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Miljoonien vuosien tuotekehitys – suomalainen hyvinvointituote.  
Pitkäkestoista suojaa iholle ja pinnoille.

Paranna elämän turvallisuutta CUUSEN avulla ja tunne puhtaan metsän tuoksu ja raikkaus.

Ihodesi lasinen spraypullo, 50 ml
• 100 % suomalainen luonnontuote
• Hoitaa ihoa (kuusen pihka, hartsihapot), estää kuivumista, uusii ihosolukkoa
• Myrkytön välitön vaikutus
• Pitkäkestoinen suoja
• Hinta 9,90 €/ kpl (25 kpl)

Pintadesi, muovinen suihkepullo, 100 ml
• 100 % suomalainen luonnontuote
• Pysyy pinnoilla pitkään
• Nanoteknologiaan perustuen tarvitaan vain mikroskooppinen määrä, ei näy pinnoilla
• Välitön vaikutus
• Lääketieteellisesti hyväksytty suihke pysyy aktiivisena pinnoilla vähintään viikon
• Hinta 49,90 €/ kpl (5 kpl)

Kertakäyttöinen kasvo- ja nenäsuojain TYPE II, 
suodattavuus 99,9 %

• 500 kpl
• 0,35 €/ kpl
• toimitusaika noin 1-2 päivää

Suodattavuuden BFE 99,9 % on 
testannut Nelson Labs, yksi johtavista 
testauslaboratorioista.

Hinta alv 0 %. Kotimaan rahti lisätään.
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TAPIO KAKKUOTTIMET
Tapio Wirkkalan suunnittelemat ottimet sopivat monikäyttöisesti 
juhlapöytään. Kotimaiset ottimet ovat Kultakeskuksen tuotantoa.

43,00 €

IITTALA AALTO TERÄSVATI
Upea teräsvati on designesine, joka sopii 
kotiin tai konferenssitiloihin.

504 mm. 358 mm.

IITTALA AALTO TERÄSKULHO
60 x 358 mm. 50 x 182 mm.

92,70 €   39,50 €   

103,90 €   71,75 €   

SARPANEVA TERMOSMUKIT 2 KPL
Sarpaneva termoslasi on Design House Stockholmin tuotantoa.
Lasisissa termosmukeissa on silikoniset raidat. Ne tarjoavat pitävän 
otteen ja suojaavat sormia kuumalta ja kylmältä juomalta.
Lasi jon kirkasta kuumuuden kestävää lasia eli 30 % vahvempaa 
kuin tavallinen lasi.

 29,90 €
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Ekologisia lahjoja
Ilmennä yrityksesi arvoja kestävän kehityksen kesälahjoilla. 

3,98 €   

PATTEREIDEN KIERRÄTYSLAATIKKO
Kerää hauskaan linnunpöntön näköiseen rasiaan talouden tai 
toimiston paristot, missä ne on helppo viedä kierrätykseen.

10,20 €

ICECUBE KYLMÄLAUKKU
Kierrätetystä RPET- materiaalista valmistettu kylmälaukku kahdella 
PEVA- säilytystaskulla. Laukussa on etutasku.
Mitat: 30 x 20 x 25 cm.

CUBA KYLMÄLAUKKU
Kätevä ja pieni kylmälaukku, johon mahtuu 6 tölkkiä juomaa. 
Valmistettu kierrätetystä RPET- muovista. Saatavilla mustana ja 
sinisenä. Laukussa etutasku.
Tilavuus 3 litraa. Mitat: 25 x 15.5 x 14.5 cm.

7,60 €

22,00 €

KOLO LINNUNPÖNTTÖ
KOLO design linnunpönttö on ekologinen ja helposti ilman työka-
luja tai nauloja koottava design-koti pikkulinnuille.   Anna linnun-
pönttö lahjaksi tai lähde luontoretkelle!
Pakatun tuotteen mitat: 2 cm x 12 cm x 34 cm. Paino: 0,45 kg.
Värivaihtoehtoina: koivu, musta, harmaa, vihreä, punainen ja 
keltainen.



Hinnat alv. 0 % 5Hinnat alv. 0 %

RONGO VEHNÄNOLKI AURINKOLASIT
Vehnänoljesta valmistetut Rongo aurinkolasit. Raikas aurinkolasien 
muotoilu pirteissä väreissä, kun etsit ekologisempaa vaihtoehtoa. 
Sangat on valmistettu vehnänolkikuidun ja polypropeenin seokses-
ta. UV 400 linssit luokitellaan luokkaan 3. 
Värit: vihreä, vaaleansininen, vaaleanpunainen, keltainen

3,70 €   

BAMBUSANKAISET AURINKOLASIT
Tyylikkäät aurinkolasit bambusangoilla (SK9617). Sävytetyt peili-
linssit tuovat astetta viileämmän ilmeen. UV400.
Linssien värit: sininen, keltainen, vaalea

5,70 €   

SPROUT SIEMENKYNÄ: VÄRI JA- LYIJYKYNÄ
Sprout on istutettava kynä 100% luonnollisia materiaaleja.
Kynän takaosaan tulee kaiverrus, jossa lukee siemenen nimi. 
Pakkauksen takaosasta löytyy ohje siemenien kylvämiseen ja 
kasvatukseen.Kynät saatavilla lyijykyninä ja värikyninä.
Valittavana olevat värit/siemenet: päivänkakkara-keltainen, nei-
likka-punainen, lemmikki-sininen, chia-violetti, basilika-vihreä, 
korianteri-ruskea, tinjami-pinkki, salvia-oranssi

Kysy tarjous!

JUOMAPULLO H2O ECO 650 ML
Juomapullo H2O ECO 650 ml on ergonomisesti muotoiltu yksisei-
näinen urheilujuomapullo. Valmistusmateriaalina on käytetty 100 
% kierrätettyä PET-muovijätettä. Pullon tilavuus on 650 ml ja siinä 
on roiskumaton läppäkansi.

5,90 €

SIEMENPUSSI OMALLA TOTEUTUKSELLA
Siemenpussi omalla designilla on aurinkoinen jakolahja.  
Siemenvaihtoehtoina auringonkukka, kehäkukka, köynnöskras-
si, pensaskrassi, ruiskaunokki tai kesäkukkaseos (sis. kehä-
kukka, ruiskaunokki, pioniunikko), rairuoho, basilika, korianteri, 
lehtisalaatti, ohra, persilja, pinaatti, rucola, ruohosipuli, salvia, 
sitruunabasilika, sitruunamelissa, tilli, ja timjami.

Kysy tarjous!
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TICKET TO THE MOON RIIPPUMATTO
Ticket to the Moon Compact Hammock on kestävä, kevyt ja 
nopeasti ripustettava ja pakattava sekä pieneen tilaan mene-
vä. Materiaali on korkealaatuista hengittävää laskuvarjonailo-
nia, joka myötäilee kehon verenkiertoa eikä synnytä painepis-
teitä. Valmistettu eettisesti Balilla.

Paino vain 500 g. Kesto 200 kg. Makuupituus 2,90 m, leveys 
1,55 m. Kysy eri värejä! Custom-värit saatavana 100 kpl eriin.

39,50 €   12,90 €   

Riippumatto Kiinnitysköysisetti

PIKNIK-KORI KAHDELLE
Piknik-setti sisältää piknik-välineet kahdelle: kaksi muovilasia, 
kaksi lautasta, aterimet, suola- ja pippurisirottimet sekä viinipul-
lonavaajan. Maalaisromanttiseen tyyliin suunniteltu piknik-kori 
on kätevä retkieväiden kuljettamiseen. 

39,00 €

Rentoon olemiseen

23,80 €

DORRE PIKNIKLAUKKU VIINILLE SK8592
Tämän pikniklaukun avulla voit helposti ottaa mukaan viinipullon 
ja kaksi viinilasia. Laukussa on kylmälaukkutasku viinipullolle ja 
kaksi lasinpidikettä. Lisäksi voit kantaa mukanasi lautasliinat ja 
korkkiruuvin niille räätälöityjen pidikkeiden ansiosta. Laukun mu-
kana tulee pullonavaaja. Uudelleesuljettavissa vetoketjulla.
Mitat: 36 x 21.9 x 9.5 cm.

RETKEILY-LAHJAPAKKAUS
Lämmin huopa Inka-kuviolla ja laadukas juomapullo, johon sopii 
sekä kylmä että kuuma juoma. Pakattu siniseen lahjalaatik-
koon. Huovan koko: 170 cm x 130 cm

34,00 €

CARRY COOLERKORI
Kätevä Carry-kori kylmälaukkuominaisuudella. Soveltuu erin-
omaisesti sekä ostoskoriksi että piknikille. Värit harmaa ja  
sininen. Tilavuus: 30L. Mitat: 39 x 24 x 27 cm.

23,50 € S
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TORKKUPEITTO MORTEN SK410942
Merinovillainen torkkupeitto on pehmeä, kevyt ja lämmin. Sitä koristaa 
ajaton klassinen kuvio.
Materiaali: 45 % merinovilla, 30 % akryyli, 20 % polyesteri, 5 % kashmir.
Koko: 130 x 170 cm
Värit: 02 beige, 95 harmaa, 58 sininen.

SHERPA -PEITTO JA IITTALAN  
ULTIMA THULE KYNTTILÄLYHTY
Tilaa lämpöä huokuva setti joululahjaksi. Beige Supersoft Sherpa peit-
to on kooltaan 130 x 170 cm, 500g/m2. Iittalan  Ultima Thule -kyntti-
lälyhty saatavana kirkkaana, mattana, harmaana ja sateen värisenä.

47,00 €

59,00 €   

DORRE ISO LYHTY SK36086
Metallinen lyhty skandinaavista  

designia. Korkeus: 42 cm.

PLASMASYTYTIN
Plasmasytytin ei tarvitse kaasua! Uuden sukupolven sytytin on ladatta-
va ja ympäristöystävällinen. Sytytin toimii luomalla sähkökaaren kah-
den elektrodin välille. Lataa sytytin samalla laturilla kuin älypuhelin. 
Latausjohto toimitetaan sytyttimen mukana. 

14,95 €   

49,00 €   BLOCK VALAISIN
Harri Koskisen Design House Stocholmille suunnittelema tunnelma- 
valaisin Block on kahdesta lasitiilestä koottu laajaa huomiota  
kerännyt design-valaisin. Muoto on tehty hiekkapuhaltamalla.  
Koot iso 16 x 10 x 9 cm ja pieni 12,5 x 8 x 7,5 cm.

  Pieni    Iso

109,00 €   189,00 €   

LYHTY PYÖREÄ SK36338
Metallinen lyhty mustalla kantohihnalla. 
Korkeus: 22 cm.

24,00 €   

S
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MAGNEETTITIKKATAULU PUTKILOSSA
Tikkataulun tikat ovat terättömiä ja toimivat magneetilla, joten 
ne eivät tee reikiä seiniin. Taulu on kaksipuoleinen, toisella puo-
lella perinteinen tikkataulu ja toisella puolella darts-taulu.  
Putkilo sisältää tikkataulun ja neljä tikkaa.
Mitat: 43 x 36 cm

13,90 €

FRISBEE
Frisbee rannalle, puistoon tai takapihan peleihin! Halkaisija 21,5 cm, 
painoalan halkaisija 11 cm.
Värit: sininen, punainen, valkoinen, keltainen ja musta, frost vihreä, 
frost punainen, frost sininen, frost keltainen ja frost valkoinen.

1,75 €   

TROLLI-VÄRITYSKIRJASETTI SK106219
Setti sisältää värikynäpakkauksen sekä Trolli-värityskirjan.

2,49 €   

Kesäpeleihin

PEHMOLELU 
Pehmoinen poro tai leijona. Pehmoille voidaan laittaa pieni huivi 
omalla logolla. Kysy lisää!

5,70 €   



Hinnat alv. 0 % 9Hinnat alv. 0 %

TITLEIST PROV1 AMMATTILAISEN  
GOLFPALLOT
Laadukkaat ammattilaistason pallot 1-väripainettuna
180 kpl  244 kpl  

 à 5,90 €   à 5,50 €

SATULASUOJA
Satulasuoja säänkestävästä kankaasta kuminauhakiristyksellä.  
Suojaa uusi satula, fiksaa vanha tai käytä sadesuojana pysäköinnin 
ajan! Mitat noin 24 x 27 cm.
Värit: musta, punainen, oranssi, valkoinen tai aqua.

 1,90 €

KOTIMAISTA LÄHDEVETTÄ
Pullotettua lähdevettä omalla etiketillä. Autamme etiketin suun-
nittelussa. Pulloja on kahta eri kokoa: 0,5 litraa ja 0,3 litraa.
Myös hiilihapotettuna.

Hinta esim. 500 kpl

1,58 €

ENERGIAJUOMA OMALLA ETIKETILLÄ
Energiajuoma on kiva piristys 250 ml tölkissä. Etiketti suunnitel-
laan jokaiselle erikseen, autamme mielellämme. Kysy tarjousta 
haluamallesi määrälle!

Hinta esim. 552 kpl

2,90 €

ÄMPÄRI 10 L
Kotimainen muoviämpäri ihan joka käyttöön! Tilavuus 10 litraa. 
Saatavana omalla painatuksella ja eri väreissä.
Esim. 100 kpl

5,40 €   

KOTIMAINEN KÄRPÄSLÄTKÄ
Kotimainen kärpäslätkä on värimaailmaltaan pirteä.  
Kärpäslätkä on saatavana monessa eri värissä ja painatuksella. 
Valmistettu ja painettu Suomessa.

1,90 €
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JUUSTOVEITSIKIRJA SK2557  
TERÄKSISILLÄ VEITSILLÄ
Sisältää 3 teräksistä juustoveistä.

JUUSTOVEITSIKIRJA SK2558 
VIINIPULLONAVAAJALLA
Sisältää 2 puuvartista juustoveistä 
ja viinipullonavaajan.

