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OLISIKO NYT OIKEA AIKA
PALKITA TAI MUISTAA?

Haastavina aikoina perinteiset arvot nousevat esiin.
Myös lahjan antaminen ja saaminen tuntuu tällaisina
hetkinä erityisen mieleenpainuvalta. Juuri nyt onkin
oikea aika muistaa asiakkaita ja omaa henkikökuntaa.
Uudesta kuvastostamme löydät runsaasti lahjaideoita
ja nettisivuiltamme paljon lisää. Mikäli et löydä
etsimääsi tai kaipaat uusia ideoita, ota yhteyttä
myyjiimme. Kaikki tuotteet voidaan logomerkata erilaisin
tekniikoin ja personoida lahja antajansa näköiseksi.

PAKKAUKSET

Ja jotta jotta tuotteet päätyvät asiakkaidemme käsiin
yhtä hyvässä kunnossa, kun ne ovat lähtiessä
varastoltamme, oikeanlaisen pakkausmateriaalin
valitseminen on tärkeää. Käytämme tuotteita suojaavina
pehmikkeinä täysin kierrätettäviä materiaaleja, kuten
paperin tai puun käsittelystä syntynyttä materiaalia.

Tervetuloa tutustumaan Suomen laajimpaan
mainos- ja liikelahjojen valikoimaan!
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asusteet
Olemme merkinneet sis. LOGO
-merkillä tuotteet, joiden hinnat
sisältävät logomerkkauksen.
Merkkaus voi olla painatus,
kaiverrus tai joku muu tekniikka.
Hinnat eivät sisällä merkkausta ellei toisin mainita.
Hintoihin lisätään alv 24 %.
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TONTTULAATIKKO

SUKLAALEVY OMALLA ETIKETILLÄ

Vekkuli viinitonttu lahjalaatikossa. Hintaan lisätään viini Alkon
hinnaston mukaan. Viinipullon merkkaus 5 € / kpl, hintaan
lisätään aloituskulu 45 €.

Herkullista maitosuklaata, jossa vyöte omalla toteutuksella.
Hintaan lisätään aloituskulu 45 €.
AINESOSAT: 100 % kaakao, maitosuklaa
KOKO: 200 g

à 19 € / 25 settiä

à 4,90 € / 50 kpl

SET211063

PUNAINEN NAUTINTO

LÄMMITTÄVÄT

SET211049

SET22909

Punaiset kotimaiset villasukat, joulukahvi kahvipurkin
ja kahvimitan kanssa sekä Julia-konvehdit luovat lämmintä
joulutunnelmaa.

Settiin on pakattu kotimaiset villasukat, vehnätyyny
kylmä- tai lämminhoitoon ja Riipisen glögitiiviste.
MATERIAALI: villasukat 75 % villa ja 25 % polyamidi
KOOT: villasukat 37/39, 40/42 ja 43/45
VÄRIT: villasukat harmaa, luonnonvalkoinen, punainen ja sininen

à 39 € / 25 settiä

à 49 € / 25 settiä

SINISTÄ LÄMPÖÄ

LÄMMIN AJATUS

SET21007

SET211066

Tämä setti houkuttelee nautiskelemaan – lahjalaatikkoon
pakataan kotimaiset villasukat, kahvia, tiivis kahvipurkki
sekä Fazerin sinistä suklaata.

Yhteisiin hetkiin ihanan muhkea peitto, lämpöiset villasukat
molemmille sekä herkutteluun Fazerin konvehtirasia.

à 25 € / 25 settiä

à 55 € / 25 settiä
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KAHVIPAKETTI
Kotimaiseen huopakoriin on pakattu sininen kahvipurkki, -paketti,
metallinen mitta klipsulla sekä Fazerin sinisiä konvehteja.
à 38 € / 25 settiä

KAHVIPURKKI

TT206749SIN, SA9061

Hinta sisältää laserlogomerkkauksen purkkiin,
hintaan lisätään aloituskulu 45 €.
à 8,50 € / 50 kpl

SINISTÄ PEHMEYTTÄ

SET211069

Sinisiin hetkiin pehmoinen
ja lämmin sherpapeitto
ja Fazerin sinistä suklaata.
à 29 € / 25 settiä

KAHVI & KIVET

SET22903

Metallinen kahvipurkki, Poikain Parhaat -maustekahvi, kaksi Iittalan
Kivi-kynttilälyhtyä ja rasia Wally and Whiz -viinikumikaramellia
settinä.
à 49 € / 25 settiä
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KAHVI & SUKLAA

PUNAINEN SETTI

SET211050

SET22904

Anna lahjaksi kaunis hopeinen setti, johon on pakattu kahvia,
hopeanvärinen kahvipurkki, kahvimitta ja herkullista
Fazermint-suklaata.

Mokkamestareiden joulukahvi, kaksi Iittalan Kivi-kynttilälyhtyä,
metallinen kahvipurkki ja Wally and Whiz -mustaherukkaviinikumimakeisia. Kahvipurkkiiin on mahdollista kaivertaa
myös logo tai joulutervehdyksesi.

à 25 € / 25 settiä

SININEN LÄMPÖ

à 65 € / 25 settiä

AALTO & SUKLAA

SET22910

SET22906

Lahjalaatikkoon on pakattu
tummansininen kotimainen merinovillapeitto
ja Fazerin Klassikot-suklaarasia.
KOKO: peitto 130 x 170 cm

Iittalan Aalto-maljaan pakattuna Fazerin suklaakonvehteja
valinnan mukaan.
KOKO: 19,5 x 5 cm

à 69 € / 25 settiä

SININEN HETKI

à 90 € / 25 settiä

AALTO & SUKLAA 2

SET22905

SET22907

Seesteisen siniseen settiin on pakattu Fazerin klassikkosuklaa,
kaksi Iittalan Kivi-kynttilälyhtyä ja metallinen kahvipurkki, johon
on myös mahdollista kaivertaa logo tai joulutervehdyksesi.

Kirkas tai valkoinen Iittalan Aalto-maljakko
sekä Fazerin suklaakonvehteja valinnan mukaan.
KOKO: 12 cm

à 45 € / 25 settiä

à 85 € / 25 settiä
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KYLMIIN ILTOIHIN

SET211061

Ylellisen pehmeä torkkupeitto, platinanvärinen termosjuomapullo,
joka pitää pitkään juoman kuumana tai kylmänä, ja rasiallinen
Fazermint-suklaata.
MATERIAALI: 100 % polyesteri, teräs
KOOT: peitto 130 x 170 cm ja pullo 500 ml
à 45 € / 25 settiä

MUKAVAA

SET211072

Harmaansävyisessä setissä on pehmeä torkkupeitto,
termosjuomapullo sekä Fazermint-suklaata.
à 45 € / 25 settiä

LÄMPÖÄ LAATIKOSSA

SET211074

Lämpöisiä tuotteita hienoon puulaatikkoon pakattuna.
Setti sisältää harmaat kotimaiset villasukat, Hestran lapaset,
platinanvärisen termosjuomapullon sekä Fazermint-suklaata.
à 69 € / 25 settiä
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VALKOINEN SETTI

VIHREÄÄ VALOA

SET22901

SET22902

Kotimainen talviaiheinen pikkutarjotin, jonka kanssa settiin
on pakattu kaksi käsin valmistettua kynttilälyhtyä, ladattava
plasmasytytin ja Wally and Whiz -viinikumikaramelleja.

Kotimaisen kuusiaiheisen pikkutarjottimen kanssa lahjasettiin on
pakattu kaksi Iittalan Kivi-kynttilälyhtyä, Riipisen kuusenkerkkätee
ja Fazerin vihreitä kuulia
-suklaalevy.

à 69 € / 25 settiä

LAHJALAATIKKO

SET22917

Kauniiseen puulaatikkoon on pakattu pippuri- ja suolamylly,
ekstra-neitsytoliiviöljy ja kaksi keittiöpyyhettä.
MATERIAALI: pyyhe 80 % kierrätyspuuvilla ja 20 % polyesteri
KOKO: pyyhe 50 x 70 cm
à 49 € / 25 settiä

HOPEINEN SETTI

à 66 € / 25 settiä

TORKKUPEITTO,
SUKLAA & GLÖGI
Juuttikassiin on pakattu
valkoinen talviaiheinen
sherpapeitto, Fazermint
-suklaata ja Riipisen
vaalea glögitiiviste.
à 45 € / 25 settiä

KASSILLINEN LÄMPÖÄ

SET22911

SET22908

Kaksi paria kotimaisia villasukkia, Fazermint-suklaarasia
ja platinanvärinen termosjuomapullo settinä.
KOOT: villasukat 37-39, 40-42 ja 43-45

Kotimaiseen huopakassiin on pakattu lämpimät lapaset, Retken
0,75 litrainen terästermospullo ja herkullisia Lakrids by Bülow
Crispy mint -lakuja.

à 39 € / 25 settiä

à 69 € / 25 settiä
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JOULUINEN HERKKUKASSI

SET22912

Juuttikassiin on pakattu Riipisen vaalea glögi, joulukahvi, Fazerin
suklaarasia, suklaapiparkakkuja ja Domino-keksilajitelma, Lakrids
by Bülow -lakuja ja Wally and Whiz -viinikumeja.
à 59 € / 25 settiä

HERKKUKASSI 4

SET22914

Juuttikassiin on pakattu Lakrids by Bülow Original-lakuja, Riipisen
karpalokinuskitee, mustaherukkahunajahyytelö ja poropaté,
Wally and Whiz-viinikumeja sekä Oululainen merisuolaisia
jälkiuuniruislastuja.
à 49 € / 25 settiä
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HERKUT & PATALAPUT

LAHJASETTI 1

SET22913

SET211047

Kaksi luomupuuvillaista patalappua, suola- ja pippurimylly,
Oululaisen tummia hapankorppuja, kotimainen meetvursti,
Riipisen omena-calvados-hyytelö ja konjakkisinappi pakattuna
lahjasetiksi juuttikassiin.

Elegantti harmaa setti sisältää kahvia sekä kahvipurkin,
platinanvärisen juomapullon ja Retki-termoksen,
harmaat kotimaiset villasukat sekä Fazermint-konvehteja.

à 69 € / 25 settiä

LÄMPÖKASSI

à 65 € / 25 settiä

LAHJASETTI 2

SET211075

SET211037

Anna lahjaksi lämpöä torkkupeiton, kotimaisten villasukkien,
Retki-termospullon ja Lakrids by Bülow -lakujen muodossa.
Takuulla haluttu lahja! Pakattu käytännölliseen juuttikassiin.
KOKO: termospullo 1 litra

Suolaista ja makeaa juuttikassiin pakattuna. Balsamicoa, oliiviöljyä,
Fazerina-suklaata, Lakrids by Bülov -lakua sekä tyylikkäät
kierrätyspuuvillaiset keittiöpyyhkeet.

à 65 € /25 settiä

à 39 € / 25 settiä
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HERKKUJA
Rustiikkiseen lahjalaatikkoon on pakattu kotimainen meetvursti,
Riipisen hirvipaté, marinoituja valkosipuleita, makeita
pikkupaprikoita ja Marttiinin Pikkukokki-veitsi.
MATERIAALI: veitsen kahva karhennettu kumi
ja terä ruostumaton teräs
KOKO: veitsi 27 cm

LEIPÄVAKKA

SET22915

Suomessa käsintehtyyn vakkaan
on pakattu Oululainen hapankorppuja
sekä Riipisen poro- ja hirvipaté.
à 65 € / 25 settiä

à 69 € / 25 settiä

GOURMET SELECTION

VAKALLINEN HYVÄÄ MIELTÄ

Näyttävä lahjapakkaus espanjalaisia gourmet-tuotteita, mm.
tapaskeksejä, pippurilla maustettu sekä sitruunan makuinen
ekstra-neitsytoliiviöljy, sienilevite ja chilimerisuolahiutaleita.

Kotimaiseen käsintehtyyn vakkaan on pakattu harmaat kotimaiset
villasukat ja Riipisen glögitiiviste.
VÄRIT: villasukat luonnonvalkoinen, tummansininen, punainen
ja vaaleanharmaa
KOOT: villasukat 37-39, 40-42, 43-45

à 59 € / 25 settiä

à 45 € / 25 settiä

GOURMET BOX

HERKKUVAKKA

Gourmet-valikoima, joka on täydellinen yhdistelmä laadukkaista
raaka-aineista valmistettuja tuotteita. Lahjapakkauksessa on
extra-neitsytoliiviöljy, tomaatti- ja mangoetikka, Persian sininen
suola ja viiden pippurin sekoite.

SET22916

à 49 € / 25 settiä

à 69 € / 25 settiä

12

Suomessa käsintehtyyn vakkaan on pakattu Riipisen omenacalvados-hyytelö, poropaté ja mustaherukkahunajahyytelö
sekä kotimainen meetvursti.

Näyttävä lahja
Tilaa lahjaksi viinipullo omalla
logolla tai tervehdyksellä,
joka kaiverretaan pulloon.
Tasokkaat viinimme ovat Alkon
erikoistilaustuotteita. Vina Orosina
-punaviini ja samalta Vinos Pinol
-tuottajalta myös valkoviini.

HERKKULAATIKKO 2

SET211041

Tyylikkäässä puulaatikossa on herkullista kotimaista meetvurstia,
oliiviöljyä ja viiniä, joka lisätään hintaan Alkon hinnaston mukaan.
Viinipullon merkkaus 5 € / kpl, hintaan lisätään aloituskulu 45 €.
à 39 € / 25 settiä

HERKKULAATIKKO 4

SET211042

Laatikollinen herkkuja: oliiviöljy, balsamico sekä kotimaisia
Riipisen muikkuja, porolevite, hirvipaté, mustaherukkaja karpalohyytelö.
à 55 € / 25 settiä

LEIPÄÄ, LIHAA & KALAA

SET22918

Puulaatikosta löytyy herkkuja: Oululainen tummia hapankorppuja,
Riipisen poropaté ja savustettuja muikkuja sekä kotimainen
meetvursti.
à 48 € / 25 settiä
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LAHJAKORTIT

Parhaat Vinga of Sweden -tuotteet sekä mielenkiintoisia tuotteita
muilta tuotemerkeiltä kuten Rosendahl, Morris Stockholm, Design
House Stockholm, Hugo Boss, Berkeley, Remington, Black+Decker,
Stelton ja Georg Jensen. Sekä lahjakortti, kirjekuori että tilausportaali ovat räätälöitävissä ja kustomoitavissa lisähintaan.
Kysy lisää. Hintaan lisätään rahtikulut à 9,90 €.

