
VA-Varuste on Pohjois-Euroopan johtava 

sovitettujen venetekstiilien valmistaja. 

Päätuotteitamme ovat venekuomut, vene-

tyynyt, veneistuimet ja veneiden talvisuo-

jat. Toimitamme tuotteitamme niin Pohjois-

maiden merkittävimmille venevalmistajille 

kuin yksityisasiakkaillemmekin. 

Venetekstiilimme edustavat alansa ehdoton-

ta huippuosaamista, niin laadun kuin käy-

tettävyyden suhteen. Tuomme yksilöllistä 

mukavuutta veneilyyn tekemällä tuotteita, 

jotka lisäävät veneen käyttöarvoa ja omi-

naisuuksia. Tehtaamme sijaitsee Kuopiossa,  

Kallaveden rannalla.

Tarkista veneesi malli ja  

valmistusvuosi.

Mieti valmiiksi kuomun väri. 

Värivaihtoehtoja näet  

nettisivuiltamme.

Ota yhteys VA-Varusteelle 

joko soittamalla tai sähköpostitse.

* Irrota kuomu kaarista ja lähetä 

se postipakettina meille  

kohdistusta varten.

Uuden kuomun valmistuttua  

saat sen postin tai Matkahuollon 

kautta.

 

* Jos sinulla on entinen kuomu.
Veneesi arvoista mukavuutta. 

va-varuste.fi

T I L A U S O H J E

Siikaranta 14, PL 1537 

70621 Kuopio

Puh. +358 17 265 9500

 

va-varuste@va-varuste.fi

www.va-varuste.fi



Hyvin suunniteltu ja laadukkaasti valmistettu 

venekuomu tuo veneilyyn lisämukavuutta ja lisää 

veneen arvoa. Venekuomumme suunnitellaan 

aina yhteistyössä veneiden valmistajien kans-

sa huomioiden veneiden eri käyttötarkoitukset. 

Näin venekuomut palvelevat parhaiten veneen 

käyttäjää.

U U S I N T A K U O M U T

Yksityisasiakkaamme saavat meiltä täsmällisesti 

omaan venemalliin sopivan alkuperäisten kaa-

vojen ja mallien mukaan tehdyn laatukuomun. 

Ensiasennuskuomuissa ota yhteyttä 

jälleenmyyjään.

Venetyynyt parantavat veneilymukavuutta ja 

vaikuttavat merkittävästi veneen ulkonäköön. 

Tyynyjen kehittelyssä teemme yhteistyötä useim-

pien kotimaisten venevalmistajien kanssa. Pys-

tymme tarjoamaan uusintatyynyinä alkuperäi-

sellä kaavalla tehdyn yksittäisen tyynyn tai koko 

tyynysarjan.

M U U T  T U O T T E E T

Teemme mittatilaustyönä asiakkaan toiveiden pe-

rusteella targat, vapatelineet ja plaanarimastot 

veneeseesi. Valmistus perustuu kokemukseen ja 

parhaiden materiaalien valintaan. 

Lisäksi saat meiltä laadukkaat venekuomujen 

pesu- ja hoitotuotteet ja venekuomuihin liitty-

vät tarvikkeet. Katso lisää nettisivuiltamme!

H O I T O - O H J E  K U O M U L L E

 

Suosittelemme kuomun puhdistukseen ja 

kyllästykseen Tex Aktiv –tuotesarjaa, joka 

on kangasvalmistajan suosittelema pesuval-

miste. Saatavissa meiltä!

»  Kauden alkaessa voitele vetoketjut 

    silikoniöljyllä.

»  Lintujen jätöksien annetaan kuivua ja 

    poistetaan sitten harjaamalla.

»  Käsistä tarttuva hiki ja rasva ovat 

    kuomun suurimpia likaajia:  

    pese kuomu tarvittaessa myös kesällä.

»  Kauden päättyessä huuhtele kuomu 

    makealla vedellä ja anna kuivua  

    kunnolla ennen käärimistä  

    talvikuntoon.

»  Talvisäilytys kuivassa paikassa  

    – ei veneessä!

»  Kts. laskostusohje nettisivuiltamme

    www.va-varuste.fi

VA-Talvisuoja tarjoaa veneellesi arvoisensa suojan 

veneen talvisäilytykseen. VA-talvisuoja valmis-

tetaan aina mallikohtaisesti. Talvisuojan asenta-

minen ja käyttö on helppoa ja toimintaperiaate 

yksinkertainen. Exel-lujitemuovista valmistet-

tu runko on luja, mutta kevyt. Valkoinen, au-

ringonsäteitä heijastava peite on kevyt, kestävä 

ja UV-suojattu. Sen ulkopinta on lumelle liian 

liukas, ja sisäpinnan pehmeys ei kuluta veneen 

maalipintaa.

Talvisuojakaavastossamme on tällä hetkellä jo sa-

toja malleja. VA-talvisuoja on helppo modifioida 

juuri sinun veneeseesi sopivaksi, vaikka emme 

olisi kyseistä venemallia vielä kaavoittaneetkaan.


