 8, 00840 Helsinki
puh. 09 6841 7600, fax 09 698 4934, myymala@marnela.fi,  
www.marnela.fi

Talvisäilytysvarusteet	ja	paljon	muuta	löydät	myös	verkkokaupasta	

www.marnela.com

marNeliNe-VeNeTueT
Marneline venetuet sopivat kaiken kokoisille veneille. 
Tuen koko valitaan sen mukaan mikä veneen syväys on. 
Tukevat Marneline venetuet ovat valmistettu kuuma-
sinkitystä teräksestä. Tukien yläpäät ovat vahvaa 30mm 
kierretankoa, jonka päällä 20mm paksut vanerilevyt. Kor-
keimmissa erikoisvahvoissa tuissa käytetty jykevää 36mm 
kierretankoa. Minimimäärä tukia on aina 4 kpl riittävän 
tuen saamiseksi. Tuet tulee yhdistää toisiinsa pareittain 
esim. vahvalla liinalla. Tuet voidaan varastoida sisäkkäin 
tallat irroitettuna.

purjeveNeTueT
malli	 korkeus	
Xl-erikoisvahva 208-251 cm 245 €/kpl 
l-erikoisvahva 175-213 cm 209 €/kpl 
m 132-180 cm 198 €/kpl
s 92-135 cm 182 €/kpl
Xs 63-96 cm 162 €/kpl

mooTToriveNeTueT
malli	 korkeus	
Xl-erikoisvahva 125-165 cm 229 €/kpl
l-erikoisvahva 105-145 cm 209 €/kpl
m 80-120 cm 180 €/kpl
s 55-95 cm 172 €/kpl
Xs 40-65 cm 155 €/kpl

mooTToriVeNeTueT

kestopeitteet	200g/m2 

3m x 4m 28 €
4m x 6m 49 €
5m x 9m  79 €
6m x 8m  89 €
6m x 10m 108 €
kestopeitteet	260g/m2  
6m x 8m 129 €
6m x 10m 161 €  
8m x 10m 214 €
8m x 12m 265 €
8m x 14m 312 €

meiltä	löydät	myös	kuminarut,	kosteudenpoistotarvikkeet	ja	kaiken	muun	talvitelakointiin	tarvittavan.

erikoisvahva	kestopeite	650g/m2 
Erittäin vahva PVC päällystetty pressu. 
Väri vihreä. Kaikilla sivuilla reunakäänne. 
Purjerenkaat 1m välein. 
6m x 8m 305 €
8m x 10m 505 €
8m x 12m 605 €

peiTTeeT
Tarjoamme kolmea eri-
vahvuista peitettä veneen 
suojaamiseen.
•	 vahvistetut kulmat
•	 purjerenkaat 0,5m välein
•	 UV-suojattu
•	 valkoisia, valon läpäiseviä
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purjeVeNeTueT