JUUSTOKIRJAT
Sisältää valitsemasi juustoveitsisarjan, joka on pakattu 
kierrätyskartongista valmistettuun kirjaan. Paketti voi-
daan postittaa kirjeenä ja kansiin voidaan painaa terveh-
dys tai vaikka herkullinen resepti.

19,00 €

Herkullisia lahjaideoita

JUUSTOTARJOTIN JA VEITSET
Teräksiset juustoveitset 3kpl ja kotimainen koivuviilusta valmistettu 
juustotarjotin. Koko 390 x 220 mm. Pakattu lahjalaatikkoon.

49,00 €

TARJOILUSETTI JUUSTOILLE
Lahjasetissä on puinen leikkuulauta ja hauskat teräksiset veit-
set. Kaunis leikkuulauta on sileä ja viimeistelty, ja siinä on nah-
kainen koristenauha. Veitset ovat ruostumatonta terästä.

34,50 €

VIINIPULLONAVAAJA SK113
Tätä kutsutaan myös tarjoilijanavaajaksi. Laadukas ja kestävä 
ammattilaisen avaaja lahjalaatikossa. Mitat: 17,3 x 6 x 1,7 cm.

 8,90 €
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SUURI VIINIKIRJA
Yksi arvovaltaisimmista ja käyttökelpoisimmista viinikirjoista, 
joka kuuluu jokaisen viininystävän käsikirjastoon.
Kirjoittanut Hugh Johnson ja Jancis Robinson.

39,00 €

RED PULL VIINIPULLONAVAAJA
Tämä viinipullonavaaja on todellinen katseenvangitsija! Laita 
se esille omassa telineessään. Teflonpinnoitteinen korkkiruuvi 
toimii vipumekanismilla. Lahjapakkauksessa mukana myös 
sinettileikkuri.
Mitat: 16 x 22,5 x 7 cm.

29,00 €   

WINEBOTTLE BRAINTEASER 
Saatko avattua aivopelin ja vapautettua pullon? Värit: musta ja 
valkoinen.

 9,50 €    

BAMBU VIINILAATIKKO
Kauniin vaalea viinilaatikko, jonka kuosi vaihtelee. Laatikossa 
on ruostumatonta terästä olevat korkkiruuvi, kaatonokka, stop-
peri, sekä pullonsulkija. Laatikon mitat 36,4 x 11 x 11,2 cm
Huom. Viinilaatikko ei sisällä viiniä.

26,90 €
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PAUL BOCUSE -PIPPURIMYLLY
Klassinen, käsikäyttöinen pippurimylly, jossa on keraaminen 
jauhin. Korkeus 25,5 cm. Materiaali: puu.

23,90 €

ARABIAN MAKU-KEITTIÖPYYHE
Pyyhe 100 % puuvillaa. Mitat: 47 x 72 cm.

13,90 €      

Keittiöpyyhe ja pippurimylly 
yhteishintaan 

35,00 €    

BALMUIR KEITTIÖPYYHESETTI
Balmuirin pellavainen keittiöpyyhe kestää kulutusta ja vain para-
nee käytössä entistä pehmeämmäksi. Balmuir-pyyhkeet on val-
mistettu hienoimmasta, pestystä 100 % pellavasta Euroopassa. 
Balmuir keittiöpyyhesettiin kuuluu kaksi pyyhettä;  
tumman- ja vaaleanharmaa. Pyyhkeen mitat: 50 x 70 cm.

29,50 €    

KOIVUVATI KONVEHDEILLA
Kaunis puuvati on valmistettu käsityönä koivusta. Sopii tarjoiluun 
tai sisustusesineeksi. Pakattu lahjalaatikkoon. Saatavana vaaleasta 
koivuviilusta tai visakoivusta valmistettuna. Pakettiin sisältyy  
Fazerin sinisiä käärekonvehteja.

39,50 €

visakoivu

koivuviilu
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BURGERS HERKKUSETTI
Herkullinen setti burgereiden ystävälle: karamellisoitua punasi-
pulihilloketta 310g, tryffelisinappia 150g ja basilika&balsamico 
ketsuppia 215g. Näillä jokainen kotikokki loihtii niitä vähän  
parempia burgereita!

24,90 €

GRILLIMESTARIN SETTI
Lisää intoa kokkailuun maistuvalla keittiösetillä: BBQ-kastike 
250ml, oliiviöljy 250ml, burger-mausteseos 95g ja maustemylly 
lihalle 230g.

29,50 €

WE LOVE PASTA LAHJAPAKKAUS
Maistuvaan kokonaisuuteen kuuluu laadukas Extra Virgin oliiviöljy 
250ml, pastamauste 40g, pesto 130g, ja bucanti pasta 500g.

28,90 €

HAMPURILAISSETTI
Prässillä pystyt tekemään nopeasti hyvännäköisiä pihvejä. Mukana 
maistuva karamellisoitu punasipulihilloke 310g ja maustemylly lihalle 
230g. Täydellinen kesälahja!

KESÄINEN SITRUUNASETTI
Pirteän maukas sitruunasetti sisältää sitruunapastapaketin 250 g,  
Ligurialaisen vihreän peston 180 g, sitruuna-oliiviöljyn 250 ml ja  
sitruuna-vihreä tee -valkosuklaan 100 g.

37,50 €    28,50 €   

FAZER HERKKUKORI 
Fazer herkkukori sisältää ihania kotimaisia makeisia koriin pakat-
tuna. Löydät korista paljon eri makuja ja voit myös vaikuttaa va-
likoimaan. Herkkukoriin voidaan laittaa myös välipalakeksejä sekä 
Pirkanmaalla paahdettua kahvia. Korillinen voidaan koostaa oman 
budjetin ja maun mukaan. Hinta sisältää lähetyksen valitsemaasi 
osoitteeseen ja tervehdyskortin!

  79,00 €   
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FISKARS SALAATTIOTTIMET LAHJALAATIKOSSA
Teräksiset ottimet salaatille.

27,60 €   

FISKARS KAKKULAPIO JA -VEITSI  
LAHJALAATIKOSSA
Täytekakun ja voileipäkakun leikkaamiseen.

34,90 €

MAGISSO KAKKULAPIO
Suomalaisen Maria Kivijärven suunnittelema kakkulapio on 
uudenlainen tapa leikata kakkua; paina lapio kakun lävitse ja 
nosta pala lautaselle. Kiiltävä teräksinen kakkulapio. 
Mitat 24,5 cm x 4,5 cm.

29,00 €    

PIIRAKKAVUOKA JA KAHVI OMALLA ETIKETILLÄ
Lähetä ihana tervehdys vaikka suoraan kotiin! Arabia Uunikokki 
piirakkavuoka Ø28 cm  ja vietnamilaista vastapaahdettua kahvia 
250 g.

36,00 €

KERAAMINEN PIIRAKKAVUOKA
Uuninkestävä keraaminen piirakkavuoka. Herkullinen mustikkapii-
rakan mallinen muotoilu.

24,50 €
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GRILLISETTI
Tämän grillisetin mukana tulee essu, teflonpinnoitteiset, akaasia-
puuvartiset grillivälineet ja kokinhattu.

28,70 €

GOLF-GRILLISETTI SK430108
Grillisetti sisältää golfpallon muotoiset suola- ja pippurisi-
rottimet, lastan, pihdit, grillisudin, teräsharjan ja grillihaaru-
kan. Mukana grillimaustepussi! Setin mitat: 10 x 50 cm.

37,90 €

WD LOHILAUTA JA FILEERAUSVEITSI WD036
Leikkuulaudan mitat: 58 x 24,7 x 2 cm. Mukana fileerausveitsi.

28,00 €    

3-OSAINEN VEITSISETTI DORRE AKIRA
Silmiä hivelevä ja laadukas setti sisältää kokkiveitsen 20 cm,  
keittiöveitsen 20 cm ja yleisveitsen 13 cm. Veitset ovat ruostu- 
matonta terästä. Kahvan materiaali on non-slip muovia, joten veitset 
pysyvät hyvin otteessa. Lahjapakkauksessa.

34,50 €

KOTIMAINEN HUKKA GRILLIKIVI
Kotimaisesta vuolukivestä valmistettu grillikivi, joka pitää ruuan kyl-
mänä tai kuumana. Ø 27 cm. Mukana puinen kantoalusta.
Tässä juhliin ja grillaushetkiin hyvä apulainen!

19,90 €    

25,90 €

VIISIOSAINEN BBQ- GRILLISETTI SK0003
Kätevä grillisetti pakattuna ruostumattomasta teräksestä 
valmistettuun säilytyslaatikkoon. Setti sisältää viisi osaa: gril-
liharjan, grillilastan, grillipihdit, veitsen ja grillihaarukan. Tällä 
paketilla grillaaminen sujuu kuin rasvattu!
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ARISTON TERMOSMUKI SK6170 

Ariston termosmuki on yhdistelmä kiiltävää terästä ja vaaleaa bam-
bua. Muki on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja ulkokuori 
on ekologista bambua, jolloin kuuma juoma ei polta sormia. Mukissa 
on turvakansi. Mukin tilavuus 500 ml.

11,70 €   

CHAN TERMOSPULLO SK9991
Chan termospullo on kaksiseinäinen termos, jonka sisus on ruostu- 
matonta terästä ja ulkokuori luonnonmukaista bambua. Koska bambu 
on luonnonmateriaali, vaihtelee väri yksilöllisesti.Pullon tilavuus 400 ml.

24,70 €   

Retkeily ja ulkoilu

BEAMER OTSALAMPPU
ABS otsalamppu. 1 valkoinen lamppu (1W), 2 pientä punaista LED- 
valoa vilkkumistoiminnolla. Sisältää 2 CR2032- litiumparistoa.

8,90 €

VEDENKESTÄVÄ KASSI DEBO SK9864
Suuri vedenpitävä narureppu 190T ripstop-polyesteria, jonka suuaukko 
suljetaan taittamalla sekä klipsillä. Sisätasku vetoketjulla. Kapasiteetti 
10L ja koko 36x60 cm. Musta ja valkoinen.

10,90 €   

FIRE LIGHTING KIT BIO
Pakkaus, jolla sytytät tulen ja grillaat makkarat, vaahtokarkit jne. 
Sisältää alkuperäisen FireSteel 2.0 Scout BIO tulustikun, Tinder-on-
a-Rope sytytystikun ja Gradpa’s FireFork BIO makkaratikun pään. 

19,00 €
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SIGG TRAVELLER 0,6 L
Tämä huippulaatuinen, kierrätettävä alumiinipullo on erittäin kevyt mutta vahva. Helppo kantaa myös 
yhdellä sormella. Pullo ei vuoda vaikka sen täyttäisi hiilihapotetulla juomalla tai sitä kantaisi ylösalai-
sin. Jättää kädet vapaaksi muuhun käyttöön. Materiaali ei sisällä haitallisia aineita, kuten bisfenolia, 
ftalaatteja tai raskasmetalleja. Monikerroksinen rakenne kestää kovat iskut ja takaa mukavan käytön 
janoisina hetkinä. 
Koko: K 21,5 cm x Ø 7 cm. 
  

  18,70 €

SIGG MIRACLE 0,27 L
SIGGin Miracle Mug on tyylikäs termosmuki. Se ei vuoda, pitää 
juoman pitkään lämpimänä tai kylmänä - ja mikä tärkeintä, sitä 
voi käyttää kerta toisensa jälkeen. 
Tilavuus: 0,27 litraa. 
Koko: K 14,1 cm x Ø 7,9 cm. 
Saatavana mustana ja hopeanvärisenä.  

   22,90 €

SIGG FOOD BOX
SIGGin eväsrasia on todellinen klassikko. Nyt siinä on sisäosa, joka 
kestää sekä mikroaaltouunin että 
tiskikoneen. Sisäosassa on myös väliseinä, jonka avulla voit jakaa 
eri ruoat eri osastoihin. Eväsrasia on erittäin kevyt ja helppo ottaa 
mukaan. Se on kestävä, eikä se sisällä haitallisia kemikaaleja. 
Koko S 0,9 litraa: 6x12x17 cm. Koko L 1,4 litraa: 6x14,5x23 cm. 

Värit: Harmaa, punainen, vihreä

S - koko  L - koko 

  24,90 €   29,60 €

01 Musta

03 Valkoinen 08 Sininen07 Maastonvihreä06 Punainen05 Savu 04 Keltainen02 Harmaa
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LIGHT MY FIRE MEALKIT BIO
Light My Fire MealKit BIO astiasarja tekee ruokailusta helppoa kaik-
kialla kodin ulkopuolella, kuten retkellä, kaupungilla, koulussa ja 
työpaikalla. Osat pakkautuvat sisäkkäin, joten ne eivät vie liikaa tilaa 
kassissa. Valmistettu biopohjaisista materiaaleista.
Värit: sininen, musta, vihreä, oranssi, keltainen ja pinkki.

22,50 €   

CHAN EVÄSRASIA SK9938
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu eväslaatikko. 
Suljettavissa laatikon sivusoljilla. Helppo ottaa mukaan 
esimerkiksi eväsretkelle. Tilavuus 750 ml. 
Mitat: 16 x 11,5 x 5 cm.

10,50 €

UTAH LASIPULLO
Utah lasipullo on valmistettu korkealaatuisesta ja kestävästä 
lasista. Pullon ympärillä on neopreenikumista valmistettu suojus, 
jonka ansiosta pullo pysyy suojassa kolhuilta. Pullossa on lenkki, 
joten pulloa on helppo kantaa. Suojus on saatavilla monella eri 
värivaihtoehdolla. Vuotosuojattu. 
Tilavuus 500ml.

4,90 €

MARKSMAN MUKISETTI
Teräksiset termosjuomamukit telineessä. Mukit voi pinota näppärästi 
päällekkäin telineeseen. Eristetty rakenne pitää juoman lämpöisenä 
esimerkiksi ulkona terassilla tai nuotiolla.
Mitat: 10 x 33 cm.

