JAHTIJAKT

добијте најбоље од свог времена проведеног у природи
Интернет страница: www.jahtijakt.com

О компанији
Историјат
Прича ове фирме је почела 1980-тих на северу Финске, где медведи и вукови тумарају и где у
непрегледној природи влада сурово време. Два страствена ловца су схватила да није постојала
прикладна одећа за лов у суровим условима и да су техничке мембране биле екстремно скупе. Као
резултат овога, два пријатеља су почела да развијају ловачку одећу која би могла да се носи са
оваквим условима и која би била доступна за скоро свачији џеп. Тако је рођена фирма ,,Jahtijakt".

Након дугог и детаљног развоја, прво ловачко одело са мембраном је направљено. Оно је било
технички напредно и штитило је ловца. Одело које остаје суво и топло током дужег временског
периода, на које не утичу време или физичке тешкоће. Као што фирма чини и дан данас,
материјали су били тестирани од стране ловаца. Због тога је,, Jahtijakt" постао супериоран бренд,
не само да обуће ловца, већ и за остале потребе у лову. ,,Jahtijakt" је број један за ловца који
одговара зову дивљине. Данас ,,Jahtijakt" продаје своје производе широм света. Високо-квалитетна
одећа, приступачне цене и одлично иксуство корисника је од ове фирме направило бренд број
један у Финској за лов. ,,Jahtijakt"-ови производи су такође доживели слично позитивно искуство и
у другим европским државама. Пре него што се нови производи нађу на тржишту, пролазе кроз
строге лабораторијске тестове и тестове функционалности од стране ловаца на терену. Ловци и
љубитељи природе широм света заиста цене њихове производе.
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Мисија и визија
Доминација у шуми.
Сврха фирме ,,Jahtijakt" је да креира одећу и обућу која је у складу са потребама ловаца.
Препознатљивост самог бренда је постепно расла захваљујући одличном искуству корисника и
преношењу њиховог позитивног искуства на друге љубитеље лова и природе. Очекивања купаца
су често надмашена самим квалитетом производа и ово је разлог популарности и успеха
,,Jahtijakt"-а.

Допринос самих корисника
Најбољи производи су засновани на искуству корисника
Развој нових ,,Jahtijakt"-ових производа је увек базиран на потребама корисника и њиховим
повратним информацијама. Њихов тим за развој и тестирање укључује велики број ловаца и
љубитеља природе, који им стално пружају информације о функционалности разних производа у
теренским условима. Те информације су језгро када је реч о дизајну ловачке опреме од почетка до
краја.
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Развој производа
Истраживачки и развојни посао иза сваког ,,Jahtijakt"-овог производ је у складу са највећом
могућом експертизом. Користе повратне информације од свог широког круга корисника о
перформансама својих производа у захтевним ловачким условима када крену са израдом новог
решења одређеог производа. Сви ,,Jahtijakt"-ови производи су развијени у седишту у ,,Eratukku" у
северној Финској и тестирани су од стране активних ловаца у једном од најзахтевнијих окружења
у Скандинавији. Због тога је њихова ловачка колекција са карактеристикама које су доведене до
савршенства за захтевну климу и суров терен. На Вама остаје само да изаберете ,,Jahtijakt"-ово
одело које Вама највише одговара.

Дизајн
Сви ,,Jahtijakt"-ови производи су дизајнирани у седишту у Eratukku на северу Финске. Дизајнери
константно стварају решења која повећавају задовољство свима који воле да проведу своје време у
природи. Једном када знају шта је потребно, они ће дизајнирати производ и наћи најбољи могући
материјал без икаквог компромиса када је реч о квалитету.

Производња
Произведено у сопственим фабрикама под уговором.
Сви производи који прођу процес развоја и тестирања су произведени у једној од фабрика која се
фокусира на напредну техничку одећу. Константна контрола квалитета је централна у свакој
производној фази. Захваљујући сопстевним постројењима под уговором, производња је
флексибилна и омогућава конкурентне тржишне цене.

