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Pakkaamme ja toimitamme kaikki 
lahjat myös suoraan saajalle

TYÖMATKAILIJAN SETTI
Käytännöllinen setti sisältää sailor-mallisen kotimaisen merino-
villapipon, kestävän varavirtalähteen 5000 mAh suurtiheysakulla 
sekä vedenpitävän repun, jossa hyvät taskut mm.läppärille ja 
mukavat pehmusteet.

  49,50 €   

SARPANEVA TERMOSMUKIT 2 KPL JA GLÖGI
Sarpaneva termoslasit 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. Mukana alkoholiton maukas punavinipohjainen 
Blossa glögi, jonka maussa kardemummaa, inkivääriä ja neilikkaa. 

34,90 € 29,90 €

LAUTAPELISETTI
Vuoden peli-palkinnon voittanut Carcassonne on perhepelien 
aatelia, nyt tyylikkäässä sinisessä 20 v -juhlaboksissa. Mukavaan 
lauta- peli-iltaan sopii mukaan herkullisen suklainen Foodin raaka-
kaakaojauhe 250 g, josta valmistat kuumat kaakaot hetkessä.

  38,50 €   
KAAKAOSETTI
Lämmin setti sisältää laadukkaan kotimaisen mustan trikoopipon, 
tyylikkään Iceland-termospullon sekä herkullisen suklaisen Foodin 
raakakaakaojauheen 250 g. Eri merkkausvaihtoehtoja. 

  29,50 €   

KUKSA JA VILLASUKAT
Ulkoilijalle sopiva setti sisältää kotimaiset villasukat villasekoitem-
ateriaalia sekä kaksireikäisen kuksan. Eri merkkausvaihtoehtoja. 

   34,80 €   

Lasit ja glögi           Lasit
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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 €   

HAMPURILAISSETTI
Näillä valmistat premium-burgerit kotona. Prässillä pystyt tekemään 
nopeasti hyvännäköisiä pihvejä. Mukana maistuva karamellisoitu puna-
sipulihilloke 310g ja maustemylly lihalle 230g. 

37,50 €   

FOODIN TULIAISSETTI
Foodinin terveellisiä herkkuja ja Vietnamilaista vastapaahdettua 
kahvia kaunissa paketissa. Sisältää 150 g keskipaahtoista kahvia 
omalla etiketillä sekä Foodinin kotimaisia herkkuja: luomu lakritsi-
taateleita 170 g ja appelsiini-, minttu- ja hasselpähkinä-raakasuk-
laalevyn. Ota mukaan tapaamiseen!

  24,00 €   

FOODIN JOULUSETTI
Foodinin terveellisiä luomulaatuisia herkkuja kauniissa joulu-
paketissa. Sisältää: Lakritsitaatelipussi 170g, Chai-mausteseos 
70g, Ceyloninkaneli, Luomu 80g, Raakasuklaa-minilevyt: Coconut 
milk ja Chai-Orange, raakasuklaakuorrutettu mulperi-marja 70g 
sekä Herkkuisa-pähkinäsuklaalevite 250g.

  32,50 €   

MARIMEKKO OIVA GLÖGISETTI
Kaksi Marimekon klassista mukia Räsymatto-kuosilla sekä 
Helmi luomulaatuinen raparperiglögi pakattuna lahjarasiaan. 

  44,50 €   
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IITTALA ULTIMA THULE KYNTTILÄLYHTY
Tapio Wirkkalan klassikkosarjan kynttilälyhty 65 mm. 
Väri kirkas, matta, sade tai harmaa.

17,90 €

IITTALA MIRANDA KULHO
Uustuotantoon tullut Iittalan klassikko on Heikki Orvolan suunnitte-
lema kulho nyt entistä suuremmassa koossa. Koko 145 mm.
Värit: kirkas, harmaa, pellava, lohenpunainen, pomeranssi, sam-
maleenvihreä, karpalo.

33,50 €

IITTALA KURU KULHO 13 X 60 MM
Uusi Kuru-sarja koostuu näyttävistä veistoksellisista osis-
ta, jotka toimivat monikäyttöisenä säilytystilana kaikissa 
kodin sisustuksissa. Kuru-kulho soveltuu pikkuesineiden 
säilytykseen. Kulho on tyylikäs sisustuselementti. 
Värit: harmaa, sammaleenvihreä, pomeranssi.

37,90 €

IITTALA KURU KULHO 160 X 140 MM BEIGE
Kuru-sarjan puhtaan geometriset muodot täydentävät muuta 
sisustusta ja ovat näyttäviä yksittäisinä sisustuselementteinä. 
Käsityönä valmistettu beige Kuru-keramiikkakulho soveltuu 
pikkuesineiden, kuten avaimien, kolikoiden ja korujen, säily-
tykseen.

79,90 €

ARABIA MAINIO SARASTUS VUOKA 2.5L
Iso Mainio-uunivuoka soveltuu täydellisesti kaikkien uuniruo-
kien kokkailuun. Se on kaunis myös tarjoiluastiana ja osat 
menevät näppärästi pöydästä pinoon. Arabia Mainio Sarastus 
on monikäyttöinen astiasarja. Sarjan kaikki astiat viihtyvät 
sekä uunissa että pakkasessa. Koko 20 x 26 x 8 cm.

33,20 €
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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 €   

LUMOAVA VATI KOSKI 28 CM 
LUMOAVA VATI LÄHDE 28 CM 
LUMOAVA VATI PINTA 28 CM
Lumoava Koti-mallisto tuo yhteen suomalaisen muotoilun ja kodin 
lämmön. Viimeistele kotisi tarjoiluvadeilla, jotka ovat saaneet  
inspiraationsa suomalaisista järvistä ja koskien kuohuista.  
Vadin koko Ø28 cm. 
Tarjoiluvadit ovat Avainlippu-tuotteita ja valmistetaan  
ruostumattomasta teräksestä Kuopiossa.

71,80 €   

KOSKI       LÄHDE        PINTA
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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 €

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

59,00 €   

PYYHKEET JA HUONETUOKSU LAHJAPAKKAUS
Ihastuttava lahjapakkaus kotiin. Sisältää 2 kpl Finlaysonin ekologista 
kasvivärjättyä Vegi-vohvelipyyhettä sekä laadukkaan huonetuoksun.  
Vegi-käsipyyhkeet on valmistettu 70 % luomupuuvillasta ja 30 %  
hampusta.Pyyhkeen värit beige tai roosa ja koko 50 x 70 cm.  
Victorian Mademoiselle Vert Diffuser hedelmäinen huonetuoksu 200 ml.

45,00 €   

KLIPPAN MORRIS EKOVILLAA
Morris-huopa on 100 % ekovillaa. Saatavana kolmessa värissä: vaalean-
harmaa, beige ja tummanharmaa. Ekologinen villahuopa on sertofoitua 
- mm. villan kerintä, eläinten ruokinta ja lääkintä sekä tuotetun villan 
kemikaalittomuus on tarkkaan säänneltyä. Villa on lämmin, laadukas ja 
luonnollinen materiaali joka huokuu kodikkuutta.  
Huovan koko 130 x 180 cm.

55,00 €   

KLIPPAN TUVA HUOPA KIERRÄTETTYÄ VILLAA
Tuva-huopa on 25 % kierrätettyä villaa ja 75 % ekovillaa. Saatavana 
vaaleanharmaana ja ruskeana. Huovassa on kaunis klassinen kuviointi. 
Ekologinen villahuopa on sertofoitua ekovillaa sekä kierrätettyä villaa, 
joka on tuotannon ylijäämää. Villa on lämmin, laadukas ja luonnollinen 
materiaali joka huokuu kodikkuutta. Huovan koko 130 x 180 cm.

55,00 €   
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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 €   

PRIXTON HIERONTAVASARA MGF100
Langaton ja kevyt hierontavasara sopii niin kuntoiluun kuin fysioterapi-
aan. Se auttaa lämmittelemään ennen harjoittelua, toipumaan rauhal-
lisesta harjoittelusta tai lievittämään kipua kovan harjoittelun jälkeen. 
Mukana tulee 6 hierontapäätä kehon eri osien hieromiseen. Teho 30 
W/3 300 kierrosta minuutissa. Nopeussäätö 1–9. Akku 2 500 mAh.

99,00 €   

VUOLUKIVITUIKUT
Tyylikkäät ja kestävät vuolukiviset tuikut sekä sytytin. Sopii niin 
lahjaksi kuin tuliaisviemiseksi. Tuotteet on pakattu valmiiksi 
puulaatikkoon.