19,00 €      
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RPET JUOMAPULLO SK9910
Kierrätetystä muovista valmistettu RPET juomapullo  
on BPA-vapaa. Vuotamattomat pullon suussa kätevä lenkki.
Värit: läpinäkyvä, oranssi, punainen, vihreä, tummansininen, 
vaalensininen, harmaa. Pullon tilavuus 500 ml

5,10 €   

ELLIPSI EVÄSRASIA SK1131
Lounasrasia, jossa on kaksi eri osastoa, jotta ainesosat  
voidaan pitää erillään. Molemmissa osastoissa on erillinen 
kansi, joten ne pysyvät puhtaina. Ylimmän läpinäkyvän  
osaston tilavuus on 200 ml ja pohjasäiliön tilavuus on 500 ml.

HYGGE TERMOSMUKI
Hygge termosmuki on tyylikäs muki jossa on kaksinkertainen 
rakenne ruostumatonta terästä. Termosmuki on viimeistelty 
mattapintaiseksi. Pakattu laatikkoon. Voidaan käyttää myös 
matkustaessa, sillä kannesta on helppo juoda. Tilavuus: 400 ml

20,60 €7,95 €

7,90 €

AMERICANO® ECO- KAHVIMUKI
Kaksiseinäinen eristetty kahvimuki, jossa on roiskumaton kansi. 
Klipsillä paikalleen kiinnitettävä kansi ei vuoda. Muki on täysin 
kierrätettävä. Mukiosa on valmistettu kierrätetystä PP- muovista 
ja kansi on valmistettu elintarvikeluokan PP- muovista.
Kannen värit: harmaa, punainen, tummansininen, turkoosi, val-
koinen ja vihreä. 

GLACIER RPET- LASIPULLO
Glacier RPET- juomapullo on valmistettu kierrätetyistä muovipullois-
ta. Pinnassa on mattaviimeistely usealla värivaihtoehdolla. Korkki 
ruostumatonta terästä.
BPA- vapaa. Vuotosuojattu. Tilavuus 600 ml.

4,90 €

DELUXE EVÄSRASIA
Ilmatiivis eväsrasia on valmistettu kestävästä muovista ja ruostu-
mattomasta teräksestä. Kantokahvan ansiosta rasiaa voi kantaa 
helposti mukana. 6 kpl paketissa.
Materiaali: PP- muovi, ruostumaton teräs
Mitat: 20 x 14 x 7 cm

19,96 €
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PORONLUINEN VARSIKUKSA
Tilavuus n. 1,5 dl

58,00 €

Kuksat valmistetaan ikivanhan perinteen mukaan Lapin erämaista löydetyistä 
yöttömän yön, revontulien ja tulipalopakkasten patinoimista harvinaisista 
koivun pahkoista, joten se on puhdas luonnontuote. Huuhdo kuksasi käytön 
jälkeen puhtaalla vedellä, jolloin se on heti valmis uuteen käyttöön.

KAKSIREIKÄINEN KUKSA
Tilavuus n. 1,0 dl

28,00 €

YKSIREIKÄINEN KUKSA
Tilavuus n. 0,6 dl

27,00 €

ISO KAKSIREIKÄINEN KUKSA
Tilavuus n. 1,9 dl

40,00 € 

ISO YKSIREIKÄINEN  KUKSA
Tilavuus n. 1,5 dl

38,00 €

SNAPSIKUKSA
Tilavuus n. 0,4 dl

20,90 €

ISO KAKSIREIKÄINEN PORONLUUKUKSA
Tilavuus n. 1,9 dl

59,00 €

Kuksat

Kaikki kuksat saatavana laserkaiverruksella.
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SIENIVEITSI -AVAIMENPERÄ
Puuvartinen sieniveitsi sieniharjalla. Veitsen päässä avaimen-
peräkiinnitys. Pakattu suojakoteloon, jonka saa kiinnitettyä 
koukulla esim. reppuun.

9,80 €       

TELESKOOPPIMAKKARATIKKU & TERMOSMUKI
Kauniin kuparinvärisessä teleskooppimakkaratikussa on 
puinen kahva, jossa nahkahihna. Tikun pituus avattuna n. 80 cm ja 
kasaan taitettuna 26 cm. Tikun matkakaverina on kuparinvärinen 
termosmuki. Saatavana myös erikseen.

11,90 €

MOMENTS- ISTUINALUSTA
Kokoontaitettava musta istuinalusta 210D nylonilla ja 
PE- vaahtomuovilla. Helppo taittaa kasaan ja ottaa mu-
kaan. Mitat: 32 x 26 x 0,8 cm.

4,90 €

RETKEILY-LAHJAPAKKAUS
Lämmin huopa Inka-kuviolla ja laadukas juomapullo, johon sopii 
sekä kylmä että kuuma juoma. Pakattu siniseen lahjalaatik-
koon. Huovan koko: 170 cm x 130 cm

34,00 €

VASA KUPARITYHJIÖERISTETTY PULLO

Juomasi pysyy kuumana 12 tuntia tai kylmänä 48 tuntia Vasa- tyhjiö-
eristetyssä pullossa. Valmistettu 18/8- luokan ruostumattomasta te-
räksestä, tyhjiöeristys ja kuparipinnoitettu sisäseinämä. Juoma pysyy 
kuumana tai jääkylmänä tarpeen mukaan. 
Ruostumatonta terästä. Tilavuus: 500ml.
Värit: harmaa, hopea, kulta, musta, punainen, sininen, titaani, valkoi-
nen, vihreä ja ruusukulta

12,90 €

Kaikki kuksat saatavana laserkaiverruksella.
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MATTAPINTAINEN TERÄSTERMOSSETTI
Settii sisältää kaksi termosmukia sekä termospullon (0,5 l). 
Pakattu kätevään kuljetuslaukkuun. Värinä mattamusta.

29,00 €

34,00 €

DORRE PIKNIKREPPU SK8585
Käytännöllisessä piknikrepussa on avattava etutasku, jossa voit 
säilyttää kaksi juomalasia ja korkkiruuvin. Repun sisätaskuun voit 
säilöä haluamiasi ruokia tai juomia. 
Mitat: 40 x 32 x 22 cm.

14,70 €

DORRE KYLMÄLAUKKU VIINILLE SK8593
Olkahihnallinen kylmälaukku viinipullolle. Kylmälaukku pitää 
viinin laadun hyvänä kuumina kesäpäivinäkin, ja se on helppo 
kantaa mukana säädettävän olkanauhan ansiosta. Kylmälau-
kussa on tasku pullonavaajalle.
Mitat: 28 x 10 x 10 cm.

ALUMIININEN JUOMAPULLO PACIFIC
Alumiininen yksiseinäinen juomapullo Pacific on tilavuudeltaan 7,7 
dl. Pacific on valmistettu BPA-vapaasta alumiinista ja siinä on kier-
rettävä korkki. Pullon kiipeilijänkoukku ei sovellu kiipeämiseen! Vä-
rivaihtoehdot: valkoinen, punainen, violetti, oranssi, vaaleansininen, 
hopea, lime, sininen ja musta. Saatavana myös pienempi malli.

5,10 €

23,80 €

DORRE PIKNIKLAUKKU VIINILLE SK8592
Tämän pikniklaukun avulla voit helposti ottaa mukaan viinipullon 
ja kaksi viinilasia. Laukussa on kylmälaukkutasku viinipullolle ja 
kaksi lasinpidikettä. Lisäksi voit kantaa mukanasi lautasliinat ja 
korkkiruuvin niille räätälöityjen pidikkeiden ansiosta. Laukun mu-
kana tulee pullonavaaja. Uudelleesuljettavissa vetoketjulla.
Mitat: 36 x 21.9 x 9.5 cm
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CAMELBAK CHUTE MAG 750 ML SK100581
AYksiseinäinen Chute Mag 750 ml juomapullo on kestävää Tritan™-ma-
teriaalia. Pullossa tiivis kierrekansi ja magneettikahva, joka pitää kannen 
paikallaan juomisen aikana. Ergonominen juomaventtiili takaa suuren 
virtauksen ilman loiskumista tai roiskumista. Leveä suuaukko helpottaa 
puhdistamista ja täyttöä.
Korkeus 25,00 cm, paino 169 g
Värit: musta, sininen, punainen, kirkas

19,90 €

CAMELBAK CHUTE MAG 600 ML SK100582
Chute Mag 600 ml:n kuparivakuumi eristetty juomapullo on kestävä pullo, 
missä on kaksinkertainen tyhjiörakenne kuparieristyksellä, mikä pitää 
juoman kylmänä 24 tuntia ja kuumana vähintään 8 tuntia. Rakenne estää 
myös veden kondensoitumisen pullon ulkopuolelle. Tiivis kierrekansi ja 
magneettikahva, joka pitää kannen paikallaan juomisen aikana. Leveä 
suuaukko helpottaa puhdistamista ja täyttöä. Ruostumatonta terästä!
Materiaali on ruostumatonta terästä.
Halkaisija 9,50 cm, korkeus 23,40 cm, paino 352 g
Värit: musta, sininen, valkoinen

37,20 €
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FISKARS ERÄNKÄVIJÄN SETTI
Settiin kuuluu Fiskarsin laadukas X5 retkikirves, harrastajan puuk-
ko muovitupella ja sormisuojalla, Rapalan viehe sekä helposti 
puhdistettava kangaslaukku, jossa on paljon taskuja.

87,00 €    

FISKARS KALASTAJAN SETTI
Settiin kuuluu Fiskarsin X5 retkikirves, teleskooppimakkaratikku 
sekä Rapalan viehe. Setti on pakattu helposti puhdistettavaan 
kangaslaukkuun, jossa on paljon taskuja.

76,00 €    

FISKARS RETKEILIJÄN SETTI
Settiin kuuluu Fiskarsin X5 retkikirves, harrastajan puukko muo-
vitupella ja sormisuojalla sekä Xtract puutarha- ja retkisaha. Setti 
on pakattu helposti puhdistettavaan kangaslaukkuun, jossa on 
paljon taskuja.

89,00 €    

FISKARS PUUTARHURIN SETTI
Settiin kuuluu Fiskarsin X5 retkikirves, Xtract puutarha- ja retkisa-
ha sekä SingleStep oksasakset. Setti on pakattu helposti puhdis-
tettavaan kangaslaukkuun, jossa on paljon taskuja.

89,00 €    
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FISKARS PUUNKAATAJAN SETTI
Setti sisältää X5-retkikirveen ja Xtract puutarha- ja retkisa-
han. Kirveen pituus 228 mm. Sahanterän pituus 160 mm.

68,00 €

FISKARS OKSASAKSET JA RETKISAHA
Sisältää Xtract puutarha- ja retkisahan sekä SingleStep oksa-
sakset. Sahan terän pituus on 160 mm. Sakset ovat ohileik-
kaavaa mallia, jonka terät ovat ruostumatonta terästä.

36,00 €

FISKARS RETKEILIJÄN SETTI LAHJALAATIKOSSA
Settiin kuuluu Fiskarsin X5 retkikirves, harrastajan puukko muovitu-
pella ja sormisuojalla sekä Xtract puutarha- ja terkisaha. 
Pakattu lahjalaatikkoon.

79,00 €

YRTTISAKSET
Leikkaa yrtit neljään osaan yhdellä leikkauksella.

6,70 €    

SALAATTISAKSET
Käyttämällä salaattisaksia salaatin leikkaamiseen vältät 
salaatin tummumisen. 
Pituus 23 cm.

6,70 €    
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GERBER SUSPENSION
Monitoimityökalujen näyttävä ja vankka klassikko, jonka avokahva-de-
sign on saanut innoituksensa Portlandin siltojen rakenteista. Kahvois-
sa titaanipinnoitus. Jousitetut pihdit, V-cut-sivuleikkuri, 12 turvalukitta-
vaa työkaluterää ja sakset. Tärkeimmät työkalut käytettävissä yhdellä  
kädellä, pihtejä avaamatta. Mukana vyökotelo. 
Pituus 16,5 cm, suljettuna 10 cm. Paino 190 g.

59,00 €    

GERBER BEAR GRYLLS ULTIMATE MULTITOOL
Monitoimityökalussa on 12 ominaisuutta: jousitetut pihdit, sahalaitai-
nen veitsi, suorateräinen veitsi, saha, ristipääruuvimeisseli, keskiko-
koinen ja pieni talttapäinen ruuvimeisseli, rengasavaimenperä, pullo-
navaaja, tölkinavaaja, sakset ja sivuleikkurit. Työkalu on ergonomisesti 
muotoiltu ja avattavissa yhdellä kädellä. Kumipinnoitettu pinta takaa 
hyvän pidon. Mukana Priority of Survival taskuopas, jossa Bear Gryllsin 
selviytymisvinkkejä - hyvä lahjasetti!

 59,00 €

GERBER SUSPENSION & MINI PARAFRAME SETTI
Lyömätön yhdistelmä: Suspension klassikkotyökalu ja kätevä  
Paraframe Mini veitsi samassa paketissa.

69,00 €

GERBER PARAFRAME 1
Pieni jä käytännöllinen taittoveitsi monipuoliseen käyttöön.  
Veitsi lukittuu avattaessa. Kiinnitys vyöklipsillä.

29,90 €
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MONITOIMITYÖKALUJEN KLASSIKKO 
OXFORD
Monitoimityökalu Oxfordissa on 7 osaa: jousitetut pihdit, 
taskulamppu, saha, ristipääruuvimeisseli, talttapäinen 
ruuvimeisseli, pullon-/tölkinavaaja ja veitsi. Mukana myös 
vyökotelo.
Oxford on pakattu lahjalaatikkoon.

13,60 €    

GERBER SUSPENSION SETTI
Settiin kuuluu Gerber Suspension monitoimityökalu ja vyökotelo 
sekä elektrodisytytin. Setti on pakattu helposti puhdistettavaan 
kangaslaukkuun, jossa on paljon taskuja.