FLEXIBLE

NOBEL

CLASSIC

alk. à 19,90 € / 25 kpl à 19,90 € / 25 kpl

à 29,90 € / 25 kpl

REGAL

EXTRA

IMPERIAL

à 45,90 € / 25 kpl

à 63,90 € / 25 kpl

à 99,90 € / 25 kpl

CONNAISSEUR CARD SUPREME® UNLIMITED

Tämä on kortti sinulle, joka haluat vastaanottajan saavan todella
monia tuotteita ja tuoteryhmiä, joista valita – tässä on koko
valikoima. Vastaanottaja valitsee lahjansa ja me hoidamme
logistiikan. Palvelumme käsittää tilausten käsittelyn, lahjan
lähettämisen, asiakaspalvelun ja toimituksen haluttuun
osoitteeseen. Sinä annat lahjakortin ja me hoidamme loput –
luotettavasti ja varmasti! Hintaan lisätään toimitusmaksu à 10 €.
à 38 € / 25 kpl

JOYFUL

Joyful gift card on saatavana neljässä hintaluokassa. Korttien
laajasta lahjavalikoimasta löytyy niin kotiin, keittiöön, liikuntaan
kuin vapaa-aikaankin liittyviä tuotteita, merkkeinä muun muassa
Craft, Clique, Cutter & Buck, Projob ja Sagaform. Lisähinnasta sekä
kortti että kirjautumissivut ovat personoitavissa. Hinta sisältää
rahtikulun 9 €.
Basic à 29 € / 25 kpl
Premium à 69 € / 25 kpl

Extra à 49 € / 25 kpl
Luxury à 99 € / 25 kpl
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SE 14-218 Swerea IVF

JOHANNA ORAS KALLARY-PUSSILAKANASETTI
Kallary-kuosissa voi nähdä yhdistelmän intohimoa, ihmisyyttä
ja eksistenssin voimaa. Kallary on sekä mielenkiintoa herättävä,
lumoava sisustuselementti että kaunis taideteos.
MATERIAALI: 100 % kampapuuvillasatiini
KOKO: 50 x 60 ja 150 x 210 cm
VÄRI: valkoinen/musta
à 69 € / 25 setti

SE 14-218 Swerea IVF

MOSSHED

HERRESTAD

421079

Pehmeä flanellipussilakanasetti ruutukuvioinilla.
Tällä pussilakanasetillä luot viihtyisän tunnelman
kotiin sekä mökille.
MATERIAALI: 100 % puuvilla
KOKO: 50 x 60 ja 150 x 210 cm
VÄRI: punainen ja vihreä
à 45 € / 25 settiä

SE 14-218 Swerea IVF

JANNIKE

FR421063

FR421021

Tämä ihanan pehmeä flanellipussilakanasetti sopii täydellisesti
viileisiin syys- tai talvi-iltoihin. Saatavana myös extra
tyynynpäällinen.
MATERIAALI: 100 % puuvilla, Oeko-Tex 100
KOOT: 50 x 60 ja 150 x 210 cm
VÄRIT: beige ja harmaa

Trendikäs Pussilakanasetti tyylikkäällä kuvioinnilla.
Hienointa puuvillaa.
MATERIAALI: 100 % puuvilla, Oeko-Tex 100
KOOT: 50 x 60 ja 150 x 210 cm
VÄRIT: tummansininen ja harmaa

à 45 € / 25 settiä

à 39 € / 25 settiä
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SYLI-UNTUVATYYNYSETTI 400 g

RENTOUDU

Untuvatyynyltä toivotaan pehmeyttä, mukavaa tukea ja hyvää
muokkautuvuutta. Joutsenen Syli-tyynyissä yhdistyvät kaikki
nämä ominaisuudet. Setti sisältää kaksi tyynyä.
MATERIAALI: 100 % puuvillakambriikki,
täyte 90 % untuva ja 10 % pieni höyhen
KOKO: 50 x 60 cm
VÄRI: valkoinen

SET22919

à 180 € / 10 settiä

à 69 € / 25 settiä

FRANS
Tyylikäs ja pehmeä meleerattu torkkupeitto.
MATERIAALI: 100 % polyesteri
KOKO: 130 x 170 cm
VÄRIT: vaalean- ja
tummanharmaa
à 25 € / 25 kpl

LAKU & PEITTO

Niska- ja hartiaseutua rentouttava merinovillainen niskatyyny,
Loimu 2022 -glögi ja herkullisia Lakrids by Bülow Forzen Crispy
Mint -lakuja ihanana lahjasettinä.
MATERIAALI: niskatyyny päällinen 100 % merinovilla,
täyte 100 % polyesteri
KOKO: niskatyyny 50 x 68 cm

COMFY

TT323883, TT6102

Ihanan muhkea polarfleecepeitto pakattuna juuttikassiin.
KOKO: 140 x 200 cm
VÄRIT: punainen, sininen ja vihreä
à 29 € / 25 kpl

VIHREÄ SETTI

SET22921

SET22923

Juuttikassiin pakattuna pehmeä sherpapeitto
ja Lakrids by Bülow Selection box.
KOKO: peitto 130 x 170 cm

Iso polarfleecepeitto, Loimu 2022 -glögi ja rasia Wally and Whiz
-viinikumikaramellia settinä. Loimu hinnoitellaan erikseen
Alkon hinnastoon mukaan.
KOKO: peitto 140 x 200 cm

à 65 € / 25 settiä
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à 36 € / 25 settiä

NEPAL
Lampaanvillasta valmistettu torkkupeitto sopii moneen
sisustukseen. Tuotteen ostaminen tukee vähävaraisten
nepalilaislasten ja heidän perheidensä koulutusta, edistää
yleistä hyvinvointia sekä järjestää työmahdollisuuksia Nepalissa.
MATERIAALI: 100 % lampaanvilla, loimi puuvilla
KOKO: 130 x 170 cm
VÄRIT: vaalean- ja tummanharmaa
à 49 € / 25 kpl

LÄMPÖ

SET22920

Lämmittävään lahjasettiin on pakattu Nepal-torkkupeitto,
vehnätyyny kylmä- tai lämpöhoitoon ja Fazermint-konvehteja.
MATERIAALI: torkkupeitto 100 % lampaanvilla, loimi puuvilla
KOKO: peitto 130 x 170 cm
à 65 € / 25 settiä

VELVET
Mukava ja kaunis villapeitto, joka on ihastuttavan pehmeä
ja lämmin. Hinta sisältää logomerkkauksen nahkamerkillä,
hintaan lisätään aloituskulu 45 €.
MATERIAALI: 100 % lampaanvilla
KOKO: 200 x 130 cm
à 55 € / 25 kpl

SHERPA & SUKLAA

SET22922

Lämpimään ja maistuvaan lahjasettiin on pakattu pehmeä
sherpapeitto ja Fazerin suklaalevy oman valinnan mukaan.
VÄRIT: sininen, vaaleanvihreä, valkoinen talvi ja vihreä kuusi
à 33 € / 25 settiä

SHERPAPEITTO à 29 € / 25 kpl
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P R I N T T I PY Y H E

OMATOTEUTUS LAUDELIINA & JUOMAPULLO

VI80753, VI80754

SET211044

Pehmeä ja erittäin imukykyinen mikrokuitupyyhe, joka
pakkaantuu pieneen tilaan. Mahdollista painaa koko pyyhkeen
kokoinen lähes valokuvan tarkka kuva. Hinta sisältää painatuksen,
hintaan lisätään aloituskulu 45 €.
MATERIAALI: 100 % polyesteri
KOKO: 70 x 140 cm
VÄRI: valkoinen

Saunareissulle mukaan platinanvärinen juomapullo ja kotimaiset
Jokipiin Pellavan laudeliinat omalla designilla.
à 29 € / 100 settiä

à 18,50 € / 50 kpl

SE 14-218 Swerea IVF

FROTEINEN LAHJASETTI

K Y L PY TA K K I & J U N I O R

Ylellinen Reilun kaupan puuvillasta valmistettu froteepyyhe, jolla
on sekä Öko-Tex- että Reilun kaupan sertifikaatti.
MATERIAALI: 100 % Reilun kaupan puuvilla, 550 g silmukkafrotee
KOOT: 50 x 70, 70 x 130 ja 90 x 150 cm
VÄRIT: 24 värivaihtoehtoa

Kauluksellinen kylpytakki, josta lapsille antrasiitinvärinen
hupullinen versio.
MATERIAALI: 360 gsm puuvillafrotee
KOOT: S/M, L/XL ja XXL, junior 90/100, 110/120, 130/140
ja 150/160 cm
VÄRIT: musta, tummansininen, sininen, punainen ja antrasiitti

2 kpl 50 x 70 cm ja 2 kpl 70 x 130 cm settinä à 49 € / 25 settiä

à 39 € / 25 kpl

416148, FR410004

50 x 70 cm à 8 € / 50 kpl
70 x 130 cm à 17,50 € / 25 kpl
90 x 150 cm à 26,50 € / 25 kpl
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PYYHE

LANNEPYYHE

Ylellisen muhkea, pehmeä ja erittäin imukykyinen pyyhe.
Pyyhkeet todella hemmottelevat käyttäjäänsä ja niiden
harmoninen värimaailma ripauksella metallihohtoa tuo
todellisen spatunnelman jokaiseen kotiin. Pyyhe sisältää
myös kätevän ripustuslenkin pyyhkeen pitkällä sivulla.
MATERIAALI: 100 % puuvilla
KOKO: 70 x 140 cm
VÄRIT: helmenharmaa ja graniitti

Tyylikäs ja mukava lannepyyhe miehille. Kiinnitys käytännöllisillä
ja kestävillä neppareilla, joilla myös koko on säädettävissä.
Takapuolella kuminauha ja edessä tasku. Valmistettu ylellisen
pehmeästä, muhkeasta ja imukykyisestä Signaturepyyhemateriaalista.
KOKO: 60 x 150 cm
VÄRIT: helmenharmaa ja graniitti

à 39 € / 25 kpl

2 kpl à 69 € / 25 settiä

à 44 € / 25 kpl

HIUSPYYHE

SPA DRESS

Ylellinen hiuspyyhe on täydellinen apulainen arkeen. Hiuspyyhe
kuivaa hiukset tehokkaasti, pysyy hyvin paikallaan ainutlaatuisen
nepparikiinnityksen avulla, tuntuu ihanan pehmeältä päässä ja
näyttää tyylikkäältä. Tuote sopii kaiken pituisille hiuksille. Hiuspyyhe toimii erinomaisesti myös hiusten suojana esim. saunassa
tai paljussa.
VÄRIT: helmenharmaa ja graniitti

Spamekko on tyylikäs, miellyttävä ja moderni kietaisupyyhe, joka
on suunniteltu nostamaan pyyhkeen käytön spamaiselle tasolle.
Olkaimet, piilonepparit sekä joustava kuminauha selässä tekevät
spamekon käyttämisestä niin mukavaa, että se yllä viihtyy vaikka
koko illan. Upea lahjaidea jokaiselle naiselle!
KOOT: S/M ja L/XL
VÄRIT: helmenharmaa ja graniitti

à 29 € / 25 kpl

à 46 € / 25 kpl
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PYYHESETTI
Ylellisen muhkeat, pehmeät ja erittäin imukykyiset pyyhkeet
kahden kappaleen settinä.
KOOT: 150 x 100 cm ja 50 x 80 cm
à 59 € / 25 settiä

KAARNA-KYLPYPYYHESETTI

726

Ihanan pehmeät kylpypyyhkeet lahjasettinä.
MATERIAALI: 100 % puuvillafrotee, kudottu tuplalangalla, 450 g/m2
KOKO: 70 x 150 cm
VÄRIT: hiekka, helmenharmaa, antrasiitti ja musta
à 35 € / 25 settiä

KAARNA-KYLPYTAKKI

KAARNA-KIETAISUPYYHE

716

746

Ihanan pehmeä ja tyylikäs kylpytakki.
MATERIAALI: 100 % puuvillafrotee, 450 g/m2
KOOT: M ja XL
VÄRIT: helmenharmaa ja hiekka

Kietaisupyyhettä tarvitaan vuoden ympäri, siihen on mukava
kuivata sekä kietoutua vaikkapa vilvoittelemaan.
MATERIAALI: 100 % puuvillafrotee, 450 g/m2
KOKO: 75 x 150 cm
VÄRIT: hiekka, helmenharmaa, antrasiitti ja musta

à 59 € / 25 kpl

à 29 € / 25 kpl
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KENNO-KYLPYTAKKI

323521

Lokoisa kylpytakki chambray-kanttauksilla ja -vyöllä. Kierrätyspuuvillaisille Kenno-saunatekstiileille on ominaista kankaan
pehmeys ja eloisa tekstuuri.
MATERIAALI: 75 % puuvilla ja 25 % polyesteri
KOOT: S/M, L/XL ja XXL
VÄRI: ruskea
à 29 € / 25 kpl

KOLO

SET22925

Settiin on pakattu tyylikkäät Kolo-kiulu ja -kauha, kaksi laudeliinaa,
saunatyyny ja kotimainen Nystad Sauna -koivulöylytuoksu. Kauha
toimii myös kiulun kantokahvana.
MATERIAALI: laudeliina ja saunatyyny 70 % pellava ja 30 % puuvilla
KOOT: kiulun tilavuus 5 litraa, laudeliinat 42 x 53 cm
à 69 € / 25 settiä
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LÖYLY XO

6430056830063

Löylykauha on osa saunaa ja sauna on suomalaiselle pyhä paikka.
Ukon uusin luomus on täydellinen kumppani parhaisiin löylyhetkiin. Tinkimätöntä laatutyötä, valmistettu Suomessa, parhaiden
sorvareiden ja puuseppien yhteistyönä. Kaada tai heitä, Ukko Löyly
XO toimii loistavasti. Muotoilultaan kuppimainen vesisäiliö ohjaa
veden tarkasti kiukaalle. Luksuslahja intohimoiselle saunojalle.

LÖYLYKIVET
Kotimaiset, käsintehdyt kiuaskivet, jotka voidaan valmistaa
yrityksen logon muotoiseksi. Valmismalleja esimerkiksi talo,
kuusi ja kala. Hintaan lisätään muottikulu 55 €.
à 16,50 € / 100 kpl

à 97 € / 25 kpl

HOPEISET LÖYLYT
Ajattoman tyylikästä designia, yhdistettynä käteensopivaan
muotoiluun. Hopeanväriseen Rento-saunasankoon on pakattu
saunakauha ja kaksi kylpypyyhettä.
MATERIAALI: sanko ja kauha värilliseksi anodisoitua alumiinia,
kahva lämpökäsiteltyä bambua
à 58 € / 25 settiä

TERÄS

SET22102

Kauniissa saunasetissä on Harri Koskisen suunnittelema saunasanko, -kauha ja -mittari. Tuotteiden muotokieli on tyylikkään
pelkistettyä. Hinta sisältää logomerkkauksen saunakauhan varteen,
hintaan lisätään aloituskulu 45 €.
MATERIAALI: teräs ja koivu
KOOT: sanko 26,5 x 26 x 35 cm, kauha 50,5 cm ja mittari 15,2 cm

à 95 € / 20 settiä
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KEITTIÖ
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GLOBAL-VEITSET ovat Japanissa valmistettuja huippuluokan
ammattityökaluja, joita käytetään mm. MasterChef-ohjelmissa.
Veitsien valmistuksessa on keskitytty toimivuuteen, ergonomiaan
ja muotoiluun ja ne valmistetaan saumattomina, joten ne ovat
erityisen hygieenisiä. Valmistuksessa käytetään parasta
ruostumatonta terästä, joka on hyvin kestävää ja hylkii tehokkaasti
ruostetta. Kahva on kuvioitu parempaa tarttumapintaa varten ja sen
terä pysyy terävänä erityisen kauan. Kahva täytetään hienolla hiekalla
tasapainon luomiseksi kuten muinoin samuraimiekoissa.
Veitset on vakuutettu loppuelämäksi hajoamista ja valmistusvirheitä
vastaan.
"Global toimii aloittelijalla hienosti,
mutta sitä arvostavat myös konkarit."

Anthony Bourdain

G-57 SANTOKU-VEITSI

G-21 PERKAUSVEITSI

Hittivalinta ohuen ja lyhyen terän ansiosta. Hinta sisältää
laserlogomerkkauksen, hintaan lisätään aloituskulu 45 €.
KOKO: terän pituus 16 cm

Kapean ja taipuisan terän avulla pystyt tehokkaasti perkaamaan
lihan irti luista tai kalan ruodoista. Hinta sisältää laserlogomerkkauksen, hintaan lisätään aloituskulu 45 €.
KOKO: terän pituus 16 cm

à 96 € / 25 kpl

à 96 € / 25 kpl

G-2 KOKKIVEITSI

GS-36 YLEISVEITSI

Globalin teräväkärkinen kokkiveitsi 20 cm pitkällä terällä.
Hinta sisältää laserlogomerkkauksen, hintaan lisätään
aloituskulu 45 €.