19,90 €   
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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 €

DORRE JUUSTOSETTI OLINE
Pyöreä akaasiapuinen juustotarjotin kädensijalla on halkaisijal-
taan 22,5 cm. Settiin kuuluvat kolme juustoveistä soveltuvat niin 
pehmeille kuin kovillekin juustoille.

28,00 €
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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 €

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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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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KOTIKOKIN LAHJASETTI
Ehdoton setti joka kotikokin keittiöön. Laadukas bambusta valmis-
tettu leikuulauta, koko 40 x 30 cm. Kauniit kokinveitset lahjapakka-
uksessa sisältäen kolme japanilaistyylistä keittiöveistä. Lisäksi joka-
päiväiseen käyttöön sopiva täyteläinen extra virgin oliiviöljy 250 ml.

87,00 €

PIPARIMUOTTI JA KÄSITYÖLÄISGLÖGI
Suomi-piparkakkumuotti on pakattu lahjapakkaukseen. Mukana 
on piparitaikinan ohjeet. Käsityöläisglögiä on kahta erilaista - voit 
valita peristeisen tai mausteisen version 500 ml. Lisää vaikka lahjan 
oheen!

14,90 €

PAO BAMBULEIKKUULAUTA JA VEITSI
Bambuleikkuulauta ja leipäveitsi bambukahvalla. Ritilä antaa 
murujen pudota läpi alla olevaan lokeroon pitäen työtilan tai ruoka-
pöydän muruttomana. Veitsen koko: 34 cm x 3 cm. Bambumateri-
aali on tuotettu kestävän kehityksen standardien mukaisesti.

39,50 €

TRYFFELI HERKKUSETTI TST15
Valmis lahjapakkaus sisältää tryffeli-oliiviöljyn, bambu-pastakau-
han, mustaa linguine pastaa, maustesekoituksen, laadukasta 
merisuolaa tryffelillä sekä sinappia. 

45,00 €

KUUSI       TÄHTI        ENKELI   PORO

PUINEN JOULUKORISTE KORTIKSI
Puinen joulukoriste, johon voidaan kiinnittää logotarra. Tarran saa 
hyvin irti ja pakettikortti toimii joulukoristeena. Eri muotoja.

0,50 €
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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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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 esimerkiksi pizzan  
paistoon. Ø 27 cm. Sopii myös tarjoiluun.
Tässä juhliin ja grillaushetkiin hyvä apulainen!

19,90 €    

3-OSAINEN VEITSISETTI DORRE NORIKO
Tarjoiluun sopiva veitsisetti sisältää kokkiveitsen 20 cm,  
paistihaarukan 18 cm ja yleisveitsen 13 cm. Veitset ovat ruostu- 
matonta terästä. Kahvan materiaali on non-slip muovia, joten veitset 
pysyvät hyvin otteessa. Lahjapakkauksessa.

34,50 €

MARTTIINI DELUXE KINKKUSETTI
Created By Arctic Evolution veitsisetti visakoivuisilla kahvoilla. Sisältää 
veitsen ja haarukan pakattuna puulaatikkoon. Välineiden pituus 28 cm 
ja niissä on Martef-pinnoite. Kotimainen avainlipputuote.

69,90 €    

TAPIO JUUSTOPAKKAUS
Upeat kotimaiset Kultakeskuksen Tapio-juustoveitset lahjalaati- 
kossa sekä kahta erilaista The Spice Treen juustohilloa: viikuna & 
mustapippuri 130 g ja appelsiini & viski 130 g.

62,50 €    
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Retkeily ja ulkoilu

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 €

03 Valkoinen 08 Sininen07 Maastonvihreä06 Punainen05 Savu 04 Keltainen02 Harmaa

01
 M

us
ta
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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 €   

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

29,00 €

ALUMIININEN JUOMAPULLO SPORTY SK9463
Mattapintainen alumiininen yksiseinäinen juomapullo on tilavuu-
deltaan 800 ml. Valmistettu BPA-vapaasta alumiinista ja siinä on 
kierrettävä korkki jossa karabiinihaka. Koko ø73 x 259 mm. 
Värivaihtoehdot: valkoinen, punainen, lime, sininen ja musta.

5,10 €

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 €   

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,  
valkoinen ja vihreä. 

SENNA RPET SPORTTIPULLO SK9478
Kierrätetystä muovista valmistettu RPET juomapullo, jossa on 
teräksinen korkki ja silikoninen kätevä kantohihna.
Värit: musta, punainen, keltainen, kirkas, sininen, lime, vaaleansi-
ninen, oranssi. Saatavana yksiväripainatuksella. Tilavuus 590 ml.

4,90 €   
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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 €

MARKSMAN MUKISETTI
Teräksiset termosjuomamukit 4kpl telineessä. Mukit voi pinota näppä-
rästi päällekkäin telineeseen. Eristetty rakenne pitää juoman lämpöise-
nä esimerkiksi ulkona terassilla tai nuotiolla.
Mitat: 10 x 33 cm.

19,00 €      

COLORISSIMO TERMOSMUKI
Vuotamaton termosmuki jonka tilavuus 450 ml. Saatavana 11 värivaih-
toehtoa. Kaksinkertainen rakenne pitää juoman lämpimänä.  
Soft-touch pinta. BPA-vapaa materiaali.

15,40 €      
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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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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.



Hinnat alv. 0 % 19Hinnat alv. 0 %

Kaikki kuksat saatavana laserkaiverruksella.

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 €

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

14,90 €

DORRE INNOUTDOOR PIKNIKLAUKKU
Laukussa on kylmälaukkutasku viinipullolle, ja kaksi lasinpidi-
kettä. Lisäksi voit kantaa mukanasi lautasliinat ja korkkiruuvin 
niille räätälöidyjen pidikkeiden ansiosta. Laukun mukana tulee 
korkkiruuvi ja kaksi viinilasia. Mitat: 36 x 21.9 x 9.5 cm.

23,80 €
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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 €

BEAL OTSALAMPPU LED
Pienikokoinen, kevyt ja helppokäyttöinen LED otsavalaisin vakio-
valonvoimakkuudella ja kahdella erilaisella valokeilalla. Painonap-
pikytkin, jota on helppo käyttää myös käsineet kädessä. Vesitiiviys 
IPX6. Paino: 96 g (paristoilla).

25,90 €

LEDLENSER AVAIMENPERÄVALO K4R
Avaimenperä-valaisimet nousivat juuri uudelle tasolle! 60 lume-
nin valotehon lisäksi laaja ja tasainen valokeila. Jokapäiväiseen 
käyttöön suunniteltu K4R kulkee mukana vaivattomasti esimer-
kiksi avainnipussa tai rintataskussa. Koko: 50 x 22 x 10 mm. 
Akku 180 mAh.

22,40 €
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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 SUSPENSION SETTI
Settiin kuuluu Gerber Suspension monitoimityökalu ja vyökotelo 
sekä elektrodisytytin. Setti on pakattu helposti puhdistettavaan 
kangaslaukkuun, jossa on paljon taskuja.

79,00 €
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MONITOIMITYÖKALUJEN KLASSIKKO OXFORD
Monitoimityökalu Oxfordissa on 7 osaa: jousitetut pihdit, tasku-
lamppu, saha, ristipääruuvimeisseli, talttapäinen ruuvimeisseli, 
pullon-/tölkinavaaja ja veitsi. Mukana myös vyökotelo.
Oxford on pakattu lahjalaatikkoon.

13,60 €    

LEATHERMAN BOND
Leatherman Bond on klassikko jo syntyessään. Bond sisältää 14 
työkalua. Ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kahvojen 
reunat on pyöristetty, jolloin työkalusta saa miellyttävän otteen. 
Kapean muotoilunsa ansiosta Bond kulkee keveästi mukana ny-
lonisessa vyökotelossaan. Kuten kaikissa Leatherman monitoimi-
työkaluissa, myös Bondin takuu on 25 vuotta.
Ominaisuudet: kärkipihdit, pihdit, vaijerileikkurit, veitsi, sakset, 
viila, naskali, 3 x talttapäämeisseli, ristipäämeisseli, tölkin- ja pul-
lonavaaja, johdonkuorija. Pituus suljettuna 10 cm. Paino 176 g.      

  74,00 €

LEATHERMAN CURL
Curl on hyvä valinta lahjaksi joka on tehty kestämään pitkään. 
Ulkopuolelta avautuvat viila ja veitsi sekä 13 muuta ominaisuutta 
tekevät tästä työkalusta varman suosikin. Iso vaihtokärkiadapteri 
antaa mahdollisuuden laajentaa monitoimityökalun kapasiteettia, 
siihen sopivien lisävarusteiden, kuten esimerkikis Bit Kit -vaihto-
kärkisarjan ja Ratchet Driver -räikkävääntimen, kanssa. Curl kul-
kee mukavasti nylonisessa vyökotelossa.
Ominaisuudet: kärkipihdit, pihdit, sivuleikkurit, veitsi, sakset, viila, 
naskali, iso vaihtokärkiadapteri, 2 x talttapäämeisseli, ristipää-
meisseli, tölkin- ja pullonavaaja, johdonkuorija. Pituus suljettuna 
10 cm. Paino 212 g.   