79,00 €

24-OSAINEN TYÖKALUSETTI SK104277
24-osainen työkalusetti kannettavassa pakkauksessa joustavil-
la lenkeillä. Settiin kuuluu 6-osainen miniruuvimeisselisetti, 1 
kumikahvainen väännin, 9 terää pidikkeessä: 3 x Philips (koot 
PH1, PH2, PH3), 3 x talttapää (koot #4, #6, #7), 3 x PZ (koot 
PZ1, PZ2, PZ3) ja 1 adapteri sekä 4 hylsyä (7mm, 8mm, 9mm 
ja 10 mm) ja 3 L muotoista Hex avainta (koot 3, 4, 5). Pakattu 
STAC lahjarasiaan. 600 D nailon. 

13,90 €    

LEATHERMAN WINGMAN NYLONKOTELOSSA
Leatherman Wingman nylonkotelossa on hyödyllinen seuralainen 
seikkailuihin, sillä se kulkee mukana niin repussa kuin taskussa-
kin. Wingmanissa on kätevästi aukeavat ulkoterät, jousiavusteiset 
pihdit sekä 13 muuta työkalua.
Ominaisuudet: 3 ruuvimeisseliä, irroitettava vyöklipsi, kärkipihdit, 
mitta, pullonavaaja, ripustuslenkki, ristipäämeisseli, sakset, sivu-
leikkurit, tölkinavaaja, veitsi ja viila. Pituus 9,7 cm ja paino 198 g      

  52,40 €
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KOLO KIULU + KAUHA
KOLO Kiulu ja Kauha ovat erottamattomia. Siksi ne myös 
pakataan yhteen. Kauha toimii kiulun kantokahvana ja ilman 
kiulua ei kauhalla olisi paikkaa, jossa maata. Ne eivät tee 
saunomisesta ikimuistoista, loista pimeässä tai tuoksu mille-
kään. Sen kuitenkin takaamme, että kiulu ei vuoda ja kauha 
kantaa. Materiaali: alumiini, kauhan varsi bambua. Kiulun 
tilavuus on 5 litraa ja kauhan kokonaispituus 41 cm. Väreinä 
musta ja valkoinen.

56,40 € 

Raikkaisiin saunahetkiin

SAUNASETTI
Ihana ekologinen setti saunaan; saunatuoksu, pesu-
harja ja hamam-pyyhe. Lord Nelson Victory Recycled 
hamam-pyyhe on ohut ja kaunis pyyheliina, joka kuivuu 
nopeasti. Hamam-pyyhe on valmistettu 70 % kierrätetystä 
puuvillasta. Pyyhkeen mitat: 90 x 150 cm. Kolo kylpyharja 
on joka käteen sopiva harja ekologisesta bambusta. Nys-
tadin Sauna valmistaa koivu-saunatuoksut kuivattamalla 
kotimaisia koivunlehtiä. Pakkaus siältää kolme tuoksu-
pussia.Tällä setillä toivotat virkistäviä saunahetkiä!

29,95 €

Lisää kotimainen koivu-sauna-
tuoksu muun tuotteen kanssa

á 7,50 €    

NAIMA TOILETTILAUKKU HAMPPUA
Ympäristöystävällinen kosmetiikkalaukku on valmistettu 100% 
ekologisesta hamppukuidusta. Laukussa on kaksi vetoketjullista 
taskua, joissa on kätevää säilyttää erilaisia kosmetiikkatuotteita.
Materiaali: 100% hamppukuitu
Mitat: 21 x 8 x 13 cm

6,20 €
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TAITTOHARJA PEILILLÄ
Kätevä taitettava hiusharja. Saatavana omalla logolla.

2,90 €

VIHTASETTI
Setti sisältää kotimaisen koivuvihdan, kaksi suosittua löylytuok-
sua (koivu ja eukalyptus, 10 ml) ja saunaharjan. Rento-sauna-
harja on valmistettu bambusta.

29,00 €

WESTPORT KYLPYTAKKI
Klassinen malli sopii naisille ja miehille. Kauluksen reunassa 
sininen tere. Koot: S/M ja L/XL. 100 % puuvillaa, 400 g/m2.

39,00 €

LORD NELSON FROTEEPYYHE SK41000
Ylellinen froteepyyhesarja 550 g silmukkafroteeta. Täydellinen lahja kaikil-
le, jotka nauttivat itsensä hemmottelusta tai kaipaavat ripauksen luksusta 
arkeen. Värit: 00 valkoinen, 03 hiekka, 04 nougat, 14 leijona, 20 vaalean 
pinkki, 23 roosa, 30 pinkki, 35 punainen, 36 terrakotta, 37 oranssi, 38 bur-
gundy, 44 vaalea lila, 46 violetti, 54 turkoosi, 55 royal, 57 vaaleansininen, 58 
mariini, 59 denim, 61 vaalea aqua, 63 omenanvihreä, 65 tummanvihreä, 95 
vaaleanharmaa, 97 tummanharmaa ja 99 musta.

30 x 50 cm 50 x 70 cm 65 x 135 cm 90 x 150 cm 

  4,40 € 8,00 €  17,50 € 26,50 €

SAUNALÄMPÖMITTARI LED-VALOLLA
Termostaattiohjattu saunamittari toimii yhdellä 9 V paristolla.
Saunan lämpötilan noustessa 50 - 60 asteeseen LEDit syt-
tyvät, ja sammuvat taas alle 40 asteessa. Toleranssi +/- 5 
astetta. Tehty Suomessa.

29,00 € 

LORD NELSON ZICK ZACK HAMAM-PYYHE
Lord Nelson Zick Zack hamam-pyyhe on ohut ja kaunis pyyhelii-
na, joka kuivuu nopeasti. Hamam-pyyhe on saanut vaikutteita 
Marokosta ja Turkista. Sitä voi käyttää laudeliinana, pyyhkeenä, 
pöytäliinana tai vaikka piknik-peitteenä.
Pyyhkeen mitat: 90 x 150 cm. Materiaali: 100 % Öko-Tex-sertifioi-
tu puuvilla. Värivaihtoehtoina tummansininen, harmaa, vihreä.

19,00 €
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KÄSIDESI
Käsidesi on kotimainen hoitava käsidesi, joka sopii toistuvaan 
käsien desinfiointiin. Sisältää ihoa hoitavia öljyjä. Kulkee käteväs-
ti mukana laukussa, repussa tai jopa taskussa. Hajustamaton. 
Vaikuttavana aineena etanoli.
Kokovaihtoehdot: 100 ml, 500 ml (myös pumppupullo).

Hinta esim. 100 kpl
100 ml   500ml

à 5,40 €  à 11,30 €

KASVOMASKI OMALLA TOTEUTUKSELLA
Laadukas kaksikerroksinen kasvomaski omalla designilla. Jousta-
vat korvanauhat ja EN-standardin mukainen kaksikerrosrakenne. 
Voidaan pestä 60°C. Hinta esim. 500 kpl

á 1,89 €   

Saatavana eri malleja!

KÄSIDESISUIHKE 100 ML
Käsidesi suihkepullossa sopii käsien putsauksen lisäksi myös 
kahvojen, kädensijojen tai muiden tavaroiden desinfiointiin. 
Sisältää etanolia 75%, vettä ja glyseriiniä. Hajustamaton. 
Hinta esim. 500 kpl

á 2,70 €

ENSIAPULAUKKU FIRST BOX
Raikkaanvalkoinen ensiapulaukku on pakattu vetoketjulliseen 
laatikkoon. Sisältää mm. teippiä, sidostarpeita, sakset ja laasta-
reita. Hyödyllinen lahja kotiin tai toimistoon!  
Laatikon koko 16 x 12 x 5 cm.

12,90 €

MINIKÄSIDESI 35 ML
Pienikokoinen käsidesi mahtuu kivasti  
taskuun ja on helppo kantaa aina 
mukana.  
Etanolipohjainen ja hajustamaton. 
Hinta esim. 500 kpl

á 2,40 €

HYGIENIA-AVAIN
Monikäyttöinen työkalu, jolla oven avaaminen ja napin paina-
minen onnistuu koskematta pintaa paljaalla kädellä.  
Antibakteerinen käsittely. Hinta esim. 500 kpl

á 0,99 €

AUTOMAATTINEN KÄSIDESIANNOSTELIJA
Laitteen infrapunaliiketunnistin säännöstelee kämmenille sopivan 
annoksen ainetta. Annostelijan säiliössä palaa valkoinen LED- 
valo, joten säiliössä olevan aineen määrä on helppo tarkistaa.
Tilavuus 330 ml, käsidesi ei sisälly hintaan.

12,50 €
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SAMMUTUSPEITE KÄRHÖ
Sininen kuosi. Koko: 120 x 180 cm.

19,00 €    

SAMMUTUSPEITE LAINE
Harmaa lainekuvio. Koko: 120 x 180 cm.

19,00 €    

Sammutuspeitteet  
myös omalla kuosilla.

Kysy lisää!

JALO HELSINKI OIVA SAMMUTIN
Oiva Toikan suunnittelema sammutin toimii tyylikkäänä  
osana sisustusta. Sammutinneste on spray-pullossa,  
jonka korkeus on 28 cm. Tilavuus 300 ml.

65,00 €

JALO HELSINKI LENTO PALOVAROITIN
Hauska kärpäsen mallinen palovaroitin. Sisältää 10 
vuoden litiumpariston. Helppo asentaa! Väreinä har-
maa, valkoinen, musta, pinkki  ja vihreä.

28,60 €

FIREPHANT JAUHESAMMUTIN 1 KG
Helppokäyttöinen ja hauskasti muotoiltu pieni jauhe-
sammutin joka kotiin. Sammuttaa kodin pienet palot. 
Korkeus: 279 mm, Ø 114 mm. Paloluokat: ABC.  
Teholuokat: 8A 34B C. Hyväksynnät: EN3, CE.

47,00 €

Turvallisuutta 
ja kaunista 

designia 
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CLIQUE STRETCH PREMIUM POLO

CLIQUE STRETCH PREMIUM POLO LADY

Laadukas pikeepaita kahdella helmiäisnapilla. Miellyttävän jousta-
va materiaali. Entsyymikäsittely antaa esikutistetulle materiaalille 
pehmeän ja sileän tunnun. Naisten mallissa 3 nappia. 215 g/m2

Materiaali: 95% puuvilla/5% elastaani (meleerattu harmaa: 80% 
puuvilla, 15% viskoosi, 5% elastaani).

Miesten koot: XS - 4XL
Naisten koot: S - 2XL

19,90 €  

PREMIUM OC ROUNDNECK SK021000

PREMIUM OC ROUNDNECK LADIES SK021001
Luomupuuvillainen college on valmistettu luomupuuvillasta ja 
kierrätetystä polyesterisekoitteesta. Collegessa pyöreä pääntie, 
raglanhihat sekä flatlock-koristesaumat. Collegen sivussa on 
kätevä vetokejullinen piilotasku! Paidassa harjaamaton sisäpuoli, 
vahvistettu niskasauma ja 1×1-resorit hihansuissa ja helmassa. 
Kätevä ratkaisu kuulokkeille.
Materiaali: 85 % luomupuuvillaa, 15 % kierrätettyä polyesteriä
Värit: tummansininen, meleerattu luonnonvalkoinen, meleerattu 
harmaa,  
meleerattu tummanharmaa, musta.

Miesten koot: XS – 3XL 
Naisten koot: XS – 2XL

32,00 €   

00 99 955 95 580 55 54 35 300 605 10565



Hinnat alv. 0 % 33Hinnat alv. 0 %

PURE WASTE HUPPARITAKKI
Pure Waste hupparitakki on valmistettu 70 % kierrätettystä puuvillasta 
ja 30 % kierrätetystä polyesterista. Raglan hihat ja metallinen vetoketju 
tekevät hupparista helposti puettavan ja mukavan käyttövaatteen. Hup-
paritakki on valmistettu vastuullisesti Intiassa. Ekologinen valmistustapa 
on säästänyt 8700 litraa vettä yhtä hupparia kohden.

Värit: harmaa, musta, valkoinen, tummanharmaa
Unisex koot: XXS – 4XL 

39,95 €   

PURE WASTE KANGASKASSI
Ekologisia arvoja kuvastava 100% kierrätysmateriaalista 
valmistettu kassi. Kierrätyskassi säästää 1100 litraa vettä 
jokaista kassia kohden. 
Materiaali on puuvillapolyesteri.
Koko 41 x 45 cm. Värit luonnonvalkoinen, navy ja musta.

4,95 € 

Pure Waste on kotimainen yritys joka 
hyödyntää tuotteissaan hukkamateri-
aaleja. Tuotantotapa säästää vettä ver-
rattuna tavallisiin puuvillatuotteisiin.
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NEUTRAL – ISO TWILL KASSI SK90003
Neutral – iso twill kassi on Reilun kaupan luomupuuvillasta val-
mistettu kestävä kassi pitkillä sangoilla. Kassissa on vahvikkeet 
kulutukselle alttiissa kohdissa.

Mitat: leveys  38 cm, korkeus  42 cm, pohja  7 cm, 
sankojen pituus  66 cm

6,58 €   

NEUTRAL T-PAITA SK61001

NEUTRAL T-PAITA LADY SK81001

NEUTRAL T-PAITA KIDS SK30001
Neutral t-paita on valmistettu 100 % orgaanisesta Reilun Kaupan puu-
villasta. T-paidassa pyöreä pääntie. Naisten malli on istuva ja muotoon 
leikattu vyötäröltä sekä hihoista. Miesten malli on istuva hartioilta ja 
hihoista. 

Miesten ja naisten malli saatavilla 30 eri värissä!

Naisten koot: XS – 2XL
Miesten koot kaikissa väreissä: S-3XL sekä valkoinen,  
vaaleanharmaa, musta ja navy: S-5XL
Lasten koot: 92/98, 104/110, 116/122, 128/134, 140/146, 152/158.

