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Anna lahja, 
jota itse 

arvostaisit
Ideakuvastoomme on koottu erilaisia 
lahjaideoita. Valikoimasta löytyy sopivia 
lahjoja niin henkilökunnalle, asiakkaille 
kuin muillekin yhteistyökumppaneille. 
Lahjalla voi tukea omaa tuotemerkkiä tai 
antaa sen vain puhtaasta antamisen ilosta. 
Valikoimassa on huomioitu myös meille 
tärkeät asiat; ympäristö ja ekologisuus, 
kotimaisuus ja laatu.

Huolehdimme tuotteiden logopainatuksista,   
kaiverruksista ja brodeerauksista asiakkaiden  
toiveiden mukaan. Näistä aiheituvat kustannukset  
lisätään esitteessä annettuun hintaan ellei toisin  
mainita. Hinnat ilman arvonlisäveroa ja voimassa 
toistaiseksi. Toimituskulut lisätään hintaan.

Lahjan antaminen 
on ele, jolla osoitetaan 
arvostusta ja sillä voi 
jättää lahjan saajaan 
lähtemättömän 
vaikutuksen.
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TAKIT
MATTeRHoRN 
Pasang fLeece 
1000776 
Kierrätetystä polyesteristä valmistettu 
sherpafleecetakki. Edessä polyesteri- 
ja puuvillakangasta. Kaksi sivutaskua, 
rintatasku ja joustavat hihansuut. 
Öko-Tex-sertifioitu. 
Unisex koot: XXS-4XL.  

44,50 € 
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MATTeRHoRN 
PenhaLL fLeecehuPParitakki
1000766 
Moderni fleecehupparitakki polyesterivilla-
jäljitelmän ja polyesterin sekoitusta, joustavilla hihoilla 
ja selkäkappaleella. Kaksi sivutaskua ja kiinteä huppu. 
Öko-Tex-sertifioitu. Unisex koot: XXS - 3XL. 

49,50 €     
   

CLIqUe 
haines neuLottu fLeece
023946 | 023947 
Lämmin, helppokäyttöinen neulottu 
fleecetakki, jossa on myös softshell-osia. 
Kolme vetoketjullista ulkotaskua ja kaksi 
isoa sisätaskua. Joustavat hihansuut, joissa 
peukalonreiät ja taitettavat heijastinnauhat. 
Niskalappu on helposti poistettavissa, 
joten se voidaan tarvittaessa vaihtaa 
helposti. 
Miesten koot XS-3XL. 
Naisten koot XS-2XL. 

65,00 €    

CRAfT 
aDV exPLore 
fLeece MiDLayer
1910396 | 1910397 
Täydellinen välikerrostakki 
jokapäiväiseen käyttöön ja 
ulkoiluun. Pehmeä, harjattu fleece, 
jossa urheilullinen leikkaus. 
Miesten koot XS-4XL. 
Naisten koot XS-2XL. 

59,00 €   
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SoUTH WeST 
Dexter / Disa uLkoiLutakki 
1000373 | 1000374 
South West Dexter / Disa takki. Tuulen- ja vedenpitävä 
takki teipatuilla saumoilla. Takin vuori on polyesterin 
sileän ja mesh-verkon yhdistelmä. Irrotettavassa hupussa 
vetoketju ja painonapit. Hupun reunassa ja takin helmassa 
joustava nyöri sekä  kiristin ja hihansuu säädettävissä 
tampeilla. Vetokejulliset taskut. 
Värit: musta, oliivin vihreä ja navyn sininen. 
Miesten koot: S-4XL, naisten koot: XS-3XL. 

99,90 €      
       
      

MATTeRHoRN 
habeLer ekoLoginen takki 
1000767 | 1000768 
Matterhorn Habeler kuoritakki. Ulkoilutakki 
kierrätetystä polyesteristä pehmeällä päällikankaalla. 
Tuulen- ja vedenpitävä, teipatuilla saumoilla. 
PFC-vapaa Bionic Eco -pintakäsittely. 
Paljon taskuja ja irrotettava huppu. 
Värit musta ja sininen. 
Miesten koot: XS-4XL, naisten koot: 34-46. 

129,00 € 

SoUTH WeST 
Jack softsheLL takki 
1000355 

South West Jack softshell-takki. Vettähylkivä ja tuulenpitävä 
softshell-takki hengittävää materiaalia. Säädettävät hihansuut 
ja heijastinsomiste hupussa. Poikkeavan värinen rintatasku 
sekä kaksi tilavaa sivutaskua, kaikissa taskuissa vetoketju.  
Värit: musta ja tumman harmaa. Unisex-koko: S-4XL. 

79,90 €      
       

Matterhorn
 Jackson keVyttoPPatakki
1000771 | 1000772 
Matterhorn Jackson kevyttoppatakki. 
Moderni ja kevyt tikkitakki mattanailonia 
synteettisellä vanutäytteellä. 100 % nailonia, 
toppaus 100 % polyesteriä. Värit: musta , 
navy, taube. 
Miesten koot XS-3XL, naisten koot 34-44. 

54,90 €
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ID 
keVyttoPPaLiiVi 
0892 | 0893
erittäin tyylikäs ja ajaton toppaliivi, 
jossa on vetoketjulliset sivutaskut. 
Liivin sivuosat ovat joustavaa materiaalia, 
jolloin liivi tuntuu miellyttävältä päällä. 
Soveltuu hyvin ympärivuotiseen käyttöön.  
YKK-vetoketju. 
Miehet: S-3XL Naiset: S-3XL. 

78,00 € 
 

ID 
softsheLLtakki 
0836 | 0837
Tuulenpitävä, vettähylkivä ja hengittävä. 
Joustava ja vuoreton softshelltakki, joka 
onmiellyttävä päällä ja jossa on kiinteä huppu. 
Takki on malliltaan istuva ja siinä on 
kaksi vetoketjullista sivutaskua. 
Vyötäröresori on kiristettävä. 
Miehet: XS-4XL Naiset: 2XS-3XL. 

95,90 €     
      
 

      

       
CLIqUe 
utah 
heiJastaVatakki 
020942 | 020943 
Kevyesti topattu takki. 
Kaksi vedenpitävää 
vetoketjullista sivutaskua. 
Kätevä ratkaisu kuulokkeille. 
Materiaali: lankavärjätty 
polyesteri. 
Miesten koot XS-3XL, 
naisten koot XS-XXL. 

89,00 €
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CLIqUe 
iDaho Jacket 
0200976 | 0200977 
Lämmin mutta kevyt takki 
untuvaa muistuttavalla toppauksella. 
Valmistettu kierrätetystä polyamidista. 
Irrotettava huppu, 3 vetoketjullista 
ulkotaskua ja 2 sisätaskua. 
Joustavat resorit vyötäröllä ja hihoissa. 
Mukana värillinen ripustin, kätevä 
kuulokeratkaisu ja vetoketjun vedin. 
Miesten koot XS-4XL. 
Naisten koot XS-2XL. 

79,00 €     

    
CRAfT  
highLanD Jacket
kuoritakki 
1905072 | 1905073 
Kuoritakki, joka on valmistettu erinomaisesti 
vettä ja tuulta hylkivästä 3-kerroksisesta 
softshell kankaasta. Sisäpuolen harjattu 
materiaali tuo lisämukavuutta. Säädettävä 
huppu, jossa elastinen kiristysnauha, 
kaksi sivutaskua. elastinen kiristysnyöri 
helmassa takaa optimaalisen istuvuuden. 
Miesten koot XS-4XL. 
Naisten koot XS-2XL. 

139,00 €    
     
     

     
CRAfT 
Mountain PaDDeD Jacket  
1906322 | 1906323 
Moderni toppatakki, jossa korkea kaulus, 
irrotettava huppu ja lumilukko. Mountain
Padded Jacket -toppatakki sopii yhtä hyvin 
laskettelurinteille kuin urbaaniin katukuvaan. 
Tuulen- ja vedenpitävän pehmeän 
materiaalin ja eristävän toppauksen 
ansiosta takki on lämmin ja mukava 
kaikissa sääolosuhteissa. Tyylikkäitä 
yksityiskohtia. Miesten koot XS-4XL. 
Naisten koot XS-2XL. 

199,00 €     
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MoUNTAIN 
PaDDeD Parkas 
1906320 | 1906321  
Moderni topattu parka, jossa on 
korkea kaulus ja irrotettava huppu. 
Sopii yhtä hyvin laskettelurinteille 
kuin urbaaniin katukuvaa. 
Tuulen- ja vedenpitävä pehmeän 
materiaalin ja eristävän toppauksen 
ansiosta takki on lämmin ja mukava 
kaikissa sääolosuhtiessa. 
Mieten koot S-4XL. 
Naisten koot XS-2XL.

209,00 €    

CRAfT  
core Light PaDDeD Jacket
1912215 | 1912216 
Monikäyttöinen ja pakattava kevyesti 
topattu takki jokapäiväiseen käyttöön. 
Valmistettu kierrätysmateriaaleista. 
Topattu kaulus, sisätasku, vetoketjulliset 
rintatasku ja kaksi sivutaskua. 
Miesten koot XS-4XL. 
Naisten koot XS-2XL. 

89,00 € 

8848 ALTITUDe 
scuLPt untuVatakki 
1000446 | 1000447
Multiliner-malli, jossa on käytetty 
Ultra Sonic -teknologiaa ja 
ensiluokkaista kevytuntuvaa, 
650 fp (90/10). 8848 Altitude 
käyttää ankanuntuvaa, joka tulee 
jäännöstuotteena elintarvikealalta eli 
sitä ei koskaan kerätä eläviltä eläimiltä. 
Värit: musta, navy ja oliivi. 
Löytyy myös muita 
8848 Altitude -sarjan tuotteita. 
Naisten koot 34-46. 
Miesten koot S-3XL. 

156,00 €
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CLIqUe  
cLassic softsheLL hooDy 
0200912 | 0200917 
3-kerroksinen hupullinen softshell-takki 
kierrätetystä polyesterista. edessä kääntei-
nen vetoketju sävy sävyyn. 3 ulkotaskua ja 
2 sisätaskua. Irrotettava huppu. Joustavat 
resorit vyötäröllä ja säädettävät tarranau-
hat hihoissa. 
WP 3000 / MVP 1000 
Miesten koot XS-4XL. 
Naisten koot XS-2XL. 

65,00 €    
     
   

CLIqUe  
cLassic softsheLL Jacket  
0200910 | 0200915 
3-kerroksinen softshell-takki kierrätetystä 
polyesterista. edessä käänteinen vetoketju 
sävy sävyyn. 3 ulkotaskua ja 2 sisätaskua. 
Joustavat resorit vyötäröllä ja hihoissa. 
WP 3000 / MVP 1000. 
Miesten koot XS-3XL. Naisten koot XS-2XL. 

55,00 €     
      
      ID 

hybriDitakki  
0721 | 0720 
Moderni ja mukava hybriditakki, jossa 
on täytteenä kierrätetyistä pulloista 
valmistettua ThermoliteR T-down täytettä. Hihat ja olkapäät 
on valmistettupehmeästä sekä 
joustavasta kankaasta. Takissa on 
mattapintaiset YKK-veto-ketjut ja 
sisäpuolinen tasku.  
Miehet: S-4XL. Naiset: S-4XL, 

97,90 €      
       
   

ID 
PowerfLeece / carDigan 
0818 | 0819 
erittäin monikäyttöinen ja joustava takki töihin 
tai vapaa-aikaan. Miellyttävä korkea kaulus. 
Kaksi vetoketjullista sivutaskua. Pitkä selkäosa. 
YKK-vetoketjut. Sisäpuolelta materiaali on 
harjattu ja pehmeä. Miehet: S-3XL Naiset: S-3XL. 

77,90 €     
      
CUTTeR & BUCK 



CUTTeR BUCK  
oak harbor takki 
351452  |  351453 
Tyyliäs ulkonäkö. Joustava kangas 
sivuilla hihoissa mahdollistaa 
hyvä liikkuvuuden. Uusiutuvista 
DuPont/Sorona -kuiduista 
valmistetun Sustain -eristeen 
ansiosta takki on myös lämmin. 
Naisten mallissa huppu ja 
miesten mallissa kaulus. 
Koot miesten S-4XL ja 
naisten XS-XXL. 

115,00 €      
       
      
CRAfT  

core Light PaDDeD Jacket 
1912215 | 1912216 
Monikäyttöinen ja pakattava kevyesti 
topattu takki jokapäiväiseen käyttöön. 
Valmistettu kierrätysmateriaaleista. 
Topattu kaulus, sisätasku, vetoketjulliset 
rintatasku ja kaksi sivutaskua. 
Miesten koot XS-4XL. Naisten koot XS-2XL. 

89,00 €    
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SoUTH WeST 
kings t-Paita LuoMuPuuViLLaa 
1000188 
Klassinen malli, 24 eri väriä. 
GOTS ja OEKO-TEX sertifioitu. 
Miesten koot XS - 6XL. Lisäksi senttikoot: 60 - 160. 