Ergonomisen muotoilunsa ansiosta veitsi istuu erittäin hyvin
käteen. Hinta sisältää laserlogomerkkauksen, hintaan lisätään
aloituskulu 45 €.
KOKO: terän pituus 11 cm

à 96 € / 25 kpl

à 65 € / 25 kpl
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KÄSINTAOTUT VEITSET
Näyttävät kotimaiset käsintaotut veitset.
KOOT: 15 ja 20 cm
15 cm à 149 € / 10 kpl

20 cm à 169 € / 10 kpl

VEITSITUKKI & VEITSET

FHS10322, FHS103392, FHS237331

Veitsisetti, jossa on neljä veistä ja kätevä veitsitukki. Veitset
voidaan sijoittaa veitsitukissa mihin tahansa kohtaan. Veitsien
kahva on päällystetty liukumattomalla kumilla. Terät ovat
ruostumatonta terästä tarttumattomalla pinnoitteella.
Veitsille suositellaan käsinpesua.
KOOT: veitsitukki ø 11 cm, korkeus 22,50 cm, kokkiveitsi 20 cm,
leipäveitsi 20 cm, santokuveitsi 18 cm, yleisveitsi 13 cm
VÄRI: musta
à 55 € / 25 settiä

Lisää veitsiä ja
settejä www.sanser.fi

PHENIX-VEITSISETTI

SANTOKUVEITSI

FHS20886

SA5481

Phenix-veitsisetissä on kaksi veistä eksklusiivisilla puukahvoilla,
terävillä terillä ja voimakkaalla titaanipinnoitteella.
Lahjapakkauksessa.
MATERIAALI: teräs ja puu
KOOT: yrttiveitsi 9 cm ja santokuveitsi 18 cm

Hyvä yleisveitsi monenlaiseen leikkaamiseen ja pilkkomiseen.
Terässä ovaalihionta. Lahjapakkauksessa. Hinta sisältää
logomerkkauksen, hintaan lisätään aloituskulu 45 €.
MATERIAALI: ruostumaton teräs
KOOT: veitsi 17/31 cm, pakkauskoko 35 x 15 x 2,8 cm
VÄRI: teräs

à 69 € / 25 settiä
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à 35 € / 25 kpl

VEITSISETTI

SANTOKU 17 cm

6.7133.5G

6.8500.17

Monipuolinen 5-osainen veitsisetti on pakattu tyylikkääseen lahjalaatikkoon, joten se on ilo antaa lahjaksi. Setti sisältää keskikokoisen kokkiveitsen (19 cm), jonka terän pituus riittää jo
useimpien raaka-aineiden käsittelyyn kotikeittiössä. Klassinen
sahalaitainen leipäveitsi (21 cm) puolestaan läpäisee kovakuorisenkin leivän turvallisesti ja vaivattomasti. Lisäksi settiin
kuuluu kolme pikkuveistä, jotka ovat avuksi etenkin vihannesten
ja hedelmien käsittelyssä: suorateräinen kuorimaveitsi (8 cm),
sahalaitainen kuorimaveitsi (8 cm) sekä sahalaitainen, pyöreäkärkinen vihannesveitsi (11 cm). Veitsien terät on valmistettu
ensiluokkaisesta, tarkoitukseensa parhaalla mahdollisella tavalla
sopivasta terässeoksesta. Teräksen koostumuksen ansiosta veitset
on mahdollista teroittaa uudestaan ja uudestaan partaveitsen
teräviksi. Veitset eivät myöskään tylsy nopeasti, vaan pitävät
teränsä pitkään. Ergonomisista kahvoista saa pitävän, turvallisen
otteen, joten veitsiä on mukava käyttää joka päivä. Veitset kestävät
konepesun, mutta suosittelemme käsinpesua.
MATERIAALI: TPE ja ruostumaton teräs (kokki- ja leipäveitsi),
PP ja ruostumaton teräs (pikkuveitset)
VÄRI: musta

Laadukas kokkiveitsi on sekä ammatti- että kotikokin tärkein työväline. Santoku on japanilaistyylinen kokkiveitsi, jolle on ominaista
leveä terä ja vain hieman kaareutuva leikkuusärmä. Santoku on
monikäyttöisyydessään vailla vertaa ja siten erinomainen valinta
keittiön yleisveitseksi. Terä on valmistettu ensiluokkaisesta
terässeoksesta. Teräksen koostumuksen ansiosta veitsi on
mahdollista teroittaa uudestaan ja uudestaan partaveitsen
teräväksi. Veitsi ei myöskään tylsy nopeasti, vaan pitää teränsä
pitkään. Prosessoidusta vaahterasta valmistettu kahva on kaunis,
yksilöllinen ja miellyttävä kädessä. Prosessoitu vaahtera tuotetaan
ympäristöystävällisellä, patentoidulla menetelmällä. Prosessissa
puun solurakenne muuttuu pysyvästi, mikä parantaa materiaalin
ominaisuuksia ja antaa sille syvän, kauniin sävyn. Lopputuloksena
on äärimmäisen luja ja pitkäikäinen kahva, joka ei sisällä myrkkyjä
tai kemikaaleja. Prosessoidun vaahteran etu on myös helppohoitoisuus: kahvaa ei tarvitse öljytä tai kyllästää, vaan
tavanomainen puhtaanapito riittää. Älä laita puukahvaista veistä
astianpesukoneeseen, vaan pese se käsin ja kuivaa sen jälkeen
astiapyyhkeeseen. Hinta sisältää logomerkkauksen, hintaan
lisätään aloituskulu 45 €.
MATERIAALI: prosessoitu vaahtera, ruostumaton teräs

à 85 € / 10 settiä

SLICE & SHARPEN

à 55 € / 25 kpl

PAISTIVEITSI & -HAARUKKASETTI

10143

VI3380

Näissä all-in-one-veitsissä on tarttumattomat, silikonipinnoitetut
terät ja mukana omat suojakotelot, joissa on sisäänrakennetut
keraamiset teroittimet. Tupissa on liukumaton pohja turvallista
teroitusta varten.
KOOT: 26 x 1,5 x 3,5 cm ja 21,5 x 1,4 x 3 cm

Tyylikäs lahjalaatikkoon pakattu setti paistin leikkaamiseen
ja tarjoiluun. Terävä paistiveitsi ja -haarukka, joiden kahvat
ovat konepestävää Pakkawoodia.
KOKO: 30,5 x 8,5 x 2,8 cm

à 39 € / 25 settiä

à 29 € / 25 settiä
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LAUTA & SANTOKU

SET22931

Kätevä keskeltä taittuva bambuleikkuulauta ja japanilainen
santokuveitsi settinä.
à 75 € / 25 settiä

VEITSET & LAUTA

SET22932

Tyylikkäät ja laadukkaat titaanipinnoitetut Lion Sabatier -veitset
pakattuna setiksi tammileikkuulaudan kanssa.
KOOT: yrttiveitsi 9 cm ja santokuveitsi 18 cm, lauta 25 x 40 cm
à 85 € / 25 settiä

KOKILLE

SET22055

Tamminen leikkuulauta, Victorinoxin japanilainen kokkiveitsi ja
kolme minimakua, chili, valkosipuli ja basilika, pakattu kokkailijalle
mieluisaan settiin.
à 75 € / 25 settiä
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TERÄVÄT

EKOLAUTA & PAISTIVÄLINEET

SET22930

SET22934

Tyylikkäät Joseph Joseph Slice&Sharpen-veitset, bambuleikkuulauta ja kotimainen meetvursti pakattuna lahjalaatikkoon.
KOOT: veitset 26 x 1,5 x 3,5 cm ja 21,5 x 1,4 x 3 cm

Victorinoxin ekoleikkuulauta, paistivälineet kumigripkahvoilla,
ekopuuvillainen keittiöpyyhe sekä Riipisen konjakkisinappi settinä.
MATERIAALI: leikkuulauta konepesun kestävä paperikomposiitti
KOKO: leikkuulauta 356 x 190 x 4,8 mm
VÄRIT: leikkuulauta ruskea ja musta

à 77 € / 25 settiä

à 66 € / 25 settiä

PAISTI

KÄSINTAOTTU 15 cm

SET22933

SET22080

Kaunis Scanpanin tamminen leikkuulauta, Vingan paistivälineet
ja keittiöpyyhe pakattuna lahjalaatikkoon.
KOKO: leikkuulauta 49,5 x 30 cm

Kotimainen käsintaottu veitsi ja tammileikkuulauta näyttävänä
settinä.
KOKO: veitsen terä 15 cm

à 79 € / 25 setti

à 165 € / 10 settiä

VEITSI & MAUSTEET

LAUTA & NUIJA

SET211023

274427, BE453

Uutta twistiä ruoanvalmistukseen kotimaisilla Rajamäen Liquidmausteilla (chili, valkosipuli ja basilika) ja santokuveitsellä.
KOOT: mausteet 40 ml, veitsi 17/31 cm

Tätä settiä pihvillä herkuttelija arvostaa! Tamminen lihan
mureuttaja ja leikkuulauta pakattuna lahjalaatikkoon.
KOKO: leikkuulauta 25 x 40 cm

à 39 € / 25 settiä

à 29 € / 25 settiä
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MYLLYT & VIINI

SET22937

Musta ja valkoinen maustemylly sekä viinipullo omalla
merkkauksella pakattuna kauniiseen laatikkoon. Viini lisätään
hintaan Alkon hinnaston mukaan. Viinipullon merkkaus 5 € / kpl,
hintaan lisätään aloituskulu 45 €. Hintaan sisältyy pippurit ja
suolat myllyissä.
MATERIAALI: myllyt pyökki
KOKO: maustemyllyt 32 cm
à 45 € / 25 settiä

KATTILA & MAUSTEET

SET22936

Elegantti ja ajaton Blomsterbergs-kuparikattila sisustaa sekä
keittiötä että ruokapöytää. Kattilan kanssa lahjasettiin on pakattu
Rajamäen liquid-mausteet chili, valkosipuli ja basilika.
MATERIAALI: kattila ruostumaton teräs
KOKO: kattila tilavuus 1,4 litraa
à 79 € / 25 settiä
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ESSU & MYLLYT

SET22929

Tyylikäs nahkajäljitelmäessu ja kaksi näyttävää puista maustemyllyä settinä lahjalaatikossa. Hintaan sisältyy pippurit ja suolat
myllyissä.
KOKO: maustemyllyt 32 cm
à 69 € / 25 settiä

JUUSTOVÄLINESETTI

PAISTIA PÖYTÄÄN

SA5480

SET211019

Rosteriset, ruusukultaiset juustovälineet lahjapakkauksessa.
Kaksi erilaista juustoveistä ja -haarukka.
MATERIAALI: ruostumaton teräs
KOOT: pakkaus 19 x 16 x 2,4 cm
VÄRI: ruusukulta

Mustaksi pinnoitetuissa, ruostumattomasta teräksestä
valmistetuissa paistivälineissä on puuta jäljittelevä pinnoite,
keittiöliinat luomupuuvillaa sekä settiin on pakattu pippurija suolamylly.

à 19 € / 50 settiä

à 59 € / 25 settiä
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PREMIUM STEEL PAISTINPANNU 28 cm

VALURAUTAPARILAPANNU 26 x 26 cm

PSL35281

PC42626R

Pinnoittamaton Premium Steel -sarjan paistinpannu sopii
monenlaiseen ruoanlaittoon, mutta ihanteellinen se on
korkeissa lämpötiloissa paistamiseen ja ruskistamiseen. Pannu
on valmistettu laadukkaasta 18/10-teräksestä, joten runko ei
väänny kovassakaan käytössä. Pohjan rakenteen alumiinisydän
takaa nopean ja tasaisen lämpenemisen. Pohjan ulkopinnassa
käytettävä 18/0-teräs on itsessään magnetisoiva materiaali, joten
erillistä induktiorakennetta ei pohjaan ole tarvinnut rakentaa.
Ruoan valmistuksessa voi käyttää metallisia työvälineitä, sillä
pinnoitteen vahingoittumista ei pinnoittamattomassa pannussa
tarvitse varoa. Rosterinen paistinpannu kestää hyvin myös erilaisia
happamia ruoka-aineita, jotka saattavat ajan mittaan
vahingoittaa muita pannuja (esim. tomaattipohjaiset kastikkeet).
Erittäin kestävän ja helppohoitoisen rosteripannun voi huoletta
kuurata puhtaaksi käytön jälkeen, jolloin pannuun ei jää makuja
tai hajuja. Se ei myöskään ruostu säilytyksen aikana, vaikka
pannua ei käyttäisikään joka päivä. Sopii kaikille liesityypeille.
Kestää uunin 260° C saakka. Kestää konepesun, mutta käsinpesua
suositellaan.
KOKO: ø 28 cm

Swiss Diamond valurautapannu on helppohoitoinen, lämpiää
tehokkaasti ja säilyttää lämmön pitkään. Kiiltävä, korkealaatuinen
emalipinnoite on valmistettu Euroopassa, ja se on erittäin kestävä
naarmuja, lohkeamia ja lämpötilan vaihteluja vastaan.
Pinnoitteessa ei ole PTFE: tä tai PFOA:ta. Emalipinnoitteella on
luontaisesti non-stick-ominaisuuksia, joten astia on helppo
puhdistaa. Swiss Diamond valurautapannu sopii kaikille
lämmönlähteille (kaasu, sähkö, induktio jne.) ja se kestää
lämpöä uunissa 220° C saakka.
VÄRI: punainen
à 89 € / 25 kpl

à 59 € / 25 kpl

XD PAISTINPANNU 26 cm

MAKUA PANNULLE

XD6426

SET22926

Sveitsissä valmistettu paistinpannu tasaisesti ja tehokkaasti
lämpenevällä, paksulla valualumiinirungolla sekä erittäin
kestävällä ja lämpöä johtavalla XD-timanttipinnoitteella. Pannussa
käytetty alumiini on lähes 100 % kierrätettyä. Pannu kestää lämpöä
uunissa 260 ° C saakka. Kahva pysyy viileänä liedellä käytettäessä.
Induktioliedelle oma pannunsa.
KOKO: ø 26 cm, reunan korkeus sisäpuolelta mitattuna 4 cm

Tähän ruokahifistelijän settiin on pakattu Swiss Diamondin
paistinpannu, Rajamäen liquid-mausteet, chili, valkosipuli
ja basilika, ekstra-neitsytoliiviöljy ja Maku-savusuolamylly.

à 110 € / 10 kpl
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à 129 € / 10 settiä

PAISTOON

KOTIKOKILLE

Laadukkaan Swiss Diamond Classic XD -pannun kanssa lahjasettiin
on pakattu kotimainen huopa-alunen, paistoatulat ja keittiöliina.
KOKO: pannu ø 24 cm

SET22928

à 129 € / 10 settiä

à 105 € / 10 settiä

DE BUYER & HUOPA

Swiss Diamond -valurautapannun kanssa settiin on pakattu
suolamylly savusuolalla, Filos-oliiviöljy ja metalliset paistoatulat.

PANNU & MAUSTEET

fbcefca30fc9

SET22927

Kotimainen huopa-alunen sekä de Buyerin hiiliteräspannu
pakattuna kotimaiseen huovasta valmistettuun kassiin.

De Buyer 26 hiiliteräspannun kanssa settinä puiset suola- ja
pippurimylly sekä keittiöliina. Hintaan sisältyy pippurit ja suolat
myllyissä.
KOOT: pannu ø 26 cm, maustemyllyt 32 cm

à 90 € / 10 settiä

à 85 € / 10 settiä
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MEATER+ LANGATON PAISTOMITTARI
Ei johtoja. Ei arvailuja. Täydellisiä tuloksia joka kerta.
Täysin langaton suunnittelu pitää grillin ja muut ruoanlaittopinnat
vapaina, ja MEATER-sovelluksella voit tarkkailla kypsymistä etäältä.
Hinta sisältää logomerkkauksen, hintaan lisätään aloituskulu 45 €.
à 88 € / 25 kpl
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BLACK BOX

LOIMUAVA

SET22938

SET22939

Mustan metallisen kahvipurkin kanssa on pakattu purkit Lakrids
by Bülow -lakritsia ja Wally and Whiz -viinikumikaramellia ja pussi
Poikain Parhaat -maustekahvia.

Lignell & Piispasen alkoholiton Loimu-glögi, Lakrids by Bülowin
iso lakritsirasia ja kaksi kuumajuomalasia lahjapakkauksessa.

à 26 € / 25 settiä

HAKKA-LIHANUIJA

à 44 € / 25 settiä

SCHNAPPS 2 XO

6430056830360

6430056830230

Ainutlaatuinen uuden sukupolven lihanuija, jossa säilö
marinadeja tai vaikka keittiökonjakkia varten. Irroitettavat
osat konepesua varten.
KOKO: vetoisuus 125 ml, paino tupen kanssa 630 g

Jäähdytä juomasi pakastimessa, Ukko pitää juomasi kylmänä
pitkään. Tuttua Ukko-designiä pidemmälle hiottuna. Kotelo
suomalaista visakoivua. Sisältää kaksi teräksistä Ukko-snapsia.
KOKO: vetoisuus 40 ml, paino 98 g/kpl

à 121 € / 10 kpl

à 85 € / 25 settiä
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OLUTLASIT
Logokaiverretut olutlasit kahden kappaleen settinä lahjapakkauksessa. Hinta sisältää logomerkkauksen laserkaiverrettuna
laseihin, hintaan lisätään aloituskulu 45 €.
à 19,50 € / 50 settiä

VALKOVIINILASIT
Logokaiverretut valkoviinilasit kahden kappaleen settinä lahjapakkauksessa. Hinta sisältää logomerkkauksen laserkaiverrettuna
laseihin, hintaan lisätään aloituskulu 45 €.
à 19,50 € / 50 settiä

PUNAVIINILASIT
Kaksi logokaiverrettua
punaviinilasia settinä lahjapakkauksessa.
Hinta sisältää logomerkkauksen laserkaiverrettuna laseihin, hintaan lisätään
aloituskulu 45 €.
à 19,50 € / 50 settiä
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BARWISETM

20099

Kompakti BarWise™-vipukorkkiruuvi pakkaa kaiken tehon. Se on
helppo käyttää, poistaa korkit yksinkertaisella viputoiminnolla
ja sisältää kaksi integroitua folioleikkuria sekä tarttumattoman
ruuvikierteen, joka liukuu tasaisesti korkkiin. Käytön jälkeen vipu
voidaan taittaa siististi pois, jotta se on helppo säilyttää.
à 49 € / 25 kpl

ULTIMA THULE
-PUNAVIINILASIT
& PUNAVIINI
1008528

Kaksi Tapio Wirkkalan suunnittelemaa punaviinilasia
ja punaviinipullo omalla merkkauksella tyylikkäänä settinä.
Viini lisätään hintaan Alkon hinnaston mukaan. Viinipullon
merkkaus 5 € / kpl, hintaan lisätään aloituskulu 45 €.
KOKO: lasit tilavuus 23 cl
à 29 € / 25 settiä

SNAPSILASIT
Tyylikkäät logokaiverretut snapsilasit neljän kappaleen
settinä lahjapakkauksessa. Hinta sisältää logomerkkauksen
laserkaiverrettuna laseihin, hintaan lisätään aloituskulu 45 €.
à 16,50 € / 50 settiä

OLUTTUOPIT

ULTIMA THULE -VALKOVIINILASIT & VALKOVIINI

Kaksi logokaiverrettua oluttuoppia
settinä lahjapakkauksessa. Hinta
sisältää logomerkkauksen laserkaiverrettuna laseihin, hintaan
lisätään aloituskulu 45 €.

