Liikelahjat 2021

Tilaajalahjana upeat ja
korkealaatuiset langattomat
kuulokkeet haluamasi värisenä!

Kaikkiin yli 500 € (alv 0 %) tilauksiin kuvastotuotteista 31.5.2021 asti.

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

29,90 €

TAPIO KAKKUOTTIMET
Tapio Wirkkalan suunnittelemat ottimet sopivat monikäyttöisesti
juhlapöytään. Kotimaiset ottimet ovat Kultakeskuksen tuotantoa.

43,00 €

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

103,90 €

358 mm.

71,75 €

IITTALA AALTO TERÄSKULHO
60 x 358 mm.

50 x 182 mm.

92,70 €

39,50 €
Hinnat alv. 0 %
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Pimeneviin
iltoihin

KLIPPAN RALPH-HUOPA
Klippan Ralph-huopa on 100 % harjattua ekologista
lampaanvillaa.
Huovan mitat: 130 x 200 cm.

59,80 €

KLIPPAN SAMBA-HUOPA

KLIPPAN BJÖRK-HUOPA

Klippan Samba-huopa on 100 % harjattua lampaanvillaa, ja sen on suunnitellut Birgitta Bengtsson Björk.

Klippan Björk-huopa on 100 % harjattua ekologista lampaanvillaa ja sen on suunnitellut Birgitta Bengtsson Björk.

Huovan mitat: 120 x 200 cm.

Huovat mitat: 130 x 200 cm.

57,00 €
4

Hinnat alv. 0 %

59,80 €

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

59,00 €

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

99,00 €

Iso

189,00 €

DORRE ISO LYHTY SK36086
Metallinen lyhty skandinaavista
designia. Korkeus: 42 cm.

49,00 €

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

47,00 €

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

14,95 €
Hinnat alv. 0 %
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Näkyvyyttä
tyylillä
HEIJASTAVA REPPU SK040164
Tehty 600D polyesteristä, jossa on heijastusindeksiltään 250 oleva PU-pinnoite. Repussa on kaksi vetoketjulla avattavaa taskua ja pehmustetut olkahihnat.
Repun mitat: 29 x 18 x 42 cm.
Tilavuus: n. 21 litraa.

19.90 €

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

7,60 €

HEIJASTAVA HUOMIO-KAUPPAKASSI

HEIJASTAVA JUMPPAPUSSI SK040165

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

Kätevä heijastavasta materiaalista tehty kassi. Kiristysnyöri, vetoketjullinen etutasku ja kuminen läpivienti kuulokkeille. 100 % polyesteriä, heijastava pinnoite. Heijastusindeksi: 250. Tilavuus 10 l.

6,70 €
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Hinnat alv. 0 %

8,70 €

LOOP STRAP HEIJASTIN
Loop Strap heijastin on monikäyttöinen vaihtoehto perinteiselle
heijastimelle joka on turvallisuutta lisäävä mainoslahja.
Avainrenkaalla varustetun papukaijalukon avulla heijastin on helppo ripustaa esimerkiksi vetoketjuun, käsilaukkuun, reppuun jne.
EN13356 sertifioitu heijastin näkyy tehokkaasti pimeässä.
Heijastin sekä tuotteen taustakortti voidaan yksilöidä asiakkaan
toiveiden mukaan.

á 1,40 €
TURVALIIVI SK820
Koot: XS-XXXL ja lasten koot 7-9 v.
Turvaluokitus: EN 471.

3,90 €

PEHMOHEIJASTIN PAPUKAIJALUKOLLA
Kotimainen EU-hyväksytty heijastin voidaan kiinnittää papukaijalukolla. Heijastimeen tehdään oma painatus. Saatavissa
useita malleja.

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

Hinta esim. 300 kpl 1-väripainettuna

á 0,78 €

à 1,90 €

HEIJASTAVA PIPO

MAGNEETTIHEIJASTIN

Heijastava pipon pintamateriaali sisältää heijastavaa lankaa.
Sisällä on lämmin fleece joka pitää tuulta. Väri tummanharmaa.

Magneettikiinnitteinen heijastin esimerkiksi laukun hihnaan.
Eu-standardin mukainen. Hinta esim. 300 kpl 1-väripainettuna

4,90 €

á 2,75 €

Ekologiset tuotteet

Ilmennä yrityksesi arvoja kestävän kehityksen liikelahjoilla.