9,90 €

PAIDAT
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SoUTH WeST 
DeLray / Venice t-Paita 
LuoMuPuuViLLaa 
1000186 |1000187 
Silikonipestyä single jersey puuvillaa. 
Vartalonmyötäinen malli, jossa kanttinauhallinen 
pääntie. GOTS, OEKO-TEX sertifikaatit. 
Miesten koot S-3XL, naisten koot: XS-XXL. 

9,90 € 

CoTToVeR
LuoMuPuuViLLa t-Paita 
141007 | 141008
Pyöreä kaula-aukkoinen T-paita naisten 
mallina. Kavennettu malli, jossa pääntiellä 
siisti ribbineulos. Cottover-mallisto on 
Joutsen-, GoTS- ja Öko-Tex merkitty.
Valmistettu hienolaatuisesta Reilun 
kaupan luomupuuvillasta. V-aukkoinen
141022 | 141021. Koot S-4XL

16,90 € 

CLIqUe
new cLassic t-Paita 
029360 | 029361
T-paitojen klassikko nykyaikaisella 
mitoituksella. Laatukasta rengaskehrättyä 
esikutistettua kampapuuvillaa 160 g/m2. 
Miesten malli sivusaumaton, naisten 
mallissa sivusaumat. Koot: miehet XS-5XL 
ja naiset XS-XXL.
 

8,90 €
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PRINTeR 
run tekninen t-Paita 
2264023 | 2264026 
Toiminnallinen tekninen t-paita 
Interlock-neulosta. 100% polyesteria. 
Pyöreä kaula-aukko. Vaate on värjätty 
ympäristöystävällisellä spin dyed 
-menetelmällä, joka tarjoaa paremman 
värin kestävyyden. 
Miesten koot XS-5XL.
Naisten koot XS-3XL. 

7,40 € 

CRAfT 
core unify training t-Paita
1909878 | 1909879 
Paita on suunniteltu aktiivisille ihmiselle, 
jotka arvostavat mukavuutta ja hyvää laatua. 
Valmistettu 100 % kierrätetystä polyesteristä.
Miesten koot S-4XL. 
Naisten koot XS-2XL.

25,00 €
 

CLIqUe 
basic actiVe-t, 
Pitkähihainen 
029040 | 029041 
Lankavärjättyä laatua edulliseen hintaan! 
Interlock-neuloksesta valmistettu 
tekninen pitkähihainen tpaita, jossa 
sivusaumat ja vahvistettu niskanauha. 
Niskalappu on helposti poistettavissa, 
joten se voidaan tarvittaessa vaihtaa helposti. 
Miesten koot XS-4XL. 
Naisten koot XS-2XL. 

11,90 €
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SoUTH WeST 
norMan / nora t-Paita 
1000196 | 1000198 
Hyvin istuva t-paita on valmistettu Reilun 
Kaupan -sertifioidusta joustavasta puuvillasta. 
Paidassa pyöreä nauhalla huoliteltu pääntie. 
Saatavilla myös V-aukkoisena. Paino 180 g/m2. 
Miesten koot: S-3XL, naisten koot XS-XXL. 

20,90 €
 

SoUTH WeST 
Leo / LiLy 
Pitkähihainen t-Paita 
1000197 | 1000199 
Reilun Kaupan -sertifioidusta joustavasta 
puuvillasta valmistettu kauniisti istuva 
pitkähihainen t-paita. Paidassa on nauhalla 
huoliteltu pääntie. 70 % luomupuuvillaa,  
25 % viskoosia, 5 % elastaania. 
Miesten koot: S-3XL.
Naisten koot: XS-XXL. 

24,90 € 

CLIqUe
eLgin - PooLoPaita  
029411 | 029460
Miesten esikutistettu single jersey poolopaita, 
jonka niskaosassa ja hihansuissa elastaania. 
  Miesten koot: S-2XL. 
  Naisten koot S-2XL 

                      24,90 € 
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CLIqUe 
stretch PreMiuM 
PikeePaita 
028240 | 028241
Laadukas pikee kahdella helmiäisnapilla. 
Naisten mallissa kolme nappia. 95 % puuvilla, 
5 % elastaani 215 g/m2.
Miehet: XS-3XL  |  Naiset: S-XXL

29,90 €   

ID 
Prowear taskuLLinen PikeePaita 
0320 
Prowear taskullinen pikeepaita. erittäin kestävä materiaali. 
Kestää 60° teollisen pesun, vaativaankin työkäyttöön. 
esikutistettu korkeassa lämpötilassa ennen ja jälkeen vär-
jäyksen. Materiaali 50% puuvillaa, 50% polyester, 220  g/m2. 
Miesten ja naisten mallit. Koot XS - 6 XL. 

29,90 €
 

SeVeN SeAS 
the PoLo PikeePaita 
S600 | S610 
Seven-Seas malliston eksklusiivinen Polo-paita. 
Huolellisesti viimeistelty. Ajaton ulkonäkö ja 
hyvä istuvuus. Valmistettu laadukkaasta ja 
pehmeästä puuvillasta. Miehet S-3XL Naiset: S-3XL. 

37,90 € 

CUTTeR & BUCK 
aDVantage 
PreMiuM PikeePaita 
354420 | 354421 
Valmistettu pehmeästä joustavasta 
CB Dry Tec +35UPF -materiaalista, 
joka siirtää kosteutta iholta. 
52 % puuvilla, 45 % polyesteriä, 
3 % elastaania 190 g/m2. 
Koot miesten S-4XL ja naisten XS-XXL

55,00 €
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SoUTH WeST 
Martin / MagDa 
PikeePaita LuoMuPuuViLLaa 
1000211 | 1000212 
GOTS-sertifioitu 95 % Reilun kaupan luomupuu-
villaa ja 5 % elastaania. Napit on valmistettu kierrätetystä 
nappien ylijäämämateriaalista. Lisäksi niskanauha ja halkio 
on valmistettu samasta materiaalista kuin itse paita. 
Valmistuksessa on vältetty eri materiaalien yhdistämistä, 
mikä helpottaa kierrätystä, kun vaate on kulutettu loppuun. 
Miesten koot XS-4XL, naisten koot: XS-XXL.

36,90 €

 
SoUTH WeST 
soMerton / sanDy 
tekninen Pikee 
1000324 | 1000325 
Pehmeä ja miellyttävä tekninen pikeepaita, 
jonka napit ja alempi nappilista ovat tehoste-
väriset. Hihojen alla ja niskassa kauniina 
yksityiskohtina metallirenkaat ja niskassa ja
 sivuhalkiossa koristenauha. Viisi eri väriä. 
Miesten koot: S-4XL, naisten koot: XS-XXL. 

28,90 € 

CLIqUe 
basic actiVe PoLo 
028254 
Hyvin istuva pikeepaita arkikäyttöön. 
Lankavärjättyä pikeekangasta. 
Paidassa on 3 nappia sävy sävyyn, 
halkiot sivuissa ja vahvistettu niskasauma. 
Unisex-malli. Koot XS-4XL. 

16,90 €
 

CUTTeR & BUCK 
seabeck PoLo 
354428 | 354429 
Korkealaatuisessa teknisessä Seabeck-pikee-
paidassaon kontrastivärinen kaarroke ja koris-
teelliset tereet. UV-suojattu materiaali sopii hyvin 
aktiiviseen ulkoilmaelämään. Tämä lyhythihainen 
pikeepaita tuntuu miellyttävältä ja pehmeältä ihoa 
vasten ja siirtää tehokkaasti kosteutta iholta. 
Nappilistassa piilonapit. 
Miesten koot XS-4XL. Naisten koot XS-2XL. 

39,00 €



J.HARVeST & fRoST 
reD bow 20 
2902001 
Klassinen kauluspaita hienosta 
non-iron twill kankaasta. Täydel-
linen pehmeä materiaali tekee 
paidasta helppohoitoisen. Kuivaa 
vain hengarissa ja sitten suoraan 
päälle. Materiaali 100% itsesiliävä 
puuvilla. Koot S-5XL. 

104,90 € 

J.HARVeST & fRoST 
reD bow 121 
2912101 
Non iron kauluspaidan tyylikkäät ja viimeistel-
lyt yksityiskohdat sekä modernit kontrastivä-
rit oikeissa paikoissa tekevät tästä paidasta 
vastustamattoman. Joustavaa oxford-neulosta 
ja erittäin miellyttävä päällä. Miesten paidassa 
rintatasku. Materiaali 95% itsesiliävä puuvilla / 
5% elastaani. Koot S-5XL. 

104,90 € 

J.HARVeST & fRoST 
yeLLow bow 50 
2905001 
ehytvärinen, klassinen paita, jossa on 
modernisti räätälöidyt yksityiskohdat. 
Tämä korkealaatuinen paita on valmistettu 
hienosta suosikkikankaastamme, johon on 
lisätty uniikki easy Care -käsittely.  
Materiaali: 60% puuvillaa / 40% polyesteriä. 
Miesten koot S-5XL, Naisten koot XS-4XL.

69,00 € 
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J.HARVeST & fRoST 
yeLLow bow 50 
2905011 
Yellow Bow 50 on ehytvärinen, klassinen paita, 
jossa on modernisti räätälöidyt yksityiskohdat. 
Tämä korkealaatuinen paita on valmistettu 
hienosta suosikkikankaastamme, johon on lisätty 
uniikki easy Care -käsittely. Lyhythihainen. 
Materiaali: 60% puuvillaa / 40% polyesteriä.
Koot S-5XL.

69,00 €

SeVeN SeAS 
the Jersey kauLusPaita 
S84 | S85 | S86 
Seven Seas malliston huippumukava 
joustava Jersey-paita. Soveltuu hyvin 
töihin, messuille ja vapaa-aikaan. Paidas-
sa on easy-care viimeistely. Konepesu 
40°, ei rumpukuivausta. Kuivumisen jäl-
keen paita on heti käyttövalmis. Miehet: 
Modern S-4XL,  Slim S-2XL  Naiset: S-4XL. 

59,95 € 

CUTTeR & BUCK 
aDVantage shirt 
352410 | 352411 
Paita on valmistettu ainutlaatuisesta puu-
villan, polyesterin ja elastaanin sekoite-
materiaalista. Tämä paita sopii niin töihin, 
matkalle tai illalliselle. Valmistimme tämän 
paidan jotta voit tuntea olosi mukavaksi ja 
samalla näyttää hyvältä koko päivän ajan. 
Miesten koot XS-4XL. Naisten koot XS-2XL. 

79,00 € 

SeVeN SeAS 
MoDern fine twiLL 
SS8/SS30/ SS720 
Seven Seas malliston businesspaita. 
Klassinen malli jossa  mukava istuvuus. 
Paidassa on easy-care viimeistely. 
Konepesu 40 °C, ei rumpukuivausta. 
Slim malli miehet S - 2XL, Naiset XS - 4XL. 

59,95 €



COLLEGET
CUTTeR & BUCK 
PeMberton hooD fZ
358418 
Ikoninen huppari mukavasta, joustavasta 
ja kevyestä materiaalista ympärivuotiseen 
käyttöön. Tekninen materiaali on valmistet-
tu sertifioidusta kierrätetystä polyesterista, 
viskoosista ja elastaanista hyvän jousta-
vuuden takaamiseksi. Säädettävä huppu ja 
korkea kaulus suojaa kylmältä säältä. Hup-
parissa on kaksi vetoketjullista etutaskua. 
Miesten koot XS-4XL. Naisten koot XS-2XL. 

89,00 €
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SoUTH WeST 
nick / nicoLe 
coLLegetakki 
1000243 / 1000244 
Pystykauluksellinen collegetakki on 
valmistettu mukavasta ja ohuesta 
joustavasta materiaalista. 92 % puuvillaa, 
8 % elastaania. 
Miesten koot: S-3XL, naisten koot: XS-XXL. 

69,90 €

SoUTH WeST 
MaDison / Mia huPuLLinen coLLegetakki
1000237 / 1000238 
Joustavasta neuletrikoosta valmisetttu collegetakki, jonka sivutaskuissa 
tehostevärinen vetoketju ja ketjussa logovetimet. Hupussa korkea kaula-
osuus sekä nyöri, jonka avulla voi säätää hupun etureunaa. 92 % puuvillaa, 
8 % elastaania. Miesten koot: XS-3XL, naisten koot: XS-XXL. 

66,90 €

HeLLY HANSeN 
workwear cheLsea 
eVoLution 
VetoketJuhuPPari 
HH79197 
Trendikäs ja mukava malli niin työ- kuin 
vapaa-ajankäyttöön. 80 % puuvillaa, 
20 % polyesteriä, 320 g/m2. 
Vetoketjulliset sivutaskut, 
helmassa säätönyöri, YKK-vetoketjut.
Koot S-4XL

90,00 €
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RUSSeLL 
authentic 
VetoketJuhuPPari 
J266M / J266f 
Vetoketjuhuppari on taattua Authentic-laatua ja 
ylivoimaisesti hinta-laatusuhteeltaan markkinoi-
den paras. Kangas on kolmilankakudottua ja 
päällikerros on pehmeää puuvillaa, joka antaa 
ihanan tuntuman. Hupussa on kaksinkertainen 
kangas ja hupparin edessä on päällystetty 
metallinen YKK-vetoketju. 80 % rengaskehrättyä 
puuvillaa, 20 % polyesteriä. Miesten koot: XS-4XL, 
naisten koot: XS-XL, senttikoot: 104 - 164 cm. 

