HUIPPULUOKAN METSÄSTYSPUVUT

 Chevalier Rough GTX
 Deerhunter Almati
 Fjällräven Lappland Hybrid Jacket & Trousers
 Pinewood Red Deer -takki ja Wolf-housut
 Sasta Peura Camo
 Swedteam Titan Pro Gore-Tex

Suojaa &
mukavuutta
TEKSTI JA KUVAT
Arto Määttä

Nykyaikaiset metsästysvaatteet parantavat metsästäjän suorituskykyä,
takaavat miellyttävämmän olon huonoissa keleissä ja auttavat pitämään
metsästäjän terveenä. Toteutustapoja näiden tavoitteiden saavuttamiseen,
kuten metsästysmuotojakin, on useita.
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käytännössä merkittävimmiksi havaittuja
ominaisuuksia. Ja lopulta kaikki suhteutettiin subjektiiviseen näkemykseen puvun
ensisijaisesta käyttötarkoituksesta.
Materiaalien ominaisuuksia ovat eristävyys, sijoittelu, kuivuminen ja kulutuksenkestävyys. Lähtökohtaisena ajatuksenamme oli, että jos asu ei pidä vettä, täytyy
sen kuivua nopeasti ja jos asu pitää vettä,
se täytyy saada tuuletettua helposti. Ja toisaalta, jos asu vaikuttaa hyvin lämpimältä,
ei sitä ajatella liikkuvaan jahtiin alkuunkaan ja jos asu on lähtökohtaisesti hengittävä, ei sen tuuletettavuutta nosteta yhtä
merkittävään rooliin.

Tekninen toteutus
Asun teknisessä toteutuksessa painotimme
erikseen housujen ja takin käytettävyyttä.
Esimerkkinä arvioinnista mainittakoon:
ajatellaanko asu repun kanssa käytettäväksi vai onko kyseessä passivaate, jossa tavaroiden on ajateltu löytyvän taskuista? Reppumalli on oletusarvoisesti nykyaikainen
keskikokoinen aseenkantoreppu rinkoista
tutulla säätöjärjestelmällä.
Myös asusteen taskut ovat oleellisen tärkeät ja siksi niiden sijoittelulle ja toteutukselle annettiin paljon painoa: miten hyvin
ne toimivat silloin kun metsästäjä on täy-

dessä sotisovassa? Taskut ovat hyödyttömiä liikkuvassa jahdissa jos ne eivät ole
käytettävissä repun ollessa selässä. Toisaalta oikein sijoitellut muut taskut saattavat lieventää tätä ongelmaa. Kuva kertoo
enemmän kuin tuhat sanaa, eli takeista on
otettu kuva repun kanssa, jotta juuri taskujen käytettävyys tulee esiin.

Housut
Housujen istuvuutta arvioitiin lähinnä siltä pohjalta, että sopivatko ne liikkumiseen
vai ovatko ne parhaimmillaan esimerksi
seisottaessa tai istuttaessa passissa. Myös
joidenkin alueiden joustavuus nähtiin positiivisena asiana erityisesti tyköistuvissa
housumalleissa.
Housujen taskut arvioitiin käytettävyyden ja tilan perusteella. Moni pitää perinteisistä etutaskuista ja tilavista reisitaskuista, joten helppokäyttöiset ja tilavat reisitaskut oikeassa kohdassa reittä toivat pisteet
kotiin.

Takki
Takeissa huomioitiin yleiskäytön lisäksi
myös käytettävyys erillisenä kuorena. Tässä on siis suurin ero housujen ja takin välillä tässä testissä. Takki ajatellaan “vain”
yhtenä kerroksena, housujen taas on toi-

T

erminä “metsästyspuku” on hieman ontuva, sillä puvut koostuvat lähes poikkeuksetta erillisinä myytävistä housuista ja takista. “Puku” tarkoittaa asukokonaisuutta,
jonka käyttöä sääntelee jokin etiketti tai
ohjesääntö. Suomalaisilla metsästäjillä tällaisia sääntöjä on aika vähän ja eri asujen
komponentteja yhdistelläänkin vapaasti.
Siksi tässä testissä arvioitiin kokonaisuuden lisäksi housuja ja takkia erillisinä elementteinä. Aivan kuten näitä käytännössäkin arvioidaan.