Lasten:  Aikuisten

11,95 €   13,95 €   

valkoinen

pinkkisininen

keltainen

luonnon-
valkoinen

oliivi

turkoosi

sinapin-
keltainen

harmaa

tumman-
vihreä

vaalean-
sininen

oranssi

musta

vihreä

minttu

punainen

navy

lime

vaalean-
punainen

viinin- 
punainen

No. ZHGO 034436                 Testex Zürich

License no. DK/016/049

100% CERTIFIED
ORGANIC COTTON

License no. 19007
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COTTOVER PITKÄHIHAINEN SK141020

COTTOVER PITKÄHIHAINEN LADY SK141019
Pitkähihainen T-paita, jossa pyöreä pääntie, kapeahko istuvuus ja 
pääntiessä tyylikäs resori. Materiaali: reilun kaupan luomupuuvil-
laa. Konepesu 60°. Paino: 160 g/m².  
Värit: valkoinen 100, l.valkoinen 105, keltainen 255, oranssi 290, 
pinkki 425, cerise 436, punainen 460, vihreä 645, taivaansininen 
725, royal 767, navy 855, violetti 885, harmaa 980, musta 990

Miesten koot: S – 4XL
Naisten koot: XS - XXL

 17,90 €   
Made with Fairtrade Cotton

990980885855767725645460436425290255105100

COTTOVER FARKKUPAITA SK141046

COTTOVER FARKKUPAITA LADY SK141035
Rento farkkupaita sopii moneen tilaanteeseen esimerkiksi chino- 
housujen kanssa. Miellyttävän pehmeä materiaali. Entsyymipesu an-
taa tuotteelle luonnollisen ja yksilöllisen ilmeen. Miehille Comfort- ja 
slim fit mitoitus, naisten mallissa muotolaskokset. Paino 185g/m². 
100% Reilun kaupan luomupuuvilla.

Miesten koot: 36 - 48
Naisten koot: 34 - 48

 54,90 €   
Made with Fairtrade Cotton
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kirkkaan-
keltainen 44

Paidat töihin ja 
vapaa-aikaan

VENICE 103 NAISTEN T-PAITA 
KINGS 106 MIESTEN T-PAITA
Klassinen t-paitamalli single jersey kampapuuvillaa. Pääntieresorin 
elastaani auttaa pääntien säilyttämään muotonsa. Materiaali: 100 % 
kammattua puuvillaa (155g/m²).
Vartalonmyötäinen naisten malli, jossa kanttinauhallinen pääntie. 
 
Lasten koot: 60, 80, 100, 120, 140, 160 
Naisten koot: XS-XXL. 
Miesten koot: S-3XL (4XL-6XL väreissä 28, 93 ja 99).
 
Lapset:

5,60 €

Aikuiset:

7,60 €

navy
28

01 92 93 32

44 5145

99 98 95 50 62 43

52 55 56 58 57 65 66 68

77 28 24 25 26  

26  

27  81 59

48

MADISON 210 MIESTEN HUPPARI  
MIA 211 NAISTEN HUPPARI
Collegetakki joustavasta sileästä neuletrikoosta, jonka sivu-
taskuissa ja rintataskussa tehostevärinen vetoketju ja ketjussa 
logovetimet. Hupussa korkea kaulanosuus sekä nyöri, jonka 
avulla voi säätää hupun etureunaa. Suosikkimalli!
Materiaali: 92% puuvillaa/8% elastaania, väri 94 on 67% puu-
villaa/25% viskoosia/8% elastaania (280 g/m²).

Naisten koot: XS-XXL. 
Miesten koot: XS-3XL.

57,90 €    

99 56 28 85 48 9401
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sininennavymustametallin 
harmaa

punainen kirkas 
oranssi

kirkas 
keltainen

TEKNINEN T-PAITA RUN 
TEKNINEN PAITA NAISILLE, MIEHILLE JA LAPSILLE
Tekninen T-paita Run on toiminnallinen paita Interlock-neulosta. Paita on materi-
aaliltaan 100 % polyesteria ja se on värjätty menetelmällä, joka on ympäristöys-
tävällisempi ja tarjoaa paremman värinkestävyyden. 
  
Lasten koot: 100, 120, 140, 160 
Naisten koot: XS-3XL. 
Miesten koot: XS-5XL.

5,95 €

koboltinsininen 14

punainen 65

musta 99mausteinen 
oranssi 43

tumma 
lime 53

navy 28

SANDY 348 NAISTEN TEKNINEN PIKEE

SOMERTON 347 MIESTEN TEKNINEN PIKEE
Pehmeä ja miellyttävä pikeepaita, jonka napit ja alempi nap-
pilista ovat tehosteväriset. Hihojen alla ja niskassa kauniina 
yksityiskohtina metallirenkaat sekä niskassa ja sivuhalkiossa 
koristenauha. Oikeassa hihassa silikonilogopainatus.
Materiaali: 100 % pesty polyesteri (200g/m2).
Miesten koot: S - 3 XL
Naisten koot: XS - XXL

23,90 €

valkoinen

vihreä
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34,90 € 27,80 €

ID CORE FULL ZIP HOODIE 0638

Klassinen vetoketjullinen huppari kengurutaskulla. Uudistunut 
muotoilu saa hupparin istuvuuden tuntumaan enstistäkin parem-
malta. Korkea kaulus ja kokopitkä vetoketju. Nyörit hupussa, ja 
resorit hihansuissa ja paidan helmassa. Vahvaa kangasta.  
Pehmeä harjattu sisäpuoli. 300 g/m²
Materiaali: 80% puuvilla, 15% polyesteri, 5% viskoosi

Miesten koot: S - 3XL 
Naisten koot: XS - 3XL

ID CORE HOODIE 0636

Korkeakauluksinen, vetoketjuton klassinen huppari suurella 
kengurutaskulla. Uudistettu muotoilu vahvalla kankaalla. Hup-
parin sisäpuoli on harjattu pehmeäksi. Hihansuissa ja paidan 
helmassa on resorit. Huppua saa kiristettyä nyöreillä. 300 g/m².
Materiaali: 60% puuvilla, 40% polyesteri.

Miesten koot: S - 3XL 
Naisten koot: XS - 3XL

ID CORE FULL ZIP HOODIE LADY 0639 ID CORE HOODIE LADY 0637

P SV MN OMH HH

VSHV M N
9,90 €

ID PRO WEAR T-PAITA CARE 0372

EU Ecolabel t-paita V-pääntiellä. Kaula-aukossa ja hihoissa on 
viimeistelty ja vahvistettu kangas. Hyvälaatuisesta ja kestävästä 
kankaasta valmistettu paita on miellyttävä käyttää. Laadukas 
materiaali 220 g/m² ja moderni malli. Esikutistettu korkeissa 
lämpötiloissa.
Materiaali: 60 % puuvilla, 40 % polyesteri
Värit: valkoinen, harmaa, vaaleansininen, navy ja musta.

Miesten koot: XS - 6XL 
Naisten koot: XS - 6XL

ID PRO WEAR T-PAITA CARE LADY 0373
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29,00 €

ID SEVEN SEAS PIKEEPAITA S600

Ylellinen ja eksklusiivinen napitettu pikeepaita. Kauniisti muo-
toiltu kaulus. Valmistettu pehmeästä ja korkealaatuisesta 
puuvillasta optimaalisen mukavuuden ja täydellisen istuvuuden 
varmistamiseksi. Paidan tyylikkyys sopii niin työpaikalle kuin 
vapaa- ajallekin. 180 g/m².
Materiaali: 100% joustava puuvilla.

Miesten koot: S - 3XL 
Naisten koot: S - 3XL

ID SEVEN SEAS PIKEEPAITA LADY S610

MNOMHV MT TP

39,95 €

ID OXFORD KAULUSPAITA 0270

Korkealaatuisesta puuvillasta valmistettu tyylikäs napitettu 
kauluspaita. Paidassa on pitkät hihat. Lankavärjätty Pinpoint 
Oxford- materiaali. Räätälöity malli. Easy Iron-materiaali joka 
kestä pesusta toiseen.
Materiaali: 100% puuvillaa, 130 g/m².
Värit: valkoinen, vaaleansininen ja vaaleansiniraidallinen.

Miesten koot: 37/38 - 49/50. 
Naisten koot: S - 4XL

ID OXFORD KAULUSPAITA LADY 0271

26,50€

ID GREEN LEAF FLANELLIPAITA 0204
Klassinen kestävä paita, jossa on värjätystä langasta valmistet-
tua, pehmeäksi harjattua puuvillaa. Paidassa on helposti suljet-
tavat painonapit ja kaksi käytännöllistä rintataskua. 
Materiaali: 100% puuvillaa, 180-190 g/m².
Värit: punainen, vihreä, sininen ja oranssi.

Kokovaihtoehdot: 37-50

V VSRVS
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49,50 €

ID NEULEFLEECE CARDIGAN 0852

Pehmeä harmaa fleecetakki, joka on viimeistelty tehosteyk-
sityiskohdilla. Täyspitkä vetoketju ja korkea kaulus. Takissa 
on kaksi vetoketjullista sivutaskua ja yksi tasku käsivarres-
sa. Saatavilla miesten ja naisten mallina.  
Kudottu fleece 300 g/m².

Miesten koot: S - 3XL 
Naisten koot: S - 3XL

ID NEULEFLEECE CARDIGAN LADY 0853
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59,90 €

ID KEVYT SOFT SHELL JACKET 0836

Todella kevyt sporttinen ID Tech®-materiaalista valmistettu  
joustava takki urheiluun tai viileisiin kesäiltoihin. Kaksi vetoketju-
taskua. Laadukas säädettävä huppu ja joustavat hihansuut.  
Moderni slim-malli joustavasta kankaasta. Paljon kokoja!

Miesten koot: XS - 6XL 
Naisten koot: XXS - 3XL

ID KEVYT SOFT SHELL JACKET LADY 0837
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 MATTERHORN POWER FLEECE MH-245
Power fleece, jossa oma mallinsa miehille ja naisille.  
Yksi vetoketjullinen sivutasku. Fleecessä on kaksi kerrosta; 
single jersey on yhdistetty fleeceen (polyesteri 220 g). Joustava 
ja sileä viimeistely.
Värivaihtoehdot: harmaa, sininen, punainen ja musta.

Miesten koot: XS - 4XL.
Naisten koot: 34 - 44.

34,70 €

35,00 €

MATTERHORN MH-127 NEULEFLEECE
Pehmeä ja rento vetoketjullinen neulefleece sopii niin ulos, kuin 
sisällekin. Saatavilla miesten ja naisten mallina. Valmistettu 
pehmeästä ja mukavasta polyesterista. Kaksi sivutaskua.  
210 g/m2.

Materiaali: 100% polyesterifleece

Miesten koot: XS - 3XL
Naisten koot: 34-44

N DG LG

55,90 €

TIKATTU FLEECETAKKI VUORELLA 0827

Eksklusiivinen tikattu fleecetakki joka on osin vuoritettu. Sopii 
myös tuuliseen ympäristöön. Laadukkaat yksityiskohdat. Veto-
ketjutaskut sivuilla. Sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön.  
Värit meleerattu harmaa ja meleerattu antrasiitti.

Miesten koot: S - 4XL 
Naisten koot: S - 4XL

TIKATTU FLEECETAKKI VUORELLA LADY 0826
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CRAFT ADV ESSENCE TEE  
LYHYTHIHAINEN JA PITKÄHIHAINEN  
NAISILLE JA MIEHILLE
Craft ADV Essence Tee on pehmeä ja funktionaalinen paita 
treeniin. Materiaali 93 % kierrätyspolyesteriä ja 7 % elastaania. 
Siirtää tehokkaasti kosteuden iholta ja sopii monenlaiseen 
intensiiviseen toimintaan. Istuvuus on mukava ja malli antaa 
tilaa liikkua. Mesh-detaljit lisäävät hengittävyyttä. Oikealla ve-
toketjullinen piilotasku.

Miesten koot: XS - 4XL
Naisten koot: XS - XXL

Lyhyt hiha     Pitkä hiha

29,00 €    35,00 €   

RECYCLED  RECYCLED  RECYCLED  RECY
CL

ED
  R

ECYCLED

360085104300 90003960 999097504100 3040 Lyhyt

8510 39603600 97509000 9990 Pitkä

CRAFT POLO PIKEE CLASSIC
Klassinen, mukavasti istuva pikeepaita, jonka hihassa kirjailtu 
logo. Materiaali funktionaalista polyesteriä, 160 g/m2. Siirtää 
tehokkaasti kosteuden pois iholta. 

Miesten koot: S - 4XL
Naisten koot: 34 - 44

35,00 €   
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CRAFT LEISURE CREWNECK
Craftn miellyttävä ja klassinen collegepaita jokapäiväiseen käyttöön.  
Paidasta löytyy oma mallinsa niin miehille kuin naisille ja se on valmistettu 
pehmeästä, joustavasta ja toiminnallisesta polyesteristä (215 g/m2). 

  49,00 €   

navy 395

musta 999

meleerattu  
harmaa 950

tumma meleerattu  
harmaa 975
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CRAFT LEISURE FULL ZIP HOOD
Craft Leisure Full Zip on joustava ja muotoiltu tekninen huppari 
aktiiviseen vapaa-aikaan. Oma mallinsa miehille ja naisille.  
Hupparissa on kaksi sivutaskua ja hupussa kiristysnyöri.  
Materiaaliltaan huppari on miellyttävän tuntuista ja pehmeää 
Flex-fleeceä (100 % tekninen polyesteri, 215 g/m2). 
Myös huputon malli! 

Miesten koot: S-4XL. 
Naisten koot: XS-XXL.