Контрола квалитета
Пре него што нови ,,Jahtijakt" -ови производи доспеју на тржиште, они подлежу строгим тестовима
функционалности у специјализованим лабораторијама за тестирање. Такође се одвија тестирање и
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на терену у стварним ловачким ситуацијама: по киши, ветру, блату и снегу - у суровима условима,
где корисници захтевају трајност и функционалност од своје одеће и обуће.

Технологија
Поред сваког производа (одеће и обуће) се могу наћи одређене иконице које красе дати производ и
чије значење ће бити објашњено у наставку:
,,AIR-TEX" мембрана - гарантује 100% отпорност на воду и ветар. Дисање
мембране и водоотпорност мембране је 5000g/m2 , лепљени шавови.

,,AIR-TEX2" мембрана гарантује 100% отпорност на ветар и воду, као и изузетно
дисање (прозрачност) одеће. Ова мембрана пружа одличне перформансе и удобност
током статичног и динамичног лова. Дисање мембране и водоотпорност мембране је
10.000g/m2.
,,NoWind" - је тканина или третман који чини одећу отпорном на ветар и
екстремно дишућом (прозрачном). Такође омогућава да површина одеће одбија
воду.

,,Micro-Dry" материјал - пружа слободу током кретања и одбија влагу, чак и
када се брзо крећете. Такође се брзо суши и одржава тело сувим и удобним.
(Пододело код комплета има ову карактеристику).
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,,Scentech" - ,,Scentech" третман смањује мирис ловца који би животиња могла да
осети и чини умањује могућност да се ловац детектује.

,,YKK"- производи најквалитетнију позамантерију на свету и њихови производи
се користе широм света захваљујући свом високом квалитету, приоизводним
стандардима и контроли квалитета.

,,Тeflon" третман - третман који чини површину материјала јако отпорним на
воду и влагу, без да се при томе угрози њена особина дисања.

,,Laydura" - најбољи материјал што се тиче издржљивости и трајања, има
изузетну отпорност на гребање захваљујући полиамидној структури
влакана, практички је неподерив, а при томе је веома лаган.
Два слоја - двослојна структура где је ,,Air-tex" мембрана пресвучена на
спољашни део одеће. Ово чини да одећа остане лагана и сува, чак и током
јаче кише
.
Реверзибилно (два лица) - најбоља особина реверзибилне одеће је
њихова прилагодљивост. Могућност окретања лица са зелене на
наранџасти камуфлирани образац пружа неопходну видљивост и
безбедност у лову.
Двосмерни ципзар - ципзер може да се отвори или затвори из оба
смера. Овакав ципзер нпр. може бити веома користан када се седи у
захтевним позицијама током лова.

Водоодбијајућа површина - површина производа је прошла кроз
третман који је чини водоодбијајућом.
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Водоотпорни ципзар - ципзар је заштићен водоотрпоном мембраном која спречава
да вода уђе.

,,Pre - shaped" технологија- Посебан начин шивања и умеци омогућују већу
слободу кретања без ломљења тканине. Панталоне захваљујући овоме олакшавају
нпр. клећење на једном колену, а унапред обликоване контуре смањују хабање и
тако повећавају трајност одеће.

Могућност скидања капуљаче

Могућност скидања капуљаче против
инсеката

,,Safetycamo" - безбедан избор за лов. Овај образац осгурава да
можете видети другог ловца и да они могу да виде Вас, а да Вас
животиња и даље не види.

Џепови за грејање руку - велики џепови дизајнирани на
начин да корисник може да загреје руке када је хладније
време.

Џеп за радио - џеп дизајниран за моторолу, мобилни телефон
или ,,GPS" уређај.