Materiaalit
Emme halunneet juuttua vain seikkoihin,
jotka olisivat jollain tapaa helposti mitattavissa. Sen sijaan arvostelussa painotettiin

Deerhunter on passivaate sanan varsinaisessa
merkityksessä eikä esimerkiksi tuuletuksista ole tehty
turhan monimutkaisia. Niitit kainaloissa vaihtavat ilmaa
sen mikä passissa seisottaessa tai istuttaessa on
tarpeen.

Vaikka Fjällräven on materiaaleiltaan tuulettuva, on
kuumia kelejä ja aktiivista liikkumista varten
käytettävissä erinomaiset tuuletusaukot.
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Chevalier Rough GTX

Deerhunter Almati

Pinewood Red Deer -takki ja Wolf-housut

Swedteam Titan Pro Gore-Tex

Takin takatasku on kätevä paikka esimerkiksi eväille ja vedenpitävänä se sopii myös esimerkiksi pienen linturiistan kantamiseen. Testissä vain Sastasta ja Fjällrävenistä sellainen
puuttuu.

CHEVALIER ROUGH GTX
 Takki: 499 euroa
 Housut: 339 euroa
 Edustaja: Icefox Oy, www.chevalier.fi

CHEVALIER on tunnettu laatumerkki, jonka Rough GTX puku edustaa testin kevyen pään vedenpitävää Gore-Tex
-pukua. Se on hieman ohuempi kuin lähinnä vastaava Swedteam ja esimerkiksi housut ovat huomattavasti paremmin
liikkuvaan jahtiin soveltuvat kuin testin
raskaimmissa puvuissa. Täysin vedenpitävistä housuista Rough GTX:t ovat
mitoitukseltaan testin parhaat liikkuvaan metsästykseen.
Housuissa on otettu erinomaisesti
huomioon se, että Gore-Tex pukuja käytetään usein yhdistelemällä housuihin
kevyempää ja hengittävämpää yläosaa.
Tätä voidaan pitää jopa jonkinlaisena
normina metsästyspukujen käytössä.
Housujen etutaskut ovat isot paljetaskumalliset ja ne ovat suljettavissa vetoketjuilla. Näin housun taskuissa voidaan kuljettaa tavaraa pelkäämättä niiden putoamista, mutta samalla tavarat
ovat käsillä silloinkin kun päällä on yläosa jossa taskutilaa on vähemmän.
Takki on kohtuullisen pieneen tilaan
pakkautuva perinteinen metsästystakkimalli, jossa on hyvät ja toimivat paljetaskut, sekä vedenpitävillä vetoketjuilla
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suljettavat käsienlämmitystaskut (fleece-vuorautut) ja molemminpuoliset radiopuhelintaskut. Radiopuhelintaskujen
pienenä miinuksena voitaneen sanoa
antennipidikkeiden puute.

Takin ainoa miinuspuoli on kokonaan
puuttuvat tuuletusaukot, joten ainoa
tuuletusmahdollisuus on vetoketjun
avaaminen edestä.
RIISTA suosittelee Chevalier Rough
GTX -pukua erityisesti sateisille keleille
liikkuvaan metsästykseen. Housut saavat erikoismaininnan yleisestä käyttökelpoisuudestaan.

mittava sellaisenaan koko päivän ajan. Takeissa huomioitiin siis myös pakattavuus ja
yksinkertainen puettavuus sekä käytön kokonaisvaltainen helppous.
Liikkuvan jahdin takkien leikkauksissa
arvostimme ratkaisuja joiden myötä takki istuu hyvin silloin kun reppu on selässä.
Tällöin myös takin taskuista ainakin parin
etutaskun tulee olla hyvin käytettävissä.
Periaatteessa siis sekä lantiovyön alla käytettävissä olevat taskut tulevat kyseeseen,
samoin laajat rintataskut rintaremmin ja
lantiokannon välissä. Vastaavasti passivaatteissa nostimme suurempaan merkitykseen etutaskujen tilavuuden ja radiopuhelintaskut.

Sopivuus käyttötarkoitukseen
Testissä arvioitiin eri pukujen, siis housujen ja takkien, parhaat sopivuudet ja suositeltavimmat käyttökohteet. Näitä voivat olla esimerkiksi jahdit surkeissa keliolosuhteissa, liikkuvat jahdit koiranohjaajan toimessa tai pitkät passitukset. Myös
koko jahtikauden yleinen käyttökelpoisuus
on erikoisominaisuus joka voidaan nostaa esiin. Toisin sanoen haluamme nostaa
esiin erikoistuneet ominaisuudet ja myös
yleiskäyttöisyyden.

