
  Erämessutarjoukset 19. – 22.5.2011  

 
 

Pohjois-Suomen Erämessut 19. - 22.5.2011, Oulu; Osasto L12,Ouluhalli 

Kalastukseen, jahteihin sekä retkille olemme valinneet parhaat ja käytännön toimissa testatut puukkomallit 

Lapin Puukko Oy:n valikoimista myyntiin osastollemme. Kannattaa tulla tutustumaan ja hankkimaan tulevia 

reissuja varten huippulaadukkaat puukot todella edulliseen erämessuhintaan. Varaa puukkosi jo ennakkoon 

e-mail; info@naruskajarvi.fi , jotta varmasti saat haluamasi välineet huippuedulliseen hintaan. 

Tarjoustuotteita on myynnissä rajoitettu määrä! 

 

Filetti 3025  

Filetti Lapinkoivukahvalla 

Terä korkealaatuista ruostumatonta terästä. Kovuus 56 rokv. 
 

29.00 € ; Messutarjous 25.00 € 

 

 

Kalapiikki 3026  

Kalapiikki 

Lapinkoivukahvalla, terä korkealaatuista ruostumatonta terästä. 

Kätevä apuvälinen kalan käsittelyssä ja valmistuksessa.  

19.00 € ; Messutarjous 15.00€ 

 

 

Filetti ja Kalapiikki yhdessä  / Pakettihinta 

Filetti Lapinkoivukahvalla 

Terä korkealaatuista ruostumatonta terästä. Kovuus 56 rokv. 

Kalapiikki 

Lapinkoivukahvalla, terä korkealaatuista ruostumatonta terästä. 

Kätevä apuvälinen kalan käsittelyssä ja valmistuksessa. 

 

 

48.00 € ; Messutarjous 35.00€ - Tämä paketti on todella edullinen! 
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Lapinvuolu 3035  

Lapinvuolu 

Vuolupuukko, joka kulkee kaverinasi myös metsä- ja kalareissuilla. 

Terä erittäin korkealaatuista hiiliterästä, kovuus 59 HRC, pituus 80 

mm. Kahva vahattua Lapinkoivua, ergonomisesti muotoiltu. Tuppi 

vahvaa parkkinahkaa. Kestää "isältä pojanpojalle". 

 

59.00 € ; Messutarjous 40.00 € 

 

 

Jahtipuukko 3029  

Jahtipuukko 

Terän pituus 95 mm. Uusi induktiokarkaistu hiiliterä erittäin 

vaativaan käyttöön. Teränsuu karkaistu 63 Hrc kovuuteen. Metsä- 

ja kalamiesten suosikki! Kahva vahattua Lapinkoivua, 

ergonomisesti muotoiltu. Tuppi vahvaa parkkinahkaa. Uusi, luja 

kantolenkki, kestää "isältä pojan- pojalle". Ikuinen takuu aine- ja 

valmistusvirheistä. Metsälle, kalalle, retkelle, vuolupuukoksi, 

lahjaksi erämiehelle. 

 

59.00 € ; Messutarjous 40.00 € 

 

 

Retkipuukko 3033  

Retkipuukko 

Terän pituus 95 mm. Laadukas jokamiehen puukko luonnossa 

liikkujalle, vuoleskeluun tai vaikkapa kalastuspakkiin. Terä 

laadukasta mustaa hiiliterästä, Tuppi mustaa parkkinahkaa. 
 

32.00 € ; Messutarjous 25.00 € 

 



  Erämessutarjoukset 19. – 22.5.2011  

 
 

Avauspuukko 3031  

Avauspuukko 

Erikoistyökalu metsämiehille riistan aukaisuun, terä teroitettu 

hamarapuolelta. Erittäin suosittu poro- ja hirvimiesten 

keskuudessa. Erikoiskarkaistun hiiliterästerän pituus 100 mm, 

jämerä kahva, tuppi mustaa parkkinahkaa. 

 

57.00 € ; Messutarjous 40.00 € 

 

 

Eräpuukko 90 3024  

Eräpuukko 90 

Terän pituus 90 mm. Erittäin korkealaatuista hiiliterästä. Öljytty 

Lapinkoivukahva, tyylikäs musta tuppi. Hirvimiehelle, pienriistan 

käsittelyyn ja ammattikäyttöön. 
 

47.00 € ; Messutarjous 35.00 € 

 

 

Tarjoushinnat ovat voimassa erämessujen ajan 19. - 22.5.2011. Voit varata ja tilat haluamasi puukkomallit 

ennakkoon netin kautta ja noutaa tuotteen messupäivinä osastoltamme L12. Tarvittaessa toimitamme 

tuotteet etukäteismaksua vastaan myös postin kautta, postitoimituslisä 5 euroa/lähetys. 

Etukäteistilaukset; info@naruskajarvi.fi , tiedustelut p. 0400-580109 / Kari 

Tarjoustuotteita on varattu myyntiin seuraavasti;  

Tarjoustuotteet Määrä 

Filetti 3025 15 kpl 
Kalapiikki 3026 15 kpl 
Lapinvuolu 3035 10 kpl 
Jahtipuukko 3029 10 kpl 
Retkipuukko 3033 10 kpl 
Avauspuukko 3031 10 kpl 
Eräpuukko 90 3024 10 kpl 
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