36,00 - 41,50 €

SoUTH WeST 
frankLin / aVa VetoketJuhuPPari 
1000231 / 1000232 
Laadukas collegetakki, jossa harjattu sisäpinta ja tehosteväriset 
sivupaneelit. edessä kaksi tilavaa vetoketjutaskua. Korkeakauluk-
sellisen hupun muotoa voi säätää helposti nyörillä. Joustava resori 
helmassa ja hihansuissa. Öko-Tex-sertifioitu. 80% puuvillaa, 20% 
polyesteriä. Miesten koot XS-6XL, naisten koot: XS-2XL. 

51,90 €

SoUTH WeST 
Parry / georgia 
VetoketJuhuPPari 
1000221 / 1000229 
Klassinen hupullinen collegetakki, jossa kaksinkertainen 
huppu ja kaksi etutaskua. Helmassa ja hihansuissa joustava 
resori. Öko-Tex-sertifioitu. 80% puuvillaa, 20% polyesteriä. 
Miesten koot XS-3XL, naisten koot: XS - XXL. 

46,90 €

MATTeRHoRN 
PaccarD VetoketJuhuPPari 
1000816 / 1000817 
Uskomattoman mukava ja laadukas tekninen huppari. 
Materiaali joustavaa 67 % polyesteriä, 28 % viskoosia ja 
5 % spandexia. 380 gr/m2. ÖKO-TEX sertifioitu. 
Värit musta, navy, ja harmaa. 
Miesten koot XS-3XL. Naisten koot 34-44. 

62,50 €

Huppari Tehostevärit
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CRAfT  
core souL fuLL ZiP hooD 
1910620/1910626 
Rento ja tyylikäs jokapäiväiseen käyttöön suunniteltu vetoketjuhuppari, joka on valmistettu 
pehmeästä ja miellyttävästä puuvilla-polyesteri sekoitemateriaalista. Kaksi vetoketjullista 
sivutaskua, kumiset logot.. Miellyttävä leikkaus. Miesten koot XS-4XL. Naisten koot XS-2XL. 

70,00 €

CRAfT 
core souL hooD 
1910623/1910629 
Rento ja tyylikäs jokapäiväiseen 
käyttöön suunniteltu huppari, 
joka on valmistettu pehmeästä ja 
miellyttävästä puuvilla-polyesteri 
sekoitemateriaalista. Kaksi vetoket-
jullista sivutaskua, kumiset logot. 
Miellyttävä leikkaus.
 Miesten koot XS-4XL. 
Naisten koot XS-2XL. 

65,00 €

CRAfT  
core souL fuLL ZiP 
Jacket 
1910621/1910627  
Rento ja tyylikäs jokapäiväiseen 
käyttöön suunniteltu collegetakki, 
joka on valmistettu pehmeästä ja 
miellyttävästä puuvilla-polyesteri 
sekoitemateriaalista. Kaksi veto-
ketjullista sivutaskua, kumiset logot. 
Miesten koot XS-4XL. Naisten koot 
XS-2XL. 

70,00 €
 



ASUSTEET
SoUTH WeST 
wiggo / wega 
hybriDihousut 
1000375 | 1000376 
Käytännölliset ja mukavat 5-taskuiset 
hybridihousut, joustava materiaali antaa 
parhaan liikkuvuuden. Reisitaskujen ja 
takataskujen vetoketjuissa heijastimelliset 
vetimet.Lahkeensuiden napeilla voidaan 
säätää lahkeen leveyttä.92 % nylon, 8 % 
spandexia. Koot miehille C44-C60, 
naisille 34-48. 

91,90 €     
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SoUTH WeST 
MiLton / Moa 
ekoLogiset housut
1000379 | 1000380 
Modernit työhousut, jonka 92% kierrätetty 
polyesteri ja 8% elastaani tekee housuista 
joustavan ja mukavan pitää päällä. 
Housuissa useita käytännöllisiä taskuja, kuten 
esimerkiksi kynätasku ja kännykkätasku. 
Reisitaskussa ja takataskussa vetoketjut, 
joiden vetimet heijastavia. 
Miesten koot C44-C60,  myös D-mitoitus, 
naisten koot  32-48. 

96,90 €    
     
     

JAMeS HARVeST 
fLatwiLLow neuLe 
2112505 
Miellyttävä James Harvest neulepusero. 
Puserossa on puolivetoketju nahkavetimellä, 
pystykaulus, resorit hihansuissa ja helmassa. 
Kyynärpaikat suojaavat neuleen kuluvimmat 
paikat, mikä antaa runsaasti lisää käyttöikää.
Koot: XS-3XL 

69,00 €     

JAMeS HARVeST 
brockway 
2112511

Neuletakki okopitkä vetoketju nah-
kavetimellä. Resorit hihansuissa ja 
helmassa. Pystykaulus. Kyynärpaikat. 
Värit: 138 meleerattu harmaa, 
600 t.sininen, 900 musta. 
Neule on 50 % puuvillaa ja 
50 % akryylia. 
7 gg, 2/20. Koot XS-3XL. 

79,00 €
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SoUTH WeST 
whistLer / 
whitney 
tekninen 
kerrasto 
1000399 |1000400 
Tekninen kerrasto 
Life Wear Bamboo®-
materiaalia. Tyylikäs 
kaksivärinen malli, 
jonka tikkaukset ovat 
tehosteväriset. 
Kauluksessa kätevä 
vetoketju. Pehmeää 
ja joustavaa materiaalia, 
joka pitää ihon viileänä ja 
säätelee kosteutta. 
Bambun luonnolliset 
ominaisuudet pitävät 
materiaalin raikkaana 
pitkään. 
Miesten koot S-3XL, 
naisten koot XS - 2XL. 

56,90 €     

BJÖRN BoRG 
essentiaL -sukkaPaketti 
1000131 
Sukkkapaketti sisältää viisi mustaa sukkaparia, 
jotka on valmistettu pehmeästä ja kestävästä 
materiaalista. Resori nilkassa antaa lisätukea 
ja takaa, että sukat pysyvät hyvin ylhäällä. 
Puuvillan, polyesterin, polyamidian ja 
elastaaninen sekoite. Saatavilla myös muita 
Björn Borg -tuotesarjan tuotteita. 
Yhtä kokoa, joka vastaa 41-45. 

19,90 €     
      
      

BeeCHfIeLD 
Merino Morf huiVi 
B916 
Merinovilla on hengittävä ja 
lämpöä säätelevää, ja tarjoaa 
optimaalisen mukavuuden 
kaikissa olosuhteissa. Pehmeä 
ja ohut  Morf huivi lämmittää 
kaulaa pyörräillessä tai muuten 
ulkoillessa. Samaa sarjaan löytyy 
myös pipo. 
Huivin koko 50 x 25 cm. 

15,90 €  
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oRIoN 
heiJastaVat rukkaset 
910681 
erittäin lämpimät rukkaset, sisäpuoli 
lämmintä fleeceä ja ulkopuolen 
kämmenosa keinonahkaa. 
Koot M ja XL. 

16,90 €    
     
     
     
 

oRIoN 
heiJastaVat LaPaset 
910678 
Heijastava osa 62 % akryylia, 38 % polyesteriä. 
Kämmenpuoli 100 % lyhytnukkaista 
polyesterifleeceä. 
Koot M ja L. 

14,00 €      
       

SIRIUS 
heiJastinVaLJaat 
910668 
Vapaa-ajan käyttöön soveltuvat säädettävät 
heijastinvaljaat, sopii aikuisille ja lapsille. 
Muovisolkikiinnityksellä, joustavaa polyesteriä, 
leveys n. 4 cm. 

5,90 € 



AARNI KeLLo 
xo eeben 
AA002
Mystiikkaa ja klassista 
kauneutta. Kellon sydämenä 
toimii tarkka ja laadukas 
Ronda-koneisto. Halkaisija 
43 cm. Säädettävissä sopi-
vaksi 14-23 cm ranteeseen 
mukana tulevilla työkaluilla. 
Valikoimastamme löytyy 
myös muita Aarni-tuotteita. 

162,00 € 

AARNI KeLLo 
sirius VisakoiVu 
AA276 
Sirius-rannekello kotimaisesta visakoi-
vusta. Kullan väriset yksityiskohdat sekä 
pieni sekunttinäyttö vangitsevat katseen. 
Toimitetaan tyylikkäässä lahjakotelossa. 
Suomalainen visakoivu, kullanvärinen 316L 
ruostumaton teräs, japanilainen Miyota 
1L45 kvartsikoneisto. Halkaisija 42 mm. 
Huomioithan että puun kuviointi ja sävy 
ovat yksilöllisiä kaikissa tuotteissa.  

186,00 € 

AARNI 
aurinkoLasit bLues eeben / ruusuPuu 
AA163 eeben, AA187 Ruusupuu 
Ajaton klassikko nyt puisena versiona Blues Brothersinkin 
loistavaksi toteamassa designista. Näillä laseilla operoit asiaan-
kuuluvalla tyylikkyydellä niin kesän juhlissa, kuin veneen kannel-
lakin. Kehykset on valmistettu ristiinliimatuista eebenpuuviiluista/
ruusunpuuviiluista, jotka muodostavat erinomaisen kestävän ja 
kevyen rakenteen. Polarisoimattomat CR39 linssit, 100 % UVA- 
ja UVB-suoja. Kaikki Aarni-aurinkolasit toimitetaan kätevän 
korkista valmistetun kotelon kanssa. 

77,00 € 

AARNI KeLLo 
xo JaLaVa
AA026 
Taipuu, muttei murru. Kotimaisesta 
jalavasta valmistettu Aarni Xo on 
tyylikäs ja kestävä valinta. Musta-
valkoinen värimaailma yhdistettynä 
tummasyiseen jalavaan tekevät täs-
tä mallista todellisen katseenvangit-
sijan, joka sopii erinomaisesti sekä 
miesten että naisten ranteeseen. 
Sveitsiläinen Ronda 1062 kvartsi. 

162,00 €

AARNI 
aurinkoLasit bLues VisakoiVu 
AA118 
Puumateriaalina käytetään parasta suomalaista visakoivua, 
joka takaa kauniin ja yksilöllisen pinnan sekä kuvioinnin 
kehyksille. Tämä metsiemme jalokivi on erittäin arvostettu 
materiaali maailmalla. Kehykset ovat valmisettu ristiinlii-
maamalla useita puuviiluja, joilloin saavutetaan erinomai-
nen kestävyys ja käyttöikä laseille. Vastaavia ei tule toisia 
vastaan. 

97,00 € 
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AARNI 
hirVennahkainen crossboDy bag 
AA580 / AA597 / AA603 
Kotimaisesta hirvennahasta valmistettu olkalaukku on 
tyylikäs valinta jokapäiväiseen käyttöön. Aarni olkalaukku 
toimitetaan kätevän säilytyspussin kanssa tyylikkäässä 
lahjakotelossa. Leveys 21 cm, korkeus 13 cm, syvyys 4,5 cm. 
Sisällä vetoketjullinen tasku, 4 korttitaskua, avoin sivutasku. 
Kolme väriä. 

154,00 € 

SeCRID 
MiniwaLLet LoMPakko 
SeM 
Turvallinen Secrid miniwallet edustaa kaikkea mitä hyvältä lompakolta kaivataan. 
Siinä kulkevat luottokorttien lisäksi mukana setelit, kortit ja kuitit. Lompakko osuus 
on valmistettu aidosta nahasta, ja korttikotelo on kestävää alumiinia.  Lompakon 
alumiininen kuori estää luvattoman RfID-skannauksen. Mitat 65 x 102 x 21 mm. Alu-
miiniseen korttikoteloon mahtuu 5 korttia, jotka nousevat porrastetusti ylös napin 
painalluksella. Toimitetaan lahjapakkauksessa.  Mekanismilla on 2 vuoden takuu. 

49,00 - 73,00 €

AARNI 
hirVennahkainen LoMPakko 
koLikkotaskuLLa  
AA668+AA651 
Upea kotimaisesta hirvennahasta valmistettu lompakko hurmaa en-
sikosketuksesta lähtien. Hirvennnahka on materiaalina miellyttävän 
pehmeä ja hyvin kestävä. Lompakossa on hyvin tilaa korteille ja kä-
teiselle ja RfID-suojaus pitää huolen, ettei korttejasi skannata väärin 
perustein. Värit: musta ja konjakki. Kaksi setelitaskua, kuusi taskua 
korteille ja magneetilla suljettava kolikkotasku. Koko 11 x 8,5 cm. 

49,00 €



PÄÄHINEET
PUIJo -PIPoT 
short / MeDiuM / Long / winter
Short | Medium | Long | Winter  
Puijo-puuvillapipo kaksinkertaista trikoota. 
95 % puuvillaa, 5 % elastaani. Kolme eri pituutta. 
Short 21 cm, Medium 24 cm ja Long 27 cm. 
Saatavilla myös fleecevuorella (Winter). 
Tehdastuotantona minimitilaus 140 kpl, jolloin 
44 värivaihtoehtoja. Medium piposta 14 varastoväriä.

6,50 €
Winter 8,50 €
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ATLANTIS 
gatsby street Lätsä 
GSTT 
Muodikas lätsä, jossa säädettävä solki 
takana. 100 % chino cotton twill. 