114,00 €

TERMOSJUOMAPULLO GESSI
Kestävä, kuparieristetty, kaksinkertainen tyhjiörakenne, joka pitää 
juomasi kuumana 12 tunnin ajan ja kylmänä 48 tuntia. Rakenne 
estää myös kondensoitumisen pullon sisällä. Ruostumattomassa te-
räskierrekannessa on kätevä kantokahva. Kaksi suuaukkoa helpotta-
vat pesua ja täyttöä. Pullon tilavuus on 590 ml. Ruostumaton teräs. 
Koko 23,5 x 7,5 cm. Paino 330 g. Värit sininen, musta ja valkoinen 
jauhemaalatulla pinnalla, teräs sileällä pinnalla.

19,50 €    
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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. Rento kylpy-
harja on joka käteen sopiva harja ekologisesta bambusta. 
Nystadin Sauna valmistaa koivu-saunatuoksut kuivatta-
malla kotimaisia koivunlehtiä. Pakkaus siältää kolme 
tuoksupussia.Tällä setillä toivotat virkistäviä saunahetkiä!

29,95 €

Lisää kotimainen koivu-sauna-
tuoksu muun tuotteen kanssa

á 7,50 €    

SPA SETTI TYRNI
Tyrnipohjainen shampoo ja hoitoaine sekä kierrätetystä puuvillasta 70 
% valmistetty hamam-pyyhe. Pyyhkeen mitat: 90 x 150 cm.  
Suomalaista tyrniöljyä ja xylitolia sisältävä kasvipohjainen shampoo on 
valmistettu Pirkanmaalla.

32,00 €   
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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 €

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. Laadukas materiaali  
100 % puuvillaa, 400 g/m2.

39,00 €

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 € 

COLLEGE KYLPYTAKKI
Tämä uniikki kylpytakki on valmistettu ihanan pehmestä collegemateriaalista. 
Huppari-tyylinen design sopii myös kotoiluun ja kylpytakista. Kylpytakki on kevyt 
ja erittäin mukava päällä. Modernit tehosteet molemmissa taskuissa ja hihan-
suissa. Kun kerran puet kylpytakin päällesi, et halua enää riisua sitä!
Koot: S/M, L/XL, XXL, Unisex-malli. Värit denim, harmaa ja grafiitti.

46,60 €
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LORD NELSON FROTEEPYYHE SK41000
Ylellinen froteepyyhesarja 550 g silmukkafroteeta. Täydellinen lahja kaikille, 
jotka nauttivat itsensä hemmottelusta tai kaipaavat ripauksen luksusta ar-
keen. 
Värit: 00 valkoinen, 03 hiekka, 04 nougat, 14 leijona, 20 vaalean pinkki, 23 
roosa, 30 pinkki, 35 punainen, 36 terrakotta, 37 oranssi, 38 burgundy, 44 
vaalea lila, 46 violetti, 54 turkoosi, 55 royal, 57 vaaleansininen, 58 mariini, 
59 denim, 61 vaalea aqua, 63 omenanvihreä, 65 tummanvihreä, 95 vaalean-
harmaa, 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 €

MARC O POLO SOAP SET
Ihana setti kylpyhuoneeseen on kaunista ja laadukas-
ta designia. Sisältää saippua-annostelijan 75 x 138 
mm sekä tammesta valmistetun tarjottimen, koko 25 
x 10 cm. 

59,00 €

MARC O POLO MOVA VOHVELIPYYHKEET
Kaunis vohvelipyyhe on valmistettu kestävästä 100 %puuvillasta, 400 g /m2. 
Premium-kangas on pehmeä iholla mutta kestää hyvin jokapäiväistä käyttöä.
Valittavana tyylikäs tummanvihreä tai antrasiitti harmaa. 

Käsipyyhe 50 x 100 cm       Kylpypyyhe 70 x 140 cm

 16,50 €          33,50 €

MARC O POLO EDGE SÄILYTYSRASIA
Kivestä valmistettu rasia on päällystetty soft-touch 
pinnoitteella.
Rasian koko on 9 x 9 x 6 cm. Väri antrasiitti.

33,50 €
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FINLAYSON VEGI PYYHKEET
Vegi-mallistomme pyyhkeissä vohvelistruktuuri on todella muhkea ja pyyhkeet 
ovat äärimmäisen pehmeitä. Pyyhkeiden materiaali on 70 % luomupuuvillaa ja 
30 % hamppua. Pyyhkeet on kasvivärjätty, jolloin värjäysprosessi on luonnolle ja 
sinulle parempi vaihtoehto. Vegi-pyyhkeillä on myös Öko TEX -sertifikaatti, tuot-
teet ovat tutkitusti turvallisia.  
Pyyhkeistä löytyy sekä käsi- että kylpypyyhkeet kahdessa värissä: beige ja roosa.

Käsipyyhe 50 x 70 cm       Kylpypyyhe 70 x 150 cm

 17,10 €          39,65 €

FINLAYSON VEGI PUSSILAKANAT
Vegi-pussilakanat ovat 70 % luomupuuvillaa ja 30 % hamppua. Materiaalina 
hamppua voidaan verrata pellavaan, se on todella pehmeää ja kuten pellava, se 
paranee käytön ja pesukertojen myötä. Materiaalina hamppu on kuitenkin vas-
tuullisempi valinta, sillä se on 6 kertaa satoisampi ja se ei vaadi keinokastelua. 
Vastuullisempaa Vegi-pussilakanoista tekee myös kasvivärjäys. Vegi-pussilaka-
noilla on sekä GOTS-sertifikaatti eli ne ovat jäljitettävissä että Öko TEX -sertifi-
kaatti eli tuotteet ovat tutkitusti turvallisia.  
Värit: beige ja roosa.  
Koko 150x210 + 50x60 cm.

81,60 €

FINLAYSON REILU PYYHKEET
Reilu-pyyhkeissä on kiva aaltomainen pintastruktuuri, mikä tuntuu mukavalta 
iholla. Pyyhe kuivaa hyvin ja kuivuu nopeasti. Erittäin laaja värivalikoima. Reilu 
on luomua, ja valmistettu sadevedellä kastellusta, käsin poimitusta luonnonmu-
kaisesti viljellystä puuvillasta. Pyyhkeillä on viiden vuoden takuu, Ökö-Tex -sertifi-
kaatti ja Reilun Kaupan sertifikaatti.
Värit: harmaa, kirkas sininen, lime, musta, pinkki, roosa, sitruuna, syvä kirkas vi-
oletti, turkoosi, vaaleankoralli, vaaleansininen, vaaleanvihreä, valkoinen, fuksia.

Käsipyyhe 50 x 70 cm       Kylpypyyhe 70 x 150 cm

  9,40 €          21,10 €
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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 €

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 €

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

á 2,40 €

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 €

HYGIENIC HUMAN HYGIENIA-AVAIMENPERÄ
Kotimainen Hygienic Human -avaimenperä on hygieeninen, 
helppokäyttöinen ja ekologinen monitoimityökalu esimerkiksi 
oven avaamiseen hygieenisesti. Hinta esim. 500 kpl

á 1,90 €

PIENI ENSIAPULAUKKU SK701430
Helppo pitää mukana! Sis. elvytyssuojan, siderullan, kolmio-
siteen, puhdistusliinan, laastareita, käsien puhdistusliinan, 
sidetaitoksen, kantositeen, hakaneuloja, sakset, teippirullan ja 
suojahanskat. Saatavana 1-väripainatuksella.

8,90 €

MYKIT-ENSIAPUPAKKAUS URHEILIJOILLE

Ensiapupakkaus aktiivisille henkilöille pieniin vammoihin. Si-
sältö: 12 laastaria, 4 ihonpuhdistuspyyhettä, 2 kuivapyyhettä, 
2 jäägeeliä, 2 rakkolaastaria ja 1 elastinen side. Tuotteet täyt-
tävät EU:n säännökset. Koko 10 x 13 cm.

