
 

Uusi LIFALOFT-vuori lisätty laskuvaatteisiin 

– Helly Hansenin palkittu design ansaitsee kiitosta materiaaleistaan 

   

Suomen alppimaajoukkue starttaa taas kisakauteen Helly Hansenin laskuvaatteissa. Ainutlaatuisen 

LIFALOFTTM- eristevanun ansiosta joukkueen virallinen vaatettaja tuo rinteeseen aiempaa 

kevyemmät laskuvaatteet lämmöstä tinkimättä. Yhdessä Primaloftin® kanssa kehitetty vanu on 

lämpimämpi mutta päällä kevyempi tavallisiin polyesterivanuihin verraten. Tämä mahdollistaa 

aiempaa paremman liikkuvuuden ja mukavuuden sekä rinne- että vapaalaskijoille.  

Malliston W Whitewall LIFALOFT™ naisten pidempi tekninen laskutakki on testattu syvässä 

puuterissa ja suunniteltu tinkimättömien naislaskijoiden kriteereillä. LIFALOFTTM-vanu, 

korkean näkyvyyden takaavat yksityiskohdat sekä suuret taskut ansaitsivat tuotteelle myös 

arvostetun ISPO Awards -kultamitalin. Veden- ja tuulenpitävässä sekä hengittävässä takissa 

on huipputekninen Helly Tech Professional -kalvo. Helly Hansenin Ski-mallistolle tyypillisesti 

takissa on myös LifepocketTM-tasku, joka suojaa puhelinta kylmältä ja pidentää akun kestoa 

pakkasella aina kolminkertaiseksi. Miesten vastine Whitwall LIFALOFTTM -takille on 

Straightline LIFALOFTTM.  

Helly Hansen kannustaa kuluttajia valloittamaan uusia vuoria Ski Free -passilla. Jokaisen 

laskutakin tai -housujen ostaja ansaitsee ilmaisen laskupäivän yhdessä Helly Hansenin yli 50 

yhteistyökeskuksesta. Valittavana ovat niin Itävallan alpit kuin Kanadan Kalliovuoret. 

 



 

Suomen alppihiihtomaajoukkue avasi kauden tyylillä  

Alppihiihdon maailmancup avattiin lokakuun lopulla Itävallan Söldenissä, Rettenbachin 

jäätiköllä. Maailmancupkauden ensimmäisessä osakilpailussa lähtöviiksellä nähtiin jopa 

kolme suomalaista alppihiihtäjää Samu Torsti, Marlon Sjöberg ja Riikka Honkanen, joista 

kaksi jälkimmäistä ensimmäistä kertaa. Avauskisassa suomalaiset eivät yltäneet 

pistesijoille; seuraavan kerran laskijat nähdäänkin kotikisoissa Levi World Cupissa 22.–

24.11. 

Joukkue on valmistautunut tiukkaan kauteen treenaamalla lumella jo elokuusta alkaen. 

Syykuussa lunta etsittiin aina Argentiinasta asti.  

– Vaatteet ovat keskeinen osa alppihiihtoa. Niiden kanssa reissataan harjoittelukaudella 

lumen perässä ja kisakaudella tiukan kilpailukalenterin tahdissa. Mukana kulkee valtava 

määrä tavaraa ja tuotteiden on oltava monipuolisia, kestäviä ja kevyitä, summaa 

joukkueen konkari Samu Torsti.  

Helly Hansen on vaatettanut Suomen alppimaajoukkueen vuodesta 2017 alkaen. Alkavalla 

kaudella joukkueen virallisen lämmittelyasun W Motionista Lifaloft ja Swift 4.0 -takit ovat 

teknisiä, vedenpitäviä ja kevyitä mutta lämpimiä. Lajin ehdoilla kehitetyt yksityiskohdat sekä 

neljään suuntaan joustavat materiaalit on suunniteltu siivittämään alppimaajoukkue 

huipputuloksiin läpi kauden. 

Tuotteet ovat saatavilla Intersportissa.   

Tuotetiedot 

W Whitewall LIFALOFT 

Naisten pidemmässä teknisessä laskutakissa on kevyt mutta lämmin LIFALOFTTM-
vuori, tilavat taskut sekä puhelimen akunkesto pidentävä Life PocketTM.  