1008527

à 19,50 € / 50 settiä

à 26 € / 25 settiä

Kaksi Tapio Wirkkalan suunnittelemaa valkoviinilasia ja
valkoviinipullo, joka lisätään hintaan Alkon hinnaston mukaan.
Viinipullon merkkaus 5 € / kpl, hintaan lisätään aloituskulu 45 €.
KOKO: lasit tilavuus 16 cl

39

VA PA A-A I K A

40

PREMIUM 3 kk

BASIC 6 kk

SET22092

SET22093

BookBeat Premiumilla kuuntelet ja luet rajattomasti.
Pääsy kaikkiin kirjoihin. Pakettiin kuuluu kullanväriset
SACKit - WOOFit -kuulokkeet.

BookBeat Basic sisältää 20 tuntia kuunteluaikaa kuukaudessa,
pääsy kaikkiin kirjoihin. Pakettiin kuuluu tyylikkäät
kokoontaitettavat STREETZ-kuulokkeet.

à 140 € / 25 settiä

à 75 € / 25 settiä

KUULOLLA

STR POWER -KAIUTIN

SET211060

CM763, CM764, CM769

Näyttävä Bluetooth®-kaiutin ja iso Lakrids by Bülow -lahjalaatikko
KOOT: kaiutin 26 x 26 x 12 cm, 2 x 5 W, lakritsi 335 g

Kompakti, vedenkestävä langaton Bluetooth-kaiutin, jonka saa
yhdistettyä äänilähteeseen joko BT5:n tai tavallisen
3,5 mm:n kaapelin avulla.
VÄRIT: tummansininen, harmaa ja musta

à 89 € / 10 settiä

à 25 € / 25 kpl
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ROIHU X2

TUIKKU

Toisinaan tulee elämässä tarve kunnollisille tulenteon välineille.
Tuulessa sammuvat tai vaivoin syttyvät tulitikut ja muoviset
halpasytyttimet ovat vanhanaikaisia, huonosti toimivia ja roskaavia
kertakäyttöesineitä. Metallikuorinen ja hyvin suojattu plasmasytytin sen sijaan toimii luotettavasti tuulesta ja sateesta
huolimatta. Lisäksi se on koristeellinen käyttöesine, joka henkii
arvokkuutta ja tyylitajua käyttäjästään. Kaari Roihu X2 -plasmasytyttimellä voi sytyttää tulen jopa 120 kertaa yhdellä latauksella.
Tämän mahdollistaa markkinoiden suurin 430 mAh litiumpolymeeriakku. Sen jälkeen sisäisen akun voi ladata mikro-USBliitännän ja mukana tulevan USB-kaapelin avulla. Sytytin ei
tarvitse haitallisia sytytysnesteitä, vaan sen voi ladata sähköllä
älypuhelinten latureilla, tietokoneilla tai varavirtalähteillä. Näin
helppoa ja ekologista ei sytyttimen täyttö ole ennen ollut.
Plasmasytyttimessä ei ole tuulessa tai sateessa helposti
sammuvaa liekkiä. Sen sijaan sytytin muodostaa sähkövirralla
1100-asteisen kaksoisplasmakaaren, joka kestää tuulenpuuskat,
sateet ja pakkasviimat vaivatta. Sytytyskärjet tuottavat kaksoisplasmakaaren viistosti ylöspäin, joka tekee taskusytyttimestä
helppokäyttöisemmän.

Moni on kirjaimellisesti polttanut näppinsä sytyttäessään
kynttilöitä kapearunkoisissa lasiastioissa tai harmitellut
kuumuutta sytyttäessään tulitikuilla tai taskusytyttimellä takkaa
tai puulämmitteistä kiuasta. Pitkävartiset sytyttimet ovatkin syystä
suosittuja niin kynttilöiden, takkojen, kiukaiden kuin nuotioidenkin
luotettavina ja turvallisina sytytystyökaluina. Suomessa
suunniteltu Kaari Tuikku -varsisytytin sytyttää tulen kotona,
mökillä, asuntovaunussa ja ulkona säätilasta välittämättä. Olipa
kyseessä kuuma kesäpäivä tai talvinen pakkasyö, pitkävartinen
Kaari Tuikku luo tulen turvallisesti napinpainalluksella sormia
polttamatta. Kaari Tuikku -varsisytyttimen voi helposti ladata
mikro-USB-liitännän ja mukana tulevan USB-kaapelin avulla.
Sytytin ei tarvitse haitallisia sytytysnesteitä, vaan sen voi ladata
sähköllä älypuhelinten latureilla, tietokoneilla tai varavirtalähteillä. Näin helppoa ja ekologista ei sytyttimen täyttö ole ennen
ollut. Plasmasytyttimessä ei ole tuulessa tai sateessa helposti
sammuvaa liekkiä. Sen sijaan sytytin muodostaa sähkövirralla
1100-asteisen kaksoisplasmakaaren, joka kestää tuulenpuuskat,
sateet ja pakkasviimat vaivatta. Sytytyskärjet sijaitsevat pitkän
varren päässä. Se tekee sytyttimestä helppokäyttöisemmän
etenkin ahtaissa paikoissa. Kaari Tuikku tarjoaa ainutlaatuisen
säänkestävän sytytysratkaisun kaikenlaisiin tarpeisiin tilanteesta
ja sääoloista riippumatta. Hinta sisältää logomerkkauksen,
hintaan lisätään aloituskulu 45 €.

à 29 € / 50 kpl

à 29 € / 50 kpl

LOIMU XPOWER
Kunnollinen tulenteon väline, mukana kulkeva valonlähde ja
lisävirta sähkölaitteille. Voi sytyttää tulen jopa 500 kertaa yhdellä
latauksella. Sen jälkeen massiivisen tehokkaan akun voi ladata
USB-C-liitännän ja mukana tulevan USB-kaapelin avulla. Kestää
tuulenpuuskat, sateet ja pakkasviimat. Hinta sisältää logomerkkauksen, hintaan lisätään aloituskulu 45 €.
KOKO: 100 x 60,5 x 24 mm
VÄRI: musta
à 46 € / 25 kpl
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PLASMASYTYTIN

310509

Plasmasytytin palaa joka kelillä ja soveltuu moneen eri paikkaan
kääntyvän vartensa ansiosta. Ympäristöystävällinen verrattuna
perinteisiin polttoainekäyttöisiin sytyttimiin. Ladattavissa USB:n
avulla, johto sisältyy pakkaukseen.
KOKO: 22 cm
VÄRI: musta
à 16,50 € / 50 kpl

5-IN-1-LATAUSKAAPELI
1PX06490

Latauskaapeli valaistuvalla logolla. Mukana kolme liitintä (Type-C,
Android, iPhone) sekä USB-A- ja USB-C-ulostulot. Jopa kolmea
laitetta voidaan ladata samanaikaisesti.
MATERIAALI: kaapeli kierrätetty RPET-muovi ja pakkaus kierrätetty
paperi ja muovi
KOKO: kaapelin kokonaispituus metri
VÄRIT: valkoinen/musta, punainen/musta ja sininen/musta
à 19,90 € / 100 kpl

à 17,90 € / 250 kpl

MATKALAUKKUVAAKA

SN122291-1041

Kompakti ja tarkka matkalaukkuvaaka
digitaalisella näytöllä. Mittaa matkatavaroiden painon 40 kg asti. Vaa’assa
on kätevä ripustuskoukku laukulle. Hinta
sisältää logomerkkauksen, hintaan lisätään
aloituskulu 45 €.
à 22 € / 50 kpl

SAMMUTUSPEITE
HUOPAPAKETISSA

SA9901

Sammutuspeite pakattuna kotimaassa valmistettuun huopapakkaukseen, joka voidaan suunnitella yrityksesi näköiseksi ja
siihen voidaan painaa vaikkapa valokuva. Takaosa säännösten
mukaisesti punainen.
à 26 € / 25 kpl
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Falling snow

Cherry Blossom

Style Icon

Cupcake Dream

Dark Illusion

CLASSIC SD FALLING SNOW, CHERRY BLOSSOM, CUPCAKE DREAM, STYLE ICON, DARK ILLUSION

0.6223

Victorinoxin klassikkolinkkuveitsi, joka pysyy mukana kaikissa seikkailuissa. Avaimenperäksi sopiva taskutyökalu on pieni, huomaamaton
ja kestävä. Toiminnot: terä, kynsiviila, ruuvitaltta, sakset, avainrengas, pinsetit ja hammastikku. Myydään kauniissa lahjapakkauksessa.
Hinta sisältää logomerkkauksen, hintaan lisätään aloituskulu 45 €.
KOKO: 58 mm
à 19,50 € / 50 kpl

SUSPENSION NXT

LEDWISE-KÄSI-/OTSAVALAISIN

BON1027871

ST1700-AT789GB

Klassinen ja kestävä monitoimityökalu monipuolisilla
ominaisuuksilla. 15 lukkiutuvaa työkalua ja vyöklipsillä varustettu
säilytyskotelo. Hinta sisältää logomerkkauksen, hintaan lisätään
aloituskulu 45 €.
KOKO: avattuna 15,9 cm, suljettuna 10,8 cm, paino 190 g

Ladattava otsavalaisin 6 W ledillä tarjoaa huiman 600 lumenin
valotehon. Kätevä USB-magneettilatauspää tekee lataamisesta
vaivatonta ja helppoa. Soveltuu erinomaisesti monipuoliseen
harrastekäyttöön. Pakkaus sisältää otsalampun, otsapannan,
USB-latausjohdon ja vyöklipsin.

à 49 € / 25 kpl

à 29 € / 50 kpl
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KEY TOOL 16+

50-868400-8026

Pieni ja kompakti Richartzin monitoimityökalu, joka on valmistettu
korkealaatuisesta mattapintaisesta ruostumattomasta teräksestä,
on ehdoton työkalu ja sopii jokaiseen avaimenperään. 16 toimintoa
pienessä koossa. Personoitu pahvi 1,25 € / kpl ja hintaan lisätään
aloituskulu 45 €, minimäärä 500 kpl.
KOKO: 70 x 31 x 2 mm, paino 22 g
à 6,90 € / 100 kpl
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TERÄSTERMOS

RE0014, RE3770

Erinomainen lämmönpito viiden vuoden lämpötakuulla.
MATERIAALI: ruostumaton teräs
KOOT: musta 0,75 litraa ja teräs 1 litra
VÄRIT: teräs ja musta
0,75 l à 11,50 € / 25 kpl

1 l à 13,50 € / 25 kpl

MIDNIGHT BLUE 0,75 l

RUOKATERMOS

125497

SG5018183, SG5018182

Pullossa yhdistyvät keveys, kestävyys ja taattu lämmönpitävyys.
Tyhjiö on muodostettu erittäin korkeassa lämpötilassa tyhjiöuunissa, ainutlaatuista eristystekniikkaa käyttäen. Patentoitu
helppokäyttöinen automaattikorkki, jonka voi purkaa osiin pesua
varten. Korkki sulkeutuu itsestään, jos pullo kaatuu tai juomakuppi
kierretään paikoilleen. Termari on erityisen suosittu pilkkijöiden
keskuudessa, koska lämmintä juomaa kuluu paljon saalista
väijyttäessä. Oiva apu myös talviretkeilyssä veden sulana
pitämiseen. Takuu 10 vuotta.
VÄRI: tummansininen

Ruokatermos, mukana kokoontaitettava lusikka. Mukana
retkiruokareseptejä tai suunnittele oma ehdotuksesi reseptiksi!
Hinta sisältää laserlogomerkkauksen, hintaan listätään
aloituskulu 45 €.
MATERIAALI: ruostumaton teräs
KOKO: 9 x 20 cm, 6 dl
VÄRIT: kulta ja musta

à 36 € / 25 kpl
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à 35 € / 25 kpl

RUOKATERMOSRESEPTEJÄ
Täytä ruokatermos kuumalla vedellä hetkeksi,
niin saat ladattua siihen lämpöä.

MATKASOPPA
Laita termariin mielivihanneksia pieneksi pilkottuina
tai valmispussukka sulatettuna. Lisää kanaa, kalaa,
jauhelihaa, makkaraa tai lihaa, mutta muista pieniä
valmiiksi. Lisää myös halutessasi nuudeleita. Mausta
suolalla, pippurilla, yrteillä, chilillä, laakerinlehdellä
ja muilla mausteilla. Kaada kiehuva vesi sekaan.
Laita ruokatermos kiinni ja nauti 1-2 tunnin päästä
maistuvaa matkasoppaa.

RETKIRISOTTO
Laita termariin sieniä, kanaa, rapua, simpukkaa,

STAINLESS KING

191809

Ylivoimaisen lämmöneristyskyvyn omaava ruokatermos, joka pitää
ruoan kuumana jopa 14 tunnin ja kylmänä 24 tunnin ajan. Mukana
retkiruokareseptejä tai suunnittele oma ehdotuksesi reseptiksi!
Hinta sisältää laserlogomerkkauksen, hintaan lisätään
aloituskulu 45 €.
MATERIAALI: ruostumaton teräs
KOKO: 710 ml
VÄRI: musta
à 39 € / 25 kpl

chorizoa… mitä haluat. Lisää riisiä ja kiehuvaa
kasvis- tai kanalientä, parmesaaniraastetta ja vähän
voita. Chili ja valkosipuli antavat aina mukavasti
potkua. Laita termari kiinni ja nauti 1-2 h päästä
loistavaa retkirisottoa.

NAKKIYLLÄTYS
Ota lempinakkejasi tai bratwurstia, laita nakit
ruokatermokseen ja kaada kiehuva vesi päälle –
ja eikun matkaan. 15 minuutin kuluttua voit jo
nauttia herkullisista kuumista nakeista.

RETKIMUONAA

SET22040

Settiin on pakattu ruokatermos ja Light my fire Spork Original
-lusikka-haarukka-veitsi. Mukana retkiruokareseptejä tai
suunnittele oma ehdotuksesi reseptiksi! Hinta sisältää
logomerkkauksen ruokatermokseen, hintaan listätään
aloituskulu 45 €.
à 26 € / 25 settiä
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FLUTE
Tyylikäs ja kestävä juoma-astia, jonka eristetty rakenne pitää
juomat kylminä ja kuplat kuplivina pidempään. Irrotettava läpinäkyvä kansi. Hinta sisältää laserlogomerkkauksen, hintaan
lisätään aloituskulu 45 €.
MATERIAALI: 18/8 ruostumaton teräs, BPA-vapaa
KOKO: tilavuus 180 ml
VÄRIT: seitsemän värivaihtoehtoa
à 13,50 € / 50 kpl

Retkille, veneilyyn,
mökille, terassille,
paljuun, jne.