Vaatteen todellinen koko ja
sopivuus
On olemassa vartalotyyppejä, joilla on
aina ongelmia joko housujen tai takin
kanssa. Tämä on yksi syy sille miksi jollekulle paras vaate saattaa olla toiselle täysin

käyttökelvoton. Nykyään ongelmana ovat
liian suoraviivaiset outdoor-pukujen tyköistuvat leikkaukset, jotka ovat erinomaisia niille, joiden ruumiinrakenne näihin
mittoihin passaa. Keskimääräiselle metsästäjälle näiden pukujen myyminen on
taas toisinaan suuri haaste, joka pahimmillaan realisoituu kauppiaalle siten, että
vain suurimmat koot menevät kaupaksi.
Uskokaa huviksenne, kokemusta on siitä,
että normaalisti M-koon vaatteita käyttävälle L-kokokin on moderneissa metsästysasuissa napakka. Näkemykseni mukaan
metsästäjät siis suosivat keskimäärin hieman väljempää mitoitusta kuin esimerkiksi vaeltajat.
Tähän testiin kaikki puvut pyydettiin
L-koossa, jotta saman mallin päälle puettujen pukujen kuvien perusteella olisi

DEERHUNTER ALMATI
 Takki: 264,90 euroa
 Housut: 194,90 euroa
 Edustaja: Gyttorp Finland Oy

DEERHUNTER on testin ehdottomasti
passiorientoitunein puku. Sen mitoitus
on väljin (testattavana ollut L-koon takki sopii napakasti XXL-koon käyttäjälle)
ja sen mukana toimitettiin erillinen fleece-vuori jolla puvusta saadaan entistä
lämpimämpi.
Deerhunterin hihoissa on taskut
oransseille huomionauhoille, jotka eivät toki ole riittävät jahteihin joissa huomio-oranssi väri on vaatimus, mutta
antavat sopivasti lisähuomiota esimerkiksi silloin kun ollaan rusakkopassissa
isolla porukalla.
Deerhunterin taskut ovat tuttuja esimerkiksi nykyaikaisista työtakeista ja
ulkoiluvaatteista. Vedenpitävien vetoketjujen hyvä puoli on se, että ne ovat
usein helpommin tavoitettavia kuin esimerkiksi liepeellä suojatut taskut. Ne eivät myöskään ole yhtä herkkiä jumiutumaan koska ne eivät vedä puoleensa
kangasta taskun sisältä.
Housuissa on vahvat polvivahvikkeet
ja lahkeissa on vedenpitävät vetoketjut
joilla lahkeensuun saa kokonaan auki
jalkineita puettaessa. Tämä on eritysesti talvikenkiä käytettäessä mainio piir-

Deerhunterissa on yksi negatiivinen
piirre ja se on yksipuolinen radiopuhelintasku. Täten asu sopii vain oikeakätisille ampujille.
RIISTA suosittelee pukua aktiivisesti koko kauden passissa seisoville hirvimiehille ja talven peurajahteihin.

re. Lahkeissa on myös säären yläosan
kiristystarrat. Polvivahvikkeet on myös
varustettavissa työhousuista tutuilla
polvisuojilla, tutummin ”nynnäreillä”.
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mahdollista arvioida asujen tyköistuvuutta. Tämä on mielestäni äärimmäisen tärkeä asia ja ansaitsee lukijan erityishuomion.

Havaintoja testiotoksesta

Pinewoodissa patruunat ovat näppärästi erillisessä läpässä taskun sisällä. Läppä voidaan kääntää passissa ulos
taskusta, jolloin sekä kiväärin, että haulikonpatruunat saadaan näkösille.

Kuten ennakkoon oli odotettavissa, on tässä testissä mukana oleva kattaus varsin laadukas. Toinen ennakkoon odotettavissa ollut seikka on se, että testissä oli vain pari
pukua, jotka olivat kohtuullisen samankaltaisia keskenään. Muuten voitaneen sanoa,
että puvut ovat eri käyttötarkoituksiin sopivia.
Karkeasti voitaisiin sanoa, että Deerhunter on puvuista paras passittajalle. Siinä on
otettu erityisen hyvin huomioon kylmät
kelit ja metsästäjän liikkumattomuus passissa. Pinewood on niin ikään passihom-

FJÄLLRÄVEN LAPPLAND
HYBRID JACKET & TROUSERS
 Takki: 349 euroa
 Housut: 239 euroa
 Edustaja: Fenix Outdoor Finland Oy, www.fjallraven.fi