13,95 €    
           

 
ATLANTIS 
geo kaLastaJahattu 
GeoB  
Trendikäs kalastajahattu on valmistettu 100 % 
kierrätyspolyesteristä. Kierrätyspolyesteri valmis-
tetaan kierrätetystä ja puhdistetusta muovista, 
Atlantiksella yleisimmin muovipulloista. 

10,90 €     
      

     
ATLANTIS 
estoriL LiPPis 
eSTo / eSTS 
estoril lippis on 6-paneelinen, jossa on kontrastite-
ree lipassa. Kovitettu etupaneeli ja tikatut ilmareiät, 
4 tikkirivä lipassa. Säädettävä nauhakiinnitys takana. 
100 % polyesteriä.  

9,70 €
Kierrätyspolyesteristä 
valmistetun 

12,15 €     
      

ATLANTIS 
beat LiPPis 
BeAC 
Beat lippiksessä on snap 
back -kiinityksellä. Suosittu ja 
hyvin istuva mid visor -malli. 
6-paneelinen. 
Materiaali 100 % polyesteria, 
lipan alapuoli 100 % puuvillaa. 

10,30 € 
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GTK 
oktan 
251 
Tukeva lippalakki hyvällä istuvuudella polyes-
teri materiaalissa. Mukava lippis mikä sopii 
useimmille. Vahvistettu etuosa ja taivutettu 
lippa, tarrakiinnitys. Materiaali: Polyesteri. 
Minimi 25 kpl. 

ATLANTIS 
snaP back LiPPis 
SNAP 
Muodikas nykytrendien mukainen 
suoralippainen snap back lippis. 
Materiaali 100 % hatjattu puuvilla. 
Saatavana myös 5-lohkoknen malli.

8,50 €      

 

ATLANTIS 
shot LiPPis 
SHoT 
Ulkonäöltään raikkaan ja luontaisen 
näköinen 5-paneelinen lippis, jota 
on mukava käyttää jokapäiväisissä 
askareissa. Leväen etupaneelin 
ansiosta siihen voidaan tehdä 
näyttäviä merkkauksia. 
100 % puuvillaa. 

10,30 €

+ yksivärisinä

GTK 
faLk 
261
exklusiivinen lippalakki auringonkestävästä T/C puuvillasta, tukevat saumat lipassa 
ja pehmeä hikipanta. Vahvistettu etuosa, taivutettu lippa ja hopeasolki. Yksi koko. 
Materiaali: 80% puuvillaa/20% polyesteriä. Minimi 25 kpl. 

         
    

6,30 €

7,90 €
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GTK 
sunny 
286
Laaduka nykyainen 
jämäkkä lippis 
nuoreen makuun. 
Materiaali 
100 % polyester. 
Minimi 25 kpl. 

6,90 €      

ATLANTIS 
snaP back LiPPis 
SNAP 
Muodikas nykytrendien mukainen 
suoralippainen snap back lippis. 
Materiaali 100 % hatjattu puuvilla. 
Saatavana myös 5-lohkoknen malli.

8,50 €      

 

GTK 
DyLan 
284 
Muodiakas pipo 
korlealla kääntö-
reunuksella. 
100 % acryyliä. 

8,90 €      

GTK 
trucker 
294
Tyylikäs nykyainen 
perinteitä kunnioittava 
lippismalli. etuosa 
piivilla twilliä, takaosa 
mesh teikäkangasta. 
Snap Back kiinnitys. 
Sopii brodeerattavaksi 
että painettavaksi. 
Minimi 25 kpl. 

GTK 
Mesh 
262
Nykyaikainen sporttinen lippis 
trucker verkkotaustalla. 
Snap back kiinnitys. 
      

GTK 
tunDra 
293
Kierrätysmateriaalista 
ja acryylistä valmistettu 
nyky-aikainen ja huippu-
mukava  lämmin pipo. 
Minimi 25 kpl. 

8,90 €      

GTK 
Maxi 
278
Trendikäs joustinneulottu pipo 
korkealla kääntöreunalla.Sopi-
va kylmille talvipiville. Materiaa-
li 100 % acryyli. 

10,90 €   
    

GTK 
PoLar 
230
Tyyliä ja muotia. Joustinneulottu malli, 
hiukan lyhyempi. Kääntöreuna, neljällä 
saumalla. Materiaali 100 % acryyliä. 

       8,90 €

7,90 €

GTK 
norris 
259
Retromallinen mukavan pehmeä 
joustinneulottu pipo tupsulla. 
Kuudella saumalla. 
Materiaali 100 % acryyli.

10,90 €

6,90 €



ATLANTIS 
ViraL PiPo  
VIRA 
Viral pipo yhdistää viskoosin laadun ja mukavuuden sekä nylo-
nin lujuuden, mikä tekee tuotteesta pehmeän, kiiltävän ja hyvin 
istuvan. 

10,50 €       
        
 URSA 
MerinoPiPo 
910883 
Muhkea, lämmin ja 
käytössä erittäin mukava 
pipo. Hengittävä, 
kosteutta siirtävä ja 
nopeasti kuivuva. 
100 % merinovillaa, ribbineulosta. 

19,90 €       
 

+ yksivärisinä

4,15 €

ATLANTIS 
winD PiPo 
WIND 
Wind-pipo on Atlantis-brändin klassikkotuote. Laajan värivalikoima 
ja trendikkään desingnin vuoksi se sopii tilanteeseen kuin 
tilanteeseen. 100 % akryyli. 

ATLANTIS 
shore PiPo 
SHoB 
Shore pipo on kalastajatyylinen rib-pipo. 
Valmistettu 50% kierrätyspolyesteristä, 
50% akryylista.

                         9,50 €    
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oRIoN 
heiJastaVa PiPo 
91088 
Pipo ilman pystysaumaa, 
ulkopinta 62 % akryylia, 
38 % polyesteriä, vuori 100 % 
lyhytnukkaista polyesterifleecea. 
Pituus n.21 cm. 

10,90 €

oRIoN 
heiJastaVa LiPPis 
910666 
Baseball lippis tarrakiinnityksellä. 
Heijastava kangas nailonia ja päällä 
polyesteriverkkokangas. 

10,90 €      
       

oRIoN 
heiJastaVa 

sherPa
910679

Lämmin sherpa suojaa 
päätä ja korvia pakkasessa. 

Korvaläpät voidaan 
kiinnittää päälaelle 

tai leuan alle yhteen 
muovisella pikalukolla. 
Koko n.58 cm (S-koko) 

ja n 62 cm (L-koko). 

21,90 €

hockey PiPo /  retro PiPo 
MCMHockey3 
Paksu laadukas tupsupipo kudottuna 
asiakkaan väreillä ja teksteillä. 
Brodeerattu logo käänteeseen. 
Pyydä myös lisätietoa muista fanituotteista
Hockey pipo Hinta esim. 250 kpl 13,90 €

13,90 € 
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CoLoRISSIMo 
city rePPu 
LPN630
Kevyt ja kestävä city-reppu, jossa useita pikkutaskuja ja 
tila 15 ” kannettavalle. Koko 34x19x46 cm, Materiaali: kierrätetty polyesteri.

72,50 €  

REPUT JA KASSIT
CoLoRISSIMo 
xenon ViiLtosuoJarePPu 
LPN700
Koko: 30,5x46x17,5 cm 24 litraa. 
Yksi iso säilytysosa ja useita käteviä 
pikkutaskuja. Sopii 17”  tietokoneelle. 
Hinta sisältää linssimerkin. Määrä 10 kpl. 

135,00 €  
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THULe 
chasM-DuffeLiLaukku 70 L 
12060690 
Must, vahva säänkestävä duffelilaukku irroitettavilla 
olkahihnoilla ja leveällä aukolla. Helppo pääsy sisältöön 
suuren ja leveän aukon avulla. Duffeli muuntuu kätevän 
2-in-1-muotoilun avulla helposti repuksi. 
840DVedenpitävä Nylon. 
 

145,00 €

HeLLY HANSeN 
scout-DuffeLikassi 30 L, 50 L tai 70 L 
HH67440 / HH67441 / HH67442 
PVC-vapaa ja ergonomisesti muotoiltu duffeli-kassi turvalliseen matkustamiseen. 
Iso U-muotoinen kansi helpottaa kassin pystymistä pystyssä, vaikka se olisi tyhjä. 
Vedenkestävä kangas, YKK-vetoketjut, joista päävetoketju lukittavissa. Kenkätasku 
ulkopuolella ja piilossa pehmustettu olkahhna. 

        95,00 € / 104,00 € / 120,00 €  

CoLoRISSIMo 
fLash M -rePPu 
LPN525 
Aktiiviseen menoon. Kevyt mutta kestävä reppu. Selkäpuo-
lella hengittävä rakenne. Reppuun kuuluu sadesuojapussi. 
Tilavuus 20 l. Koko: 45x16x31 cm Määrä 10 kpl. 

         77,00 € 



36    |    LIIKELAHJAT 2023   |    HINNAT ALV 0%    

CRAfT 
aDV entity traVeL backPack 25 L 
1912509 
Reppu vaelluksille tai matkustamiseen. 
Reppua pystyy säätämään rinnan sekä lantion 
kohdalta ergonomisen istuvuuden takaamiseksi. 
Sateelta suojaava kansi ja käytännölliset taskut. 
Tilavuus 25L. 

109,00 €  

CRAfT 
aDV entity coMPuter 
backPack 18 L
1912508 
Täydellinen tietokonereppu jokapäiväiseen matkustamiseen. 
Repussa on pehmustettu tietokonetasku, johon pääset 
käsiksi sivutaskusta sekä päätaskusta. Lisäksi repussa on 
muita käytännöllisiä taskuja esim. juomapullolle. Tilavuus 18L. 

85,00 €
  

CRAfT 
aDV entity DuffeL kassi 
1912511 
Kestävä 70 litran laukku kierrätysmateriaalista. 
Vedenpitävät vetoketjut ja kaksi isoa sivutaskua. 
Säädettävät piilotettavat olkaimet, toimii kassina 
sekä reppuna. 

139,00 € 

SAGAfoRM 
city kyLMäLaukku iso rPet 
5018310 
Tilava, tyylikäs ja urheilullinen kylmälaukku vihreästä 
RPeT-materiaalista. Upeat yksityiskohdat beigenä ja
 mustana. Käytännöllinen sekä kahvalla että 
säädettävällä olkahihnalla. Tilavuus 20 litraa. 

39,00 €  
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SAGAfoRM 
city kyLMäLaukku rPet 
5018311 
Käytännöllinen ja urheilullinen kylmälaukku vihreästä RPeT-materiaalista. 
Tyylikkäät yksityiskohdat beigenä ja mustana. Korkeampi malli, johon 
mahtuu esim. 2 kpl viini- tai 1,5 L vesipulloja. Laukussa on sekä kahva 
että säädettävä olkahihna.
 
26,00 €  

SAGAfoRM 
city kyLMärePPu rPet 
5018309 
Todella ylellinen ja urheilullinen kylmäreppu vihreästä RPeT-materiaalista. 
Repussa on paljon uusia ja upeita yksityiskohtia, mikä tekee siitä entistäkin 
käyttökelpoisemman metsässä ja pelloilla. Kaksi ulkotaskua, sivuilla verkkotasku, 
karabiinikoukku juomakupille tai muulle tavaralle, sisähihnat, tehostettu 
selkäosa ja säädettävät olkaimet. Kylmätuotteiden kuljettaminen ei ole 
koskaan ollut helpompaa. Tilavuus 21 litraa. 

49,00 €  

oRRefoRS 
hunting-kyLMäLaukkurePPu
410847 
Käytännöllinen kylmälaukkureppu vahvaa kangasta. 
Iso täyttöaukko ja kolme pienempää taskua 
lisävarusteille. Repussa on säädettävät hihnat. 
ja se pitää tuotteet kylmänä koko päivän. 
Yksityiskohdat ovat PU-nahkaa. Tilavuus n. 23 L.
 
59,00 €  

oRRefoRS 
hunting-kyLMäLaukkurePPu Pieni
410343 
Kätevä ja kevyt. Kylmälaukkuun mahtuu muutama lounasrasia 
sekä vesi- tai termospullo. Säädettävä olkahihna ja kantokahva. 
Pienempi malli tuotteesta 410846. 
Väri: vihreä 65, harmaa 95. Materiaali: puuvillacanvas, 
yksityiskohdat PU-nahkaa. Koko: 12 L / 30x20x20 cm. 

49,00 €  
oRRefoRS 
hunting-kyLMäLaukku 
410846 
Vahvaa kangasta, säädettävä olkahihna ja kantokahva. 
eristetyssä osiossa ruoka pysyy kylmänä koko matkan 
ajan. Yksityiskohdat ovat PU-nahkaa. Tilavuus 27 l. 

                                 59,00 €
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BRANVe 
rePPu 
92187 
Monikäyttöinen reppu, joka soveltuu jokaiseen tyyliin 
sen modernin ja kevyen mikrokuitumateriaalin ansiosta. 
Repun kokoa voi säätää, joten se on kätevä ja moni-
käyttöinen. Tilavuus 12 L. Mitat: 30 x 41,5-33 x 11 cm.
Toimitetaan kuitukangaspussissa. 