á 8,50 €



Hinnat alv. 0 % 29Hinnat alv. 0 %

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 NEWTON PIKEE SK028237 
CLIQUE NEWTON PIKEE LADY SK028239
Trendikäs pikeepaita, jossa kontrastiraidat hihassa ja sisäkaulukses-
sa. Miesten malli on moderni ja sopii myös unisex-malliksi kaikille. 
Materiaali: 100% puuvilla 190 g/m2
Värit: valkoinen, vaaleansininen, navy, omenanvihreä, harmaamelee-
rattu, musta.

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

19,90 €  

CLIQUE CLASSIC ROUNDNECK SK021040
Unisex-mallinen collegepusero, jossa pyöreä kaula-aukko ja litteät 
saumat sävy sävyyn. Joustinneuletta hihoissa ja helmassa. Sivussa 
kätevä vetoketjullinen piilotasku.

Materiaali: 85 % puuvillaa, 15 % polyesteriä (300g/m2)
Värit: punainen, sininen, meleerattu lime, meleerattu sininen, 
tummansininen, meleerattu harmaa, meleerattu tummanharmaa, 
musta.

Unsex koot: XS – 5XL 

29,90 €   

955 95 58055 35565 99676

CLIQUE ASTON NEULE SK021174 
CLIQUE ALLISON LADY NEULE TAI NEULETAKKI 
SK028239
V-aukkoinen, hienoneuloksinen pusero. Erittäin pehmeä  
silikonikäsittelyn ansiosta. Joustavat resorit hihoissa ja helmassa.
Naisten malli saatavana napeilla tai ilman.
Materiaali: 100% puuvilla
Värit: tummansininen, meleerattu harmaa, musta.

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

39,90 €  

605 51 9995580 00

580 95 99
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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

viinin- 
punainen
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PRINTER TEKNINEN T-PAITA RUN 
NAISILLE, MIEHILLE JA LAPSILLE
Toiminnallinen tekninen paita Interlock-neulosta. Paita on ma-
teriaaliltaan 100 % polyesteria ja se on värjätty menetelmällä, 
joka on ympäristöystävällisempi ja tarjoaa paremman värinkes-
tävyyden.
Värit: punainen, navy, sininen, lime, musta, harmaa, valkoinen, 
kirkas keltainen, kirkas oranssi. 

Lasten koot: 100, 120, 140, 160 
Naisten koot: XS-3XL. 
Miesten koot: XS-5XL.

5,95 €

OLYMPIC URHEILUREPPU
Multifunktionaalinen reppu RPET materiaalia, joka sopii urhei-
levalle ja liikkuvalle ihmiselle. Eri lokerot pelivälineille, kengille, 
juomapullolle ja muille tavaroille. Mukava kantaa pehmustetun 
selkäosan ja olkahihnojen kanssa. Säädettävä hihna rinnan 
päällä jakaa painon tasaisesti. Koko 30x25x44 cm.

29,50 €   

PRINTER LAYBACK VETOKETJUTAKKI 
PRINTER LAYBACK VETOKETJUTAKKI LADY
Urheilullinen vetoketjuhuppari joustavasta materiaalista aktii-
viseen päivään. Sivuilla vetoketjutaskut, kontrastivetoketjut ja 
koristeelliset tikkaukset. Vaate on värjätty ympäristöystävälli-
sellä spindye-tekniikalla, joka kuluttaa vähemmän vettä, ke-
mikaaleja ja energiaa. 100% polyesteri, spin dyed, 280 g/m². 
Värit: musta, punainen, sininen, navy ja meleerattu harmaa.
 
Miesten koot: S-5XL 
Naisten koot: XS-3XL

29,00 € 

PRINTER TWOHAND MIKROFLEECE 
PRINTER TWOHAND MIKROFLEECE LADY
Urheilullinen mikrofleecetakki ohutta ja pehmeää materiaalia. Veto-
ketjujen kontrastisävyt ja koristeompeleet hihan saumoissa antavat 
tyylikkään ilmeen. Vetoketjulliset etutaskut. Elastinen nauha helmas-
sa ja hihansuissa. 100% polyesteri, 180 g/m².
Värit: musta, harmaa, navy, sininen, lime, kirkas oranssi, punainen. 
 
Miesten koot: S-5XL 
Naisten koot: XS-3XL

19,00 € 
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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 €

26  

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  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

MARTIN 337 MIESTEN PIKEE 
MAGDA 338 NAISTEN PIKEE
GOTS-sertifioitu pikeepaita 95 % Reilun kaupan luomupuuvillaa 
ja 5 % elastaania. Napit on valmistettu kierrätetystä nappien yli-
jäämämateriaalista. Valmistuksessa on vältetty eri materiaalien 
yhdistämistä, mikä helpottaa kierrätystä, kun vaate on kulutet-
tu loppuun. Moderni mitoitus, olkasaumat edessä ja hihansuis-
sa kapeahko joustinneulosreuna. 
Värit: valkoinen 01, musta 99, indigo 86, oliivi 54, punainen 65.

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

29,90 €    

01 99 68 54 65
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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 luomupuuvillaa. 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

 19,50 €   

Made with Fairtrade Cotton

990980885855767725645

460435425290255105100

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

 57,50 €   

COTTOVER VETOKETJUHUPPARI SK141010 
COTTOVER VETOKETJUHUPPARI SK141009
Vetoketjuhuppari, jossa harjattu pehmeä sisäpuoli ja vahva vetoket-
ju vankalla vetimellä. Kaksi etutaskua ja 2x2-ribbineulos hihansuis-
sa sekä paidan helmassa.  
Materiaali: 80% Reilun kaupan luomupuuvilla, 20% kierrätetty po-
lyesteri (280 g/m²).  
Cottover-malliston vaatteet valmistetaan alusta loppuun kestävää 
kehitystä ajatellen.

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

 47,90 €   
990980885855767725645

460435425290255105100
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30,50 €

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. 
Saatavana myös vetoketjullinen malli 0636.

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

ID CORE HOODIE LADY 0637

P SV MN OMH HH

69,80 €

ID NEULEFLEECE CARDIGAN 0851 

Kudottu fleece-neuletakki. Kontrastia tuo värilliset yksityis-
kohdat sivuissa, rinnassa ja hartioissa. Edessä kaksisuuntai-
nen täyspitkä vetoketju. Helman ympäri kiertää säädettävä 
nauha. Kaksi sivutaskua ja yksi rintatasku, kaikissa laadu-
kas vetoketju. Saatavilla miesten ja naisten mallina.  
Kudottu polyesterifleece 100 % (300 g/m²).

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

ID NEULEFLEECE CARDIGAN LADY 0850

69,00 €

ID BONDED HUPPARI 0630
Viimeistelty laadukas huppari, jossa narut, vetoketju ja vuori 
tehostevärityksellä. Pehmeä fleecekudottu sisus. Regular fit ja 
unisex malli.
Materiaali: 100% puuvillaa, 390 g/m².
Värit: harmaameleerattu, navy ja musta.

Kokovaihtoehdot: S-3XL

MNMH
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49,90 €

SEVEN SEAS JERSEY KAULUSPAITA S84

Erittäin mukavasta joustavasta materiaalista valmistettu kevyt 
kauluspaita. Moderni malli klassisilla yksityiskohdilla.  Paidassa 
on pitkät hihat. 
Materiaali: 64% puuvillaa ja 36% polyesteri, 130 g/m².
Värit: valkoinen, vaaleansininen ja harmaa.

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

SEVEN SEAS JERSEY KAULUSPAITA LADY S85

V HVS

49,90 €

SEVEN SEAS FINE TWILL KAULUSPAITA S370

Moderni business-paita Non Iron -käsittelyllä. Tyylikäs ajaton 
kuosi kauluksessa ja napeissa tehosteväri.
Materiaali: 100% puuvilla 130 g/m².
Värit: valkoinen ja vaaleansininen.

Miesten koot: S - 5XL 
Naisten koot: S - 5XL

SEVEN SEAS FINE TWILL KAULUSPAITA LADY S372

V VS

VSHV M N13,90 €

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



38 Hinnat alv. 0 %

69,45 €

ID PADDED STRETCH JACKET 0896 
ID PADDED STRETCH JACKET LADY 0897
Pehmeä ja vartalonmyötäinen takki, jossa viistosuuntainen kuvioin-
ti. Joustavat sivuosat saavat takin tuntumaan päällä mukavalta ja 
urheilulliselta. Kaksi vetoketjullista sivutaskua. Erinomainen tuote 
korkeatasoisella mukavuudella. 
Materiaali 100 % polyamidia ja täyte 100 % polyesteriä(185g/m2). 
Värit: musta, navy, oliivi, harmaa.