TUMBLER
Tyylikäs ja kestävä juomalasi jokapäiväiseen käyttöön. Sopii
kylmille ja lämpimille juomille. Kaksiseinäinen rakenne pitää
juoman kylmänä tai lämpimänä pidempään. Irrotettava läpinäkyvä kansi. Hinta sisältää laserlogomerkkauksen, hintaan
lisätään aloituskulu 45 €.
MATERIAALI: 18/8 ruostumaton teräs, BPA-vapaa
KOKO: tilavuus 330 ml
VÄRIT: viisi värivaihtoehtoa
à 15,50 € / 50 kpl
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HOT CAP 0,35 L MUKI

1893002040

Uudenlainen, upea Take Away -juomakuppi, joka on suunniteltu
parempaan liikkuvan käyttäjän kahvin- ja teenjuontikokemukseen
sekä myös kylmille juomille. Istuu hyvin käteen ja mukitelineisiin
ja on erittäin helppo pitää puhtaana. Kannessa on 360 astetta
pyörivä korkki joka mahdollistaa mukin mistä tahansa laidasta
juomisen. Tyhjiörakenne pitää juoman kuumana kuusi tuntia.
Rakenne on suunniteltu kestämään iskuja. Materiaalina laadukas
ruostumaton teräs, joka ei aiheuta juomaan lainkaan hajuja
tai makuja. Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 10 vuotta. Hinta
sisältää logomerkkauksen, hintaan lisätään aloituskulu 45 €.
KOKO: tilavuus 0,35 litraa, korkeus 15,5 cm, pohjan ø 7 cm,
paino 244 g
VÄRIT: valkoinen, sammal, tummansininen, harmaa ja musta
à 29 € / 50 kpl

LEAN

VI50830-50849

Tyylikäs konepesunkestävä vesipullo toimistoon, kotiin ja salille.
Silikonilenkki ripustamista ja kantamista varten. Hinta sisältää
logomerkkauksen, hintaan lisätään aloituskulu 45 €.
MATERIAALI: Tritan-muovi, ei sisällä vaarallisia BPA-aineita
KOKO: 570 ml
VÄRIT: kahdeksan värivaihtoehtoa
à 7,80 € / 50 kpl

TERMOSJUOMAPULLO

FHS11399

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu termosjuomapullo
kylmille ja kuumille juomille. Hinta sisältää logomerkkauksen,
hintaan lisätään aloituskulu 45 €.
MATERIAALI: 18/8 teräs
KOKO: 6,8 x 23,5 cm, 500 ml
VÄRI: platina
à 16,50 € / 50 kpl

ALUMIINIPULLO

SA5043

Näyttävä ja kestävä alumiinipullo pitää kuuman lämpimänä
ja kylmän viileenä. Mukana karabiinihaka ja avainrengas.
Hinta sisältää lasermerkkauksen, hintaan lisätään aloituskulu 45 €.
KOKO: tilavuus 750 ml
VÄRIT: sininen, valkoinen, musta, hopea, tummanvihreä
ja punainen
à 8,50 € / 50 kpl
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VENU® 2 PLUS
Tutustu kehoosi paremmin edistyksellisten terveys- ja kuntoiluominaisuuksien avulla. Voit myös soittaa kätevästi suoraan
kellosta, kun se on pariliitettynä yhteensopivaan älypuhelimeen.
Kirkas AMOLED-värinäyttö ja jopa 9 päivän akunkesto. Voit
kirjoittaa tekstiviestejä ja vastata niihin käsin koskematta pariliitetyn älypuhelimesi ääniavustajan avulla. Terveys- ja hyvinvointiominaisuuksien ansiosta voit seurata kehosi toimintaa
entistä perusteellisemmin. Yli 25 esiladatun urheilusovelluksen
avulla keksit lisää tapoja liikkua. Voit tallentaa musiikkia kelloon
ja kuunnella sitä ilman puhelinta langattomilla kuulokkeilla.
à 360 € / kpl
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FENIX® 7

FENIX® 7S

GPS-monilajikello, joka sopii päivittäiseen käyttöön. Kehosi on
sinun, tutustu siihen paremmin rannesykemittauksen ja pulssioksimetrin avulla. Jopa 18 päivän latausväli älykellotilassa.
Navigointianturien avulla löydät reitin takaisin. Tekstiviestit ja
hälytykset löytävät aina perille sijainnistasi riippumatta. Nauti
lempisävelistäsi kellon musiikkiominaisuuden ansiosta ja ilman
puhelimen painoa. Luotettavien, kaikissa ympäristöissä toimivien
painikkeiden kumppanina on herkästi reagoiva uusi kosketusnäyttö, jossa voit tehdä valintoja ja käyttää toimintoja nopeasti.

GPS-monilajikello, joka sopii päivittäiseen käyttöön. Kehosi on
sinun, tutustu siihen paremmin rannesykemittauksen ja pulssioksimetrin avulla. Jopa 11 päivän latausväli älykellotilassa.
Navigointianturien avulla löydät reitin takaisin. Tekstiviestit ja
hälytykset löytävät aina perille sijainnistasi riippumatta. Nauti
lempisävelistäsi kellon musiikkiominaisuuden ansiosta ja ilman
puhelimen painoa. Luotettavien, kaikissa ympäristöissä toimivien
painikkeiden kumppanina on herkästi reagoiva uusi kosketusnäyttö, jossa voit tehdä valintoja ja käyttää toimintoja nopeasti.

à 585 € / kpl

à 585 € / kpl

FORERUNNER® 255

FORERUNNER® 255S

Kevyt ranteessa. Raskasta sarjaa ominaisuuksiltaan. Saat heti
aamulla yleiskatsauksen unestasi, palautumisestasi ja harjoittelunäkymistä, ja lisäksi tiedot sykevaihtelun tilasta ja säästä.
Käytössäsi on yli 30 sisäistä suoritusprofiilia. Valmistaudu tulevaan
kisaan reittitietoihin, säähän ja suorituskykyyn perustuvien
harjoitteluvinkkien, henkilökohtaisten päivittäisten harjoitusehdotusten ja loppuaikaennusteiden avulla. Garmin Connect™
-älypuhelinsovelluksen kalenterissa voit tarkastella koko viikon
päivittäisiä harjoitusehdotuksia, jotka mukautuvat joka
juoksukerran jälkeen suorituskykysi ja palautumisesi perusteella,
sekä tulossa olevia kisoja. Voit käyttää useaa maailmanlaajuista
satelliittijärjestelmää ja useita navigointisatelliittien lähettämiä
taajuuksia. Kassalla maksaminen on nopeaa, kun käytät Garmin
Pay™ -lähimaksuratkaisua. Saat sähköpostit, tekstiviestit ja
hälytykset suoraan kelloon.

Aamuraportti sisältää yleiskatsauksen unestasi, sykevaihtelusi
tilasta ja päivittäisen harjoituksen. Voit keskittyä lataamisen sijasta
harjoitteluun, kun akunkesto älykellotilassa on jopa 12 päivää ja
GPS-tilassa jopa 26 tuntia. Kokeile rajojasi sisäisellä triathlonominaisuudella ja yli 30 suoritusprofiililla. Suunnittele strategiasi
esimerkiksi päivittäisten harjoitusehdotusten ja reittitietojen
avulla. Saat käyttöösi monipuolisia edistyneitä mittaustietoja ja
harjoittelutyökaluja, joilla saavutat tavoitteesi. Voit maksaa kahvin
lenkin jälkeen Garmin Pay™ -lähimaksulla. Virtaviivaisen
muotoilun ja 39 gramman painon ansiosta saatat jopa unohtaa,
että ranteessasi on Forerunner® 255S — myös nukkuessasi.
Kellossa on helppokäyttöiset painikkeet ja silikonihihna sekä
kestävä Corning® Gorilla® Glass 3 -lasi, joten se on valmis
kaikkeen toimintaan.

à 285 € / kpl

à 285 € / kpl
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KATSO MUITA GOLFTUOTTEITA NETTISIVUILTAMME sanser.fi!

3 kpl pkt à 15 € / 20 pkt

PRO V1
Täydellistä suorituskykyä jokaiselle pelaajalle! Enemmän pituutta jokaiseen lyöntiin, vähemmän spinniä pitkään peliin, taisempi lentorata
yhdistettynä drop-and-stop-lähipeliin kontrollilla ja erittäin pehmeä tuntuma. Hinta sisältää monivärisen painatuksen! Saat golfpallot
nopeana toimituksena kotimaisella neliväri-UV-painatuksella, toimitus viikon sisällä tilauksesta. Voimme myös räätälöidä mukaan lisätekstejä
esim. pelaajan nimen, varapallo tai tapahtuman nimen. Hintaan lisätään aloituskulu 45 € / logo.
à 52,50 € / doz

3 kpl pkt à 7,40 € / 20 pkt

3 kpl pkt à 11,50 € / 20 pkt

AD333

Z-STAR

Monivuotinen markkinajohtaja Englannissa. Täydellinen valinta
logopalloksi, joka soveltuu kaiken tasoisille golffareille. Hinta
sisältää monivärisen painatuksen! Saat golfpallot nopeana
toimituksena kotimaisella neliväri-UV-painatuksella, toimitus
viikon sisällä tilauksesta. Voimme myös räätälöidä mukaan lisätekstejä esim. pelaajan nimen, varapallo tai tapahtuman nimen.
Hintaan lisätään aloituskulu 45 € / logo.

Tour-pallo vailla vertaa. Srixonin pehmeämpi Z Star on noussut
yhdeksi käytetyimmäksi palloksi ammattilaisten ja amatöörien
keskuudessa. Hinta sisältää monivärisen painatuksen! Saat golfpallot nopeana toimituksena kotimaisella neliväri-UVpainatuksella, toimitus viikon sisällä tilauksesta. Voimme myös
räätälöidä mukaan lisätekstejä esim. pelaajan nimen, varapallo
tai tapahtuman nimen. Hintaan lisätään aloituskulu 45 € / logo.

à 29,50 € / doz

à 44,50 € / doz
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OLKALAUKKU

TOILETTILAUKKU

855

OK603

Suuri olkalaukku mattapintaista kasvisparkittua nahkaa. Laukun
läpässä magneettilukko. Läpän alla edessä sekä takakappaleella
vetoketjutasku. Säädettävä 40 mm leveä olkahihna. Laukussa
vuorikangas, jossa vetoketjullinen väliseinä.
KOKO: 38 x 32 x 11 cm
VÄRIT: neljä värivaihtoehtoa

Mattapintaista kasvisparkittua nahkaa. Laukun sisällä on vuorikangas, jossa vetoketjutasku ja neljä avotaskua. Hinta sisältää
logomerkkauksen, hintaan lisätään laattakulu 85 €, joka
on kertamaksu ja laattaa voidaan käyttää uudelleen.
KOKO: 29 x 19 x 9 cm
VÄRIT: neljä värivaihtoehtoa

à 380 € / kpl

à 135 € / 5 kpl

ADV ENTITY TRAVEL BACKPACK

ADV ENTITY COMPUTER BACKPACK

CR1912509

CR1912508

Tyylikäs reppu vaelluksille tai matkustamiseen. Reppua pystyy
säätämään rinnan sekä lantion kohdalta ergonomisen istuvuuden
takaamiseksi. Sateelta suojaava kansi ja käytännölliset taskut.
MATERIAALI: 50 % kierrätetty polyesteri ja 50 % polyuretaani
sekä 100 % polyesteri
KOKO: 48 x 29 x 18 cm, tilavuus 25 litraa
VÄRIT: oranssi ja harmaa

Täydellinen tietokonereppu jokapäiväiseen matkustamiseen.
Repussa on pehmustettu tietokonetasku, johon pääset käsiksi
sivutaskusta sekä päätaskusta. Lisäksi repussa on muita
käytännöllisiä taskuja esim. juomapullolle.
MATERIAALI: 50 % kierrätetty polyesteri ja 50 % polyuretaani
sekä 100 % polyesteri
KOKO: 48 x 27 x 14 cm, tilavuus 18 litraa
VÄRIT: oranssi ja harmaa

à 85 € / 10 kpl

à 65 € / 10 kpl
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XXL COOLER TOTEPACK PVC FREE

COOLER & HERKUT 1

P422.191

SET22940

Deluxe-mallinen 1680D- ja 600D-polyesterikylmälaukku, jossa
ekstrasuuri, vetoketjullinen päälokero ja vetoketjulliset etutaskut.
Runsaasti säilytystilaa. Kaksinkertaisesti vahvistetut kantokahvat.
Mukana pullonavaaja. Kylmälaukkuun mahtuu jopa 28 tölkkiä.
PEVA-eristys. PVC-vapaa. Hinta sisältää logomerkkauksen,
hintaan lisätään aloituskulu 45 €.
KOKO: 15 x 31,5 x 48,5 cm
VÄRI: musta

Swiss Peak XXL Cooler Totepack -kylmälaukkuun on pakattu
Fazermint-suklaata, Lakrids by Bülow -lakuja, Wally and Whiz
-viinikumeja ja viinipullo omalla merkkauksella. Viini lisätään
hintaan Alkon hinnaston mukaan. Viinipullon merkkaus 5 € / kpl,
hintaan lisätään aloituskulu 45 €.
KOKO: kylmälaukku 15 x 31,5 x 48,5 cm
VÄRI: kylmälaukku musta

à 45 € / 25 kpl

XXL COOLER TOTE & DUFFLE

à 58 € / 25 settiä

COOLER & HERKUT 2

P422.030

SET22941

Deluxe 1680D ja 600D polyesterinen kannettava kylmälaukku
erittäin suurella pääosastolla ja vetoketjullisella etutaskulla.
Laukku voidaan muuntaa helposti duffelilaukuksi sivusolkien
avulla. Tilaa jopa kymmenelle 1,5 l pullolle tai 52 tölkille.
Mukana pullonavaaja. PEVA-eristys. Hinta sisältää logomerkkauksen, hintaan lisätään aloituskulu 45 €.
KOKO: 23 x 42 x 30 cm, tilavuus 40 litraa
VÄRI: musta

Suureen Swiss Peak XXL Cooler Tote & Duffle -kylmälaukkuun
on pakattu Oululainen hapankorppuja ja valkosipulisia jälkiuunilastuja, Riipisen porolevite ja poropaté sekä kolme Rajamäen
liquid-maustetta chili, valkosipuli ja basilika.

à 49 € / 25 kpl

56

à 69 € / 25 settiä

RETKELLE 2

BLACK RAINSTOPPER

SET211054

R5248

Perusvarustus retkelle. Musta Retki-reppu, Retki-termos
ja kotimainen meetvursti.
KOKO: termospullo 1 litra

PU-laminoitu ripstop-reppu pitää tavarasi kuivana, vaikka sade
pääsisikin yllättämään. Repussa on iso, kokonaan aukaistava
sisätasku, jossa omat lokerot läppärille, tabletille, puhelimelle
sekä tasku pitämässä tavarasi järjestyksessä. Etuläpän pikalukolla
toimivaan kiinnitykseen saat helposti kääräistyä vaikkapa takkisi.
Reppu pysyy tukevasti ja mukavasti paikoillaan rinta- sekä
lantioremmien, pehmustettujen viilekkeiden ja muotoillun
selkäosan ansiosta.
MATERIAALI: Ripstop Nylon 1680D PU
KOKO: 29 x 16,5 x 56 cm, paino 800 g,
tilavuus 35 litraa
VÄRI: musta

à 65 € / 25 settiä

à 35 € / 25 kpl

COOLER & HERKUT 3

SET22942

Vingan vettä hylkivään Baltimore-kylmälaukkuun on pakattu
Loimu 2022 -glögi, Riipisen poropaté ja kotimainen meetvursti.
Glögi lisätään hintaan Alkon hinnaston mukaan.
KOKO: kylmälaukku 35 x 26 x 36 cm
à 69 € / 25 settiä
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MARACAY

92082

Kassi, joka on tehty kierrätetystä puuvillasta. Hinta sisältää
yksivärilogon, hintaan lisätään aloituskulu 45 €.
KOKO: 38 x 41 x 10 cm, sangat 68 cm
VÄRIT: kuusi värivaihtoehtoa
à 2,45 € / 500 kpl

NON-WOVEN-KASSI

TT317009

Kevyt ja kestävä kuitukankainen (100 g/m2) ostoskassi lyhyillä
kantohihnoilla. Hinta sisältää logomerkkauksen, hintaan lisätään
aloituskulu 45 €.
KOKO: 32,5 x 37 x 12 cm
VÄRIT: valkoinen, keltainen, oranssi, punainen, sininen,
tummansininen, harmaa ja musta
à 1,65 € / 250 kpl
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RPET SORTINO TRAIL & LUX LUNCH

COOLER-REPPU

SET2210

410847

Kylmärepun paksu kylmävuoraus pitää tuotteet pitkään kylminä.
Sisäpuolen yläosassa verkkotasku kylmäkallelle. Kylmärepussa
on mikroaaltouunin ja astianpesukoneen kestävä lounasrasia
ilmatiiviillä kannella.
KOKO: lounasrasia 1 litra
VÄRIT: kylmäreppu harmaa, sininen ja musta, lounasrasia sininen
ja musta