189,00 €

BRANVe 
2 in 1 -rePPu 
92359 
Monikäyttöinen 2-in-1 reppu, jossa on kaksi osiota: reppu ja kylmälaukku. Repussa 
on helppo kuljettaa sekä eväät että tietokone tarvikkeineen. Repun materiaali 1680D-
polyesteriä ja nailonia. Kaksi sisätaskua 14” kannettavalle tietokoneelle ja 10.5” tabletille 
sekä pienempi sisätasku johdoille ja kynille. Kylmälaukussa on PeVA-sisus ja vettähyl-
kivä vetoketju. Repussa on myös edessä sekä takana vetoketjulliset piilotaskut sekä 
trolley-hihna helpottamaan matkustamista. Tilavuus 20 L. Repun mitat: 38 x 30 x 15 cm 
ja kylmälaukun mitat: 30 x 12 x 15 cm. Toimitetaan kuitukangaspussissa. 

189,00 € 

BRANVe 
eMPire ii -saLkku 
92680 
empire II on klassinen ja korkealaatuinen kuvioitu 
polyfleece-salkku. Salkussa on kaksi taskua piiloveto-
ketjuilla ja lisäksi useita sisätaskuja, jotka helpottavat 
säilytystä. Sisällä on 2 pehmustettua osiota, joihon 
sopii 15.6” kannettava tietokone sekä 10” tabletti. 
Salkkua on helppo kuljettaa kaikkialle muun muassa 
trolley-hihnansa ansiosta. Mitat: 38 x 28 x 8 cm. 
Toimitetaan kuitukankangaspussissa. 

192,00 € 
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BRANVe 
eMPire-rePPu 
92683 
empire on hienostunut reppu, joka on tehty nahasta ja 
keinonahasta. Repussa on kunnon vetoketjut ja sisällä kaksi 
pehmustettua osiota, joihin sopii 14” kannettava tietokone ja 
10,5” tabletti. Lisäksi useita pienempiä taskuja säilytykseen. 
Selkäosa ja hihnat ovat pehmustettuja. Tilavuus 9 L. Mitat: 
29 x 37 x 9 cm. Toimitetaan kuitukangaspussissa. 

59,00 €  

BRANVe 
roVer-rePPu 
92146
Urban-reppu on 
monipuolinen, tiheästä softshell -materiaalista 
valmistettu reppu, johon mahtuu 14’’ kannettava 
tietokone ja 10.5” tabletti. Materiaali ja vetoketjut 
ovat vettä hylkiviä. Tilavuus 7 L. Mitat: 40 x 30 x 7 cm.
Toimitetaan kuitukangaspussissa.

99,00 €
  

PG-LINe 
PuuViLLakassi 
92902
Puuvillakassi (100 g/m²). 
Sangat 75 cm. 370 x 410 mm. 
10 eri väriä. 500 kpl a’ 2,29 €. 
Hinta sisältää 1-väripaina-
tuksen aloituskuluineen.

2,29 € 
 

PG-LINe 
PuuViLLakassi 
92414
100% puuvillaa (100 g/m²). Sangat 75 cm. 
370 x 410 mm. 500 kpl a’ 1,95 €. Hinta 
sisältää 1-väripainatuksen aloituskuluineen.

1,99 €
  

PG-LINe 
PuuViLLakassi 
92415
100% puuvillaa (100 g/m²). Sangat 30 cm. 
370 x 410 mm.500 kpl a’ 1,95 €. 
Hinta sisältää 1-väripainatuksen aloituskuluineen. 

  

PG-LINe 
PuuViLLakassi 
92820
100% puuvillaa (280 g/m²) sisätaskulla. 
Sangat 65 cm. 450 x 380 x 105 mm. 
250 kpl a’ 5,50 €. Hinta sisältää 
1-väripainatuksen aloituskuluineen. 

1,89 € 5,90 €

saatavilla 
myös laaja 
valikoima 

luomupuuvilla-
kasseja.
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TOIMISTO
UMA 
trinity guM kuuLakynä 
0-0133 
Miellyttävä kumipintainen kolmionmuotoinen 
runko. Sileä kiiltävä klipsi. 500 kpl á 1,47 €, 
1000 kpl á 1,14 €, 2500 kpl a` 1,04 € alv 0 %. 
Hinta sis. 1-väripainatuksen aloituskuluineen.
 

1,47 € 

UMA 
coraL guM kuuLakynä 
0-0177 
Kääntömekanismillinen kuminpintainen runko 
ja klipsi. 500 kpl á  1,60 €, 1000 kpl á 1,25 €, 
2500 kpl á 1,15 €. Hinta sisältää 1-väripai-
natuksen aloituskuluineen.  

1,60 €
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UMA 
haPPy recy kuuLakynä 
0-0037 recy
RABS kierrätysmuovista valmistettu, matta kuorella. 
500 kpl a` 0,98 € 1000 kpl a` 0,64 €  2500 kpl a` 0,58 € . 
Hinta sisältäen1-väripainatuksen aloituskuluineen.

    0,98 €  
UMA 
JaZZ froZen kuuLakynä 
0-0580Tf 
Muovinen matta runko, useita värejä 500 kpl á 1,12 € , 
1000 kpl á 0,87 € , 2500 kpl a` 0,76 €. 
Hinta sisältää 1-väripainatuksen aloituskuluineen.

    0,87 €   
UMA 
on toP si f kuuLakynä  
0-0063 SI f 
Kiiltävä muovirunko, metalli klipsi, jossa vaihettava värinasta. 
500 kpl a`1,53 €, 1000 kpl á 1,20 € , 2500 kpl á 1,10 €. 
Hinta sisältää 1-väripainatuksen aloituskuluineen. 

    1,53 €   
UMA 

on toP recy kuuLakynä 
0-0063 ReCY 
Kierrätysmuovista valmistettu kynä, matta kuorella. 
500 kpl á 1,53 € , 1000 kpl á 1,20 €, 2500 kpl á 1,10 € . 
Hinta sisältää 1-väripainatuksen aloituskuluineen.

    1,53 €   
UMA 

eLLiPse guM kuuLakynä
0-9540 GUM 
Muotoillulla metalli rungolla, soft touch pinnalla varustettu todella 
laadukas kynä. 500 kpl á 3,95 €, 1000 kpl á 3,54 €, 2500 kpl á 3,30. 
Hinta sisältää 1-väripainatuksen aloituskuluineen.

    3,95 €   
UMA 
LuMos M guM 
0-9560 M GUM 
Metallikynä, soft touch pinnalla, hyvin käteen istuva. 
500 kpl á 3,14 € , 1000 kpl á 2,75 €, 2500 kpl á 2,55 € . 
Hinta sisältää 1-väripainatuksen aloituskuluineen.  

    3,14 €  
UMA 
canDy tansParent si 
0-0124 T-SI 
Muovirunkoin, metallinen kärki ja 
kromattu painonappi. 500 kpl á 1,67 €, 1000 kpl á 1,32 €, 
2500 kpl á 1,22 € . Hinta sisältää 1-väripainatuksen 
aloituskuluineen.    1,67 €

TOIMISTO
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PRIXToN 
hiDra -iLMankostutin - Puu 
1PA08571 
Ilmankostutin, joka levittää tuoksuja kotona, työssä tai liikunnassa. 
Ajastin 1/3/6 tunnin asetuksilla. LeD-yövalo mukana. Johdollinen. 
Kostuttaa suuret huoneet. AC 100–240 V DC 24 V / 0,5 A.

39,00 €       

PRIXToN 
PraDo 10” DigitaaLinen 
wifi-VaLokuVakehys - Musta 
1PA13090 
Prado digitaalinen valokuvakehys vastaanottaa matkapuhelimella 
frameo-sovelluksen kautta lähetettyjä valokuvia ja videoita. Voit lisätä 
viestejä valokuvaan, kun se siirretään laitteesta kehykseen. Sen avulla 
voit tuoda kuvia microSD-kortilta tai USB-muistitikulta. Säädettävä 
nopeus ja erilaisia kuvanäyttötiloja: diaesitys, esikatselu, zoomaus ja 
kiertotoiminto. Lisäksi laitteessa on kaksi reikää, joista se voidaan 
ripustaa seinälle. 1” IPS-näyttö 1280 x 800 resoluutiolla (tukee Full HD 
-videota). RAM 1 Gt / sisäinen muisti 16 Gt. Kaiuttimet 2 x 2W. Valmiiksi 
asennettu frameo sovellus. Tulot: Mini USB oTG, SD/MMC/MS-kortti.

142,00 €       
        
    
        

SCX.DeSIGN 
w12 Langaton LatausaseMa - Musta 
2PX05090 
10 W kumipintainen langaton latausasema valaistulla logolla ja RPeT-materiaalista 
valmistetulla latauskaapelilla, antibakteerinen käsittely. Toimitetaan mustassa kierrä-
tyspaperista valmistetussa lahjapakkauksessa, jossa on magneettinen sulkumekanismi. 
eURoPe eUIPo -patentti. ABS Muovi, Kumi, 50% PeT Muovi ja 50% Kierrätetty PeT muovi. 

27,00 €         
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Powerbank M2 10000 Mah Musta 
405190 
M2 PowerBank lataa puhelimesi yli 55 %:iin vain 30 minuutissa. 
Täysin ladattu M2 PowerBank voi ladata älypuhelimesi jopa 2 kertaa. 
6 eri turvatoimintoa ja korkealaatuinen rakenne tekevät tästä vara-
virtalähteestä luotettavan apurin useiden vuosien ajaksi. 

     49,95 €    
GP 
Powerbank M2 20000 Mah sininen 
405191 
M2 PowerBank lataa puhelimesi yli 55 %:iin vain 30 minuutissa. 
Täysin ladattu M2 PowerBank voi ladata älypuhelimesi jopa 4 kertaa. 
6 eri turvatoimintoa ja korkealaatuinen rakenne tekevät tästä vara-
virtalähteestä luotettavan apurin useiden vuosien ajaksi. 

     59,95 €    

PG-LINe
ProJektioLaMPPu sunset 
Mo6766

GP 
recyko Pro charger M461 
202245
ReCyko Pro Charger Dock -lsisältää kaksi laturia, 
joihin saa yhteensä kahdeksan akkua. 
Telakassa on käteviä toimintoja, ja se näyttää 
jokaisen akun kunnon ja 
senhetkisen lataustason 
yksittäin. Lataustelakan 
ansiosta olet aina selvillä 
akkujen olinpaikasta. 
Voit myös kätevästi irrottaa 
toisen laturin ja jättää 
toisen kiinni telakkaan. 

119,95 € 

360 astetta kääntyvä 
projektiolamppu joka 
heijastaa auringonlas-
kun värit. Materiaali 
ABS-muovi. Lamppu 
heijastaa 16 väriä, siinä 
on salama, strobos-
kooppi ja tasainen tila. 
Mukana USB-latauskaa-
peli, jalusta ja kauko-
säädin.

11,00 € 

VIDe 
ViDeokuVaussetti 
PuheLiMeLLe 
Mo6843
Lisävarusteet luovaan älypuhe-
limella kuvaamiseen. Sisältää 
säädettävän pöytäjalustan, jos-
sa on puhelimen kiinnitys Shot 
gun -mikrofoniin, äänikaapelin 
ja 3,5 mm:n liitäntäsovitin sekä 
LeD-valon, jossa on 10 valoase-
tusta. ei sisällä 3 x AA paristoa. 

27,00 €   
    

    
    
MINI HeLo 
LeD-rengasVaLo 
Mo6742 
24 cm LED- rengasvalo, 
jossa on puhelimelle pidike ja 
klipsi. Ihanteellinen tik-tok®-, 
live-striimaus-, lähetys- ja va-
lokuvauskäyttöön. Valkoinen 
lämmin valo 3 eri kirkkausta-
solla. 

13,00 €   
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gLeaM PeLikuuLokkeet MikrofoniLLa - Musta
12429290 
Gleam-pelikuulokkeissa on korkealaatuinen stereoääni ja ensiluokkainen sisäänraken-
nettu mikrofoni. Mukana 2 metrin kaapeli 3,5 mm:n AUX-liittimellä ja USB-A-liitännällä. 
3,5 mm:n Aux-tulo liittää äänen ja mikrofonin tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen. 
Mukana on Type-C-lisäsovitin laitteille, joissa on Type-C-tulot. Pelikuulokkeiden mukana 
toimitettavien sovittimien ja sisäänrakennetun kaapelin ansiosta pelikuulokkeet sopivat 
kaikkiin yleisimpiin pöytätietokoneisiin, kannettaviin, matkapuhelimiin, tabletteihin, PlayS-
tationiin ja Nintendo Switchiin. Helppo asentaa ilman erityisiä ajureita. Kuulokkeiden 
sisäänrakennettu äänenvoimakkuuden säädin helpottaa äänenvoimakkuuden säätämis-
tä, ja pehmusteiden sekä säädettävän pääpannan ansiosta kuulokkeiden käyttäminen on 
miellyttävää. Kuulokekuppeihin voidaan tehdä laserkaiverrus, joka mahdollistaa valotoi-
minnon. Toimitetaan lahjapaketissa, joka on valmistettu luontoa säästävistä materiaaleis-
ta.