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

82,10 €

GEYSER QUILTED JACKET G11030 
GEYSER QUILTED JACKET LADY G21030
Takki jokapäiväiseen käyttöön tai aktiiviseen vapaa-aikaan. Vaikut-
tava tikattu kuosi ja pehmeä lämpöä varaava täyte tekevät takin 
käytöstä mukavaa. Takin sisäpuolella kaksi syvää sivutaskua. Hup-
pu suojaa tehokkaasti tuulelta. Hihansuissa ja helmassa on jousta-
va nauha.Malli on istuva. Tuulen pitävä ja vettä hylkivä. 
Materiaali 100 % polyesteri (410g/m2). 
Värit: musta, navy, meleerattu oliivi.

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

78,50 €

GEYSER COOL DOWN JACKET G11054 
GEYSER COOL DOWN JACKET LADY G21054
Korkealaatuinen ja kevytlinjainen takki. Nylonin lisäksi hihat ovat 
joustavaa ja laadukasta kangasta. Takissa on monia fiksuja yksi-
tyiskohtia sekä kaksi sivutaskua kontrastiväreissä. Istuva malli.
Materiaali 100 % polyamidia / Kontrasti on 95 % polyesteriä ja 5 % 
elastaania.

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

69,90 €

ID SPORTY LÄMPÖTAKKI 0886 

Klassinen lämpötakki modernilla retro-tyylillä. Tyylikäs tikattu 
materiaali, jossa on pehmeä kaulus ja hihansuut. Kevyt takin 
täyte on valmistettu kierrätetystä polyesteristä. Mukava ja läm-
min takki, joka sopii moneen tilanteeseen. 
Materiaali: 100 % polyesteri (210g/m2)
Värit: musta, navy, oliivi.

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

ID SPORTY LÄMPÖTAKKI LADY 0887
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CUTTER & BUCK ADVANTAGE PREMIUM PIKEE 
CUTTER & BUCK ADVANTAGE PREMIUM PIKEE LADY
Pikeepaita on valmistettu pehmeästä ja joustavasta CB DryTec 
+35UPF-materiaalista, joka siirtää kosteutta iholta. Ainutlaatuinen 
sekoitemateriaali tekee pikeepaidasta monikäyttöisen ja aktiiviseen 
elämään sopivan – todellisen vaatekaapin klassikon. 
Materiaali: 52 % puuvillaa / 45 % polyesteriä / 3 % elastaania.
Värit: musta, harmaa, navy, sininen ja valkoinen. 

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

49,00 €   

CUTTER & BUCK VERNON MERINONEULE 
CUTTER & BUCK  VERNON MERINONEULE LADY
Tyylikäs ja klassinen villapaita, joka on valmistettu laadukkaan 
 merinovillan ja akryylin sekoitteesta. Vernonin V-kaula-aukko  
tarjoaa ajattoman ilmeen, joka on ihanteellinen yritysympäristöön.  
Täydellinen kerrospukeutumiseen ympäri vuoden, käytä tätä yh- 
dessä kaulus- tai pikeepaidan kanssa. Moderni leikkaus. 
Materiaali: 50 % merinovilla, 50 % akryyli.
Värit: musta, harmaa, navy. 

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

69,00 €   

68,60 €

ID SOFT SHELL JACKET 0872 
ID SOFT SHELL JACKET LADY 0873
Toiminnallinen ja pehmeä sekä ajaton vetoketjullinen kuoritakki. ID 
Tech®-painatus vasemmassa hihassa. Hyvin kestävää ja joustavaa 
kudottua kangasta. Kolmikerroksinen rakenne. Keskellä hengittävä 
eriste, sisäpinta pehmeää mikrofleeceä. Velcro® -kiristys ranteissa. 
Regular fit. 
Materiaali 100 % polyesteri.
Värit: musta, navy.

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

51,00 €

ID SOFT SHELL LIIVI 0824 
ID SOFT SHELL LIIVI LADY 0825
Toiminnallinen kolmikerrokseínen ID Tech®-softshelliivi. Korkea 
kaulus suojaa tuulelta. Isot sivutaskut vetoketjulla. Joustava helma 
ja hihansuut. 
Materiaali 100 % polyesteri (290g/m2)
Värit: musta, navy.

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

59,00 € M TH VH N

Myös 

huputon 

malli!

CRAFT ADV UNIFY FULL ZIP JACKET
CRAFT ADV UNIFY FULL ZIP JACKET LADY 
Mukava huppari tai takki vetoketjulla. Valmistettu pehmeästä ja 
joustavasta kierrätetystä polyesteristä, joka hengittää iholla.  
Kaksi vetoketjullista sivutaskua. Ergonominen, joustava istuvuus. 
Värit: musta, tummanharmaaraita, vaaleanharmaaraita, metsän-
vihreä, keltaraita, punainen, siniraita, navy, sininen.
Materiaali: 100% kierrätetty polyesteri.  
Meleeratut värit: 60% kierrätetty polyesteri, 40% polyesteri.

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

75,00 €

M TH VH N

Myös 

hupullinen 

malli!

CRAFT TRANSIT REPPU 25 L
CRAFT TRANSIT LAUKKU 45 L 
Käytännöllinen 25 l reppu jokapäiväiseen käyttöön. Kaksi päätas-
kua, joista toisessa pehmuste tietokoneelle/tabletille. Ulkopuolel-
la vetoketjullinen puhelintasku sekä sivutaskut juomapulloille tai 
muulle pientavaralle. Mitat: 26x17x44cm. Väri musta.
 
Käytännöllinen 45 l laukku viikonloppureissuille. Tätä monikäyt-
töistä laukkua voit käyttää sekä laukkuna että reppuna. Laukussa 
on olkahihnat, joten sitä voi käyttää myös reppuna. Sivutaskut 
sekä yksi iso ulkotasku. Mitat: 60x29x27cm. Väri musta. 
 
  Reppu  Laukku

55,00 €49,00 €

RECYCLED  RECYCLED  RECYCLED  RECY
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CRAFT CORE EXPLORE TAKKI
CRAFT CORE EXPLORE TAKKI LADY 
Pidä itsesi lämpimänä viileinä päivänä Core Explore Isolate Jac-
ketin avulla. Tässä lämpimässä takissa on kierrätetystä polyeste-
rista valmistettu eristävä toppaus. Erinomainen valinta jokapäi-
väiseen käyttöön. Kaksi vetoketjutaskua. 
Värit: musta, tummanharmaa, metsänvihreä, punainen, navy, 
sininen.
Materiaali: 100% kierrätetty polyesteri.  
Meleeratut värit: 60% kierrätetty polyesteri, 40% polyesteri.

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

99,50 €
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MATTERHORN TIKATTU LIIVI MH-573
100 % kierrätetystä polyesteristä valmistettu kevyttoppaliivi. 
Käytännöllinen esimerkiksi liikkuvassa työssä tai ulkoilussa.
Tuulenpitävä ja vettähylkivä pinta.
Värivaihtoehdot: sininen  ja musta.

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

55,00 €

49,50 €

MATTERHORN SCUBA HUPPARI MH-976
Pehmeä ja rento vetoketjullinen Scuba huppari sopii niin ulos, 
kuin sisällekin. Pehmeä, paksu ja joustava materiaali. Saatavilla 
miesten ja naisten mallina. Valmistettu pehmeästä ja mukavas-
ta sekoitemateriaalista. Kaksi sivutaskua. Värit navy, musta ja 
harmaa. 420 g/m2.
Materiaali: 67% polyesteri, 28% rayon ja 5 % elastaani.

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

N M H

MATTERHORN RECYCLED FLEECE-
TAKKI MH-995
Tämä ekologinen fleecetakki on sekä kevyt päällä 
että kevyt omalletunnolle! Materiaali 100% kier-
rätetty polyesteri on erittäin lämmin ja pehmeä. 
Lisäksi korkea kaulus suojaa viimalta.
Värivaihtoehdot: sininen  ja musta.

Miesten koot: XS - 4XL.
Naisten koot: 34 - 46.

38,00 €

MATTERHORN SOFTSHELLTAKKI MH-906
Nanopinnoitettu softshelltakki on vuorattu pehmeällä ja lämpimällä 
mikrofleecellä. Hengittävä ja säänkestävä. Vedenpitävyys 5.000 mm 
ja hengittävyys 3.000g/m2/24h. Materiaali 100%  polyesteri.
Värivaihtoehdot: sininen, musta ja punainen.