69,00 €   

tumma meleerattu 
harmaa 2975

meleerattu 
harmaa 2950

musta  
9920

valkoinen 
2900

Sweden Blue 
2336

meleerattu  
sininen 381200

navy  
2395

punainen  
2430

Craft Green  
2606

CRAFT CORE SOUL FULL ZIP HOOD
CRAFT CORE SOUL FULL ZIP HOOD LADY 

Pehmeästä ja miellyttävästä sekoitemateriaalista valmistettu 
huppari jokapäiviäiseen käyttöön. Materiaali on hieman jousta-
vaa, ja miellyttävä leikkaus antaa liikkumatilaa. Hyvältä näyttä-
vässä hupparissa on kaksi vetoketjullista taskua. 
Värit: musta, tummanharmaa, vaaleanharmaa ja navy.
Materiaali: 48% puuvilla, 47% polyesteri, 5% elastaani

Miesten koot: XS - 4XL 
Naisten koot: XS - XXL

CRAFT CORE SOUL FULL ZIP JACKET
CRAFT CORE SOUL FULL ZIP JACKET LADY

Rento ja tyylikäs jokapäiväiseen käyttöön suunniteltu huputon 
takki, joka on valmistettu pehmeästä ja miellyttävästä hieman 
joustavasta sekoitemateriaalista. Kaksi vetoketjullista taskua. 
Miellyttävä leikkaus antaa liikkumatilaa ja näyttää hyvältä. 
Värit: musta, tummanharmaa, vaaleanharmaa ja navy.
Materiaali: 48% puuvilla, 47% polyesteri, 5% elastaani

Miesten koot: XS - 4XL 
Naisten koot: XS - XXL

59,00 €

59,00 €

M TH VH N

Myös 

huputon 

malli!
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cool army 

city army 

ARMY -LIPPIS
Rento lippis kivoilla yksityiskohdilla. Kaksi eri mallia: City 
Army on saatavana koristetikkauksilla ja Cool Army koriste-
niiteillä. Väri musta.

 5,90 €

3D LIPPIS
Lippis 3D-brodeerauksella 100 % twillpuuvillaa, 6 paneelia. Koko 
toteutus räätälöitävissä. Kysy lisää!  
Hinta esim. 250 kpl

á 5,90 €

KALASTAJANLAKKI
Kalastajanlakki on tullut takaisin! Kesälakki saatavana eri 
väreissä ja omalla painatuksella tai brodeerauksella.

 2,90 €

TUUBIHUIVI OMALLA TOTEUTUKSELLA
Monikäyttöinen tuubihuivi omalla painatukselle. Myös 
eko-materiaalista. Saatavana nyt myös pienille määrille! 
Hinta esim. 500 kpl

à 2,90 €

SNAPBACK LIPPIS SK610
100 % twillpuuvillaa. 5 paneelia. Lipan värit: musta, punai-
nen, pinkki, turkoosi, keltainen, lime oranssi tai harmaa.

8,90 €

1,78 €

SQUAT RANNELOMPAKKO
Squat rannenauha vetoketjutaksulla. Pehmeä ja joustava ranne-
lompakko pysyy mukana esimerkiksi urheillessa ja työpaikalla. 
Materiaali 70 % polyesteri ja 30 % spandex. Leveys 9 cm.
Värit: violetti, musta, valkoinen, punainen, navysininen ja lime.
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SUKAT OMALLA TOTEUTUKSELLA
Joustavat pitkävartiset sukat saatavana omalla toteutuksella, 
esim. kuvio, väri ja logot. Saatavana myös muita malleja.
Materiaali: 100% puuvilla.
Hinta esim. 100 kpl

5,90 €

PYYDÄ TARJOUS OMASTA  
SOLMIONEULASTA!

SÄÄDETTÄVÄ VYÖ SK502
Vyö mustaa tai ruskeaa nahkajäljitelmää. Laadukas vegaa-
ninen materiaali. Koko on itse lyhennettävissä. Saatavana 
eri pituuksia. Merkkaus voidan tehdä soljen remmiin. Voi-
daan pakata lahjalaatikkoon.

 18,90 €

TASKUMATTISETTI SK922
Lahjasettiin pakattu taskumatti 240 ml ja pienet lasit 25 ml 
sekä kaatosuppilo. Materiaali ruostumaton teräs.

 11,90 €

OMA HUIVI TAI SOLMIO
Upeat silkkiset solmiot ja huivit omalla logolla. Materiaali 
100 % silkki. Kysy hintaa omalle erälle! 
Hinta esim. 100 kpl solmio

 17,90 €
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PHEEBS PUUVILLAKASSI SK120410
Pheebs puuvillakassi on valmistettu kierrätetystä puuvillasta 
(180g/m2). Sankojen pituus on 30 cm. 
Kierrätysmateriaalin vuoksi värien sävyissä saattaa olla vaihtelua.
Värit: musta, natural, royal, punainen, viininpunainen.
Mitat: 39 x 42 cm

FAIRTRADE PUUVILLAKASSI SK4008
Fairtrade puuvillakassi on luomupuuvillasta valmistettu kansain-
välisten Reilun Kaupan kriteereiden mukaan. Kassi on laadukas 
(160 g) ja siinä on lyhyet kahvat.
Mitat: 38 x 40 x 8 cm.

5,95 €   

2,80 €   

Saatavana myös 

pitkäsankainen 

malli SK4020!

PUUVILLAKASSI KIERRÄTYSMATERIAA-
LIA SK4009
Ympäristöystävällinen puuvillakassi (400 g) on valmistettu 
kierrätysmateriaalista.
Mitat: 38 x 40 x 8 cm. Kahvojen pituus 60 cm.  
Värit: grafiitinharmaa ja luonnonvaalea.

5,95 €
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RPET KASSI SK9441
RPET-kassi on valmistettu kierrätetyistä muovipulloista, ja siten 
ekologinen valinta. Pitkäsankainen kassi tuo julki yrityksen  
ekologisia arvoja. Kassin koko 38 x 42 cm.
Värit: tummansininen, musta, valkoinen, punainen ja keskisininen.

2,40 €   

RPET-JUMPPAPUSSI SK120461
Kestävä jumppapussi on valmistettu 100 % kierrätetystä, kuluttaja-
käytössä olleesta muovista, ja se auttaa vähentämään muovijätettä.  
Tilavuus: 9 litraa, kestää enintään 5 kg painon.  
Materiaali: 190T kierrätettyä PET-muovia.

2,90 €   

KESTO-, PAPERI- JA MUOVIKASSIT 
OMALLA TOTEUTUKSELLA

Kysy lisää
ja

pyydä tarjous!

NAIMA TOTE HAMPPUKASSI
100% hamppukuidusta valmistettu ostoskassi. Tuote on täysin 
kierrätettävissä sen ekologisuuden ansiosta. Laukku on erittäin 
ympäristöystävällinen vaihtoehto, sillä kuidun kasvatuksessa ei ole 
käytetty lainkaan lannoitteita tai torjunta- aineita.
Materiaali: 100% hamppukuitu
Mitat: 38 x 10 x 42 cm

8,74 €

EKOLOGINEN KUITUPAPERIKASSI
Kotimaisen Papticin kehittämä materiaali on joustava, 
monipuolinen ja roiskevedenkestävä. Siitä voidaan val-
mistaa kasseja, jumppareppuja tai vaikka toiletti- 
laukkuja. Valmistettu edullisesta selluloosakuidusta. 
Kysy lisää!



48 Hinnat alv. 0 %

CROSS TABLETTIOLKALAUKKU
Näppärä 600D polyesteriolkalaukku pehmustetulla tablettitaskul-
la. Laukun sisäpuoli on vuoritettu ja pehmustettu. Laukussa on 
kaksi etutaskua ja yksi vetoketjullinen tasku.
Materiaali: 600D polyesteri
Mitat: 22 x 27 x 4,5 cm

14,50 €

YORK OLKALAUKKU
Pieni trendikäs laukku, jossa on säädettävä olkahihna. 
Laukussa on vetoketjullinen säilytystasku ja vetoketjullinen 
etutasku. Materiaali: 600D polyesteri
Mitat: 16 x 22 x 4,5 cm

11,95 €

JUMPPAKASSI SHOOPY SK7208
Jumppakassi on materiaaliltaan 190T polyesteriä. 
Mitat: 36 x 40 cm.

2,40 €

turkoosi

oranssi keltainenharmaa punainen

pinkki

musta

valkoinen sininen navy limevihreä

FINLAND REPPU JA LIPPIS
Reppu ja lippis ulkoiluun tai fanikatsomoon.

19,00 €    REPPU 6,90 €    LIPPIS3,98 €

KOKOONTAITETTAVA RPET OSTOSKASSI
Kierrätetyistä RPET- juomapulloista valmistettu ostoskassi omal-
la designilla. Tukevat kahvat ja kokoontaitettava.
Mitat: 39 x 50 cm avattuna, 13 x 2 x 8 cm kokoontaitettuna.
Hinta esim. 500 kpl
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WESTPORT RPET-REPPU SK120449
Westport reppu 15” kannettavalle tietokoneelle. Laukun ulkopinta on 
valmistettu 14:sta kierrätetystä vesipullosta. Suuri päältä avattava 
päälokero, jossa on lokero 15” kannettavalle tietokoneelle, kiristys-
nyörit ja klipsikiinnitys. Pehmustetut verkko-olkahihnat ja edessä 
avoin liukutasku. Väri musta. 
Tilavuus: 35 litraa. 
Materiaali: 100 % RPET

56,70 €   

PEAK RPET-DUFFELILAUKKU SK12045000
Peak 21,5” -duffelilaukun ulkopinta on valmistettu 100 %:sti kier-
rätetyistä vesipulloista. Siinä on suuri päältä avattava päälokero, 
vedenkestävä pohjalevy ja täysin vuoritettu sisäpuoli. Suurentuva 
märkä-/kuivatasku ja irrotettava olkahihna. Väri musta.
Tilavuus: 48 litraa.
Materiaali: 100 % RPET

59,00 €   

ACTIVE LINE SPORTBAG BIG
Active Line Sportbag on kontrastiväreillä tyylitelty iso urheilukassi, 
jonka tilavuus on 35 litraa. Kassissa on kaksi etutaskua, pehmus-
tettu pohja ja sivut, pehmustettu kantokahva sekä säädettävä ja 
irrotettava olkaremmi. Kassin lyhyellä sivulla on viilennyslokero. Vä-
rivaihtoehdot: musta/keltainen, musta/oranssi, musta/rosa, musta/
sininen ja musta/harmaa.

30,00 €

LORD NELSON VIIKONLOPPULAUKKU JA TOILETTILAUKKU
Tyylikkäät laukut yhdessä tai erikseen. Eläväpintaisen viikonloppulaukun koko on 
53x15x41 cm. Klassinen vuorellinen toilettilaukku, jonka koko on 26x11x19 cm. 
Materiaalina canvas-puuvilla. Värit navy tai harmaa.

Toilettilaukku  Viikonloppulaukku

19,00 €      49,00 €   



50 Hinnat alv. 0 %

HEIJASTAVA HUOMIO-KAUPPAKASSI  
Heijastavasta polyesteristä valmistettu kassi erottuu 
tehokkaasti hämärässä. Pohjan musta tukikangas pitää 
kassin ryhdikkäänä. Kassissa on tukevat kahvat, joten 
sitä on hyvä kantaa painavampienkin ostosten kanssa.  
Mitat 34 x 42 x 14 cm.

6,70 €    

HEIJASTAVA JUMPPAPUSSI SK040165
Kätevä heijastavasta materiaalista tehty kassi.  Kiristys-
nyöri, vetoketjullinen etutasku ja kuminen läpivienti kuu-
lokkeille. 100 % polyesteriä, heijastava pinnoite. Heijastu-
sindeksi: 250. Tilavuus 10 l.

8,70 €    

Näkyvyyttä
tyylillä

HEIJASTAVA JUMPPAPUSSI  
Yksinkertaisuudessaan nerokas heijastava kassi, jota 
voi nyörien avulla kantaa myös selässä. Jumppapussis-
sa on suuri päälokero, joka suljetaan kiristysnyöreillä. 
Sopii jokapäiväiseen käyttöön salilta koulun penkille tai 
töihin. 
Mitat 33 x 42 cm.

7,60 €    

HEIJASTAVA REPPU SK040164
Tehty 600D polyesteristä, jossa on heijastusindeksil-
tään 250 oleva PU-pinnoite. Repussa on kaksi veto-
ketjulla avattavaa taskua ja pehmustetut olkahihnat.
Repun mitat: 29 x 18 x 42 cm.
Tilavuus: n. 21 litraa.

19.90 €
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PEHMOHEIJASTIN PAPUKAIJALUKOLLA
EU-hyväksytty heijastin voidaan kiinnittää papukaijalukolla. 
Heijastimeen tehdään oma painatus. Saatavissa useita mal-
leja.  

Hinta esim. 300 kpl 1-väripainettuna

á 0,78 €    

RÄPSYHEIJASTIN
Täyttää EU-standardin vaatimukset.
Hinta esim. 300 kpl 1-väripainettuna

 à 1,90 €

LOOP STRAP HEIJASTIN
Loop Strap heijastin on monikäyttöinen vaihtoehto perinteiselle 
heijastimelle joka on turvallisuutta lisäävä mainoslahja.
Avainrenkaalla varustetun papukaijalukon avulla heijastin on help-
po ripustaa esimerkiksi vetoketjuun, käsilaukkuun, reppuun jne.
EN13356 sertifioitu heijastin näkyy tehokkaasti pimeässä.

Heijastin sekä tuotteen taustakortti voidaan yksilöidä asiakkaan 
toiveiden mukaan.

á 1,40 €    

HEIJASTAVA VYÖLAUKKU SK9919
Vahvasti heijastava kätevä vyölaukku näkyy kauas. Vyölaukun 
voi säätää sopivalle kireydelle säädettävällä polyesterihihnalla. 
EN13356- sertifioitu. Vetoketjutasku.
Mitat: 35,5 x 14 cm

7,08 €
HEIJASTAVA REPPU SK6131
Kauas näkyvä vahvasti heijastava reppu. Repussa on vetoketjulli-
nen tasku ja mukavasti pehmustettu takaosa 600D polyesterilla. 
EN13356 sertifioitu.
Mitat: 22 x 10 x 39 cm

11,98 €

TURVALIIVI SK820
Heijastinliivi saatavana painettuna. Koot: XS – XXXL + lasten koot.
Kysy eri värejä. Pakattu pussiin.

3,90 €   
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EKOLOGINEN BERK-KUULAKÄRKIKYNÄ SK107384
Ekologinen Berk -kuulakärkikynä on ympäristöystävällinen kuulakärki-
kynä naksautusmekanismilla. Runko on biohajoavaa kierrätettyä pape-
rimateriaalia, ja sen väri voi siksi vaihdella. Maissimuovista valmistetut 
kärki ja klipsi saatavilla viidellä eri värivaihtoehdolla.