Растезање - Еластични материјали који дају висок степен
удобности, растезљивости и слободу кретања.
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Вентилација - побољшава у знатној мери дисање (прозрачност) одеће.
Вентилација је углавном постављена код пазуха или код џепова са стране.
Отвара се пантентом под рукама или у позадини бочних џепова.
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JUUSO КОМПЛЕТ
Карактеристике:
1. 100% водоотпорна, ветроотпорна, дишућа ,,AIR-TEX" мембрана
2. Водоотпорни (прелепљени), чврсти шавови
3. Водоотпорна капуљача
4. Тих и издржљив полиестерски материјал
5. Екстремно лаган
6. Колена и лактови су обликовани за оптимални покрет
7. Висока крагна и капуљача која може да се скине штите од воде и
ветра
8. Велики број паметних и различитих џепова, комплет има укупно
9 џепова.
9. Лако подешавање уз помоћ само једне руке
10. Специјални ципзер омогућава лако кориштење и са рукавицама
11. Лаган и дишући мрежасти материјал
12. Специјална постава код рукава и обруба омогућава лакше
кретање и облачење
13. Главни шавови код панталона имају дупле шавове.
14. Високи струк код панталона штити леђа
(Објашњења иконица са слике су од 4-7 стр.)
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ROSTO КОМПЛЕТ
Карактеристике:
1. Екстремно лаган комплет, тежи мање од 2 кг.
2. Екстремно тих материјал направљен од отпорног и водоодбијајућег полиестера
3. Трајна тафт постава у рукавима, на дну ногавица и јакне омогућавају да се одећа лако обуће
4. Водоотпоран и у потпуности дишући комплет захваљујући иновативној ,,Air-Tex" мембрани.
5. Вентилациони систем код пазуха и бутина са мрежом за заштиту против инсеката.
6. Удобна мрежаста постава у јакни и горњем делу панталона ефикасно преноси влагу напоље.
7. Унапред обликовани рукави и колена повећавају слободу покрета.
8. ,,Scentech" третман одеће смањује мирис особе која га носи.
9. Могућност скидања водоотпорне капуљаче
10. Садржи и капуљачу против инсеката, која се такође може скинути
11. Паметни и разни џепови - комплет садржи укупно 14 џепова
12. Пажљиво дизајнирани детаљи као што су ,,GPS"/радио џеп на грудима и ,,Velcro" траке за
затезање.
13. Сви шавови су прелепљени да би били водотпорни.
14. Мало виши струк код панталона штити леђа.
(Објашњења иконица са слике су од 4-7 стр.)
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SUPREME КОМПЛЕТ
Карактеристике:
1. Тих и мекан материјал, тканина је третирана тефлоном
2. Дишућа и удобна мрежаста постава која преноси влагу напоље.
3. Вентилација испод пазуха и код кукова са мрежом која штити од инсеката
4. Ципзар има могућност да се отвара у оба смера
5. Скидајућа капуљача израђена од ,,Air-Tex2" мембране са подешавајућом ободом
6. Могућност скидања капуљаче против инсеката
7. Водоотпорни џепови за моторолу, ,,GPS" или мобилни телефон
8. Панталоне имају високи струк како би заштитиле леђа
9. Панталоне имају велики џеп позади са закрилцем
10. Могућност подешавања панталона око струка
11. Панталоне око чланака имају ,,Velcro" траке и ојачања
12. Комплет има укупно 11 џепова
13. Могућност подешавања обруба и струка
14. Панталоне око чланака имају ,,Velcro" траке и ојачане су
(Објашњења иконица са слике су од 4-7 стр.)
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THORN КОМПЛЕТ
Карактеристике:
1. изузетно отпоран и скоро неподерив захваљујући влакнастој структури ,,Laydura" материјала,
вишеструким шавовима и ојачањима.
2. Веома лаган и сув чак и током кише
3. Тестиран у арктичким условима
4. У потпуности водоотпоран и ветроотпоран
5. Прозрачан и дишући
6. Висок струк код панталона штити леђа
7. Подесиве траке код зглобова на јакни и панталонама
8. Вентилација испод пазуха и код кукова са мрежом која штити од инсеката
9. Тих и мекан материјал, тканина је третирана тефлоном
10. Ципзар има могућност да се отвара у оба смера
11. Скидајућа капуљача израђена од ,,Air-Tex2" мембране са подешавајућом ободом
12. Могућност скидања капуљаче против инсеката
13. Водоотпорни џепови за моторолу, ,,GPS" и мобилни телефон, са држачем за антену.
14. Панталоне око чланака имају ,,Velcro" траке и ојачања
15. Могућност подешавања обруба и струка
16. Велики број џепова
(Објашњења иконица са слике су од 4-7 стр.)
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MOOSE ЈACKET
Карактеристике:
1. Јединстевни безбедносни камуфлажни образац
2. У потпуности отпорна на ветар и воду и дише захваљујући ,,Air-Tex2" мембрани
3. Прелепљени шавови је чини у потпуности водоотпорном
4. Површински материјал је водоодбијајући полиестер
5. Веома лаган и тих материјал
6. Водоотпорна џеп за моторолу, мобилни телефон или ,,GPS"
7. Унапред обликовани рукави
8. Скидајућа и подешавајућа капуљача
9. Скидајућа капуљача против инсеката
10. Вентилација испод пазуха са мрежастом заштитом од инсеката
11. Довољан број џепова
12. Дишућа мрежаста постава
(Објашњења иконица са слике су од 4-7 стр.)
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SHELL PANTS
Карактеристике:
1. Мекан и тих материјал
2. Водоотпорне и дишуће
3. Доста џепова
4. Мрежаста вентилација на кукуовима
5. Могућност подешавања око кукова
6. ,,Scentech" третман (прикривање мириса ловца)
(Објашњења иконица са слике су од 4-7 стр.)
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JAHTIJAKT OUNAS PANTS