FJÄLLRÄVEN on legendaarinen outdoor-vaatteiden valmistaja, jonka tuotteet ovat aina olleet myös metsästäjien ja metsäammattilaisten suosiossa. Fjällrävenin legendan perustana on
G1000-kangas, joka on äärimmäisen
luja ja monikäyttöinen materiaali.
Nykyään Fjällräven on tehnyt runsaasti töitä modernien ulkoiluvaatteiden saralla ja tässä vertailussa oleva
Lappland Hybrid -kokonaisuus on tästä mainio esimerkki. Sekä takki että
housut koostuvat erilaisista ja strategisesti oikein sijoitetuista kankaista, joiden myötä asuun on saatu istuvuutta ja
joustavuutta. Puku on siis päällä hyvin
tyköistuva, mutta myös mukava. Housuissa lahkeiden etuosa on vahvistettu
ja näin ollen juuri nämä kohdat ovat paremmin suojassa kastumiselta ja kulumiselta.
Fjällräven luottaa vaatteissaan enemmän materiaalien vedenhylkivyyteen
ja nopeaan kuivumiseen kuin vedenpitävyyteen. Tämä on saanut käyttäjien
keskuudessa vankan kannattajakunnan
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TOIMITUKSEN VALINTA

ja asujen monipuolisuus ja yleiskäyttöisyys nouseekin omalle tasolleen.
RIISTA suosittelee Fjällräven Lappland
Hybrid pukua liikkuvalle metsästäjälle.
Puku sopii niin kanakoiramiehelle, pystykorvamiehelle kuin myös hirvikoira-

miehelle. Passituskäytössä puku vaatii
alleen lisävaatekerran. Toimituksen valinta, sillä puvun monikäyttöisyys nähtiin
myös arkisemmissa käyttötarkoituksissa ulkoilussa ja kalastusreissuilla.

miin sopiva, joskin sillä siirtymät passeihin onnistuvat miellyttävämmin. Chevalier ja Swedteam edustavat yleiskäyttöisiä
Gore-Tex-pukuja, joissa on otettu leikkausten osalta paremmin huomioon liikkuva
jahti, repun käyttäminen ja normaalimmat
syyskelit. Sasta on kevyempi Windstopper-kalvolla varustettu puku, joka on hyvä
yleiskäytössä ja huonojen kelien ja märän
metsän liikkuvassa jahdissa. Fjällräven on
kevyt liikkuvan metsästäjän puku sulan
maan keleille ja se sopii parhaiten aktiivisesti liikkuvalle metsästäjälle, olipa kyseessä linnustus tai hirvihommat.
Pukujen suurten eroavaisuuksien vuoksi
voisi jopa sanoa, että mukana on vain voittajia. Suuret erot ovat vain hyvä asia, koska
huippuluokan puvun hankkiva metsästäjä voi valita asun, joka sopii parhaimmalla
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TOIMITUKSEN VALINTA
FJÄLLRÄVEN LAPPLAND HYBRID

Testissä ”oletusvyönä” oli kotimainen miehistövyö. Vain
Chevalierin lenkkeihin tämä ”suomalainen standardi” oli
liian leveä.

TOIMITUKSEN valinnan perustelut
ovat tällä kertaa hieman poikkeukselliset. Metsästys kun ei ole vain sitä itseään, vaan muukin puuhailu asian
ympärillä kuuluu asiaan. Fjallrävenin
suositun Keb-asun pohjalta suunnittelema Lappland Hybrid on erittäin
monikäyttöinen ja hyvä asu, lähes
paikkaan kuin paikkaan.
Monikäyttöisyys siis toi tällä erää voiton.

PINEWOOD RED DEER -TAKKI
JA WOLF-HOUSUT
 Takki: 219 euroa
 Housut: 169 euroa
 Edustaja: Oy Castle River Import - CRI Ab, www.cri.fi