Esim  500 kpl  1000 kpl               2000 kpl

á 0,92 € á 0,79 €   á 0,67 €   

+ ALOITUSKULUT 46,00 €

EKOLOGINEN BELLO-KUULAKÄRKIKYNÄ
Ekologinen Bello-kuulakärkikynä on valmistettu kier-
rätetyistä muovipulloista. Kynän sävy on läpikuultavan 
vaaleansininen ja pinnassa kuviointi.
Yrityksen logo on mahdollista painaa klipsiin.

0,49 €   
+ ALOITUSKULUT 46,00 €

AVENA OLKIKYNÄ SK1192500
Avena kuulakärkikynä on valmistettu 60 % 
vehnän oljesta. Rungon pintastruktuuri tekee 
kynästä mielenkiintoisen. Painatus mahdollis-
ta tehdä klipsiin.

0,48 €   

COFFI-KUULAKÄRKIKYNÄ SK1192001
Coffi-kuulakärkikynän muoviin on sekoitettu 30 % jau-
hettua kahvia. Suomumainen kuvionti tekee pinnasta 
eläväisen.
Yrityksen logo on mahdollista painaa klipsiin.

0,46 €   
+ ALOITUSKULUT 46,00 €

Ekologisempi  
toimisto

+ ALOITUSKULUT 46,00 €

MUISTIKIRJA A5 SK9684
A5 kokoinen muistikirja on valmistettu kierräteyistä materiaaleista.  
80 viivallista sivua sekä yhteensopiva kuminauha ja nyöri.
Värit: oranssi, punainen, sininen, valkoinen, lime ja musta.

4,40 €   



Hinnat alv. 0 % 53Hinnat alv. 0 %

COSMOS BLUETOOTH® -KAIUTIN SK12410000
Cosmos Bluetooth® -kaiutin saa varmasti jokaisen huomion! Kaiu-
tinrunko on valmistettu aidosta bambusta, ja 3 W:n ulostulo tuottaa 
kristallinkirkasta ääntä, joka voit kuunnella noin kaksi tuntia maksi-
miäänenvoimakkuudella.  
Kaiuttimessa on myös FM-radioviritin, mikro-SD-kortin tulo ja USB-lii-
tin. Sisäänrakennetut musiikin säätimet ja mikrofoni hands free -käyt-
töä varten. Bluetooth-versio 4.2, jonka kantama on 10 metriä.

15,70 €   

KOTIMAINEN VISAKOIVUKYNÄ
Kotimainen visakoivusta veistetty kuulakärkikynä. Kullan- 
väriset yksityiskohdat ja puusta tehty alusta.

19,80 €   

VEHNÄOLKIKYNÄ
Kuulakärkikynä on 50% vehnäoljesta valmistettu laadukas kynä 
napsautusmekanismilla ja hopeisilla yksityiskohdilla. Sininen 
muste.

à 0,69 €

Esim 500 kpl

3-IN-1 KIERRÄTYSKASSI RPET 
3-in-1 kierrätyskassi RPET on kierrätetyistä PET- juomapulloista 
valmistettu näppärä ja kokoontaittuva kierrätysastia toimistolle 
tai kotiin. Setti sisältää kolme RPET-kuitukankaasta valmistettua 
toisiinsa liitettävää kahvallista keräykassia. Kasseja yhdistää 
tarranauha ylä- ja alareunasta sekä koukku. Näin keräät helposti 
yhteen paikkaan paperin, muovin ja lasi- sekä metallitölkit. Sopii 
käytettäväksi yhdessä tai erikseen.
Yhden astian koko 45 x 30 x 30 cm.

  10,90 €   

 8,50 €   

OLKIPINTAINEN MUISTIKIRJA A5 SK9327
Nevada A5 olkipintainen muistikirja. Sisältää yksilöitävän metallilaatan 
johon voi tehdä logo merkkauksen laserkaiverruksella. 192 viivoitettua 
sivua. Paperi on FSC-merkittyä. Toimitetaan pahvisessa lahjakuoressa.

PUHEENJOHTAJAN NUIJA VISAKOIVUA
Kotimaisesta visakoivusta valmistettu puheenjohtajan nuija.
Pituus noin 25 cm. Myös kaiverrettuna.

39,00 €   
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MUISTIKIRJASETTI SK5155076
Muistikirjasetti sisältää pienen muistikirjan, kosketus-
näyttöpäisen kuulakärkikynän sekä nahkaisen avaimen-
perän. Setti on pakattu tyylikkään mustaan lahjarasiaan, 
jonka mitat ovat 24 x 16,5 x 2,8 cm.  

   13,10 €     

MUISTIKIRJA A5 ANOTE
Kovakantinen muistikirja, jossa on joustava suljin ja 96 arkkia 
viivoitettua paperia. Kannessa pehmeä viimeistely. Väreinä lai-
vastonsininen, musta, sininen, punainen, harmaa, valkoinen, 
vaaleansininen, lime ja oranssi. Kysy lisää värejä.

 5,20 €

MUISTIKIRJA OMALLA TOTEUTUKSELLA
Muistikirjojen viimeisimmätkin yksityiskohdat on valittavissa kan-
sien lakkauksesta aina kierteiden väriin.
Esimerkiksi A5-kokoinen muistikirja sisä- ja ulkokannet painettuna 
omalla kuvalla, sisäsivut viivoitettuna sekä kotisivuosoitteella ja 
kannet mattana tai kiiltävänä

500 kpl  1000 kpl  3000 kpl 

  à 3,98 € à 3,49 € à 2,98 €

Työvälineet kuntoon

musta

laivastonsininen

punainen

valkoinen

oranssi

vaaleansininen

tummansininen

lime
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MONIKÄYTTÖINEN MIKROKUITULIINA-HIIRIMATTO
Monikäyttöinen mikrokuituliina-hiirimatto on yhtä aikaa sekä hiirimat-
to että mikrokuituliina. Pohjan antislip-silikonikuplat pitävät hiirimaton 
paikallaan. Liinan saa suorilla tai pyöristetyillä kulmilla sekä reunat 
tasaisella tai siksak-viimeistelyllä.

Hinta esim. 300 kpl

á 2,95 €    

DATA BLOCKER
USB data blocker suojaa dataa julkisilla latauspisteillä, kuten lento-
kentillä, hotelleissa ja kahviloissa. Blocker mahdollistaa latauksen, 
mutta estää datan siirron. Värivaihtoehdot: valkoinen, musta.

á 3,78 €    

WEBKAMERAN SUOJUS
Suojaa webkamera hakkereilta liimattavalla luukulla, jonka voit avata 
kun kamera on käytössä. Autamme designin suunnittelussa! 
Pakkauksessa muovinen suojus ja taustapahvi omalla painatuksella.
Erilaisia avausmekanismeja ja kokoja.

Hinta esim. 500 kpl

à 1,78 €

NÄYTÖNPUHDISTAJA OMALLA TOTEUTUKSELLA
Näytönpuhdistaja on helppokäyttöinen pieni liina, joka sopii kaikille 
näytöille. Se voidaan kiinnittää aina uudelleen esimerkiksi puhelimen 
takakanteen. 

Hinta esim. 500 kpl 38 x 30 mm

à 0,98 € 

PRIVACY SETTI
Webkameran suoja kiinnitetään tarralla tietokoneen webkameran
päälle. Webkameran suoja nimensä mukaisesti suojaa webkameraasi 
hakkereilta peittämällä kameran linssin alleen.
Mic block estää puheen joutumisen kolmansien osapuolien
käsiin. Data blocker suojaa puhelintasi tai tablettiasi, kun lataat
sitä USB-portin kautta. Brändin mukainen kokonaistoteutus.

Hinta esim. 1 000 kpl

 á 7,90 €
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PRIXTON LANGATTOMAT KUULOKKEET
Langattomat kuulokkeet Bluetooth 5.0 yhteydellä. Kantoetäisyys 
10 metriin saakka. 350 mAh latauskotelo jossa kumimainen pin-
ta. Kummankin kuulokkeen teho 45 mAh ja toimitinta-aika n. 4-5 
tuntia. Sisäänrakennettu stereo hands-free toiminto. 
Väri: valkoinen tai musta.

29,00 €   

SCX.DESIGN MUISTIKIRJA VARAVIRRALLA
Valaistulla logolla varustettu muistikirja 4 000 mAh:n varavirtaläh-
teellä, jossa on integroitu 3-in-1-kaapeli (Type-C, Android, iPhone). 
Tulo: 5 V / 1 A. Lähtö: 5 V / 2A. Magneettinen hihna valaistuu, kun 
muistikirja avataan. Tämä toiminto toimii yhdellä latauksella jopa 
25 päivän ajan! Irrotettavassa A5-muistikirjassa on 30 sivua. Toimi-
tetaan lahjapaketissa, jossa on magneettinen sulkumekanismi ja 
joka on valmistettu kierrätetystä paperista. Polyuretaani PU-päällys-
tettyä pahvia.

47,60 €   

PRIXTON ANC KUULOKKEET
Korkealaatuiset Prixton 1PA06690 vastamelukuulokkeet. Sisään-
rakennettu Active Noise Cancellation- toiminto (ANC), joka vähen-
tää huomattavasti ulkopuolelta tulevaa melua parhaan kuuntelu-
kokemuksen varmistamiseksi. Kuulokkeissa on kontrollointinappi, 
jonka avulla pääset helposti kaikkiin toimintoihin. Bluetooth® 5.0, 
kantomatka jopa 10 metriä. Kuulokkeet ovat taitettavat. Mukana 
erillinen aux- johto. 

49,00 €

SCX.DESIGN C19 ECO 3-IN-1 KAAPELI
FSC-hyväksytystä puusta tehty yhdistelmäkaapeli valaistulla omalla 
logolla ja kolmella liittimellä (C-liitin/micro-USB/iPhone). Johdot on 
valmistettu RPET-kierrätysmateriaalista. Kaapelilla voi ladata kol-
mea laitetta samanaikaisesti. EUROPE EUIPO -patentti.

14,90 €   

LANGATON LATAUSALUSTA SK9821
10 000 mAh alumiininen varairtalähde, jonka pohjassa olevat 
imukupit pitävät alustan paikallaan myös matkustamisen aikana. 
Langaton 2A ulostulo mahdollistaa nopean latauksen. Yhteenso-
piva myös uusimman MacPro® kannettavan tietokoneen kanssa. 
Värivaihtoehdot: musta, mattahopea.

35,95 €   
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TWIST MUISTITIKKU
Muistitikku, jossa on suojus kääntömekanismilla. Muistitikku 
saatavana omilla väreillä ja haluamallasi muistimäärällä.

Hinta esim. 300 kpl 

  á 4,95 €

THINNY LANGATON LATURI SK
Todella kevyt ja ohut langaton latauskaapeli. Voit ladata puhe-
limesi nopeasti asettamalla sen pyöreän latausalustan päälle. 
Yhteensopiva uusimpien Androir- iPhone# 8, X sekä uusimmille 
versioille. Saatavilla mustana ja valkoisena.

DC 9V/1.1A Latausteho 10W.

13,96 €

FOLK NAPPIKUULOKKEET
Kahden TWS 5.0 langattoman nappikuulokkeen setti. Kuulokkei-
den soittoaika on noin 3 tuntia lataamisen jälkeen. Sisältää micro- 
USB - kaapelin. Kuulokkeiden mukana tulee langaton ladattava 
säilytysrasia mAh 400 paristoilla, joka toimii myös kuulokkeiden 
latauslaitteena.

32,90 €

KULJETUSKOTELO MUISTITIKULLE SK348798 
Kuljetuskotelo vetoketjulla muistitikuille, korteille, puhelimelle ja 
monelle muulle tavaralle!
Mitat: 16 x 9 x 2,5 cm.

4,40 €   + PAINATUS

HIIRIMATTO OMALLA PRINTILLÄ SK9833
Hiirimatto omalla kuvioinnilla, pohja kumia joka estää liukumisen.  
Koko 18cm x22cm. 
Esim. 100 kpl

2,15 €   
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RFID-SUOJAKORTTI SK944108
RFID-suojakortti on pankkikortin kokoinen kortti, mikä asetetaan 
luottokorttien kanssa lompakkoon. Suojakorttiin on  
tehdään oma painatus.
Hinta esim. 300 kpl painettuna

á 2,42€   

NAHKAINEN RFID KORTTIKOTELO SK625119
Lompakossa on alumiininen etäluvulta suojattu korttikotelo, jonka  
päällä on nahkaiset kannet. Värivaihtoehdot: turkoosi, navy, pinkki,  
punainen, ruskea, kulta, hopea, musta ja valkoinen.  
Kysy myös muita värivaihtoehtoja!

RFID

12,00 €   

RFID

ALUMIININEN RFID KORTTIKOTELO SK944108
Alumiinista valmistettu korttikotelo on suojattu etäluvulta. Kote-
loon mahtuu kerralla kuusi korttia. Alareunan painike nostaa kortit 
helposti saataville. Mitat: 6,2 x 9,5 x 0,9 cm. Värit: sininen, punai-
nen, musta, navy, oranssi, vihreä, hopea ja shampanja.

Hinta esim. 100 kpl kaiverrettuna

RFID

á 7,90 €   

KÄYNTIKORTTI-/LUOTTOKORTTIKOTELO 
Irrotettava sisusta erillisillä taskuilla. Metallireuna kannessa.

3,90 €  

NAHKAINEN KÄYNTIKORTTIKOTELO
Mustaa nahkaa muovitaskulla.

  4,70 €  

KÄYNTIKORTTI-/LUOTTOKORTTIKOTELO SK14
Aluumiinikotelo, jonka kannessa musta nahkaviimeistely.