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

50,50 €
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TUUBIHUIVI OMALLA TOTEUTUKSELLA
Monikäyttöinen tuubihuivi omalla painatukselle. Myös 
eko-materiaalista. Saatavana nyt myös pienille määrille! 
Hinta esim. 500 kpl

à 2,90 €

PIPO OMALLA DESIGNILLA JA LOGOLLA
Omilla väreillä kudottu pipo, jonka edessä on brodeerattu logo. 
Koko design räätälöitävissä. Materiaali pehmeä akryyli. 
Hinta esim. 100 kpl

à 14,90 €

KOTIMAINEN TRIKOOPIPO
Musta trikoopipo omalla logomerkkauksella. Laadukas kaksin-
kertainen neulos, keskipitkä malli. Joustava koko. 
Hinta esim. 100 kpl

à 8,90 €

BUFF MERINOVILLA-TUUBIHUIVI
Merinovillainen Buff-tuubihuivi on ympärivuotinen perusvaruste työ-
hön ja vapaa-aikaan. 100 % mulesing-vapaa merinovilla (125 g/m2).  
Pitkä malli 24,5 x 65 cm. Puuvillainen lahjapussi. Paljon värejä!

24,00 €

HUBERT HEIJASTAVAT HANSKAT JA PIPO
Kevyesti topatut heijastavat hanskat jotka pitävät kädet lämpöisi-
nä ja parantavat näkyvyyttä pimeällä. Alareunasta käännetty pipo 
heijastavalla neuloksella. Edessä sileä paikka painatusta varten. 
Pipo akryylia ja hanskat polyamidi-polyesteriä.

22,80 €

TRIKOOPIPO
Laadukas trikoopipo kaksinkertaista neulosta, saatavana eri 
pituiset mallit: short, medium ja long. Joustava koko. 
Kattava värivalikoima.

  4,90 €
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COLORISSIMO CAMBRIDGE MINISATEENVARJO
Kokoontaitettava sateenvarjo automaattiavauksella. 11 väri- 
vaihtoehtoa, halkaisija avattuna 99 cm. Myrskynkestävä.
Pehmeä muotoiltu kädensija.

16,90 €

DRIZZLE SATEENVARJO
Kokoontaitettava sateenvarjo automaattiavauksella. Kumi-
pintainen kahva värillisillä yksityiskohdilla. Halkaisija 97 cm.  
Säilytyspussukka.

11,90 €

SUKAT OMALLA TOTEUTUKSELLA
Joustavat pitkävartiset sukat saatavana omalla toteu-
tuksella, esim. kuvio, väri ja logot. Saatavana myös 
muita malleja.
Materiaali: 100% puuvilla.
Hinta esim. 100 kpl

à 5,90 €

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 €

KULTAKESKUS ISÄNTÄ KALVOSINNAPIT
Lahjasettiin pakattu taskumatti 240 ml ja pienet lasit 25 ml 
sekä kaatosuppilo. Materiaali ruostumaton teräs.

 49,90 €

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

 à 17,90 €
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RYNEK PUUVILLAKASSI SK92920
Ekologinen kassi kierrätettyä puuvillaa (140 g/m²). Sankojen pituus 
on 65 cm. Kaunis vaihteleva pintatekstuuri.
Värit: musta, natural, sininen, punainen.
Mitat: 38 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 €   

1,90 €   

Saatavana myös 

pitkäsankainen 

malli SK4020!

PUUVILLAKASSI KIERRÄTYSMATERIAALIA 
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 €

CHANCE NYÖRIKASSI SK92928
Ekologinen jumppakassi kierrätettyä puuvillaa (140 g/m²).  
Edessä kätevä tasku piilovetokutjulla. Kaunis vaihteleva  
pintatekstuuri.
Värit: musta, natural, sininen, punainen. Mitat: 37 x 41 cm.

3,20 €   



Hinnat alv. 0 % 45Hinnat alv. 0 %

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, mo-
nipuolinen ja roiskevedenkestävä. Siitä voidaan valmistaa 
kasseja, jumppareppuja tai vaikka toilettilaukkuja. 
Valmistettu edullisesta selluloosakuidusta. 
Kysy lisää!
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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 €

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

Paljon 

erilaisia 

malleja!

COLORISSIMO FLASH M REPPU
Käytännöllinen reppu värikkäällä vedenpitävällä suojuksella.  
Saatavana 10 värivaihtoehtoa. Koko 45x16x31 cm, 16 litraa.
Sivussa lisäksi heijastinraidat.

39,00 €
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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 €   

BOSTON VEDENKESTÄVÄ TIETOKONEREPPU
Kannettavalle tietokoneelle 17” suunniteltu vedenkestävä reppu. Kaksi 
vetoketjutaskua, ja pehmustetut olkahihnat sekä selkäpaneeli. Paljon 
sisätaskuja. USB-portti esimerkiksi varavirtaa varten.  
Värivaihtoehdot: meleerattu musta, harmaa tai sininen. 
Mitat 31 x 47 x 20 cm.

39,00 €

ZURICH VIIKONLOPPULAUKKU JA TOILETTILAUKKU
Tyylikkäs laukkusetti viikonloppureissuun tai työmatkalle. Kivipesty can-
vas-materiaali ja kierrätettyä Rpet-materiaalia sileä vuori. Laukun koko on 
55x24x36 cm. Toilettilaukun koko on 25x12x11 cm. Yhdessä tai erikseen. 
Väri tummanharmaa, ruskeat detaljit.

Toilettilaukku  Viikonloppulaukku

11,50 €      49,00 €   

OSASCO VEDENKESTÄVÄ TIETOKONEREPPU
Vedenkestävä reppu pehmustetulla taskulla joka sopii 15.6”  
kannettavalle. Sisätasku ja etutasku. Vedenpitävät vetoketjut.
Materiaali: 600D polyesteri.
Mitat: 25 x 40 x 11 cm.

29,00 €

VETOLAUKKU SK1802
Tilava ja korkealaatuinen vetolaukku. Metallinen käsikahva, kaksi 
rengasta, kaksi sivutaskua ja yksi etutasku. Sisältää pohjalevyn. 
Varustettu SBS-vetoketjulla.
70 x 35 x 31 cm / 70 L.

37,70 €
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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
Käteen napsautettava heijastin. Täyttää EU-standardin vaatimuk-
set. Hinta esim. 300 kpl 1-väripainettuna

 à 1,90 €

LOOP STRAP HEIJASTIN
Loop Strap heijastin on monikäyttöinen vaihtoehto perinteiselle 
heijastimelle. Helppo ripustaa esimerkiksi vetoketjuun, käsilauk-
kuun, reppuun jne. Saatavana isolla ja pienellä purjerenkaalla.
EN13356 sertifioitu.

1,90 €    

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 €   

HEIJASTAVA VETOKETJUVEDIN
Heijastava vetoketjuvedin voidaan pujottaa esimerkiksi takin tai 
laukun vetoketjuun. 2 kpl/pkt.

0,55 €    

ORION HEIJASTAVA PIPOSETTI
Heijastavat Orion-pipo, -huivi ja -lapaset ovat oiva lahjaidea. 
Päältä heijastava kudottu pinta ja sisällä pehmeä ja lämmin 
fleece. Ulkopinta 62 % akryyliä, 38 % polyesteriä ja vuori 100 % 
polyesterifleece. Tuotteet saatavina myös erikseen.

43,60 €
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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 €   

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 €   

Työvälineet  
toimistoon

MUISTIKIRJA OMALLA TOTEUTUKSELLA
Muistikirjojen viimeisimmätkin yksityiskohdat on valittavissa kan-
sien lakkauksesta aina kierteiden väriin.
Esimerkiksi 500 kpl A5-kokoinen muistikirja sisä- ja ulkokannet 
painettuna omalla kuvalla, sisäsivut viivoitettuna sekä nettiosoit-
teella ja kovilla tai pehmeillä kansilla. 

Kovat kannet Pehmeät kannet 

  à 3,98 € à 3,50 €

TASKUMUISTIKIRJA A6
Pieni A6 kokoinen muistikirja, jossa 160 sivua. Elastinen nauha 
kannen ympäri sekä kirjanmerkkinauha. Koko 90 x 140 mm.

1,90 €   

MUISTILEHTIÖ LOGOLLA
Liimasidottu muistilehtiö omalla logolla. Valkoiset tai viivoi-
tetut sivut sertifioitua paperia. Kotimainen tuote. Eri kokoja.

alk. 2,90 €
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KOTIMAINEN VISAKOIVUKYNÄ
Kotimainen visakoivusta veistetty kuulakärkikynä. Kullan- 
väriset yksityiskohdat ja puusta tehty alusta.

19,80 €   

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

à 0,69 €

Esim 500 kpl

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

39,00 €   

CAMILA VEHNÄOLKIKYNÄ
Kuulakärkikynä on 50% vehnäoljesta valmistettu laadukas kynä 
napsautusmekanismilla. Sininen muste. 

