
Päijän Aerot.
Tässä on hyvä.
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Soutamisen 
seuraava taso. 

Kuvittele täydellinen veneilypäivä. Keula 
viittoo kohti lempipaikkaasi. Vedot sujuvat 
kevyesti ja aurinko lämmittää kämmenselkiä. 
Mikään ei häiritse kulkuasi. 

Päijänin Aerojen kanssa olet matkalla, 
mutta jo kotona.

Soutaminen on osa suomalaista mielenmaisemaa. Elämä tuhansien 

järvien maassa näkyy meissä. Se on osa lihasmuistiamme. 

Päijän Aerot rakentavat uuden sillan ihmisen ja luonnon välille. Aeroissa 

perinteisten airojen hyvät puolet yhdistyvät edistykselliseen muotoiluun, 

ergonomiaan ja teknologiaan. Ne ovat seuraavan sukupolven airot, jotka 

tuovat rauhan takaisin soutamiseen.     

Ja rauha. Sitä ei elämässä ole koskaan liikaa.
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Muotoilu

Suunniteltu Lahden muotoiluinstituutin kanssa. 

Sopivat kaikkiin veneisiin. Uudelleenmuotoiltu 

lapa vahvistaa liukua. 2 mallia, suoralla tai 

kulmallisella kahvalla.

Niin kauan kuin on ollut 
veneitä, on ollut airoja. 
Nyt voit kokea 
ensimmäistä kertaa 
veneesi arvoiset airot.



Teknologia

Varsi, kahva ja liikkuva kädensija tekevät 

soutamisesta äänetöntä. Kestävät suolaveden 

kulutuksen ja sopivat myös vaativiin 

meriolosuhteisiin. Komposiittirakenne ja 

alumiiniholkki liukastettua polyasetaalia, jolla todella 

hyvä kulutuksenkestävyys ja pieni kitkakerroin. Muut 

komposiittiosat ovat kaikki lasikuituvahvistettua 

erittäin lujaa ja sitkeää polyamidia.

Ergonomia

Ei rakkoja tai kipua. Kahvat pehmustetut ja 

kulmallisessa mallissa pyörivät kädensijat. 

Pehmuste termoplastinen elastomeeri, kädelle 

miellyttävän tuntuinen grippipinta. Sopivat 

kaikenkokoisille ja -ikäisille soutajille. 
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Airot. Ne ovat nyt Aerot.

• 2 erilaista mallia, suoralla tai kulmallisella kahvalla.

• Kahvat pehmustetut, grippipinta. Kulmallisessa 

pyörivät kädensijat.

• Hankaimet (sisältäen tapin, holkin ja hylsyn) istuvat 

kaikkiin heloihin. Ei kitinää. 

• Varkauden estoa varten rei’itys, jolla voi lukita Aerot.

• Portaaton säätö kaikenkokoisille soutajille.

• Komposiittiosat ovat kaikki lasikuituvahvistettua 

erittäin lujaa ja sitkeää polyamidia.

• Alumiini 100 % kierrätettävää.

• Takuu 2 vuotta.

Pienintäkin yksityiskohtaa myöten viimeistellyt Aerot 
ovat teknisesti edistyneimmät ja kestävimmät airot. 
Aerot on Suomessa suunniteltu ja Suomessa valmistettu. 
Kuten soutuveneemme. Siksi ne myös kestävät.



VARSI

Materiaali Alumiinia, luonnonväri anodisoitu

Pituus 2450 mm

MUOTOILTU LAPA

Materiaali Lasikuituvahvisteinen polyamidi

Pinta-ala 7,58 neliödesimetriä (dm2)

HINNAT

Suorat (sisältää hankaimet) ovh. 169 €

Kulmalliset (sisältää hankaimet) ovh. 199 €



Koe soutamisen 
hiljainen vallankumous.

Koe Päijän Aerot.
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