 Veden- ja tuulenpitävä sekä hengittävä Helly Tech® Professional -kalvo 
 LIFALOFTTM -eristevanu 
 Puhelimen akun kestoa pidennetty Life PocketTM 
 Hi vis -huppu ja yksityiskohdat 
 Koot: XS-XL 
 Suositushinta: 350 € 
 



 

 

 

Straightline LIFALOFT 

Miesten pidemmässä teknisessä laskutakissa on kevyt mutta lämmin LIFALOFTTM-vuori, 
tilavat taskut sekä puhelimen akunkesto pidentävä Life PocketTM.  

 Veden- ja tuulenpitävä sekä hengittävä Helly Tech® Professional -kalvo 
 LIFALOFTTM -eristevanu 
 Puhelimen akun kestoa pidennetty Life PocketTM 
 Hi vis -huppu ja yksityiskohdat 
 Koot: S-2XL 
 Suositushinta: 350 € 
 
 

W Motionista LIFALOFT 

Klassisen mallisessa naisten laskutakissa on LIFALOFTTM-vuori, ja se mukautuu liikkeeseen 
neljään suuntaan joustavien materiaaliensa ansiosta.  Veden- ja tuulenpitävä sekä 
hengittävä Motionista LIFALOFT kuuluu myös Suomen naisten alppimaajoukkueen 
vaatetukseen. 

 Neljään suuntaan joustava materiaali 
 Veden- ja tuulenpitävä sekä hengittävä Helly Tech® Professional -kalvo 
 LIFALOFTTM-vuori 
 Puhelimen akun kestoa pidennetty Life PocketTM 
 Koot: XS-XL 
 Suositushinta: 375 € 

 

Swift 4.0 

Miesten linjakas laskutakki mukautuu liikkeeseen neljään suuntaan joustavien 
materiaaliensa ansiosta. Veden- ja tuulenpitävä sekä hengittävä Swift 4.0 kuuluu Suomen 
miesten alppimaajoukkueen vaatetukseen. 

 Nejään suuntaan joustava materiaali 
 Veden- ja tuulenpitävä sekä hengittävä Helly Tech® Performance -kalvo 
 Puhelimen akun kestoa pidennetty Life PocketTM 
 Koot: S-2XL 
 Suositushinta: 325 € 
 

 

 

 

 



 

Lisää laskumalliston tuotteita Helly Hansenin uutishuoneessa. 

 

LISÄTIEDOT 

Kai Kantanen, Helly Hansen Suomen ja Baltian myyntijohtaja, puh. 0400 687 336, 

kai.kantanen@hellyhansen.com 

 

TUOTELAINA-, TESTI- JA KUVAPYYNNÖT 

Viestintätoimisto Akvamariini Porter Novelli, puh. 044 5546 599, maiju.saloranta@akvamariini.fi  
 

Helly Hansen lyhyesti 

Vuonna 1877 perustettu Helly Hansen on tunnettu taidostaan yhdistää tekniset ominaisuudet ja 

ulkonäkö tuotteiksi, jotka vastaavat olosuhteiden haasteisiin eri puolilla maapalloa vuonojen rinteiltä 

merille. He jatkavat kehitystyötään, jonka ansiosta ammattilaiset voivat sekä säilyä hengissä että tuntea 

elävänsä täysillä! 

Helly Hansen kehitti ensimmäisenä fleece-kankaan 1960-luvulla, ensimmäisen teknisen 

kerrastomateriaalin Lifa® Stay Dryn 1970-luvulla ja hiljattain palkitun sekä patentoidun H2Flow-

teknologian, joka säätää lämpöä. Helly Hansen on maailmanlaajuinen markkinajohtaja 

purjehdusvaatteissa ja heidän lasketteluvaatteitaan käyttää yli 55 000 ammattilaista yli 200 

hiihtokeskuksessa. Lisäksi Helly Hansen tekee yhteistyötä vuoristo-oppaiden kanssa ja vaatettaa 

hiihtolajien maajoukkueita ja olympiatason urheilijoita.  Helly Hansenin vaatteita ja kenkiä myydään yli 

40 maassa. Helly Hansen on myös Suomen alppimaajoukkueen virallinen vaatettaja kaudella 2017–2021. 

Lisätietoa www.hellyhansen.com. 