40,00 €         

CoLoRISSIMo 
LangattoMat kuuLokkeet 
PH40 
Kevyet, ergonomiset vastamelukuulokkeet joka päiväi-
seen käyttöön, käyttöaika ladatuuna 4,5 tuntia.Mukana 
toimitetaan kolmet erikokoiset tulpat. Määrä 10 kpl.

93,00 €     
      
  
CoLoRISSIMo
LangattoMat kuuLokkeet tws DynaMic
PH30 
Kevyet, ergonomiset vastamelukuulokkeet 
jokaäiväiseen käyttöön, käyttöaika ladatuuna 
4,5 tuntia. Määrä 10 kpl. 

86,00 €       
        

CoLoRISSIMo 
norDic kahViMuki 350 ML 
HCM01 
Tuplaseinäinen muki, pitää 
kylmän kylmänä 
ja kuuman kuumana 12 tuntia. 
Määrä 30 kpl. 

26,90 €         
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CoLoRISSIMo
VesiPuLLo 
700 ML 
HB02 
Pehmeä mukava 
kumipinnoite, 
elintarvikekäyttöön 
sertifioitua 
ruostumatonta 
terästä.  
Määrä 30 kpl. 

26,30 €

PG-LINe 
MuistiLehtiöt
Mo9684 
A5 muistikirja kovalla 
kierrätetyllä kartonkisella 
kannella, 160 viivoitettua 
sivua (80 arkkia) sisältää 
elastisen sulkuhihnan ja 
kirjanmerkin. 

5,00 €

PG-LINe 
hiiriMatot 
Mo9833 
Hiirimatto sublimaatio painatuksella , polyesteripinta 
ja kumi pohjassa liukumisen 
estämiseksi. 
Koko 18 cm x22 cm. 
Minimi 250 kpl 

2,80 €      

PG-LINe 
ViestiLaPut 
SNeS50 
Viestilappu 100x72mm 1-4 väripainettuna. 100x72mm 
50 sivua kierrätyspaperia 80gsm. 
Hinta sisätää 
painatuksen. 
1000 kpl

1,45 €      
  

PG-LINe 
Matkatyyny
Mo6709 
Matkatyyny kationisesta kankaasta. 
Mukana RPeT-polyesteristä 
valmistettu vetoketjupussi. 
Kätevä käytettäväksi 
autossa, junassa tai 
lentokoneessa. 

22,00 € 
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KoSTA LINNeWäfVeRI 
coLLegekyLPytakki 
420642 
Tämä uniikki kylpytakki on valmistettu ihanan pehmestä 
collegemateriaalista. Kylpytakki on kevyt ja erittäin muka-
va päällä. Modernit tehosteet molemmissa taskuissa ja 
hihansuissa. Huomio! Kun kerran puet kylpytakin päällesi, 
et halua enää riisua sitä! Koot: S/M, L/XL, XXL. 

59,00 € 

KOTOILU
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LoRD NeLSoN 
Victory MeDbo haMaM-Pyyhe 
410335 
Lord Nelson Victoryn hamam-pyyhe klassisella raita-
kuviolla ihanissa pastelliväreissä. Kevyt ja kätevä 
ottaa matkalle mukaan. Valitse kahdesta eri koosta. 
Yhdistä samassa kokoelmassa olevan puuvillakassin 
410336 kanssa. Hamam-pyyhkeitä voidaan käyttää 
kylpypyyhkeinä, piknikvilttinä tai sisustuksessa. 
Vain mielikuvitus asettaa rajat. Lord Nelson Victory 
-malliston tuotteille ominaista on klassiset merikuviot, 
värit sekä laatu. Koko: 100x180 cm

25,00 €      
      
LoRD NeLSoN 
Victory haMaM-kyLPytakki 
410337 
Lord Nelson Victory Hamam-kylpytakki kahdessa 
upeassa merihenkisessä värissä. Kylpytakki on 
pehmeä käyttää, vie vähän tilaa ja kuivuu nopeasti. 
Yhdistä saman sarjan hamam-pyyhkeen 410221 tai 
410222 puuvillakassin kanssa. 
 
45,00 €             

LoRD NeLSSoN 
froteePyyhe fairtraDe Pyyhe 
410004 
Ylellinen Reilun kaupan puuvillasta valmistettu pyyhe on 
550 g silmukkafroteeta. Täydellinen kaikille, jotka nautti-
vat itsensä hemmottelusta tai kaipaavat ripauksen luksusta 
arkeen. Pyyhkeellä on sekä oeko-Tex- että Reilun kaupan 
sertifikaatti. 24 eri väriä. 30 x 50 cm 4,90 €. 
50 x 70 cm 8,90 €. 65 x 130 cm 18,90 €. 90 x 150 cm 

29,00 €      
      
JoHANNA oRAS 
kaLLary-PussiLakanasetti 
Jo902K 
Kallary-tuotteet ovat samanaikaisesti sekä 
mielenkiintoa herättäviä, lumoavia sisustus-
elementtejä, että kauniita taideteoksia. 
Kallary yhdistää luonnon sekä inhimillisyyden 
ja kuosissa voi nähdä yhdistelmän intohimoa, 
ihmisyyttä ja eksistenssin voimaa. 
Pussilakanan koko 150 x 210 cm, tyynyliinan 
koko 50 x 60 cm. Valmistettu paksummasta ja 
tiivimmästä puuvillasatiinimateriaalista. 
Kallary-sarjaan kuuluu myös muita tuotteita.

84,90 €



KAARNA 
kyLPytakki 
716 
Ihanan pehmää kylpytakkia 
on kolmessa eri värissä;
musta, helmen harmaa ja 
hiekka. 100 % puuvillaa. 
Unisex: M ja XL. 
Tilaa samalla sopivan 
kokoiset paketit.  

65,00 €   
    
    
    
   
KAARNA 
kietaisuPyyhe 
746 
Kietaisupyyhkeeseen on 
mukava kuivata sekä 
kietoutua vilvoittelemaan. 
100 % puuvillafroteeta, 
koko 75 x 150 cm. 
Unisex-malli. 

29,00 €    
    
 
KAARNA 
kyLPyPyyhe 
726 
Koko 10 x 150 cm,
paino 450g/m2. 
Sileään boordiosaan on 
hyvä merkata joko 
brodeerauksella 
tai painatuksella. 

17,90 €   
    
  
KAARNA 
käsiPyyhe 
727 
Koko 50 x 90 cm, 
neljä eri väriä; musta, 
tumman harmaa, 
vaalean harmaa ja hiekka. 

8,50 €   
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KoLo 
kiuLu Ja kauha 
KK90019+KK90002 
Kolo Kiulu ja Kauha ovat erottamattomia. Siksi ne myös 
pakataan yhteen. Kauha toimii kiulun kantokahvana ja ilman 
kiulua ei kauhalla olisi paikkaa, jossa maata. Alumiinia, kauhan 
varsi bambua. Kiulu 5 L, kauhan pituus 41 cm. 

56,50 €       
      
KoLo 
saunaMittari 
KK90071+KK90064 
Tyylikästä saunamittaria on kahta eri väriä, 
valkoinen ja musta. Alumiinia, halkaisija 14 cm. 
Kolon kanssa sopii hyvin pellavatuotteet. 

24,50 €       
        
  
LAUDe 
PeLLaVakaita- / LauDeLiina 
763L 
Pellava on kaunis ja kestävä hygieeninen luonnonmateriaali, 
joka kuivuu nopeasti. Laude-sarjasta löytyy 5 kaunista väriä 
sekä yhteensopiva saunatyyny ja pellavatabletti. Sopii 
painettavaksi, brodeerattavaksi ja erilaisia tuotelappuja voi 
käyttää eri tavoin. 70 % pellavaa, 30 % puuvillaa. 
Koko 153 x 52 cm. 

22,50 €       
        
  
KoSTA LINNeWäfVeRI 
sJöVaLLen-torkkuPeitto 
411226 
Torkkupeitto on yksivärinen ja pehmeä, jossa on kauniit hapsut 
lyhyillä sivuilla. Torkkupeiton villaruudukko tekee siitä kodikkaan 
suosikin käytettäväksi viileinä kesäiltoina sekä käytettäväksi 
sisustuksessa. Tämä pehmeä torkkupeitto on saatavana 
kolmessa maanläheisessä värissä. Materiaali: 20% villa, 
60% akryyli, 20% polyesteri. 

49,00 €       
        
KoSTA LINNeWäfVeRI 

koLstorP ViLtti, kierrätysViLLaa 
411225 
Viltti kauniilla tekstuurilla. Lämmin viltti on valmistettu kierrätetystä 
villasta, polyesteristä, nailonista ja akryylista. Se sopii täydellisesti 
ympärillesi viileänä kesäiltana tai käytettäväksi sisustuksessa. 
Tämä pehmeä viltti on saatavana kolmessa maanläheisessä väris-
sä. Materiaali: 68% rec villa, 23% polyesteri, 6% nailon, 3% akryyli. 49,00 €
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KUJALAN TILA 
kastikesetti: ruoanLaitto  
Kujalan Tilan kastikesetti sisältää valkolöökin, chililöökin ja 
tervalöökin. Lisäksi setissä on Hailuodon yöttömässä yössä 
kasvaneesta rypsistä valmistettua rypsiöljyä, joka on terveel-
linen valinta monenlaiseen ruuan laittoon. Valkolöökiä voi 
käyttää mm. salaatinkastikkeena, marinointiin ja paistamiseen. 
Tervalöökiä kannattaa kokeilla vaikka kalan kanssa ja chililööki 
on maultaan lempeä. Pakattu valmiiksi pakettiin.  

29,00 €   
KUJALAN TILA 
siiraPPisetti  
Kujalan Tilan siirappisetti sisältää kolme metsäistä makusii-
rappia ja lisäksi makoisasti savuisan tervasiirapin. Puolukka ja 
mustikka ovat Hailuodossa kasvanutta metsämarjaa ja hilla on 
kotimaista. Siirappeja voidaan käyttää jälkiruokiin, leivontaan 
ja ruuanlaittoon mm. riistaruokien kanssa. Myydään valmiiksi 
pakattuun laatikkoon. 

29,00 €      
     
KUJALAN TILA 
herkkusetti  
Kujalan Tilan herkkusetti sisältää kolme kastiketta, valkolöökin, 
chililöökin ja puolukkasiirapin. Lisäksi setti sisältää kylmäpuris-
tetun rypsiöljyn, Hailuodossa luonnonlaitumella kasvatettua 
naudanlihaa Kujalan pyörykät kastikkeessa -säilykkeessä. 
Settiin tulee myös ohraryynipussi ohjeineen. 
Pakattu valmiiksi pakkaukseen. 

49,00 € 

KUJALAN TILA 
griLLiboxi  
Kujalan Tilan grilliboxin tuotteilla loihdit upeat ja maukkaat 
grilliherkut. BBq:lla voit marinoida ja käyttää sellaisenaan 
valmiiseen ruokaan ja tervasiirapilla saat grillatessa lihaan 
rapean pinnan. Hailuodon yöttömässä yössä kasvaneesta 
rypsistä valmistettu rypsiöljyä on terveellinen valinta monen-
laiseen ruuan laittoon. Habanerolöökillä saat lisättyä ruokaan 
ripauksen tulisuutta tai käytä vaikka wingsien kastikkeena. 
                                                       
29,00 €
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JoHANNA oRAS 
Ja Minä oLen ViLJaa 
-LeikkuuLauta Ja keittiöPyyhe 
JO837JAM+JO835JAM
Inspiraationsa Juice Leskisen Syksyn sävelestä saanut Ja minä 
olen viljaa -teos kuvastaa sitä kuinka me kaikki olemme kuin viljaa: 
joskus maan kultaa ja toisinaan kypsää kuin talteen korjattava sato. 
Laadukasta kotimaista keittiöpyyhettä voi käyttää niin astiapyyhkeenä 
kuin leivinliinanakin. Kotimaisessa koivuviiluleikkuulaudassa on 
kaunis matta pinta. Leikkuulaudan koko 20 x 30 cm. 

Leikkuulauta 9,50 € 
Keittiöpyyhe 17,90 €     
        
    
JoHANNA oRAS 
Maaginen hetki, 
LeikkuuLauta, keittiöPyyhe Ja tarJotin 
JO835MAA+JO837MAA+JO840MAA 
Luonnon kiertokulku, luonnon maaginen hetki, on kaiken elämän 
alkulähde. Laadukas kotimainen keittiöpyyhe on valmistettu 50 % 
pellavasta, 50 % puuvillasta. Leikkuulauta ja tarjotin ovat koivuviilua. 
Leikkuulaudan koko 20 x 30 cm, tarjottimen 27 x 13 cm. 

