
 

 

 
 

Käynnistä kevään ulkoilukausi uusilla outdoor-jalkineilla 

– Merrellin MQM Flex 2 -kärkituote sopii niin treeniin kuin vapaa-aikaan 

 

Kevät houkuttelee kuntoilijat takaisin lenkkipolulle tai maastoon. Kun sisätreeni vaihtuu 

luonnossa liikkumiseen, kevät tarkoittaa usein uusien urheilukenkien hankintaa. Luonnossa 

jalkineen tekniset ominaisuudet korostuvat, jotta liikkuminen on mukavaa ja turvallista 

haastavissakin maastoissa. Monikäyttöinen MQM Flex 2 -uutuusjalkine mahdollistaa 

liikkumisen oman maun mukaan. 

Tyylikkäänä niin kaduilla kuin maastossa 

Kevään ja kesän ykköstuote, vedenpitävä MQM Flex 2 -ulkoilujalkine sopii etenkin 

teknisiä ominaisuuksia arvostavalle kuluttajalle. Trendikäs malli muuntuu niin 

kävelykadulle kuin maastoon. Monipuolisen ja kevyen kävelykengän vedenpitävyys 

on toteutettu Gore-Tex Invisible Fit -kalvolla. Lähestulkoon saumaton kalvo on 18 % 

kevyempi ja kuivuu puolet nopeammin kuin perinteinen kalvo. 

– Gore-Tex Invisible Fit on saanut alkunsa Merrellin ja Gore-Tex®in yhteistyöstä. 

Invisible Fit -kalvossa hyödynnetään edistyksellisimpiä materiaaleja sekä 

valmistustapoja. Yhteistyö Gore-Texin kanssa on mahdollistanut parhaiten istuvat, 

hengittävät, suojaavat ja vedenpitävät jalkineet ulkoiluun, kertoo Merrellin myynnistä 

Suomessa vastaava Sami Mikkola. 



MTL Long Sky -jalkineuutuus polku- ja esteratajuoksuun 

Merrellin kevään uutuus MTL Long Sky -jalkine on kehitetty erityisesti polku- ja 

esteratajuoksuun. Kevyt, miellyttävän tuntuinen juoksukenkä on suunniteltu 

yhteistyössä maailman parhaimpien polkujuoksijoiden Anna Frostin ja Ragna 

Debatsin kanssa. Pitoa treeniin antaa Vibram® MegaGrip -ulkopohja, joten kenkä 

sopii loistavasti vaihtelevaan ja vaativaankin maastoon. 

Natures Gym -malliston, Trail Glove 5 ja Vapor Glove 4 -paljasjalkajalkineet sopivat 

luonnollista askeltuntumaa suosiville harrastajille ja soveltuvat monipuoliseen 

treenaamiseen. Molemmat kenkämallit ovat saaneet lisäystä pirteistä sävyistä 

kevätkautta varten. 

Jalkaystävälliset sandaalit kesäpäiviin 

Laadukkaat Kahuna Web -sporttisandaalit soveltuvat niin retkeilyyn kuin vapaa-

aikaan. Kierrätetystä nylonista valmistetut retrohenkiset sandaalit on helppo sujauttaa 

jalkaan ja säätää itselleen sopivaksi. Vibram® TC5+ -ulkopohjan ansiosta sandaali 

soveltuu monenlaiseen maastoon.  

 

Tuotetiedot  

 
 

MQM Flex 2 on täysin vedenpitävä kävelykenkä Gore-Tex Invisible Fit -kalvolla, joka on yhtä kevyt, 

hengittävä ja suojaava kuin kalvoton kenkä. Vaativalle urheilijalle tehty jalkine sisältää hyvän 

iskunvaimennuksen ja tukeva pohja sopii hyvin maastoon. Välipohjan FLEXconnect™-joustourat tuovat lisää 

ketteryyttä ja alustatuntumaa. Hyperlock™-rakenne antaa lisätukea nilkalle, ja TrailProtect™-iskusuojalevy 

suojaa vaativassakin maastossa. Uusi Merrell Quantum Grip™ -ulkopohja on erittäin pitävää kumiseosta, 

joten se sopii ympärivuotiseen treenaamiseen. M-Select FRESH -antibakteerikäsittely kengän sisävuoressa 

torjuu hajuhaittoja. Kenkä ei sisällä eläinperäisiä ainesosia. Koot miehille: 40-51,5. Koot naisille 36-42,5. 