Käytännöllinen reppu on vahvaa kangasta. Iso täyttöaukko ja
kolme pienempää taskua lisävarusteille. Repussa on säädettävät
hihnat ja se pitää tuotteet hyvin kylmänä koko päivän.
Yksityiskohdat ovat PU-nahkaa. Hinta sisältää logomerkkauksen,
hintaan lisätään aloituskulu 45 €.
MATERIAALI: puuvillacanvas
KOKO: tilavuus noin 23 litraa
VÄRIT: hiekka, vihreä, tummansininen ja harmaa

à 55 € / 25 settiä

RPET SORTINO TRAIL à 45 € / 25 kpl
LUX LUNCH à 10,50 € / 25 kpl

CARACAS

à 55 € / 25 kpl

TRANSIT 35 L BACKPACK

92070

CR1905740

Kassi 100 % puuvillaa. Hinta sisältää yksivärilogon,
hintaan lisätään aloituskulu 45 €.
KOKO: 375 x 415 mm, sangat 60 cm
VÄRIT: kahdeksan värivaihtoehtoa

Käytännöllinen reppu jokapäiväiseen käyttöön. Kaksi päätaskua,
joista toisessa pehmuste tietokoneelle/tabletille. Ulkopuolella
vetoketjullinen puhelintasku sekä sivutaskut juomapulloille tai
muulle pientavaralle.
MATERIAALI: 100 % polyesteri
KOKO: 30 x 20 x 49 cm
VÄRI: musta

à 1,65 € / 1000 kpl

à 49 € / 25 kpl
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HUDSON & LADY

RECYCLE PARKA

CL020976, CL020977

MH-585

Suosittu moderni takki, jossa tekountuvatoppaus. Irrotettava
huppu, kolme vetoketjullista ulkotaskua ja kaksi sisätaskua.
Kauluksessa lenkki kuulokejohdolle. Hinta sisältää logomerkkauksen, hintaan lisätään aloituskulu 45 €.
MATERIAALI: päällyskangas ja vuori 100 % polyesteri,
toppaus untuvamainen 100 % polyesteri
KOOT: XS-4XL, naiset XS-XXL
VÄRIT: punainen, sininen, tummansininen, harmaa ja musta

Tuulenpitävä, vedenpitävä ja hengittävä takki. Irrotettava huppu.
Päällyskankaassa ”Bionic ECO” PFC-vapaa pintakäsittely.
MATERIAALI: 100 % kierrätetty polyesteri
KOOT: XXS-4XL
VÄRIT: punainen, tummansininen ja musta
à 175 € / 10 kpl

à 55 € / 25 kpl

ISOLATE JACKET & LADY

CORE EXPLORE ISOLATE JACKET & LADY

CR1905983, CR1905994

CR1910390, CR1910391

Kevyttoppatakki. Vetoketjulliset sivutaskut sekä rintatasku.
Irrotettava huppu sekä vahvikekangasta hartioilla. Joustavat
resorit hihoissa ja helmassa. Hinta sisältää logomerkkauksen,
hintaan lisätään aloituskulu 45 €.
MATERIAALI: 100 % polyesteri
KOOT: XS-3XL, naiset XS-XXL
VÄRIT: punainen, sininen, koboltinsininen, tummansininen
ja musta

Tässä lämpimässä takissa on kierrätetystä polyesterista
valmistettu toppaus. Erinomainen valinta jokapäiväiseen käyttöön.
Hinta sisältää logomerkkauksen, hintaan lisätään aloituskulu 45 €.
MATERIAALI: 100 % polyamidi, toppaus 100 % kierrätetty polyesteri
KOOT: XS-4XL, naiset XS-XXL
VÄRIT: punainen, sininen, tummansininen, oliivi, tummanharmaa
ja musta

à 69 € / 25 kpl

à 85 € / 10 kpl
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LITE RECYCLED

SCULPT & ALINA JACKET

T9646

8858, 8859

Kevyt hupullinen pehmustettu takki on valmistettu kierrätetystä
polyesteristä ja topattu laadukkaalla DuPontTM-vanulla.
Ripstop-kangas ja skandinaavinen muotoilu antavat takille
modernin vaikutelman. Povitasku ja kaksi vetoketjullista sivutaskua. Piilotetut resorit hihansuissa ja helmassa säätönyöri.
MATERIAALI: 100 % kierrätetty polyesteri
KOOT: XS-3XL
VÄRIT: vihreä, oranssi, tummansininen ja musta

Multiliner-malli, jossa on käytetty Ultra Sonic -teknologiaa ja
ensiluokkaista kevytuntuvaa. Sitä voi käyttää sekä takkina että
lämpökerroksena. Erittäin korkea kaulus ja säädettävä kiristysnyöri
helmassa. Ultra Sonic on uudenaikainen tikkaustekniikka. Siinä
kuvio luodaan ilman neuloja, jotta untuva ei pääse neulanrei’istä
ulos. Toppaus ensiluokkaista untuvaa, 650 fp (90/10). 8848 Altitude
käyttää ankanuntuvaa, joka tulee jäännöstuotteena elintarvikealalta eli sitä ei koskaan kerätä eläviltä eläimiltä. 8848 Altitude
-tuotteissa ei käytetä lainkaan fluorikarboneja. Hinta sisältää
logomerkkauksen, hintaan lisätään aloituskulu 45 €.
MATERIAALI: 100 % nailon, toppaus ankanuntuva 650 fp
90 % untuva ja 10 % höyhen
KOOT: S-3XL, naiset 36-40
VÄRI: musta

à 89 € / 10 kpl

à 115 € / 10 kpl

RECYCLED DOWN JACKET

GEYSER QUILTED JACKET & LADY

MH-939

G21030, G11030

Tyylikäs ekologinen untuvatakki. Hinta sisältää logomerkkauksen,
hintaan lisätään aloituskulu 45 €.
MATERIAALI: 100 % kierrätetty nylon
KOOT: XXS-3XL
VÄRIT: oliivi, tummansininen ja musta

Tyylikäs, urheilullinen takki arkeen tai aktiiviseen vapaa-aikaan.
Takissa on viehättävä tikattu kuviointi ja pehmeä pehmuste,
joka säilyttää lämmön ja tekee takista mukavan päällä. Sivutaskut,
joissa muotoiltu aukko ja sisäsaumat peitetty nauhalla.
MATERIAALI: 100 % polyesteri
KOOT: S-3XL
VÄRIT: meleerattu oliivi, tummansininen ja musta

à 90 € / 25 kpl

à 90 € / 10 kpl
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SE 14-218 Swerea IVF

ALVE & AMY PAD REC

OZETTE VEST & LADY

646, 647

CB351454, CB351455

Päivitetty kevyttoppaliivi, jonka kangas, vanu ja jopa vetoketjut on
valmistettu kierrätetystä materiaalista. Liivissä kaksi käytännöllistä
vetoketjullista sivutaskua. Joustava heatprint-nauha kädentiellä.
MATERIAALI: 100 % kierrätetty nailon, täyte 100 % kierrätetty
polyesteri, 250 g/m2
KOOT: S-3XL, naiset XS-XXL
VÄRIT: tummansininen, oranssi, oliivi ja musta

Täydellinen liivi ulkoiluun viileillä keleillä. Ozette on Primaloft
Black Eco® -eristeellä varustettu liivi, joka on kevyt mutta silti
lämmin. Pystysuorat tikkaukset varmistavat imartelevan
istuvuuden. Tämä liivi on ihanteellinen kerrospukeutumiseen
ja helppo pakata matkalle mukaan. Kaksi vetoketjullista sivutaskua.
MATERIAALI: 100 % kierrätetty nylon, toppaus polyesteri
Primaloft® Black Eco
KOOT: S-4XL, naiset XS-XXL
VÄRIT: tummansininen ja musta

à 55 € / 25 kpl

à 65 € / 25 kpl

RECYCLED LIGHT QUILTED JACKET & LADY

BODYWARMER & LADY

MH-226

0892, 0893

Tuulen- ja vedenpitävä sekä PFC-vapaa kevyttoppatakki.
Hinta sisältää logomerkkauksen, hintaan lisätään
aloituskulu 45 €.
MATERIAALI: 100 % kierrätetty polyesteri
KOOT: XS-4XL, naiset 34-46
VÄRIT: tummansininen ja musta

Urheilullinen, joustava ja mukava liivi.
MATERIAALI: 100 % polyamidi
KOOT: S-3XL
VÄRIT: kuusi värivaihtoehtoa
à 58 € / 25 kpl

à 75 € / 25 kpl
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RECYCLE SHELL JACKET & LADY

MOUNTAIN JACKET & LADY

MH-488

CR1906274, CR1906275

Irrotettava huppu. Teipatut saumat. Päällyskankaassa PFC-vapaa
pintakäsittely. Hinta sisältää logomerkkauksen, hintaan lisätään
aloituskulu 45 €.
MATERIAALI: 100 % kierrätetty nylon
KOOT: XS-4XL, naiset 34-46
VÄRIT: tummansininen ja musta

Moderni kuoritakki, jossa korkea kaulus ja irrotettava huppu.
Mountain Jacket -takki sopii yhtä hyvin laskettelurinteille kuin
urbaaniin katukuvaan. Tuulen- ja vedenpitävän pehmeän
materiaalin ansiosta takki suojaa ja tuntuu mukavalta kaikissa
sääolosuhteissa. Takissa on kaksi vetoketjullista taskua,
vetoketjullinen sisätasku, hihassa tasku hissilipulle ja irrotettava
huppu. Lisäksi takissa on liikkuvuutta parantavat muotoillut hihat
ja hihansuissa mukavuutta lisäävät peukaloreiät. Hinta sisältää
logomerkkauksen, hintaan lisätään aloituskulu 45 €.
MATERIAALI: 100 % polyesteri
KOOT: S-4XL, naiset XS-4XL
VÄRIT: meleerattu tummansininen, oliivi, meleerattu sora ja musta

à 108 € / 10 kpl

à 145 € / 10 kpl

RECYCLE SHELL JACKET & LADY

MOUNTAIN PADDED JACKET & LADY

MH-415

CR1906322, CR1906323

Tuulenpitävä, vedenpitävä ja hengittävä takki. Irrotettava huppu,
teipatut saumat ja PFC-vapaa pintakäsittely. Hinta sisältää logomerkkauksen, hintaan lisätään aloituskulu 45 €.
MATERIAALI: 100 % kierrätetty polyesteri
KOOT: XS-4XL, naiset 34-46
VÄRIT: tummansininen ja musta

Moderni toppatakki, jossa korkea kaulus, irrotettava huppu ja
lumilukko. Mountain Padded Jacket -toppatakki sopii yhtä hyvin
laskettelurinteille kuin urbaaniin katukuvaan. Tuulen- ja vedenpitävän pehmeän materiaalin ja eristävän toppauksen ansiosta
takki on lämmin ja mukava kaikissa sääolosuhteissa.
MATERIAALI: 100 % polyesteri
KOOT: S-4XL, naiset XS-XXL
VÄRIT: meleerattu tummansininen, murrettu vihreä ja meleerattu
musta/musta

à 98 € / 10 kpl

à 165 € / 10 kpl
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PADDED HOODY SOFTSHELL & LADY

CL020952, CL020953

Mukava topattu hupullinen softshell-takki. Kolme vetoketjullista
taskua ja yksi sisätasku. Käänteiset vetoketjut.
MATERIAALI: 85 % polyesteri ja 15 % elastaani
KOOT: XS-4XL, naiset XS-XXL
VÄRIT: punainen, keskisininen, tummansininen, murrettu vihreä,
tummanharmaa ja musta
à 65 € / 25 kpl

PADDED SOFTSHELL & LADY

CL0200954, CL0200957

Tyylikäs topattu softshell-takki. Kolme ulkotaskua käänteisillä
SBS-vetoketjuilla ja yksi sisätasku. Niskalappu on helposti
poistettavissa, joten se voidaan tarvittaessa vaihtaa helposti.
Hinta sisältää logomerkkauksen, hintaan lisätään aloituskulu 45 €.
MATERIAALI: 85 % polyesteri ja 15 % elastaani
KOOT: XS-4XL, naiset XS-XXL
VÄRIT: punainen, sininen, tummansininen, oliivi, tummanharmaa
ja musta
à 65 € / 25 kpl
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ADV UNIFY JACKET & LADY

CR1909134, CR1909135

Mukava collegetakki, joka on valmistettu pehmeästä, joustavasta
ja teknisestä kierrätetystä polyesteristä. Kaksi vetoketjullista
sivutaskua. Ergonominen, joustava istuvuus.
MATERIAALI: 100 % kierrätetty polyesteri, meleeratut värit
60 % kierrätetty polyesteri ja 40 % polyesteri
KOOT: XS-4XL, naiset XS-XXL
VÄRIT: 11 värivaihtoehtoa
à 65 € / 25 kpl

ADV UNIFY FZ HOOD & LADY

CR1909132, CR1909133

Mukava huppari, joka on valmistettu pehmeästä ja joustavasta
kierrätetystä polyesteristä. Kaksi vetoketjullista sivutaskua.
MATERIAALI: 100 % kierrätetty polyesteri
KOOT: XS-4XL, naiset XS-XXL
VÄRIT: 11 värivaihtoehtoa
à 59 € / 25 kpl
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KNITTED HYBRID JACKET & LADY

ADV EXPLORE PILE FLEECE JACKET & LADY

JN772, JN771

CR1912220, CR191222021

Pehmeä, lämmin ja helppohoitoinen kangas. Täyspitkä vetoketju.
Kaksi vetoketjullista sivutaskua ja kaksi sisätaskua.
MATERIAALI: 100 % polyesteri, 280 g/m2
KOOT: S-3XL, naiset S-XXL
VÄRIT: meleerattu harmaa, meleerattu kiwi, meleerattu valkoinen,
meleerattu sininen ja naisille meleerattu vaaleanpunainen

Lämmin ja monikäyttöinen Teddy-fleecetakki näyttävillä
yksityiskohdilla jokapäiväiseen käyttöön. Valmistettu kierrätysmateriaalista. Kaksi vetoketjullista sivutaskua sekä rintatasku.
Lisänä erinomaisesti logopainatuksiin soveltuvat kankaat
rintataskun ympärillä sekä kauluksen alueella.
MATERIAALI: 100 % kierrätyspolyesteri
KOOT: S-XXL, naiset XS-XXL
VÄRIT: hiekka/musta, tummansininen/musta ja musta

à 59 € / 25 kpl

à 79 € / 25 kpl

URBAN JACKET

RECYCLE SHERPA FLEECE JACKET & LADY

MH-708

MH-499

Tyylikäs unisex-fleecetakki.
MATERIAALI: 100 % polyesteri
KOOT: XXS-3XL
VÄRIT: vaalean- ja tummanharmaa

Mukavantuntuinen unisex-sherpa-fleecetakki.
MATERIAALI: 100 % kierrätetty polyesteri, rinta 65 % kierrätetty
polyesteri ja 35 % puuvilla
KOOT: XXS-4XL

à 45 € / 25 kpl

à 49 € / 25 kpl
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LAYBACK & LADY

SCUBA HOODIE & LADY

HRV2262056, HRV2262057

MH-976

Kevyt vetoketjuhuppari aktiiviseen liikkumiseen ja työskentelyyn.
Vaate on värjätty ympäristöystävällisellä spindye-tekniikalla,
joka kuluttaa vähemmän vettä, kemikaaleja ja energiaa.
MATERIAALI: 100 % polyesteri
KOOT: S-5XL, naiset XS-3XL
VÄRIT: punainen, sininen, tummansininen, meleerattu harmaa
ja musta

Paksu takkimainen huppari, jossa kaksi vetoketjullista sivutaskua
ja hihatasku.
MATERIAALI: 67 % polyesteri, 28 % rayon ja 5 % spandex
KOOT: XS-3XL, naiset 34-44
VÄRIT: meleerattu harmaa, tummansininen ja musta
à 59 € / 25 kpl

à 29 € / 25 kpl

SE 14-218 Swerea IVF

OAK HARBOR JACKET & LADY

AUTHENTIC & LADY

CB351452, CB351453

J265M, J265F

Takissa yhdistyy hupparin tyylikäs ulkonäkö ja takin suojaus.
Joustava kangas sivuilla ja hihoissa mahdollistaa hyvän
liikkuvuuden. Naisten mallissa on huppu ja miesten takissa
kaulus.
MATERIAALI: 100 % polyesteri
KOOT: S-4XL, naiset XS-XXL
VÄRIT: vihreä, tummansininen ja musta

Kengurutaskussa läpivienti ja kauluksessa lenkit kuulokkeiden
johdolle. Harjattu sisäpinta.
MATERIAALI: 80 % rengaskehrätty kampapuuvilla
ja 20 % polyesteri, 280 g/m2
KOOT: XS-3XL, naiset XS-XL
VÄRIT: 16 värivaihtoehtoa