Keittiöpyyhe 17,90 €
Leikkuulauta 19,50 € 
Tarjotin16,00 €        
        
   

oRRefoRS JeRNVeRK 
LeikkuuLauta 2 kPL /Pkt 
410338 
Pakkauksessa kaksi kevyttä Orrefors Jernverk leikkuulautaa, 
jotka on valmistettu kauniista akaasiapuusta. Puiset leikkuu-
laudat ovat ehdottomasti välttämättömiä keittiössä, ja ne 
soveltuvat vihannesten pilkkomiseen sekä sopivat pöydälle 
tarjoilualustaksi. Leikkuulautoja kiertää ura, joka estää murus-
ten tai nesteen putoamista pöydälle. Materiaali: akaasiapuu.
Koot: 32 x 20 x 1,5cm, 37 x 25 x 1,5 cm

39,00 €
oRRefoRS JeRNVeRK 
MausteMyLLy 
411227 
Kumipuusta valmistettu maustemylly suolalle tai pippurille. Materiaalina kumipuu on 
kevyt ja vahva. Maustemylly sopii käytettäväksi suolalle tai pippurille tilanteen mukaan. 
Ihanteellinen tuote jokapäiväiseen ruoanlaittoon. Ajaton lahjatuote. Orrefors Jernverk 
-tuotemerkin tuotteissa yhdistyvät laatu, toimivuus ja tyylikäs muotoilu. 

39,00 €
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PRIXToN 
cook organics iLMakeitin 3,7 L - Musta 
1PA11790  
Ilmakeitin terveelliseen ruoanlaittoon ja ilman öljyä. Se kierrättää kuumaa ilmaa 
ruoan ympärillä. Kaikkia toimintoja voi ohjailla helppokäyttöisellä integroidulla 
kosketusnäytöllä. Aikaa voi säätää 0–60 minuutin välillä ja lämpötilaa 80–200 
celsiusasteen välillä. Siinä on kahdeksan erilaista ohjelmaa helppoon ruoan-
laittoon, koristeellinen ruostumattomasta teräksestä tehty yläosan levy ja 
luistamattomat jalat. Teho 1 400 W. Metalli. 

        126,00 € 
                

  
kestoMuki kuuMaLLe JuoMaLLe  
1604 
Kestomuki kuumalle juomalle. Konepesun kestävä. Materiaalina nerokas 
suomalainen innovaatio, jossa selluloosapohjainen biokomposiitti sekoitetaan 
polypropeeniin. Design Harri Koskinen. Pakattu tyylikkääseen lahjalaatikkoon. 
Värit: valkoinen, beige. Hinta 50 kpl á 13,90 €, 100 kpl á 13,40 €, 
250 kpl á 12,40 €, 500 kpl á 10,80 €, 1000 kpl á 10,00 €, 2500 kpl á 9,20 €   
          

                       

saLaatti/tarJoiLuVati 
1598 
Käytännöllinen salaatti-/tarjoiluvati, materiaalina nerokas suomalainen 
innovaatio, jossa selluloosapohjainen biokomposiitti sekoitetaan polyp-
ropeeniin. Konepesun kestävä. Design Harri Koskinen. Värit: valkoinen, 
musta. Lahjapakkauksessa. Hinta 20 kpl/ á 21,90 €, 50 kpl á 21,00 €, 
100 kpl á 19,70 €, 250 kpl 19,20 €, 500 kpl á 17,80 €, 1000 kpl á 16,80 €, 
2500 kpl á 16,40 €       
 

        

GReeNfIN 
kahViMitta 
1594 
Yhden kahvikupin mitta, joka pysyy jämäkästi kädessäsi. Varren rakenteel-
lisen nerokkuuden ansiosta mittaosa ei osu pöydän pintaan, vaan pysyy 
hygieenisesti irti tasosta. Materiaalina on selluloosapohjainen biokompo-

BoDUM
LeiPäLaatikko 
34 820 
BPA-vapaasta materiaalista valmistettu leipälaatikko, jossa on 
bambukansi, jota voidaan käyttää myös leikkuulautana tai tarjoilu-
alustana leivälle. Mitat: 29,4 x 10,7 x 19,4 cm. 3 värivaihtoehtoa.
Saatavana myös isompi koko. Mitat: 36,5 x 13,8 x 23,7 cm. 

saLaattiottiMet 
1599 
Salaattiottimet, joiden siron muodon, keveyden ja materiaalin tuoman jämäkkyyden ansiosta annostelu on 
tarkkaa ja vaivatonta.  Materiaalina nerokas suomalainen innovaatio, jossa selluloosapohjainen biokomposiitti 
sekoitetaan polypropeeniin. Konepesun kestävä. Lahjapakkaus  Design Harri Koskinen. Hinta 20 kpl 11,60 €, 
50 kpl á 10,90 €, 100 kpl á 10,20 €, 250 kpl á 9,80 €, 500 kpl á 9,20 € 1000 kpl á 8,90 €, 2500 kpl á 8,80 €.

            

16,40 € 

8,80 €

siitti. Selluloosan osuus massasta on 40 %Konepesun kestävä. Pakattu lahjakartonkiin.   
Värit: valkoinen, musta. Hinta 100 kpl á 4,10 €, 250 kpl á 3,80 €, 500 kpl á 3,30 €, 1000 kpl á 3,10 €, 2500 kpl 2,90 €

                          

2,90 € 

39,00 €

9,20 €



HoUSeGARD 
PebbLe oPtinen 
PaLoVaroitin 10V
601143
Housegard optinen palovaroitin 10v.Pebble 10 on suunni-
teltu käyttäjäystävälliseksi. Siinä on yksinkertaiset tauko- ja 
testitoiminnot ja se on helppo puhdistaa. Housegard 
optinen palovaroitin, Pebble Palovaroittimen sisäänraken-
nettu litiumparisto kestää koko 10 vuoden käyttöiän ajan 
– ylimääräinen turvatekijä, joka varmistaa, ettei pariston 
vaihtamisesta tarvitse kantaa huolta. Hyväksynnät: Ce, 
eN14604.

22,90 €
 

HoUSeGARD 
saMMutusPeite 
602028
Housegard sammutuspeite, 
120x180 cm, Design Edition, 
musta Palopeite täydentää 
jauhesammutinta pienissä 
paloissa. Sijoita palopeite 
paikkaan, jossa palonalku 
on mahdollista. 

29,80 €      
     

HoUSeGARD 
PebbLe Link Langaton 
PaLoVaroition 
601145
Housegard Pebble Link langaton palovaroition, sis. 
10-vuoden paristo, 2-pack Voit yhdistää jopa 12 palo-
varoitinta langattomasti 868 MHz-yhteyden välityksellä. 
Pebble Linkissä on litiumparisto, jossa on 10 vuoden 
käyttöikä, mikä tarkoittaa, ettei sinun koskaan tarvitse 
vaihtaa paristoa. Varoitin antaa merkkiäänen, kun paristo 
on kulunut loppuun ja on tullut aika hankkia uusi varoitin.

98,00 €

HoUSeGARD 
häkäVaroitin 
604021
Housegard häkävaroitin lcd-näytöllä,Häkävaroitin reagoi 
haitallisiin häkäpitoisuuksiin. Suositellaan asennettavaksi 
tiloihin joissa on esim. polttoainekäyttöinen lämmitin tai 
takka. 

35,90 €

HoUSeGARD 
VesiVuotoVaroitin, 9V 
604013
Housegard-vesivuotovaroitin varoittaa nopeasti ja 
tehokkaasti vuotavista vesijohdoista, 
tiskikoneista ja pesukoneista. 
Voidaan käyttää myös 
kylpyhuoneissa ja 
tiskikaapeissa. 

15,90 €    
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ULKOILU
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oRRefoRS HUNTING
PiZZa-setti   
410850    
Orrefors Hunting Pizza-setti. Setin avulla teet täydellisen 
pizzan pizzakivellä. Pizzakivi sopii täydellisen rapeapohjaisen 
pizzan paistamiseen. Mukana taiteltava pizzalasta.

89,00 € 
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KoSTA LINNeWäfVeRI 
griLLikinnas 
411219 
Grillikinnas on valmistettu 
100 % puuvilasta. Grillikinnas 
suojaa kättä kypsennyksen tai 
paistamisen aikana. 
Sisältää tyylikkään yksityiskohdan 
PU-nahasta käsineen ripustamiseen.  

           9,50 €     
       
    

oRRefoRS HUNTING  
kyLMäLaukkurePPu 
410847 
Käytännöllinen kylmälaukku-reppu vahvaa kangasta. 
Iso täyttöaukko ja kolme pienempää taskua lisäva-
rusteille. Repussa on säädettävät hihnat ja se pitää 
tuotteet hyvin kylmänä koko päivän. Yksityiskohdat 
ovat PU-nahkaa. Tilavuus n. 23 l. Väri: t.sininen 58, 
vihreä 65, harmaa 95, hiekka 03. Minimi 10 kpl 

59,00 €     
      
      

oRRefoRS HUNTING 
ruokaterMos 
411156  
Ruokatermos. Kätevässä ja tyylikkäässä ruokater-
moksessa on kaksoisseinämä. Pitää ruuan kuumana 
tai kylmänä, helppo puhdistaa. Materiaalina ruostu-
maton teräs. erinomainen tuote piknikille ja retkei-
lyyn. Tilavuus: 60 cl. 

39,00 €     
      
      

 
oRRefoRS HUNTING 
terMosPuLLo 
411155  
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu termospullo. 
Termospullossa kaksinkertaiset seinät. Sisäseinä on 
päällystetty kuparilla optimaalisen lämmönkestä-
vyyden saavuttamiseksi. Tilavuus 75 cl. 

39,00 €
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CoLoRISSIMo 
MinisateenVarJo caMbriDge
US20  
Kestävä ja laadukas kokoontaitettava automaattivarjo joka aukeaa ja 
sulkeutuu napin painalluksella. Myrskyvarjo: mekanismi kestää 
kovimmatkin tuulet. Halkaisija 99 cm. Määrä 50 kpl. 

         

BooGIe 
PaPerioLkihattu 
Mo9341 
Paperiolkihattu värillisellä 
polyesterinauhalla. painatus nauhaan. 

4,90 €     
 

SAGAfoRM 
niLs teräsPuLLot

CoLoRISSIMo 
coLoraDo setti ii: taskuLaMPPu + MuLtitooL työkaLu
MSeT02  
  Led-taskulampu ja monikäyttöinen työkalu 
  tyylikkäässä lahjarasiassa. Määrä 30 kpl 

rantasanDaaLit eVa-MateriaaLia 
Mo6786
Rantasandaalit eVA-materiaalia. Koto: 36/37.38/39,40/41,42/43,44/45 . 

19,90 €

23,80 €

49,50 €

Sagaformin versio todella tyylikkäästä 
juomapullosta. edistyksellinen tyhjiö-
rakenne pitää juoman jääkylmänä 
jopa 24 tuntia tai lämpimänä 
jopa 12 tuntia. 

24,00 € 
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GP 
xPLor Phr19 otsaLaMPPu 1200LM 
455036 
otsalamppu, joka on suunniteltu kovimpiin tilanteisiin. 
Kaksi linssiä, joissa kummassakin on neljä valoasetusta, 
mahdollistavat valokuvan optimoinnin jopa 1200 lumenin kirkkaudella. 
Lisäksi se on varustettu turbo-, SOS- ja Beacon-toiminnolla. 

  129,00 €     
        
GP
xPLor -otsaLaMPPu Phr17, 500 LM 
455028 
PHR 17 USB-C -ladattava otsalamppu on kevyt ja painaa vain 
60 grammaa. Se valaisee 500 lumenin valovirralla ja monipuolisten 
ominaisuuksien ja keveyden ansiosta se soveltuu erilaisiin ulkoilu-
aktiviteetteihin niin luonnossa kuin kaupungissakin. 

  69,00 €     
        
GP 

Design LaDattaVa taskuLaMPPu Psr52 
450055 
Pelastustiimeille ja ammattilaisten ulkokäyttöön. erittäin voimakas 
valo, joka kantaa 210 metrin päähän. Lujatekoinen ja vesitiivis. 
Voidaan liittää varavirtalähteeseen. Useita kirkkauksia ja 
toimintoja. Jopa 65 tunnin käyttöaika. 

  149,00 €     
  
GP 
Design taskuLaMPPu P36 
450029 
Voimakas valo, runsaasti toimintoja ja kompakti koko. Valokeilan 
leveyden säätö valopäätä kiertämällä. Strobotoiminto. Pitkä paloaika. 
Rannehihna. 

  49,00 €     
       
GP 
DiscoVery taskuLaMPPu c34 
450058 
erittäin kirkasvaloinen työtaskulamppu, jossa on kaksi 
valonlähdettä: päässä ja sivulla. Säädettävä vakiovalo. 
Luku- ja työvalo sivulla. Magneettikiinnike pohjassa. 

  39,00 €     
        
GP 

DiscoVery taskuLaMPPu, cr42 
450059  
Ladattava 1000lm taskulamppu joka valaisee erityisen tehokkaasti. 
Vesitiivis (IPX7) ja iskunkestävä. Neljä valotilaa ja SOS-tila.