Карактеристике
1. Удобре памучне панталоне са тефлон третманом који одбија воду и
прљавштину.
2. Еластичан струк
3. Више џепова
(Објашњења иконица са слике су од 4-7 стр.)
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PRIMOS FLEECE JACKET
Карактеристике:
1. Топла и мекана јакна за лов.
2. Џепови на ципзар са стране, на грудима лево и левом рукаву.
3. Подешавајући обруб
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JAHTIJAKT REVERSIBLE FLEECE JACKET

Карактеристике:
1. Веома мекана, удобна и флексибилна
2. Поседује мембрану која је отпорна на ветар, веома добро одбија воду и дише.
3. Подешавајући обруб
4. Џепови на ципзар
5. ,,NoWind" мембрана
(Објашњења иконица са слике су од 4-7 стр.)
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JAHTIJAKT POSIO AIR-TEX FLEECE JACKET
Карактеристике:
1. Ојачана рамена и лактови
2. Отпорна на ветар, воду и дише.
3. Прелепљени шавови ради водоотпорности
4. Тафт постава
5. Подесив обруб
6. Снажан ципзар
(Објашњења иконица са слике су од 4-7 стр.)
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JAHTIJAKT PREMIUM KNITTED VEST

Карактеристике
1. Леп, удобан и отпоран џемпер за лов и свакодневну ношњу.
2. 50% вуна, 50% акрил.
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JAHTIJAKT PADDED HUNTING VEST
Карактеристике:
1. Дишући прслук
2. Одбија воду и прљавштину захваљујући тефлон третману
3. Вишеструки џепови, укључујући за муницију и моторолу
4. Поседује два лица (зелени и наранџасти)
(Објашњења иконица са слике су од 4-7 стр.)
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JAHTIJAKT SHOOTING VEST
Карактеристике:
1. Два лица (зелена и наранџаста боја)
2. Отпорна и трајна тканина
3. Одбија прљавштину, воду и влагу захваљујући тефлон третману
4. Више џепова
(Објашњења иконица са слике су од 4-7 стр.)
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JAHTIJAKT FLEECE VEST