à 89 € / 25 kpl
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à 29,50 € / 25 kpl

VETOKETJULLA à 36 € / 25 kpl

CRUISER

STSU822

Luomupuuvillasta ja kierrätyspolyesteristä valmistettu unisex-huppari, jolla on sekä Oeko-Tex- että Fair Wear -sertifikaatit.
MATERIAALI: 85 % luomupuuvilla ja 15 % kierrätetty polyesteri
KOOT: unisex XXS-3XL
VÄRIT: 47 värivaihtoehtoa
à 39 € / 25 kpl

SE 14-218 Swerea IVF

BASIC HOODY

SE 14-218 Swerea IVF

BASIC HOODY FULL ZIP & LADY

CL021031

CL021034, CL021035

Unisex-huppari, jonka taskussa kuminauhapidike kännykälle/
musiikkilaitteelle. Kauluksessa kiinnityslenkki ja taskun
sisäpuolella aukko kuulokejohtoa varten.
MATERIAALI: 65 % polyesteri ja 35 % puuvilla, huomiokeltainen ja
-oranssi 85 % polyesteri ja 15 % puuvilla, 280 g/m2
KOOT: unisex XS-5XL
VÄRIT: 24 värivaihtoehtoa

Taskussa kuminauhapidike kännykälle/musiikkilaitteelle, lisäksi
kauluksessa kiinnityslenkki ja taskun sisäpuolella aukko
kuulokejohtoa varten.
MATERIAALI: 65 % polyesteri ja 35 % puuvilla, 280 g/m2
KOOT: XS-5XL, naiset XS-XXL
VÄRIT: yhdeksän värivaihtoehtoa

à 18,50 € / 25 kpl

à 21,50 € / 25 kpl
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YELLOW BOW 50 REGULAR, SLIM & LADY

RED BOW 122 REGULAR, SLIM & LADY

HRV2905001, HRV2905002, HRV2905003

HRV2912201, HRV2912202, HRV2912203

Klassinen paita, jossa on modernisti räätälöidyt yksityiskohdat.
Tämä korkealaatuinen paita on valmistettu hienosta kankaasta,
johon on lisätty uniikki Easy Care -käsittely.
MATERIAALI: 60 % puuvilla ja 40 % polyesteri
KOOT: S-5XL, slim XS-XXL, naiset XS-4XL
VÄRIT: valkoinen, vaaleansininen, vaaleansininen/valkoinen,
tummansininen, tummansininen/valkoinen, harmaa ja musta

Erehtymätön malli, jossa on uusia ja moderneja yksityiskohtia.
Kauluksessa on piilonapitus. Non-iron -patentoitu ympäristöystävällinen käsittely, paita ei rypisty. Teipatut pääsaumat pitävät
paidan ryhdikkään ja siistin näköisenä pesusta toiseen.
MATERIAALI: 100 % puuvilla
KOOT: S-4XL, slim S-XXL, naiset XS-4XL
VÄRIT: valkoinen, vaaleansininen, keskisininen ja harmaa

à 59 € / 25 kpl

à 95 € / 25 kpl

INDIGO BOW 130 REGULAR, SLIM & LADY

ADVANTAGE SHIRT & LADY

HRV2913001, HRV2913002, HRV2913003

CB352410, CB352411

Indigo Bow 130 on erittäin pehmeäksi ja kulutetuksi viimeistelty
kauluspaita. Easy Care-käsitelty kangas. Tyylikäs ja rento vapaaajan kauluspaita. Paita on kevyt ja helppohoitoinen. Yksinkertainen
yhdistelmä kaikkia hyviä ominaisuuksia. Nautinnollisia hetkiä
huippulaatuisen kauluspaidan kanssa.
MATERIAALI: 96 % puuvilla ja 4 % elastaani, 116 g/m2
KOOT: S-5XL, slim S-XXL, naiset XS-4XL
VÄRI: sininen

Advantage Shirt on valmistettu ainutlaatuisesta puuvillan,
polyesterin ja elastaanin sekoitemateriaalista, joten paita
tuntuu mukavalta ja näyttää hyvältä koko päivän.
MATERIAALI: 52 % puuvilla, 45 % polyesteri ja 3 % elastaani,
190 g/m2
KOOT: S-4XL, naiset XS-XXL
VÄRIT: oliivinvihreä, tummansininen ja musta

à 85 € / 25 kpl

à 59 € / 25 kpl
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T-PAITA & LADY

TSMB99, TSWB99

Regular Fit -t-paita, joka on tehty kierrätetyistä materiaaleista
vastuullisesti Intiassa. Kierrätysmateriaaleista valmistetun t-paidan
tuotantoon kuluu 99 % vähemmän vettä ja sen valmistaminen
tuottaa 50 % vähemmän hiilipäästöjä verrattuna vastaavaan
neitseellisestä materiaaleista valmistettuun tuotteeseen.
MATERIAALI: 85 % kierrätetty puuvilla ja 15 % kierrätetty polyesteri
KOOT: XS-3XL, naiset XS-XL
VÄRIT: valkonen, luonnonvalkoinen, viininpunainen, khakinvihreä,
laivastonsininen, meleerattu sininen, meleerattu harmaa,
tummanharmaa ja musta
à 15,90 € / 50 kpl

FLANELLIPAITA

0204

Kestävä klassinen paita lankavärjättyä pehmeää harjattua
puuvillaa.
MATERIAALI: 100 % puuvilla
KOOT: 37/38-49/50
VÄRIT: punainen, oranssi, sininen ja vihreä
à 39 € / 25 kpl
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T-paitoja kaikkiin tarpeisiin

SE 14-218 Swerea IVF

NEW CLASSIC-T & LADY

CL029360, CL029361

T-paitojen ehdoton klassikko nykyaikaisella mitoituksella. Laadukasta esikutistettua rengaskehrättyä kampapuuvillaa. Kaksinkertainen kaularesori,
jossa joustavaa elastaania. Miesten malli sivusaumaton, naisten mallissa sivusaumat. Hinta sisältää yksiväripainatuksen, hintaan lisätään
aloituskulu 45 €.
MATERIAALI: 100 % puuvilla, neonkeltainen ja -oranssi sivusaumoilla 80 % polyesteri ja 20 % puuvilla, meleerattu vaaleanharmaa 99 % puuvilla
ja 1 % viskoosi, meleerattu harmaa 85 % puuvilla ja 15 % viskoosi, meleerattu tummanharmaa 60 % puuvilla ja 40 % polyesteri, 160 g/m2
KOOT: XS-3XL, valkoinen, punainen, sininen, tummansininen, harmaa ja musta XS-5XL, naiset XS/34-XXL/44
VÄRIT: valkoinen, sitruuna, huomiokeltainen, huomio-oranssi, tummanoranssi, pinkki, fuksia, punainen, viininpunainen, liila, turkoosi, keskisininen,
syvänsininen, meleerattu sininen, vaaleansininen, tummansininen, huomiovihreä, omenanvihreä, vaaleanvihreä, tummanvihreä, vaaleankhaki,
latte, tummanruskea, tuhka, hopea, meleerattu harmaa, meleerattu antrasiitti ja musta
à 6,90 € / 100 kpl

SE 14-218 Swerea IVF

BASIC ROUNDNECK

CL021030

O-aukkoinen collegepaita, jonka mitoitus sopii sekä miehille että naisille. Hinta sisältää yksivärisen logomerkkauksen,
hintaan lisätään aloituskulu 45 €.
MATERIAALI: 65 % polyesteri ja 35 % puuvilla, huomiokeltainen ja -oranssi 85 % polyesteri ja 15 % puuvilla, 280 g/m2
KOOT: XS-5XL
VÄRIT: 24 värivaihtoehtoa
à 19,50 € / 25 kpl
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CREATOR

STTU755

100 % GOTS-sertifioitu luomupuuvillainen unisex-paita.
Tuplatikkaukset ja vahva kangas. Saatavana myös naisten malli.
KOOT: XXS-5XL
VÄRIT: 68 värivaihtoehtoa
à 9,90 € / 100 kpl
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ADVANTAGE PREMIUM POLO & LADY

MARTIN & MAGDA POLO COTS

CB354420, CB354421

337, 338

Advantage Premium -pikeepaita on valmistettu pehmeästä ja
joustavasta CB DryTec +35UPF -materiaalista, joka siirtää kosteutta
iholta. Nappilistassa metallinapit ja alhaalla helman etuosassa
pieni metallinen CB-logo.
MATERIAALI: 52 % puuvilla, 45 % polyesteri ja 3 % elastaani,
sisämateriaali 100 % puuvilla, 190 g/m2, valkoinen 225 g/m2
KOOT: S-4XL
VÄRIT: valkoinen, sininen, tummansininen, harmaa ja musta

Pikeen napit on valmistettu kierrätetystä nappien ylijäämämateriaalista. Paidan valmistuksessa on vältetty eri materiaalien
yhdistämistä, mikä helpottaa kierrätystä, kun vaate on kulutettu
loppuun.
MATERIAALI: 95 % Reilun kaupan puuvilla ja 5 % elastaani, 220 g/m2
KOOT: XS-4XL, naiset XS-XXL
VÄRIT: valkoinen, punainen, oliivi, sininen, tummansininen
ja musta

à 49 € / 25 kpl

à 29 € / 50 kpl

SE 14-218 Swerea IVF

CLASSIC OC-T & LADY

STRECH PREMIUM POLO & LADY

CL029364, CL029365

CL028240, CL028241

Paidassa on vahvistettu olka- ja niskasauma. Niskalappu on
helposti poistettavissa, joten se voidaan tarvittaessa vaihtaa
helposti. Paita on esikutistettu ja entsyymikäsitelty.
MATERIAALI: 100 % luomupuuvilla
KOOT: XS-3XL (musta 4XL), naiset XS-XXL
VÄRIT: 12 värivaihtoehtoa

Miellyttävän joustava materiaali. Entsyymikäsittely antaa
esikutistetulle materiaalille pehmeän ja sileän tunnun.
MATERIAALI: 95 % puuvilla ja 5 % elastaani, meleerattu harmaa
80 % puuvilla, 15 % viskoosi ja 5 % elastaani
KOOT: XS-4XL, naiset S-XXL
VÄRIT: 12 värivaihtoehtoa

à 7,90 € / 100 kpl

à 26 € / 50 kpl
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Kotimaassa valmistetut mulesinvapaat merinovillatuotteet

MERINOVILLAPEITTO
Pehmeä ja lämmin merinovillapeitto. Saatavana myös vyötteellä,
johon on mahdollisuus painaa logo tms.
KOKO: 130 x 170 cm
VÄRIT: okra, tummansininen, tummanharmaa ja musta
à 69 € / 25 kpl

MERINOVILLAPIPO

SA9075, SA9076

Kotimainen pipo merinovillaneuloksesta. Hinta sisältää
merkkauksen nahkajäljitelmämerkillä, hintaan lisätään
aloituskulu 45 €.
VÄRIT: okra, tummansininen, tummanharmaa ja musta
yksinkertainen neulos à 12,50 € / 50 kpl
kaksinkertainen neulos à 18 € / 50 kpl

Kysy myös muita värejä!

MERINOVILLALÄMPÖPUTKI
Pujahda tähän merinovillaputkeen ja lämpenet hetkessä.
VÄRIT: musta ja tummanharmaa
à 55 € / 25 kpl

MERINOVILLATUUBIHUIVI

SA9074

Miellyttävän tuntuinen ja lämmin tuubihuivi. Saatavana myös
vyötteellä, johon on mahdollisuus painaa logo tms. Hinta sisältää
merkkauksen nahkajäljitelmämerkillä, hintaan lisätään
aloituskulu 45 €.
VÄRIT: okra, tummansininen, tummanharmaa ja musta
à 9,50 € / 50 kpl
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BASEBALL CAP
Tyylikäs lippis. Tehdastoimituksena tilausvärejä 36.
Kysy omaa tehdastoimitushintaa!
VARASTOVÄRIT: keltainen, punainen, denim, tummansininen,
vaaleanharmaa, grafiitti ja musta
à 6,90 € / 50 kpl

SNAP BACK
Tyylikäs suoralippa. Tehdastoimituksena tilausvärejä 36.
Kysy omaa tehdastoimitushintaa!
VARASTOVÄRIT: keltainen, punainen, denim, tummansininen,
vaaleanharmaa, grafiitti ja musta
à 6,90 € / 50 kpl

THERMOLYCRAPIPO

SA9073

Thermolycra on ulkopinnaltaan sileä, sisäpuolelta fleecen
kaltainen, joustava ja lämmin materiaali, joka sopii niin urheiluun
kuin vapaa-aikaankin. Pipoon voidaan painaa oma kuvitus tai väri
koko pipon pinta-alalle. Hinta sisältää logomerkkauksen, hintaan
lisätään aloituskulu 45 €.
à 11,50 € / 50 kpl
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PUUVILLAPIPO

RIBBIPIPO

SA9013

SA9011

Pehmeä ja lämmin kääntöreunainen puuvillapipo. Hinta sisältää
logomerkkauksen, hintaan lisätään aloituskulu 45 €.
MATERIAALI: 100 % puuvilla
VÄRIT: musta ja harmaa

Jämäkkä ribbineulospipo tyylikkäästi merkattuna. Hinta sisältää
logomerkkauksen, hintaan lisätään aloituskulu 45 €.
MATERIAALI: 55 % puuvilla ja 45 % akryyli
VÄRIT: musta, harmaa, vaaleanharmaa, tummansininen, punainen
ja vihreä

à 6,50 € / 100 kpl

EKOPUUVILLAPIPO
Kotimainen trikooneulospipo yksin- tai kaksinkertaista neulosta.
Lyhyt, keskipitkä ja pitkä malli. Voidaan painaa ympäri pipon. Hinta
sisältää yksiväripainatuksen, hintaan lisätään aloituskulu 45 €.
MATERIAALI: 97 % ekopuuvilla ja 3 % lycra
VÄRIT: varastoväreinä musta ja valkoinen, tilauksesta oranssi,
punainen, keltainen, vaaleanharmaa, keskisininen, tummansininen,
tummanvihreä ja lime
à 8,50 € / 100 kpl

TUPSUPIPO

à 6,50 € / 100 kpl

RPET-PIPO

SA9023

Ribbineulospipo, joka on valmistettu GRS (Global Recycling
Standard) mukaisesta rPET-materiaalista. Hinta sisältää
merkkauksen nahkamerkillä, hintaan lisätään aloituskulu 45 €.
MATERIAALI: 50 % rPET ja 50 % akryyli
VÄRIT: harmaa ja musta
à 7,50 € / 50 kpl

KARVAHATTU

SA9018

R5612, R5613, R5615

Tyylikäs tupsullinen pipo kääntöreunalla. Hinta sisältää
logomerkkauksen, hintaan lisätään aloituskulu 45 €.
MATERIAALI: 100 % akryyli
VÄRIT: musta, harmaa ja tummansininen

Karvahatun ulkopuoli on kokonaan pehmeää ja lämmintä
keinoturkista ja sisäpuolella on tikattu vuori. Alaslaskettavat
korvaläpät saa kiinnitettyä leuan alle tai hatun päälle soljella.
MATERIAALI: 100 % polyesteri
KOOT: S, M ja L
VÄRI: grafiitti

à 7,50 € / 100 kpl

à 19,50 € / 50 kpl
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SILKKIVILLAHUIVI

TUUBIHUIVI VYÖTTEELLÄ

Ihanan pehmeä, tyylikäs ja lämmin silkkivillainen huivi.
MATERIAALI: 20 % silkki, 20 % villa ja 60 % puuvilla
KOKO: 170 x 60 cm
VÄRIT: sininen, harmaa ja musta

Huiviin voidaan painaa monivärilogo ympäriinsä. Tehdastoimitushuiveille voit valita pakkaukseksi OPP-pussin käyttöohjeilla tai ekologisemman paperivyötteen omalla toteutuksella.
Huivi saatavana myös rPET-materiaalista. Hinta sisältää
painatuksen, hintaan lisätään aloituskulu 45 €.
MATERIAALI: 100 % polyesteri
KOKO: one size
VÄRIT: pohjaväri valkoinen, painatus tilauksen mukaan

à 29 € / 25 kpl

à 1,95 € / 500 kpl

HUIVI
Tyylikäs huivi, johon voidaan painaa vaikka valokuva,
painetaan kotimaassa.
MATERIAALI: viskoosi
KOKO: 175 x 70 cm
à 18,50 € / 25 kpl
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à 1,65 € / 1000 kpl

HARMAATA LÄMPÖÄ

SET21004

Anna lahja, joka lämmittää! Tyylikkäässä harmaassa setissä
Hestran Basic Wool -lapaset ja harmaa kaulahuivi.
à 45 € / 25 settiä

-COLLECTION

BASIC WOOL MITT

DEERSKIN PRIMALOFT

63661

20210

Hestran tyylikkäät ja perinteiset villalapaset. Vuori harjattua
pehmeää polyesteriä.
MATERIAALI: 85 % villa ja 15 % polyamidi
VÄRIT: vaalean- ja tummanharmaa

Tyylikkäät ja kestävät Hestran nahkahansikkaat ulkoiluun ja
vapaa-aikaan. Päällisen materiaali on joustavaa ja hyvin eristävää
peurannahkaa. Kestävä ja harjattu polyesterivuori lämmittää ja
tuntuu miellyttävältä. Lämmin Primaloft-täyte pitää kätesi
lämpimänä. Ranneosan reunus rib-neulosta.