  59,00 €     
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BReGMoS
Quatre sukLaa 
17498 
Suosittu Ruotsissa valmistettu suklaa. Kolme hyvää makua. 
Minimi 2400 kpl. Hinta 0,34 € / kpl. 
Aloituskulut 159 €, rahti 50 €    

0,34 € / kpl 

BReGMoS 
käärekaraMeLLi 
02001
Suomen suosituin käärekaramelli. 
Laadukkaat maut Suomalaiseen ma-
kuun. Minimi 20 kg. HInta 17,90 €/
kg. Aloituskulut 109 €/väri, rahti 50€

17,90 €/kg

BReGMoS
PastiLLirasia 
04001 
Suomen kenties maukkain ja edullisn karkkiaski. 
Hyvät maut, edullinen hinta. Hinta 0,89 € / rasia, 
aloituskulut 159 €, rahti 50 €. Minimi 500 kpl 

0,89 € / rasia

BReGMoS  
yePPos 
12001 
Suosittu käärekaramelli isolla 
painopinnalla.  Herkulliset maut. 
Minimi 20 kg. HInta 17,90 €/kg. 
Aloituskulut 109 €/väri, rahti 50€

17,90 €/kg
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kotiMainen LähDeVesi 0,35/0,5 L 
LogoLLa   

Vesipullo omalla etiketillä on tullut suosituksi messuilla, 
uutuusesittely ja vastaavissa mainoksia tarvitsevissa 
taahtumissa. Sitäpaitsi on ainutlaatuista, että mainoksen-
kantajan voi myydä ja saada siitä maksu. Tyylikäs ja stabiili 
laatupullo, joka puhalletaan nk. PeTmuoteilla aivan tuo-
tantolinjan vieressä ilman minkäänlaisia ympäristöhait-
toja. Kevyesti sinertävä , joka antaa pullolle exlusiivisen 
tunteen. Pullo antaa myös värittömälle nesteelle (kuten 
vesi) houkuttelevan ulkonäön. 

Varastossamme on aina suuri määrä vettä ja siksi voim-
me hoitaa toimituksen jopa 24:ssä tunnissa, mikäli on 
oikein kiire. Vesi omalla etiketillä tulee koko ajan suo-
sitummaksi messuilla ym. tapahtumissa. Sitä paitsi on 
ainutlaatuista, että mainoksenantajan voi myydä ja saada 
siitä maksun.  

Aitoa lähdevettä 100% puhdas luonnontuote, joka 
nousee Kivistön lähteestä. Täysin ilman lisäaineita, 
paitsi kevyt hiilihapotus hiilihappoversiolle. Vetemme on 
ultra puhdasta, ja siinä pieni mineraali-ja suolapitoisuus. 
Veden fluoripitoisuus on myös hyvin matala. 

Vastuullinen pantillinen pullo. 
Hinta esim. 480 kpl 1,40 € + pantti.

                     1,40 €
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Park-it Parkkikiekko
1270
Park-it on aina toimintavalmiina aurinkolippaan 
kiinnitettynä. Valmistetaan 26% tai 100% kierrätetystä 
muovista, riippuen värivaihtoehdosta. Värit: harmaa, 
musta, keltainen, oranssi, pinkki, punainen, sininen, 
turkoosi, vaalean vihreä, valkoinen, (kierrätys) vihreä. 
Hinta: 100 kpl á 1,91 €, 250 kpl á 1,73 €, 
500 kpl á 1,67 €, 1000 kpl á 1,65 €, 2000 kpl á 1,56 €, 
3000 kpl á 1,53 €, 5000 kpl á 1,51 €    
 

1,91 €

ukko -aVaiMenPerä 
1591 
“Ukko” -avaimenperä on ympäristön upeasti huomioiva, 
hauska ja sympaattinen monen kiperän paikan sankarihahmo. 
Ukon pää toimii euron kokoisena kärrypolettina.  Avaa ovet ja 
hanat käsin koskematta, Nappien painaminen käsin koskematta 
on helppoa, Valmistettu Suomessa, Materiaalista 30% tai 100% 
kierrätettyä ovia, riippuen värivaihtoehdosta, Värit: harmaa, 
musta, pinkki, punainen, sininen, turkoosi, valkoinen, vihreä. 
Hinta 250 kpl á 1,78 €, 500 kpl á 1,58 €, 1000 kpl á 1,38 €, 
2500 kpl á 1,30 €, 5000 kpl á 1,18 €, 10000 kpl á 1,14 € 

1,78 €   

sisu JääraaPPa
1332
Jykevä ja monitoiminen jääraappa 
paksunkin jään murskaamiseen. 
Valmistettu 20% tai 100% kierrätysmuovista, 
riippuen värivaihtoehdosta. 
Värit: musta, pinkki, punainen, sininen, 
keltainen, valkoinen, vihreä. 
Hinta á 250 kpl á 1,38 €, 
500 kpl  á 1,33 €, 1000 kpl á 1,29 €, 
2000 kpl á 1,24 €, 3000 kpl á 1,20 €, 
5000 kpl  á 1,15 €

1,38 €
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MIDoCeAN
rPet tuubihuiVi 
ML3103 
Putkihuivi kierrätys PeT muovista, 
2,66 €/ 250 kpl, minimi 100 kpl . 

MIDoCeAN
rPet kauLanauha 
ML1303 
Hinta sisältää täysvärisen sublimaatio painatuksen molemmille puolille. 
Materiaali litteä polyesterisatiini metallilukolla. Koko 45x2cm. 
Leveydet 10 mm, 15 mm , 20 mm, 25 mm. Lisää valinnainen antibakteerinen 
käsittely (ISO 20743) polyesterinauhaan. Valitse sopiva metallinen lukko 
nauhan päätyyn ja lisää tarvittaessa turvalukko. 
Hinta esim 0,98 €/kpl 15 mm 500 kpl Minimi 100 kpl.

     
    

MIDoCeAN
rPet goLfPyyhe 
MPGT02 
Omaan kuosiin painetut golfpyyhkeet (280 g / m2), jotka on 
valmistettu polyesterin (80%) ja puuvillan (20%) sekoituksesta. 
Pyyhkeessä metallivahvisteinen läpivienti ja koukku pyyhkeiden 
ripustamiseen laukkuun tai muuhun varusteeseen. Pyyhkeen 
etupuoli on painettu digitaalisesti ja siinä on pehmeä rakenne. 
Pyyhkeen takaosa on valkoinen. Saatavilla koossa 30x30 cm ja 
59x30cm. Pakattu yksittäin polybagiin, saatavilla myös paperi-
vyötteellä. 3,50€/ 500 kpl (30x30cm), minimi 100 kpl

3,50 €

MIDoCeAN
rPet aVaiMenPerä 
MK2314 
Avaimenperä ”remove before flight” sublimaatio-
painettu, 4-väri toteutus molemmille puolille sisältyy 
hintaan. 1,30€/1000 kpl 13x3 cm, minimi 250 kpl. 
Koot: 13x3cm , 10x2,5 cm ja 6x1,5 cm , 
 

0,98 €/kpl

KUSTOMOITAVAT
                   TUOTTEET

1,30 €/kpl 

2,66 €

ota yhteyttä ja 
suunnitellaan yhdessä 
sinun yrityksesi näköi-
set brändätyt tuotteet.
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MIDoCeAN
PuuViLLa kassi oMaLLa kuosiLLa
MP8101 
Räätälöity puuvillainen ostoskassi, jossa pitkät kahvat. Pussin mitat: 38x42cm; 
kahvat 70x2 cm. Materiaaleina valittavissa bambu (105 gms), puuvilla 
(140/180 gms) tai puuvilla canvas (280 gms) Tuotteisiin voidaan tehdä paina-
tus aina laidasta laitaan joko silkkipainatuksena tai digitaalisena painatuksena.  
4.20 €/ 500 kpl (140g puuvilla)  digipainettuna yhdelle puolelle. 

MIDoCeAN
sateenVarJo oMaLLa kuosiLLa 
Mo8776 
Premium tuulenpitävä sateenvarjo. 23 tuumaa 
(halkaisija 102 cm), jossa on musta päällystetty 
metalliakseli ja lasikuituruoteet. Muovikärjet, 
automaattinen avauspainike ja kuminen koukkukahva. 
Sisältää värinkestoa lisäävän pinnoitteen. 
Materiaaleina voit 190T pongee tai 190T RPeT 
(kierrätys kankaan). 17,00 € / 300 kpl , minimi 100 kpl. 

17,00 €

MIDoCeAN
rPet narurePPu 
oMaLLa kuosiLLa 
MB3111 
Narureppu 210D RPeT kierrätyspolyesteriä. Ihanteellinen 
käytettäväksi päiväretkillä. Mitat: 36 x 40 cm.  3,40 €/500 kpl 
täysväripainettu yhdelle puolelle, minimi 250 kpl. 

3,40 €    

MIDoCeAN
LaMinoitu ostoskassi oMaLLa kuosiLLa
Mo4060 
Koko 40x45x17, 2,50 €/ 1000 kpl , minimi 1000 kpl. 
Aloituskulu 150€/väri.
    

MIDoCeAN
rPet taitettaVa kassi 
oMaLLa kuosiLLa 
MB1103 
Taitettava ostoskassi,pakattavissa omaan säilytyspussiin 
muoviklipsillä, materiaali  210D polyesteri, jossa on kaksi-
kerroksiset kahvat. Mitat: 39x50 cm. Koko taitettuna: 
13x2x8 cm , 4,80 €/1000 kpl sublimaatiopainettu kahdelle 
puolelle, minimi 250 kpl.

2,50 €

4,20 €

4,80 €
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MIDoCeAN
fLatPeak LiPPis 
MH2206 
 6-paneelinen, korkea profiilinen lippis. litteä lippa, velcro-
kiinnitys takana ja puuvilla hikinauha.  500 kappaleesta 
alkaen totetus myös omalla kankaan värillä. Pienemmät 
määrät vakio värein (13 kpl).  Voidaan painaa silkkipainatuk-
sella , brodeerata 2d ja 3d brodeerauksin, myös kudotulla 
merkillä ja vaikkapa printatuilla sisäpuolen saumanauhoilla, 
saatavilla myös perinteinen snapback nauha. 3,50 €/1000 
kpl 5000 tikkiä merirahtina, minimi 150 kpl 

3,50 €

MIDoCeAN
basebaLL LiPPis 
MH2003 
6-paneelinen, keskiprofiilinen baseball -lippis. Esitaivutettu 
lippa, velcrokiinnitys takana ja puuvilla hikinauha. Laadukas 
puuvilla twill hieno tekstuuri ja sopii yksityiskohtainen 
brodeeraus.500 kappaleesta alkaen totetus myös omalla 
kankaan värillä. pienemmät määrät vakio värein (24 kpl)   
Voidaan painaa silkkipainatuksella , brodeerata 2d ja 3d brodeerauksin, myös kudotulla 
merkillä ja vaikkapa printatuilla sisäpuolen saumanauhoilla, saatavilla myös perinteinen 
nauha ja solki kiinnitys. 4,80 €/1000 kpl 5000 tikkiä merirahtina, minimi 150 kpl.

MIDoCeAN
PiPo 
MW5002 
Puuvillapipo omalla logolla 
ja kontrastitikkauksella. 
Kangas: 190 g / m2, 95% 
puuvilla, 5% elastaani. 
Saatavana 3 kokoa: 
Lapset (L21xK21cm), aikuiset 
(L24xK26cm) ja erittäin pitkä, 
pyöreä pipo (L26xK28cm). 
Hintaan sisältyy 1 väri (heijastava) painatus 1 kohtaan 
(maks. 10 x 5 cm) tai kirjonta enintään 5 000 pistoa 3,90/ 
1000 kpl Mahdollisuus myös painatukseen kauttaaltaan. 
Minimi 250 kpl.
    

MIDoCeAN
aLuMiiniPuLLo 
MS9450 
Suunnittele oma ruostumattomasta 
teräksestä valmistettu pullo valitsemallasi 
värillä ja valitse suosikki korkkisi.
Lisää oma logosi 1 tai 2 väri silkkipainatus 
(max 5x10cm) tai valitse 360   ° täysvärinen 
painatus koko pulloon. 500ml. Ø 7,3x19cm 
(ilman kantta).Materiaali: 304 ruostumatonta 
terästä. Jokainen tuote on erikseen pakattu 
pussiin tai vaihtoehtoisesti täysväriseen 
omaan kuosiin tehtyyn pahvipakkaukseen. 
12,00€/500 kpl 360° täysväripainettu, 
minimi 100 kpl.

       
MIDoCeAN
aurinkoLasit 
MPSG01 
Täysin räätälöidyt PC-aurinkolasit valinnaisella antibakteerikäsittelyllä 
(ISO 22196). Luo suosikki aurinkolasit lukuisilla mahdollisuuksilla. PC-kehyksen 
väri: valitse yksi (tai kaksi) suosituista vakioväreistä tai sovita PMS-värisi tarkasti. 
Logon suunnittelu: lisää silkkipainettu logo tai tulosta ulkopinta reunasta reunaan 
-kuvaan (täysvärinen). Linssi (UV400, CE): valitse tummennettu savu-linssi tai vaihda 
se värillisiin peililinsseihin. Voit lisätä niihin yhden värisen logon tai jopa lisätä 
allover-reikäkuviotarran. Vihreämpi pakkaus: aurinkolasit pakataan yksittäin 
paperipussiin tai lisää värillinen painettu RPET-pussi. 3,00 €/ 1000 kpl . Minimi 250 kpl.

4,80 €

3,00 €

12,00 €3,90 € 
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Lue lisää lahjakortistamme www.joyfulgiftcard.fi
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