
 
 
 
 
 

NoTool venepeitetelineet  
NoTool-järjestelmän kytkennät perustuvat siihen, että 
muotoiltu alumiini vasten alumiinia antaa suuren kitkan ja puree 
kiinni.  Tämän kytkennän kiinnität helposti paljain käsin tai 
kylmällä 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!  
 
Mallisto käsittää 4 erilaista peitetelinettä. 
Kansiteline 6-15m veneisiin.  
Kansiteline tuuletuksella (mantookiteline) 8-14m veneisiin.  
Maateline päädyt maassa seisova teline 6-12m veneisiin. Näissä malleissa teleskoopisesti 
säätyvät putket joten sopii veneeseen kuin veneeseen.  
Lisäksi on pienvenemalli joka on suunniteltu erityisesti 4-6m pitkille veneille. 
Pienvenemallin mukana tulee palat mitkä mahdollistavat jalkojen kiinnityksen kaiteeseen. 
Mukana tulevilla kumitulpilla teline saadaan kiinnitettyä myös veneisiin joissa ei ole sivu 
kaiteita. Veneen peittäminen käy todella nopeasti ja kätevästi.  

  

 
  

- Ainutlaatuiset alumiinista ja haponkestävästä teräksestä valmistetut kiinnikkeet mahdollistavat pitkän 
käyttöiän pohjoismaisissa olosuhteissa 

- Vahva rakenne 35mm ja 30mm anodisoiduista alumiiniputkista, jalkojen pehmikkeet aikaansaavat 
vahvan kitkan vahingoittamatta kuitenkaan kantta. Mukana tulevat kiristyshihnat, jotka sidotaan 
pitkittäin telineen ja kannen väliin, varmistavat rakenteen ja lisäävät sen vakautta 
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kiinni.  Tämän kytkennän kiinnität helposti paljain käsin tai 
kylmällä ilmalla käsineet kädessä.   
 
Kiinnität vain putken koukkuun ja käännät 
putkea kunnes se lukittuu.  Voit kiinnittää 
putken mihin asentoon vain. 

 Ei työkaluja eikä irto-osia!  
 
Mallisto käsittää 4 erilaista peitetelinettä. 
-Kansiteline 6-15m veneisiin.  
-Kansiteline tuuletuksella (mantookiteline) 8-14m veneisiin.  
-Maateline, päädyt maassa seisova teline 6-12m veneisiin.  
Näissä malleissa teleskoopisesti säätyvät putket joten sopii veneeseen kuin veneeseen.  
-pienvenemalli joka on suunniteltu erityisesti 4-6m pitkille avoveneille. 

 
- Ei työkaluja eikä irto-osia! 
- Patentoin kiinnitys mekanismi 
- Kätevä, helppo, nopea kasata ja purkaa 
- Helppo varastoida ja kuljettaa 
- Kestävä ja vahva, valmistettu 35mm ja 30mm korkealaatuisesta        
anodisoiduista alumiiniputkista 
- Sopivat mallit kaiken tyyppisiin veneisiin 
- Teleskooppisesti säätyvät jalat 
- Pehmeät tassut, ei jätä veneeseen jälkiä 
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