à 35 € / 24 pr

LEATHER BOX -MITT

à 88 € / 25 pr

GORE-TEX PERFORM GAUNTLET

35371

3000701

Klassinen yksinkertainen nahkarukkanen, joka toimii yhtä hyvin
päivittäisessä käytössä kuin rinteessäkin. Yksi myydyimmistä
malleista. Irrotettava sisävuori, joka kiinnittyy kahdella tarralla
käsineeseen.
MATERIAALI: lehmännahka, vuori polyesteri
VÄRI: musta

Laadukkaat Hestra-rukkaset talven monipuolisiin aktiviteetteihin.
Tuulenpitävä, vettähylkivä sekä hengittävä HESTRA Niak
-polyesterikangas yhdistettynä vedenpitävään GORE-TEX-kalvoon
takaa hyvän suojaavuuden vaihteleviin olosuhteisiin. Kämmen
kestävää PU:ta. Lumilukko ja kiristysremmi ranteessa estää lumen
pääsyn sisään ja sitoo samalla lämpöä tehokkaasti.
VÄRI: musta

à 46 € / 25 pr

à 98 € / 10 pr
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KOTIMAISET VILLASUKAT VYÖTTEELLÄ
Laadukkaat kotimaiset villasukat vyötteellä, johon on
mahdollisuus painaa logo tms. Hinta sisältää vyötteen,
hintaan lisätään aloituskulu 35 €. Saatavana haluttaessa
myös omalla etikettimerkillä.
MATERIAALI: 75 % villa ja 25 % polyamidi
KOOT: 37/39, 40/42 ja 43/45
VÄRIT: luonnonvalkoinen, punainen, sininen ja harmaa
à 10,50 € / 50 pr

ULKOILUUN

SET21008

Tyylikkäät Hestran vaaleanruskeat nahkahanskat,
harmaa kaulahuivi ja herkullisia
Lakrids by Bülow -lakuja.
à 108 € / 10 settiä

PIPO & MAKEINEN

SET22946

Rpet materiaalista valmistettu pehmeä ribbineulospipo settinä
joko Lakrids by Bülow tai Wally and Whiz -rasian kanssa.
VÄRIT: musta ja tummanharmaa
à 15 € / 25 settiä
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LAPASET OMALLA LOGOLLA
Laadukkaat ja lämpimät fleecevuorilliset lapaset omilla designilla.
Voidaan vaikka suunnitella yhdessä persoonalliset lapaset.
Toimitusaika noin viisi kuukautta.
KOOT: XS/S, M/L ja XL/XXL
à 9,00 € / 300 pr

KAKSIN KÄSIN

LAPASET

SA9015

Laadukkaat harmaat fleecevuorilliset lapaset. Hinta sisältää logomerkkauksen toiseen lapaseen, hintaan lisätään aloituskulu 45 €.
MATERIAALI: 100 % akryyli
KOOT: S/M ja L/XL
à 9,50 € / 25 pr

KINTAAT & NAMI

SET22944

SET22945

Hestran lämpimät Leather Box Mitt -kintaat, Retken 0,75 litrainen
termospullo ja Lakrids by Bülow lakupurkki settinä lahjalaatikossa.

Lämpimät Hestra-kintaat ja maukkaita Wally & Whiz -viinikumeja
lahjasettinä.

à 68 € / 25 settiä

à 99 € / 10 settiä

UNTUVATOSSUT
Nämä pehmeät tossut lämmittävät jalkoja, kun istut sohvalla
vaikkapa katsomassa lempiohjelmaasi nauttien kupillisesta
kuumaa juomaa. Tossujen keinonupukkipohja on mukavan
pitävä ja kestävä jalan alla.
KOOT: S, M ja L
à 44 € / 25 pr

HUOPAISET

SET22943

Kotimaiset Lahtiset-huopatossut kumipohjalla sekä kaksi purkkia
Lakrids by Bülow -lakritsia settinä.
KOOT: huopatossut 36-45
à 58 € / 25 settiä

LAHTISET à 48 € / 25 pr
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EKOPUUVILLAPIPO HEIJASTAVALLA PAINATUKSELLA

SA9885, SA9885Y

Kotimainen trikooneulospipo todella näkyvällä heijastavalla
painatuksella, joka tehdään kotimaassa! Painatus on mahdollista
tehdä vaikka koko pipon ympäri. Hintaan lisätään aloituskulu 45 €.
à 8,90 € / 50 kpl

HEIJASTAVAT LAPASET

SA9014

Lämpimät fleecevuorilliset lapaset, joihin on kudottu heijastavia
lankoja. Hinta sisältää logomerkkauksen toiseen lapaseen.
KOOT: S/M ja L/XL
à 10,50 € / 50 pr
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HEIJASTINLIIVI

HEIJASTIMET

Täysheijastava liivi, vahva vetoketju ja edessä tasku.
KOOT: XS/S, M/L ja XL/XXL

Tilauksesta heijastinstandardin mukaiset CE-hyväksytyt pehmoja jousiheijastimet. Erilaisia vaihtoehtoja on satoja ja värejä lähes
rajattomasti heijastavuutta rajoittamatta. Hinnat sisältävät
logomerkkauksen, hintaan lisätään aloituskulu 45 €.

TT304383

à 6,50 € / 100 kpl

à 1,15 € / 500 kpl

HEIJASTINLIIVI

à 1,05 € / 1000 kpl

SLAP WRAP -KÄSIVARSIHEIJASTIN

SA3127

Heijastinnauhojen heijastavuusluokka on 2. Erittäin tukeva
ja leveä vetoketju. CE20471-hyväksytty. Hinta sisältää
logomerkkauksen, hintaan lisätään aloituskulu 45 €.
KOOT: S-3XL ja lasten koot 4, 6, 8 ja 10 v.
VÄRI: keltainen

EN13356-hyväksytty jousiheijastin.
Hintaan lisätään aloituskulu 45 €.
KOOT: 340 x 30 mm ja 450 x 37 mm
34 cm à 2,25 € / 100 kpl
45 cm à 2,85 € / 100 kpl

à 1,85 € / 250 kpl
à 2,45 € / 250 kpl

à 4,50 € / 100 kpl

ACCES-SATEENVARJO

TT320770

Automaattisella avausmekanismilla varustettu pitkä sateensuoja,
jossa on heijastava terereuna. Koukkukahva, jossa avauspainike.
Mahdollisuus merkata logo varjoon tai kahvaan.
KOKO: ø 120 cm
à 15,50 € / 50 kpl

à 14,50 € / 100 kpl

HEIJASTAVA ACCESOSTOSKASSI

TT600370

Korkealuokkaista heijastavaa kangasta oleva ostoskassi,
jossa on vetoketjullinen sisätasku.
à 6,90 € / 50 kpl
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Suomen nopein vesi omalla etiketillä.

KIVISTÖ 0,35 l PET-VESIPULLOT
Kivistön lähteestä 100 % luonnollista vettä hiilihapolla tai ilman. Etiketti nelivärisellä valokuvalaatuisella painatuksella sisältyy hintaan.
Toimitusaika: Standard noin 1 viikko, Express 24 tuntia. Hiilihapollisessa on valkoinen korkki, hapottomassa musta. 24 pulloa / pakkaus.
Pinta-ala mainospainatukselle 4,7 x 10,2 cm. Hintaan lisätään pantti 0,10 € (sis. alv). Saatavana myös kaulanauhalla, kysy lisää!
à 2 € / 120 kpl

à 1,60 € / 240 kpl

à 1,45 € / 480 kpl

AURINKOLASIT

à 1,35 € / 960 kpl

à 1,25 € / 1512 kpl

BLUE LIGHT -SUOJALASIT

98317

453.941

Aurinkolasit kategorian 3 peililinsseillä, joissa on UV400-suoja.
Standardin EN ISO 12312-1 mukaiset. Hinta sisältää
logomerkkauksen, hintaan lisätään aloituskulu 45 €.
VÄRIT: valkoinen, tummansininen ja musta

Lasit, jotka suodattavat tietokoneen näytöistä, tableteista ja
matkapuhelimista hohtavaa sinistä valoa, vähentäen silmiesi
käsittelemän sinisen valon määrää. Blue light -suojalasien käyttö
voi auttaa kuivia silmiä, näön hämärtymistä ja silmien rasitusta
vastaan.

à 4,50 € / 50 kpl
à 2,50 € / 300 kpl

à 4,50 € / 50 kpl
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ANTIBAKTEERINEN KUULAKÄRKIKYNÄ

RECY – VANE RECY

UMA0-2250

UMA0-0183

Kiiltäväpintainen, antibakteerinen kuulakärkikynä sinisellä
musteella. ISO 22196:2011 -standardin mukaisesti tutkittu hopeaioni-käsittely vähentää kynän pinnalla bakteerien määrää 99,99 %
ja kestää koko kynän käyttöiän. Sertifikaatti no: 1040267.227/14350.
Hinta sisältää yksiväripainatuksen, hintaan lisätään
aloituskulu 45 €.
MATERIAALI: kierrätetty PET-muovi, hopeaioni-käsittely
VÄRIT: musta, vaaleanharmaa, valkoinen, keltainen, vaaleanvihreä,
vihreä, turkoosi, vaaleansininen, tummansininen, punainen ja
oranssi

Kuulakärkikynä läpinäkymättömällä mattakuorella ja pidikkeellä,
valmistettu 100 % kierrätetystä muovista. Mallissa on kierrätysmerkintä. Materiaalin erityisluonteesta (kulutuksen jälkeinen
kierrätysmuovi) johtuen värivaihteluita saattaa esiintyä
tuotantoprosessin aikana. Voit valita klipsin, rungon ja
rungon yläosan värin erikseen.
VÄRIT: sininen, vihreä, tummanharmaa, vaaleanharmaa, valkoinen,
beige ja ruskea

à 1,15 € / 500 kpl

à 0,89 € / 1000 kpl

à 0,95 € / 1000 kpl

à 0,75 € / 2500 kpl

Jos näistä ei löydy mieleistäsi kynää, kysy lisää vaihtoehtoja.

CARIBE

HYDRA

91256

91482

ABS-kuulakärkikynä klipsillä ja luistamattomalla tartuntaosalla.
Hinta sisältää yksiväripainatuksen, hintaan lisätään
aloituskulu 45 €.
KOKO: ø 10 x 138 mm
VÄRIT: kahdeksan värivaihtoehtoa

Kuulakärkikynä kierrätetystä ja läpikuultavasta PET-muovista.
Hinta sisältää yksiväripainatuksen, hintaan lisätään
aloituskulu 45 €.
KOKO: ø 11 x 139 mm
VÄRIT: kuusi värivaihtoehtoa

à 0,69 € / 500 kpl

à 0,46 € / 500 kpl
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JOAN KUULAKÄRKIKYNÄ

DS8 PRR SOFT TOUCH

Alumiininen kuulakärkikynä mattaviimeistelyllä. Kaksinkertainen
runko, minkä takia kynä soveltuu laserkaiverrukseen. Hinta
sisältää yksiväripainatuksen, hintaan lisätään aloituskulu 45 €.
KOKO: ø 10 x 140 mm
VÄRIT: viisi värivaihtoehtoa

Sveitsissä valmistettu mustekynä, joka toimitetaan ekologisella
rahdilla. Kolmiomallinen muotoilu tekee kynästä ergonomisesti
käteen istuvan ja silikonipintainen Soft Touch -runko takaa
pitävän otteen. Hinta sisältää yksivärilogon klipsiin, hintaan
lisätään aloituskulu 45 €.
VÄRIT: yhdeksän värivaihtoehtoa, muste sininen tai musta

à 1,45 € / 500 kpl

à 2,15 € / 500 kpl

91694

à 1,80 € / 1000 kpl

Meiltä niitä löytyy!

MARIETA SOFT

JOTTER

81189

10647700-10647703

Alumiininen kuulakärkikynä klipsillä ja kumisella viimeistelyllä.
Hinta sisältää laserkaiverruksen, hintaan lisätään aloituskulu 45 €.
KOKO: ø 11 x 139 mm
VÄRIT: 11 värivaihtoehtoa

Parkerin ikoni, Jotter, on haluttu tuote ahkerille kirjoittajille,
jotka tarvitsevat kynää kaikkialla. Mukana Parker-lahjakotelo
sekä patentoitu QuinkFlow-mustesäiliö. Eksklusiivinen muotoilu.
Hinta sisältää logomerkkuksen, hintaan lisätään aloituskulu 45 €.
VÄRIT: valkoinen/hopea, punainen/hopea, sininen/hopea
ja musta/hopea

à 1,89 € / 300 kpl

à 1,80 € / 600 kpl

à 11,90 € / 100 kpl
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NAHKA-AVAIMENPERÄ
Tyylikäs kotimainen nahka-avaimenperä. Hinta sisältää
logomerkkauksen, hintaan lisätään laattakulu 85 €, joka
on kertamaksu ja laattaa voidaan käyttää uudelleen.
VÄRIT: neljä värivaihtoehtoa
à 14,50 € / 50 kpl

SUBLIMOITAVA KAULANAUHA
Näyttävät sublimoitavat kaulanauhat irrotettavalla alaosalla.
Nauha painetaan sublimaatiopainatuksella kummaltakin puolelta.
Sublimaatiotekniikalla pystytään toteuttamaan hyvin pieniä
yksityiskohtia ja painamaan lukematon määrä värejä. Paljon
erilaisia lisäosia saatavilla. Turvalukko sisältyy nauhoihimme
aina automaattisesti. Hintaan lisätään aloituskulu 45 €.
KOKO: leveys 10-25 mm
alk. à 1,25 € / 500 kpl
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SCARLETT-HUULIRASVA

94880

Huulirasva metallin värisessä ABS-pakkauksessa. Hinta sisältää
yksivärisen logomerkkauksen, hintaan lisätään aloituskulu 45 €.
KOKO: ø 18 x 68 mm
VÄRIT: neljä värivaihtoehtoa
à 0,95 € / 500 kpl

KÄSIDESIKYNÄ

SA7718

Yhdistetty desinfiointisuihke ja kuulakärkikynä kulkee kätevästi
mukana kaikkialle. Uudelleentäytettävä 10 ml säiliö. Molemmissa
päissä korkit. Hinta sisältää merkkauksen omalla etiketillä,
hintaan lisätään aloituskulu 45 €.
à 1,45 € / 250 kpl

KÄSIDESI 100 ml

KÄSIDESISPRAY 15 ml

TT601562

SA7716

Kotimainen desinfioiva käsihuuhde puhdistaa kädet bakteereista
nopeasti ja turvallisesti. Hinta sisältää merkkauksen omalla
etiketillä, hintaan lisätään aloituskulu 45 €.

Kätevä kotimainen 15 ml suihkepullo omalla logoetiketillä.
Hinta sisältää merkkauksen omalla etiketillä, hintaan
lisätään aloituskulu 45 €.

à 2,90 € / 100 kpl

à 1,25 € / 100 kpl

BOSON SARS-COV-2 -ANTIGEENIPIKATESTI

ADE-BOSON

Helppokäyttöinen ja nopea koronatesti kotikäyttöön. Pikatesti
otetaan nenän etuosasta ja pakkaus sisältää kaiken tarvittavan
testin suorittamiseksi. CE-merkitty. Antigeenipikatestiä ei saa
käyttää ainoana perustana SARS-CoV-2-infektion diagnosoinnille
tai poissulkemiselle.
à 1 € / 100 kpl

KÄSIDESI 50 ml

KÄSIDESI 500 ml

TT601562-1

SA7706

Desinfioiva käsihuuhde puhdistaa kädet bakteereista nopeasti
ja turvallisesti. Hinta sisältää merkkauksen omalla etiketillä,
hintaan lisätään aloituskulu 45 €.

Kotimaista käsidesiä kätevästi pumppupullossa.
à 7,50 € / 24 kpl

à 1,50 € / 200 kpl
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