Suositushinta: 140,00 euroa. 

 

MTL Long Sky -jalkineen päällinen on hengittävää verkkokangasta, ja sen sukkamainen sisäosa takaa 

napakan istuvuuden. Vibram® Megagrip -ulkopohja pitää hyvin sekä kuivalla että kostealla säällä ja sopii 

vaativaan ja vaihtelevaan maastoon. Muotoiltu TPU-kanta tekee kengästä entistä vakaamman, ja irrotettava 

sisäpohja EVA-vaahdolla takaa optimaalisen vaimennuksen. Heijastinyksityiskohdat lisäävät näkyvyyttä 

pimeässä. Kenkä ei sisällä eläinperäisiä ainesosia. Koot miehille: 40-51. Koot naisille 36-42,5. 

Suositushinta: 145,00 euroa. 

 

 

 



 
 

Trail Glove 5 on monipuolinen ja kevyt paljasjalkajalkine, joka on suunniteltu tukemaan kehon luonnollista 

liikettä. Uusi paranneltu Barefoot 2 -lesti tasapainottaa askellusta. Jalkineet soveltuvat erinomaisesti 

polkujuoksuun, ulkotreeniin ja vaikka salille. 4 mm välipohjavaimennus, 0 mm kannan ja päkiän välinen 

korkeusero sekä kestävä Vibram® TC5+ -ulkopohja takaavat tarkan alustatuntuman ja pidon. Hyperlock™ 

lukitsee kannan paikoilleen, ja TrailProtect™ -iskusuojalevy suojaa jalkaa maaston haasteilta. M-Select 

Fresh™ -käsittely pitää hajut loitolla. Koot miehille: 40–50. Koot naisille: 36–42,5. Suositushinta: 130,00 

euroa. 

 

 
 

Vapor Glove 4 on minimalistinen paljasjalkajalkine polkujuoksuun, ulkona treenaamiseen sekä salitreeniin. 

Jalkineessa on erittäin ohut pohja, joka mahdollistaa erinomaisen tuntuman alustaan. Jalkineessa on 0 mm 

kannan ja päkiän välinen korkeusero. Uusi paranneltu Barefoot 2 -lesti tasapainottaa askellusta. Kestävä 

Vibram® TC5+ -ulkopohja takaa erinomaisen pidon. Hyperlock™ lukitsee kannan paikoilleen, ja M-Select 

Fresh™ -käsittely pitää epämiellyttävät hajut loitolla. Koot miehille: 40–50. Koot naisille: 36–42,5. 

Suositushinta: 110,00 euroa. 

 

 
 

Kahuna Web on sporttinen sandaali vapaa-aikaan. Päällinen on kierrätettävää nylonia ja verkkoneulosta. 

Jalkineen kestävä ja pitävä Vibram® TC5+ -ulkopohja sopii monenlaiseen maastoon. Kantapään  Air 

Cushion -vaimennus tuo askellukseen pehmeyttä ja vakautta. Koot miehille: 40–48. Koot naisille: 36–42. 

Suositushinta: 100,00 euroa. 

 

 

Merrell-jalkineita myydään hyvin varustelluissa urheilu- ja retkeilyliikkeissä sekä tavaratalojen 

urheiluosastoilla. 

 

 

Kuluttajatiedustelut 

Merrell Finland, p. (09) 229 0010, www.merrell.fi 
 

PR-tiedustelut 

Viestintätoimisto Akvamariini Porter Novelli, Anniina Savolahti, p. 050 363 3757, 
anniina.savolahti@akvamariini.fi 
 
 

 
Merrell on maailman myydyin outdoor-kenkämerkki kattaen 150 maata. Merrell on valmistanut yli 30 vuoden 
ajan innovatiivisia monipuoliseen ulkoiluun ja vapaa-aikaan soveltuvia jalkineita, ja vuodesta 2007 myös 
vaatteita. Merrellin on vuodesta 1997 omistanut Wolverine World Wide, joka on vuonna 1883 perustettu 
vapaa-aikaan, lifestyleen ja ulkoiluun keskittyvä yritys. Sen merkkejä ja lisenssejä ovat Merrellin lisäksi muun 
muassa Saucony, Sebago, Caterpillar, Harley Davidson ja Hush Puppies.  
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