TESTIN raskasta sarjaa edustaa yhdessä Deerhunterin kanssa Pinewood, joka
on erinomaisesti passimiehille sopiva vaateparsi. Puku on lähtökohtaisesti
hieman väljemmin mitoitettu kuin liikkuvaan jahtiin tarkoitetut puvut ja yleisvaikutelmana puvusta on, että se istuu
erittäin hyvin päälle seisottaessa ja istuttaessa. Täten puku on erinomainen
pitkille passituksille huonoillakin keleillä. Alle sopii hyvin vaatetta.
Pinewoodin taskut ovat hieman perinteisemmät ja ne ovat ikään kuin vaatteesta ulkonevia paljetaskuja. Taskuihin
sopii paljon tavaraa, mutta esimerkiksi
housujen reisitaskujen sisältö ei haittaa
istumista tai paina ikävästi jalkaa vaatteen kiristyessä.
Wolf-housuissa on hieno yksityiskohta, joka parantaa käyttömukavuutta
erityisesti passissa istuttaessa. Vyötärön sisäpuolella on kumitus, joka estää
housuun tukitun alus- tai väliasun nousemisen ylös. Mistään muusta testin
puvusta ei tällaista yksityiskohtaa löytynyt.

mutta liikkuvassa jahdissa tuuletus saisi olla reilumpi.
Pinewood sopii parhaiten kyttäysmetsästäjälle joka siirtyy passiin jalan
ja tarvitsee sopivan yhdistelmän liikkuvuutta ja lämpimyyttä, sateenpitävyyttä
unohtamatta.
Takin tuuletus on hieman maltillisempi kuin monessa muussa, sillä vaikka vetoketju aukeaa kyljissä pitkälle, on
tässä halkiossa sisäpuolinen kangas.
Tämä riittää passihommissa siirtymän
aikaiseen ja jälkeiseen tuulettamiseen,
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Swedteamin radiopuhelintasku ja antennipidin.

Patruunat ovat todellakin nopeasti saatavilla
pikatilanteita varten Fjällräven Lapland Hybrid -puvussa.

mahdollisella tavalla juuri hänen käyttöönsä. Toisille metsästys pitää sisällään liikkumista jopa siinä määrin, ettei yksikään kalvollinen takki ole sovelias ja osalle metsästys on siirtymistä passiin ja pysyttelemistä lämpimänä riistatilanteeseen tai passien
siirtoon asti. Näiden ääripäiden väliset variaatiot ovat lähes rajattomat.
Monet ajattelevat yhden metsästyspuvun sopivan kaikkeen metsästyskäyttöön.
Tämä on haavekuva. Mikä hyvänsä puku
joka toimii pikkupakkasilla, on liian kuuma jahtikauden alussa eikä ”tuulipuvulla”
pärjää kyttäysjahdissa kovalla pakkasella.
Valitettavasti valmistajat ja myyjät ovat toisinaan vahvistaneet mielikuvaa siitä, että
olisi olemassa vaatteita, jotka ovat epärealistisen monipuolisia. Näin ei ole koskaan
ollut, eikä näin tule olemaan niin kauan
kun puhumme passiivisista vaatteista. ◆

SASTA PEURA CAMO
 Takki: 329 euroa
 Housut: 264 euroa
 Edustaja: Sasta Oy, www.sasta.fi

PEURA on onnistunut kompromissi
hengittävyyden ja säänkestävyyden välillä. Gore Windstopper -kalvo on monen liikkuvan metsästäjän suosiossa
koska se hengittää selvästi paremmin
kuin täysin vedenpitävä Gore-Tex. Asu
ei ole niin kuuma liikuttaessa, mutta se
on kuitenkin tuulenpitävä, ja pitää myös
vettä kohtuudella.
Kalvostaan ja yksinkertaisuudestaan
johtuen Peura on erittäin hyvä valinta
yleisasuksi metsästykseen ja sopivan
kokoisena sillä voi kattaa monet jahtitarpeet. Kalvollisista asuista Peura on
oikeastaan testin ainoa jota voi käyttää
kylmien syyskelien lisäksi alkusyksyn
lämpiminä jaksoina.
Yksinkertaisuus tarkoittaa metsästyksessä yleensä helppoa käytettävyyttä ja sitä Sastan Peura tarjoaa yllin kyllin. Kyseessä on yleiskäyttöinenasu joka
valikoituu helposti ensimmäisenä mukaan jahtiin kuin jahtiin tai myös kodin
piha-askareisiin. Yksinkertaisuus on viety ehkä jopa liiankin pitkälle sijoittamal-
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tyskäyttöön pitkiä passituksia, pahimpia kelejä ja kovia pakkasia lukuunottamatta.

la radiopuhelintasku vain oikeakätisesti
käytettäväksi.
RIISTA suosittelee Sasta Peuraa erinomaisena yleisasuna kaikkeen metsäs-