à 0,49 €

Esim 500 kpl

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 €

musta

tummansininen

punainen

valkoinen

oranssi

  turkoosi

 kirkas sininen

lime

 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.
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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 €

SOLSTICE LATAUSALUSTA
Solstice langaton latausalusta Solstice langattoman latausalus-
tan avulla voit ladata älypuhelimesi ilman johtoja. Latausalusta 
on yhteensopiva useiden Android-puhelimien kanssa. Ladatak-
sesi iPhonen langattomasti tarvitset ulkoisen latausvastaanotti-
men. Toimitetaan valkoisessa lahjapakkauksessa.

18,50 €

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

4,40 €   + PAINATUS

BOYLE MUISTITIKKU 8 GB SK97435
USB-muistitikku metallisella kääntyvällä suojalla. Värit musta tai 
sininen. Logo voidaan painaa tai kaivertaa. Toimitetaan laatikossa. 
Hinta esim. 500 kpl

à 5,80 € 

PEP VARAVIRTA 4000
Ohuessa ja kevyessä alumiinilaturissa on A-luokan litiumpolymee-
riakku, jonka kapasiteetti on 4000 mAh. LED-merkkivalot syttyvät 
latauksen aikana ja näyttävät laturin jäljellä olevan virran. Input 
5V/1A ja output 5V/1A. Mukana USB-mikro-/USB-latausjohto. Värit 
musta, titaani, hopea, sininen, aqua, ruusukulta ja punainen.

 9,80 € 
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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. 500 kpl

á 2,95 €    

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 € 

HIIRIMATTO OMALLA PRINTILLÄ SK9833
Hiirimatto omalla kuvioinnilla, pohja kumia joka estää liukumisen.  
Koko 18cm x 22cm. 
Esim. 100 kpl

2,15 €   

BLUETOOTH KAIUTIN RETRO
Puukuvioitu Bluetooth kaiutin on tyylikäs pöytäkaiutin, jossa on 
hieman retro-radion henkeä. Käytössä Bluetooth 4.2 ladattavalla 
350 mAh Li-on akulla. Sisältää USB latauskaapelin.  
Koko: 14,5 x 6 x 10 cm

25,90 € 
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SACKIT COBANA LOUNGE CHAIR & POUF
SACKit on tanskalainen laadukas design-brändi. Lounge tuoli ja rahi 
sopivat sekä ulos että sisälle. Kangas on vettä hylkivää ja huonekalut 
kestävät ilmankosteutta ja auringon paahdetta hyvin. Tuolin koko 96 x 
80 x 70 cm. Rahin koko 50 x 35 cm. Paljon värivaihtoehtoja, kuvassa 
Cobana Black. Rahin päälle sopii myös SACKit tarjotin.

Setti   Tuoli  Rahi

410,00 €   282,00 €   129,00 €   

SACKIT GO 100 KAIUTIN
Kannettava SACKit Bluetooth kaiutin roisketiiviillä viimeistelyllä 
(IPX4). Uskomaton äänenlaatu pakattuna pieneen kaiuttimeen. 
Sisältää mikrofonin. Akku 950 mAh.  
Mitat 91 x 45 cm. Värit sumusininen tai musta. 

46,00 €   

SACKIT ROCK 100 NAPPIKUULOKKEET
Langattomat kuulokkeet töihin ja vapaa-aikaan. Uniikki design 
ja kosketuksella toimivat komennot. Mukana 3 eri kokoiset 
kuulokkeiden sisäosat. IPX5). Akku latauslaatikossa 500 mAh 
ja kuulokkeissa 2 x 40 mAh. Väri musta. 

52,00 €   

SACKIT WOOFIT ANC KUULOKKEET
Langattomat ANC vastamelukuulokkeet loistavalla äänenlaa-
dulla. Kuulokkeet on suunniteltu kokopäiväiseen käyttöön ja 
ovat mukavat käyttää eri tilanteissa. Bluetooth. Akku 290 mAh. 
Väri musta tai kulta. 

72,00 €   

SACKIT MOVEIT KAIUTIN
Tyylikäs kaiutin kotiin tai matkalle mukaan, joka vakuuttaa 
äänenlaadullaan ja tehollaan. Helppo Bluetooth yhdistäminen.  
Akku 2200 mAh, myös verkkovirta. Väri sumusininen. 

99,00 €   

SACKIT WAKEIT S KELLORADIO
Tyylikäs musta kelloradio tanskalaista designia, jossa on sisään-
rakennettu hälytys- ja ajastintoiminnot. Sarastusvalo herättää 
lempeästi. FM-lähetin ja Bluetooth-kaiutin samassa. Päällä lan-
gaton lataus.

90,00 €   
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NAPPIKUULOKKEET TWS157
Langattomat nappikuulokkeet Bluetooth 5.0 -ominaisuudella. 
Sisäänrakennettu mikrofoni handsfree-toiminnolla puheluiden vas-
taanottamiseen. Nappikuulokkeissa on kontrolli lisätoimintoihin: 
virtakytkin, ääniavustaja, musiikin ohjaus, äänenvoimakkuus, pu-
heluihin vastaaminen ja lopettaminen. Väri: valkoinen tai musta.

24,90 €   

ANTON ANC KUULOKKEET
Kuulokkeet joissa integroitu vastameluominaisuus (ANC). Blue-
tooth® 5.0 tukee jopa 10 metrin etäisyyttä. Korvan ympärillä 
oleva istuvuus takaa optimaalisen käyttömukavuuden, ja siinä 
on painikeohjausjärjestelmä jonka avulla pääset helposti käsiksi 
kaikkiin toimintoihin. Kuulokkeet ovat taitettavat, ja mukana tulee 
samettinen pussi.

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 €   

SCX SOLAR POWERBANK P30
8000 mAh:n valaistuva varavirtalähde aurinkokennoilla ja 3-in-1- 
kaapelilla (Type-C, Android, iPhone). Laite valaistuu 30 sekunnin 
ajaksi kosketuksesta tai kun sitä ladataan. Koko: 153 × 76 × 
13,5 mm (213 g). Toimitetaan lahjarasiassa, joka on valmistettu 
kierrätyspaperista.

49,50 €   

THULE SUBTERRA MINIVARUSTELAUKKU
Laadukas musta lisävarustepussi, jossa on järjestelytaskut ja -silmu-
kat, jotka sopivat erinomaisesti kaapeleille, nappikuulokkeille, sovit-
timille tai muille pienille esineille. Mahtuu helposti käsilaukkuun tai 
reppuun. Koko 10 x 3 20 cm.

24,90 €   

KUULOKKEET JA JUOMAPULLO LAHJAPAKKAUS
SCX.design E20 Bluetooth kuulokkeet, omalla valaistuvalla logolla. 
Antibakteerinen käsittely ja soft-touch toiminto. Bluetooth® 5.0. 
Eristetty juomapullo Vasa on saatavana eri väreissä. Tilavuus 500 
mm. Pitää juoman kuumana 12 tuntia tai kylmänä 48 tuntia.  
Pakattu lahjapakkaukseen.

72,00 €   
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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 €

METALLISET AVAIMENPERÄT
Kaikki avaimenperät satavana tarkalla laserkaiverretulla logolla.

3,90 €  

A5 KANSIO MAGNEETILLA SK92066
Tekstiilipintainen tyylikäs kansio, jossa kulkevat mukana pien-
tavarat ja muistiinpanovälineet. Koko 183 x 252 x 18 mm. Etu-
kannen sulkimessa magneettikiinnitys. Värit vaaleanharmaa ja 
siniharmaa.

11,90 €   

BIELO VETOKETJULLINEN A4 KANSIO SK92038
Musta keinonahkapintainen kansio sinisillä tai punaisilla tikkauksilla. 
Kansiosta löytyy laskin sekä 20-sivuinen muistilehtiö ja paikka  
kynälle. Erinomainen myyntiedustustyössä tai etätöissä. 

19,50 €   

PASO VETOKETJULLINEN A4 KANSIO SK92044
Musta kansio keinonahkaa ja mikrokangasta. Useita sisätaskuja 
esimerkiksi muistilapuille, esitteille sekä käyntikorteille. 20 viivoi-
tettua lehtiösivua sekä pidike kynälle.

14,50 €   
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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 

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 €

FERII KUULAKÄRKIKYNÄ
Metallinen kynä satiinipinnalla. 