Карактеристике
1. Прслук који греје леђа и рамена.
2. Може да се користи као средњи слој између јакне и мајице.
3. Пријатан материјал на додир
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JAHTIJAKT KAITUM VEST
Карактеристике
Наранџасти флуоресцентни прслук за лов.
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JAHTIJAKT NUBUCK GLOVES
Карактеристике:

Удобрне, елегантне и трајне кожне рукавице за лов и свакодневну ношњу током
хладнијег времена.
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JAHTIJAKT TUNDRA GLOVES

1. Водоотпорне са ,,AIR-TEX" мембраном.
2. Силиконски хват на длановима омогућава добар хват
3. ,,Velcro" трака на зглобу
4. Мекан и тих материјал
(Објашњења иконица са слике су од 4-7 стр.)
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JAHTIJAKT FOREST CAP

Карактеристике
1. Универзална величина,
2. Два модела: зелени и камуфлажни дизајн.
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JAHTIJAKT SOTKA REVERSIBLE CAP
Карактеристике:
1. Два лица (зелени и наранџасти)
2. Качкет са ,,AIR-TEX2" мембраном
3. 100% отпоран на воду и ветар
4. Поседује грејаче за уши који могу да се преклопе
5. Универзална величина
(Објашњења иконица са слике су од 4-7 стр.)
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SIXPENCE CAP
Енглеска капа

27

КАИШЕВИ
JAHTIJAKT LEATHER BELT - кожни каиш са металном копчом
JAHTIJAKT STRETCH BELT - еластични каиш са металном копчом
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JAHTIJAKT WOOLEN SOCKS
Карактеристике:
1. Удобне и топле вунене чарапе
2. Материјал: 70% буна, 20% акрил и 10% најлон.
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JAHTIJAKT HIGH FJELD SOCKS
Карактеристике:
Чарапе до колена, дебеле чарапе за ношење уз чизме. Мерино вуна ће држати
стопала топлим.
Материјал: 44% мерино вуна, 44% акрил, 10% најлон, 2% еластен.
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JAHTIJAKT THORN SOCKS
Карактеристике:
1. Удобне чарапе за лов и планинарње. Мерино вуна држи стопала топлим, а
исофил материјал смањује влагу.
2. Материјал: 22% полипропилен, 22% мерино вуна, 22% најлон, 22% акрил, 5%
кордура, 2% еластен.

31

JAHTIJAKT HUNTER BACKPACK
Карактеристике:
1. Ранац са столицом која се склапа и која може да се одвоји.
2. Када је склопљена столица пружа додатну подршку ранцу.
3. Долази и са скидајућом заштитом од кише.
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JAHTIJAKT RUCKSACK CHAIR

Карактеристике:
1. Ранац са столицом која се склапа и која може да се одвоји.
2. Када је склопљена столица пружа додатну подршку ранцу.
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JAHTIJAKT SHOE BAG
Карактеристике:
Ранац за једноставан и чист транспорт обуће.
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JAHTIJAKT HUNTING KNIFE
Традиционални фински ловачки нож за ловце и планинаре. Аутентично сечиво из
Финске и футрола од коже са знаком фирме.

JAHTIJAKT HUNTER FOLDING KNIFE

Квалитетан нож на преклапање са кожном футролом.
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JAHTIJAKT CHARGE MULTITOOL
Мултиалат - поседује више алата
Долази у кожној футроли

JAHTIJAKT PERMIWALLET
Ловачки новчаник са 8 пластичних џепова за ловачке дозволе и остала документа.
Димензије: ширина 8 цм., висина 12 цм
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ЈАHTIJAKT STEEL BOTTLE 500 ML.
Бочица од 500 мл., са скидајућом карабињером што омогућава да се лако може
закачити за панталоне, ранац, итд.
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