Kalvot, vedenpitävyys ja hengittävyys

Y

ksi ulkoiluvaateteollisuuden kantavista voimista on jo
pitkään ollut vaatteen täydellinen veden- ja tuulenpitävyys ja samaan aikaan vaatteen hengittävyys. Tämä
on teknisesti mahdoton yhtälö vaateparressa, jota ei ole aktiivisesti ilmastoitu.
Vedenpitävän kalvon hengittävyys perustuu siihen, että kehon tuottama vesihöyry läpäisee kalvon huokoset. Tämä toimii jos keho tuottaa riittävästi lämpöä, jolloin vaatteen sisältä ulospäin muodostuu kompressio, joka puskee vesihöyryä
pois. Sanon tässä ”vesihöyryä”, sillä ”vesihöyryn” tarkoittaisi sitä, että kaikki vesihöyry pääsisi pois vaatteesta. Näin ei
tapahdu. Kehon tuottama kosteus on aina suurempi kuin se
määrä höyryä mikä lopulta läpäisee kalvon.
Hengittävyys on ilmeisesti terminäkin hieman harhaanjohtava tai ainakin se on ymmärretty väärin, onhan hengittäminen aktiivista toimintaa joka vaatii keuhkot. Vedenpitävät kalvot ovat passiivisia ja kalvoa käyttävä kone on ihmiskeho, joka
tuottaa lämpöä.

Kokokalvoasut ovatkin aina liikuttaessa kuumia jos niissä ei
ole tuuletusta jolla vaate saadaan avattua reilusti. Ei siksi ole
ihme, että viime vuosina myös metsästysasuissa on siirrytty osakalvoihin ja materiaaleihin joiden nopea kuivuminen on
nostettu vedenpitävyyden edelle. Nämä vaatteet ovat paikallaan erityisesti kun ei pyydetä sateessa tai lumisessa nollakelissä. Yleisin yhdistelmä nykyään taitaa olla vedenpitävät housut ja hengittävä takki.
Onneksi metsästyspuvut ovat kehittymässä juuri oikeaan
suuntaan. Nykyään on havaittavissa, että puvut suunnitellaan nimenomaan metsästykseen, joten valinnanvara on laajentunut vastaamaan erilaisia käyttötarkoituksia. Ei ole kovinkaan kauaa siitä, kun metsästysvaatteet olivat muunnelmia
armeijoiden univormuista tai ulkoiluvaatteista. Nykyään yhä
useampi metsästäjä voi löytää juuri haluamansa puvun mahdollisimman vähillä kompromisseilla. ◆

SWEDTEAM TITAN PRO
GORE-TEX

 Takki: 599 euroa
 Housut: 369 euroa
 Takuu: 6 vuotta
 Edustaja: Oy HW-Company Ltd, www.hw-hunt.fi
SWEDTEAM saattaa olla joillekin uusi
tuttavuus, mutta esimerkiksi lappilaisille metsämiehille merkki on jo varsin tuttu. Moni on hankkinut Swedteamin puvun ennen maahantuonnin alkamista
Haaparannalta ja mielikuva laadukkuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta on
jo ”vanha juttu” pohjoisen väelle.
Titan Pro on Gore-Tex-puvuista niin
sanotusti hyvin istuvaa sarjaa, eli housut ja takki on ensisijaisesti tarkoitettu
käytettäväksi suoraan alusasun päällä tai keskiraskaan välikerroksen kanssa. Puku on siis sopiva käyttöön, jossa
vaaditaan liikkuvuutta ja samaan aikaan
lämpimyyttä ja vedenpitävyyttä. Takin
hyvä yksityiskohta on molemminpuoliset radiopuhelintaskut, eli takki on käytettävissä sekä oikea-, että vasenkätisesti ampuvilla. Housuissa on Cordura-vahvisteiset polvet ja takamuksessa
ja polvitaipeissa on joustavaa materiaalia. Puku on kokonaisuudessaan hyvin
istuva ja hyvä liikuttaessa.

Testissämme lähin kilpakumppani Titan Pro puvulla on Chevalier, joka sopii
hyvin samankaltaiseen jahtikäyttöön ja
on istuvuudeltaan hyvin lähellä Swedteamin pukua.

RIISTAN suositus: Kyseessä on puku
huonoille keleille ja ensisijaisena käyttäjäkuntana tulevat mieleen jahtikauden
jälkipuoliskon hirvimiehet, jotka joutuvat liikkumaan märässä metsässä ja
hetken perästä passittamaan tuntikausia tuulessa ja sateessa.
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