  0,90 €  
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SK5006
2,90 €

SK5008
2,90 €

SK5001 
2,90 €

SK5002 
2,90 €

SK5005 
2,90 €

SK5003 
2,90 €

Kaikki avaimenperät saatavana laserkaiverruksella.
TE

R
ÄS

AV
AI

M
EN

PE
R

ÄT

VETOKETJULLINEN A4 KANSIO SK92068
Tekstiilipintainen tyylikäs kansio, jossa kulkevat mukana pientavarat 
ja muistiinpanovälineet. Koko 259 x 336 x 27 mm. Etukannen laatta 
voidaan kaivertaa. Värit vaaleanharmaa ja siniharmaa.

12,00 €   

TERÄKSINEN KÄYNTIKORTTIKOTELOSETTI SK01 
Lahjapakkauksessa.

9,70 €  
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KAULANAUHA
Esim. 300 kpl kaulanauha 1-väripainatuksella ja peruslukoilla

à 1,59 €   
VALITSE SOPI-

VA KIINNITYS-

MEKANISMI.

1 - 2 cm 
nauhaan

1 - 2,5 cm 
nauhaan

solki 1 - 2,5 cm 
nauhaan

solki 2,5 cm 
nauhaan

solki 2 - 2,5 cm
nauhaan

1 - 2,5 cm 
nauhaan

1 - 2,5 cm 
nauhaan

1 - 2,5 cm 
nauhaan

klipsi 1 - 2 cm 
nauhaan

klipsi

1 - 2 cm 
nauhaan

1 - 2 cm 
nauhaan

kiinnityslenkkiklipsi PVC
muovitaskuun

metallinen 
liitin

jojo

rengas

RPET SUBLIMAATIOKAULANAUHA
Kierrätetystä PET- muovista, eli kierrätetyistä muovipulloista 
valmistettu sublimaatiokaulanauha. Saatavilla eri kiinnike- 
vaihtoehtoja. Niskaan lisätään turvalukko.

 à 1,79 €   

Hinta esim. 300 kpl papukaijalukolla 15 mm
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VARASTOSSA OLEVAT LIPPUPINSSIT 

à 1,98 €

SUOMIPINSSI

1,48 €

LEIJONA-PINSSI
Mitat: 2,5 x 1,8 cm.

2,30 €

TILAUKSESTA MYÖS MUUT MAAT.

Suomi–Vietnam Suomi–Uruguay Suomi–Iran

Suomi–Bulgaria

Suomi–Myanmar

Suomi–Latvia Suomi–Liettua

Suomi–Irak Suomi–Kambodza

Suomi–Brasilia Suomi–Afganistan

Suomi–Kreikka

Suomi–Singapore

Suomi–Viro

Suomi–Qatar

Suomi–Tsekki

Suomi–Japani Suomi–Etelä-Afrikka Suomi–Kanada

Suomi–Filippiinit

Suomi–Luxemburg

Suomi–Malesia

Suomi–Portugali

Suomi–TanskaSuomi–Ruotsi

Suomi–Espanja Suomi–ItaliaSuomi–Belgia

Suomi–EU

Suomi–
Arabiemiirikunnat

Suomi–Israel Suomi–Norja Suomi–Englanti

Suomi–Puola

Suomi–Etelä-Korea

Suomi–Venäjä

Suomi–Itävalta

Suomi–Sveitsi Suomi–Thaimaa Suomi–Saudi-Arabia Suomi–
Uusi-Seelanti

Suomi–Kiina

Suomi–Slovakia

Suomi–Intia

Suomi–Ranska

Suomi–Indonesia

Suomi–Saksa

Suomi–USA

Suomi–Alankomaat

Suomi–Turkki Suomi–Taiwan

Suomi–Australia

Suomi–Romania

PYYDÄ TARJOUS OMASTA PINSSISTÄ!

TOIMITUSAIKA 2 - 4 VIIKKOA.
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KOSKETUSNÄYTTÖKYNÄ MOOI
Metallinen laadukas kynä kosketusnäyttöpäällä. 
Mitat: Ø 10 mm, 140 mm x 10 mm 

Hinta esim. 500 kpl kaiverrettuna

 à 0,59 €    + aloitustyö 46,00 €

KOSKETUSNÄYTTÖKYNÄ COSMO SLIM
Metallinen laadukas kynä kosketusnäyttöpäällä.  
Mitat: Ø 8 mm, 140 mm x 8 mm

Hinta esim. 500 kpl kaiverrettuna

 à 0,57 €    + aloitustyö 46,00 €

KOSKETUSNÄYTTÖKYNÄ BOND  
Metallinen laadukas kynä kosketusnäyttöpäällä.  
Mitat: Ø 8 mm, 140 mm x 8 mm

Hinta esim. 500 kpl kaiverrettuna

 à 0,57 €    + aloitustyö 46,00 €

KOSKETUSNÄYTTÖKYNÄ BELLO
Metallinen laadukas kynä kosketusnäyttöpäällä.  
Mitat: Ø 8 mm, 140 mm x 8 mm 

Hinta esim. 500 kpl kaiverrettuna

 à 0,89 €    + aloitustyö 46,00 €

Kyniä kaikkiin tarpeisiin

musta  
harmaa  
punainen  
sininen  
tummanvihreä  
valkoinen  
navy

musta  
harmaa  
oranssi  
punainen 
sininen  
tummanvihreä  
valkoinen 

musta  
harmaa  
oranssi  
punainen 
sininen  
tummanvihreä 

musta  
punainen
sininen
turkoosi
vaaleanpunainen
vaaleanvihreä
violetti
valkoinen
keltainen
harmaa
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vaalean vihreä

KOBI LUX KUULAKÄRKIKYNÄ KAIVERRUKSELLA
Esim  500 kpl 1000 kpl  

TORO LUX KUULAKÄRKIKYNÄ KAIVERRUKSELLA
Esim  500 kpl 1000 kpl  

musta

sininen

vihreä

oranssi

pi
nk

ki

punainen

valkoinen

keltainen

á 1,24 €   

á 0,87 €   

á 1,16 €   

á 0,69 €   

+ aloitustyö 46,00 €

TIKO KUULAKÄRKIKYNÄ KAIVERRUKSELLA
Esim  500 kpl 1000 kpl  

valkoinen

musta

vihreä

vaalean sininen

sininen

hopea

teräs

vi
ol

et
ti

oranssi

punainen

á 0,58 €   á 0,56 €   + aloitustyö 46,00 €

STAR KUULAKÄRKIKYNÄ KAIVERRUKSELLA 
 
Mitat: Ø 10 mm, 145 mm x 10 mm 
 
Hinta esim. 500 kpl kaiverrettuna 

  à 0,68 €    + aloitustyö 46,00 €

ZOE KUULAKÄRKIKYNÄ KAIVERRUKSELLA 
 
Mitat: Ø 10 mm, 135 mm x 10 mm 
 
Hinta esim. 500 kpl kaiverrettuna 

  à 0,76 €    + aloitustyö 46,00 €
musta  
harmaa  
oranssi  
punainen 
tummansininen 
sininen 
tummanvihreä
vaaleanlila
violetti

musta   
punainen  
sininen  
tummanvihreä  
valkoinen

valkoinen

musta

sininen

oranssi

punainen

hopea

vihreä

keltainen

pinkki

violetti
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3,70 €   

à 0,31 €

QUATRE CHOCOLAT SUKLAAT
Saatavana kaksi eri makua: Quatre Milk, eli perinteinen mai-
tosuklaa, ja Quatre Dark, eli tumma suklaa. Neliönmuotoinen 
suklaapala käärittynä foliopaperiin, jonka ympärillä omalla pai-
natuksella varustettu paperi. Paperin pohjaväri on valkoinen ja 
sille voidaan painaa esim. logo tai valokuva. 
Vähimmäistilaus 2400 palaa. Valmistetaan 2400 palan erissä.
Säilyvyys: n. 12 kuukautta.
Esim. 2400 kpl painettuna

KARKKIASKIT
Makuvaihtoehdot: hedelmäpastilli, lakritsipastilli, minttupastilli, 
kova minttu ja kermatoffee.
Rasiat painetaan 4-väripainatuksena.
Vähimmäistilaus: 500 kpl/maku ja painatus. Valmistetaan 250 
rasian erissä. Rasiassa on n. 20 grammaa makeisia.
Säilyvyys: n. vuosi.
Esim. 500 kpl painettuna

á 0,81 €  

PYÖREÄ MINTTUKARKKIRASIA SK501120
Rasian mitat: 45 x 15 mm. Paino: 35 g.
Värivaihtoehdot: tummansininen, vaaleansininen, tummanvihreä, 
keltainen, oranssi, punainen, pinkki, vaaleanharmaa, hopea, kulta, 
musta ja valkoinen. Kysy myös muita makuja!

Makeiset

KARAMELLIT OMALLA LOGOLLA
Useita eri makuja: 
02006 suklaatäytteinen minttu
02015 jauhetäytteinen lakritsi
02017 jauhetäytteinen vadelma/lakritsi
02024 jauhetäytteinen mansikka/lakritsi
02060 makusekoitus (hedelmäsekoitus, toffeeminttu, toffee ja 
lakritsi)
02001 hedelmäsekoitus (sis. vadelma, päärynä, appelsiini ja sitru-
una)
02016 Bregmos-lakritsisekoitus
Painatus max. neljällä PMS-värillä tai CMYK-toteutuksena 
valkoiselle tai hopeiselle käärekelmulle.
Minimitilaus: 30 kg.
Pakkaus: 2,5 kg:n pussi/10 kg per pakkaus.
Säilyvyys: n. 1 vuosi.
Esim. 30 kg 1-väripainettuna

16,40 €   /KILO

0200102060

02006 02015

02016

02017 02024

PYYDÄ TARJOUS 

OMASTA TOTEU-

TUKSESTA!

à 0,31 €
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EMMA-MUKI
Mustana tai valkoisena. Valittavana kiiltävä ja matta-
pinta. Korkeus 80 mm ja halkaisija 80 mm. Tilavuus 
2,5 dl. Painettavissa kummallekkin puolelle keskelle 
tai ympärijuoksevana sublimaatiopainatuksena.

3,95 €   

ILONA-MUKI
Keraaminen muki, jonka tilavuus on 300 ml. Voidaan painaa mo-
lemmille puolille tai ympäri. Myös sisäpuolelle, sisäpohjaan, ulko-
pohjaan sekä kahvaan. Voidaan myös nimikoida. Värit keltainen, 
sininen, oranssi, punainen, musta ja valkoinen.

3,95 €  €   

VICTOR-MUKI
Valkoinen keraaminen siro muki, jonka tilavuus on 240 
ml. Voidaan painaa sekä logo että koko kuosi mukin 
ympäri.

4,50 €   

PAHVIKUPPI OMALLA PAINATUKSELLA
Pahvimukeja on saatavana eri malleja: yksiseinäinen, 
tuplaseinäinen ja thermokuppi. Koot 100-400 ml. 
Omalla painatuksella. Valittavana myös ekomateria-
lista valmistettu helposti maatuva kuppi tai perintei-
nen pahvimuki. 
Hinta esim. 10 000 kpl 200ml logolla

0,10 €   
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PUULAATIKKO SK01
Mitat: 36 x 13 x 5 cm.

3,90 €     

PUULAATIKKO SK07
Mitat: 11 x 7 x 5 cm.

1,80 €     

PUULAATIKKO SK08
Mitat: 14,5 x 11 x 8,5 cm.

2,80 €     

PUULAATIKKO SK09
Mitat: 17,5 x 13,5 x 11,5 cm.

3,80 €     

PUULAATIKKO SK06
Mitat: 19 x 13 x 9,5 cm.

4,60 €     

PUULAATIKKO SK10
Mitat: 13,5 x 13 x 13 cm.

4,70 €     

PUULAATIKKO SK05
Mitat: n. 36 x 30 x 10 cm. Irroitettavat väliseinät.

7,80 €     

1) 0,90 €

2) 1,90 €

3) 2,20 €

SINISET LAHJALAATIKOT  
1. Mitat: 10 x 8 x 10 cm
2. Mitat: 31,5 x 24,5 x 2,5 cm
3. Mitat: 42,5 x 30,5 x 3 cm

Myös  

kaiverrettuna



NYT SYÖDÄÄN KOTONA!

Korkealaatuiset gourmet Greenomic herkut tuotetaan perinteisin menetelmin tarkoin valkoiduilla  
pientilallisilla.

•  Kreikkalainen neitsytoliviiöly 250 ml (13 makua) on monikertaisesti palkittu. Tyylikäs desing    
 lasipullo aidolla puukorkilla sopii hyvin esille ja tarjoiluun. 
• Alkuperäinen Italilainen luomu pasta on tuotettu Umbrian aluella perinteisellä ”Al bronzo”    
 menetelmällä, jolloin pastan pinta saadaan karkeaksi, saavutetaan paras makuelämys. Perinteisen   
 pastan lisäksi 5 eri makua. Koot 500 g ja 250 g.
• Pesto from Liquria 135 g on täydellinen mm. pastan kanssa. Kahdeksan  
 ainutlaatuista makua on valmistettu hienoimmista aineosista.
• Aceto Balsamico di Modena 250 ml hurmaa pehmeällä 12 eri maulla. Valmistettu perinteisellä   
 valmistumenetelmällä tammitynnyreissä vähintään vuoden ajan kypsyttämällä. Viimeistelee    
 salaatin, kastitteet, juustot tai jäätelöannokset. Tyylikäs desing lasipullo puukorkilla ja kaatimella.
• Deips Desing Edition mausteet tyylikkäissä keramiikka/korkki purkeissa,  
 tulevat maailman maustetukuilta. 20 eri makua. 

Kerro meille toiveesi, autamme sinua löytämään juuri sopivat herkut!

Herkut kesäkeittiöön/grillaukseen
Pesto (Arrabbiatta) 135 g. Pesto (Aglio olio  
peperocino) 135 g. Garlic oliiviöljy 250 ml.  
Smoke BBQ suola 75 g. Smoked paprika 60 g.
Pakkaus: kartonkilaatikko + pehmusteet. 
48,75 €/ kpl (24 kpl)

Hinta alv 0 %. Kotimaan rahti lisätään.