Hinta esim. 500 kpl kaiverrettuna

 à 1,27 €    + 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  
punainen
sininen
turkoosi
vaaleanpunainen
vaaleanvihreä
violetti
valkoinen
keltainen
harmaa

valkoinen  
  
oranssi  
punainen 
tummansininen 
sininen 
tummanvihreä
pinkki
violetti

musta 



Hinnat alv. 0 % 61Hinnat alv. 0 %

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 €

LEO LUX KUULAKÄRKIKYNÄ 
 
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   
punainen  
sininen  
tummanvihreä  
valkoinen

valkoinen

musta

sininen

oranssi

punainen

hopea

vihreä

keltainen

pinkki

violetti
musta  
hopea  
oranssi  
punainen 
keltainen 
sininen 
tummanvihreä
pinkki
violetti
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3,70 €   

à 0,39 €

QUATRE CHOCOLAT SUKLAAT
Saatavana maitosuklaa ja 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. 4800 kpl painettuna

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

á 0,81 €  

PYÖREÄ MINTTUKARKKIRASIA SK501120
Rasian mitat: 45 x 15 mm. Paino: 21 g.
Värivaihtoehdot: tummansininen, vaaleansininen, tummanvihreä, 
keltainen, oranssi, punainen, pinkki, vaaleanharmaa ja musta. Kysy 
myös muita makuja! Esim. 1000 kpl 1-väripainettuna

Makeiset

KARAMELLIT OMALLA LOGOLLA
Useita eri makuja: 
3590679 suklaatäytteinen minttu
3590666 jauhetäytteinen lakritsi (vegaani)
3590662 jauhetäytteinen vadelma-lakritsi
3590665 jauhetäytteinen mansikka-lakritsi
3590672 hedelmäsekoitus (sis. vadelma, päärynä, appelsiini ja sitruuna)
3590681 kermatoffee
3590683 lakritsitoffee  
ja paljon muita makuja.
Painatus 1-2 tai 3-4 värillä.
Minimitilaus: 30 kg (kysy myös makusekoituksia).
Pakkaus: 2,5 kg:n pussi/5 kg pakkaus.
Säilyvyys: n. 1 vuosi.
Esim. 30 kg 2-väripainettuna

16,40 €   /KG

à 1,90 €

PYYDÄ TARJOUS 

OMASTA TOTEU-

TUKSESTA!

3,70 €   

à 0,98 €

XYLITOL PURUKUMIT TAI PASTILLIT
Neliväripainettuun pussiin mahdollista saada oma design.
Pussiin saatavilla 3, 2 tai 1 palaa. Pastillien ksylitolipitoisuus 93 % ja 
purukumin 67 %. Koko 68 x 50 mm.
Purukumimaut: piparminttu, spearmint, hedelmä, vadelma, sweet mint.
Pastillimaut: piparminttu, vadelma, banaani, päärynä, metsämansikka, 
persikka-vadelma.

Esim. 300 kpl 2-palan pussia painettuna

NALLEKARKIT MINIPUSSI
Trollin vegaanisia nallekarkkeja pussissa 12 g. Makusekoitus. Maut 
hedelmämehuista ja valmistus hiilineutraalia. Koko 8 x 7 cm.  
Esim. 1800 pss

à 0,69 €
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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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ÄMPÄRI 10 L
Kotimainen muoviämpäri ihan joka käyttöön! Tilavuus 10 litraa. 
Saatavana omalla painatuksella ja eri väreissä.
Esim. 100 kpl

á 5,40 €   

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!

10,20 €

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

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!

Messuille ja tapahtumiin
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TROLLI-VÄRITYSKIRJASETTI SK106219
Setti sisältää värikynäpakkauksen sekä Trolli-värityskirjan.

2,49 €   

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

5,70 €   

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

á 1,58 €

AMERICA AURINKOLASIT
Tyylikkäät ja edulliset aurinkolasit eri väreissä ja retro-tyylisinä. 
UV400 hyväksytyt linssit, kategoria 3.
Värit musta, valkoinen, sininen, lime, pinkki, oranssi, punainen.

Hinta esim. 500 kpl 1-värilogolla

á 1,50 €

HUULIRASVA
Huulirasva on valmistettu tehokkaasti kosteuttavasta ja luonnol-
lisesta mehiläisvahasta. Huulirasva on miedosti vaniljantuoksui-
nen. Runsas värivalikoima!

Hinta esim. 1000 kpl

á 0,95 €

AVAIMENPERÄ TAG
Avaimenperä omalla designilla. Sisältää avainrenkaan, oman 
kuosin molemmin puolin sekä tikatun reunas. Saatavana eri 
kokoja.

Hinta esim. 250 kpl

á 1,20 €
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PUULAATIKKO SK01
Mitat: 36 x 13 x 5 cm.

5,70 €     

PUULAATIKKO SK07
Mitat: 11 x 7 x 5 cm.

2,90 €     

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

3,90 €     

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

4,90 €     

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

6,90 €     

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

5,80 €     

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

11,90 €     

Myös  

kaiverrettuna

SINISET LAHJALAATIKOT  
Magneetilla sulkeutuvat lahjalaatikot.

Kokovaihtoehdot:

1. Mitat: 10 x 8 x 9,5 cm.

2. Mitat: 31,5 x 24,5 x 2 cm.

3.  Mitat: 38 x 27 x 3,5 cm.

1,90 €

2,90€

3,25 €

 

3,40 €

2,50 €

4. Mitat: 42,5 x 30,5 x 2,5 cm. 

5. Mitat: 35 x 12,5 x 2,8 cm.



Mixed Conceptin avulla on helppo saada aikaan yrityksen identiteettiin  
räätälöity ilme, joka sopii tapahtumiin, konferensseihin tai tiimipäiville. 

Värivaihtoehdoista löydät takuulla yrityksen logoon ja profiiliväreihin sopivan. 
Kahdeksan takkia, neljä liiviä ja kaksi fleecetakkia muodostavat perustan,  

jota on helppo täydentää teknisillä kuorihousuilla.  

MIESTEN NAISTEN

HINTA: 424/425 Fleecetakki 38.90 €,   631/634 Liivi 49.90 €,   646/647 Liivi Sustainable 59.90 €,   630/633 Kevyttoppatakki 69.90 €,  
644/645 Kevyttoppatakki Sustainable 79.90 €,   632/635 Kuoritakki 94.90 €,    642/643 Parkatakki 129.90 €,   909/910 Kuorihousut 69.90 €

www.southwest.se

Alv 0%



Scancap - Luotettava perheyritys jo 25 vuotta
Perheyrityksen alkutaival

Scancap Finland Oy:n tarina sai alkunsa Joulupukin Pajakylässä Napapiirillä vuonna 1997. 
Yritys keskittyi heti alkuvaiheesta lähtien yritysasusteiden myyntiin ja  jälkikäsittelyyn – tekstiilibrodeerauk-
seen ja -painatukseen. Ensimmäinen brodeerauskone tilattiin Japanista perustamisvuonna. Sittemmin 
koneita on hankittu yritykseen lisää ja brodeerauskapasiteetti nykyään alalla merkittävä. Scancap on 
vuosikymmenen ajan panostanut voimakkaasti myös tekstiilipainotekniikkaan. Konekantamme 
mahdollistaa tekstiilipainatuksen lisäksi 8-väritarratulostukset ja mainosteippaukset. 

Rovaniemeltä yritys laajeni 1999 Joensuuhun, seuraavana vuonna perustettiin  Oulun ja vuonna 2001 
Savonlinnan alueyksiköt. Kuusamon yksikkö avattiin v. 2011. Lisäksi myyntihenkilöt toimivat nykyisin 
alueellisesti myös Seinäjoelta, Torniosta ja Nurmeksesta käsin.

Perheyritys tänään

Scancap Finland Oy on koko toimintansa ajan toiminut samalla liikeidealla ja kotimaisessa omistuksessa. 
Yrityksen kasvuperustana ovat pitkät asiakassuhteet, hyvä henkilökunta ja korkeatasoisen osaamisen 
ylläpitäminen. Nykyisin vaatetuksen rinnalla valikoimastamme löytyy runsaasti liikelahjoja sekä promo- 
että messutuotteita.  Olemme tänään yksi merkittävimmistä profiilituotealan yrityksistä Suomessa. 
Toimimme koko valtakunnan alueella, usealla paikkakunnalla sekä netissä. Vahvuutenamme on kokenut 
ja osaava myyntihenkilöstö. Olet sitten meidän vanha tai uusi asiakas, ota meihin rohkeasti yhteyttä.

Me puemme yrityksesi. Me puemme tiimisi.
 
Parhain terveisin, 
Marjo Lukkarila
Toimitusjohtaja

Marjo Lukkarila
Toimitusjohtaja

OULU
040 724 2340

Jari Lukkarila
Yrittäjä
OULU

0400 801 002

Arja Iskala
Aluemyyntijohtaja

ETELÄ-SAVO
040 749 7160

Liisa Okkonen
Alue-edustaja
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