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

2,90 €

KOLO DESIGN LINTUJEN RUOKINTAAUTOMAATTI
Puuvahalla vahatusta koivusta ja luonnonkuitunarusta
valmistettu kotimainen avainlipputuote toimii
katseenvangitsijana pihassa kuin pihassa.

22,00 €

ENERGIANSÄÄSTÖPAKKAUS
Sisältää 2 kpl AIRAMin 14W energiansäästölamppuja
(E27 sopiva), lämpömittarin ja imukupilla kiinnitettävän
5 minuutin suihkuvahdin.

13,90 €
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Hinnat alv. 0 %

RPET JUOMAPULLO SK9910

LIGHT MY FIRE MEALKIT BIO

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

Light My Fire MealKit BIO astiasarja tekee ruokailusta helppoa kaikkialla
kodin ulkopuolella, kuten retkellä, kaupungilla, koulussa ja työpaikalla. Osat
pakkautuvat sisäkkäin, joten ne eivät vie liikaa tilaa kassissa. Valmistettu
biopohjaisista materiaaleista.
Värit: sininen, musta, vihreä, oranssi, keltainen ja pinkki.

5,10 €

22,50 €

EKOLOGINEN BAMBUMUKI SK8547
Ekologinen bambumuki on valmistettu bambukuidusta.
Se sopii erityisesti kuumille juomille, mutta myös kylmille.
Silikoninen kansi ja grippi pitävät juoman kuumana
ja näpit kylmänä.
Värit: harmaa, lime, oranssi, valkoinen, musta.
Mukin halkaisija on 9 cm ja korkeus 11 cm.

5,90 €
Hinnat alv. 0 %
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Herkullisia lahjaideoita
Juustoveitset kirjassa omalla painatuksellasi voidaan
postittaa kirjeenä suoraan saajalle.
Juustokirjan sisä- tai ulkokanteen saa kätevästi painettua valitun logon,
tekstin, lempireseptin tai vaikkapa toivotuksen lahjansaajalle. Kaikki kirjat
on valmistettu kierrätyskartongista.

JUUSTOVEITSIKIRJA SK2556
PUUVARTISILLA VEITSILLÄ

JUUSTOVEITSIKIRJA SK2557
TERÄKSISILLÄ VEITSILLÄ

JUUSTOVEITSIKIRJA SK2558
VIINIPULLONAVAAJALLA

Sisältää 3 puuvartista juustoveistä.

Sisältää 3 teräksistä juustoveistä.

Sisältää 2 puuvartista juustoveistä
ja viinipullonavaajan.

JUUSTOKIRJAT
Sisältää valitsemasi juustoveitsisarjan, joka on pakattu
kirjaan. Kirja voidaan postittaa kirjeenä.

19,00 €
UPEA PUINEN LEIKKUU- JA TARJOILUALUSTA
Mitat: 43 x 32 x 3,5 cm.

38,00 €
LAADUKAS TERÄKSINEN 3-OSAINEN
JUUSTOSETTI LAHJAPAKKAUKSESSA
Yhden veitsen mitat: 17,5 x 4,5 x 2 cm.
Pakkauksen mitat: 35 x 12,5 x 2,8 cm.

16,90 €
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Hinnat alv. 0 %

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

39,00 €

VIINISETTI KIRJASSA JUUSTOVEITSILLÄ
Viinisetti kirjassa sisältää kaksi juustoveistä, kivisen leikkuulaudan juustolle ja paikan viinipullolle. Ekologiseen kierrätyskartonkiin on kaiverrettu kolot tuotteille. Huom! Viini hankittava erikseen.

19,70 €

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

29,00 €

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

9,50 €
Hinnat alv. 0 %
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KOIVUVIILUVATI KONVEHDEILLA
Kaunis puuvati on valmistettu käsityönä koivusta. Sopii tarjoiluun
tai sisustusesineeksi. Pakattu lahjalaatikkoon.

39,50 €

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

13,90 €
PAUL BOCUSE -PIPPURIMYLLY
Klassinen, käsikäyttöinen pippurimylly, jossa on keraaminen
jauhin. Korkeus 25,5 cm. Materiaali: puu.

23,90 €

Keittiöpyyhe ja pippurimylly
yhteishintaan
35,00 €

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

29,50 €
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Hinnat alv. 0 %

JUUSTOTARJOTIN JA VEITSET

4-OSAINEN JUUSTOSETTI SK202

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

Hauskat juustoveitset on pakattu lahjalaatikkoon.

44,00 €

15,70 €

3-OSAINEN VEITSISETTI DORRE AKIRA

3-OSAINEN KINKKUSETTI DORRE NORIKO

Silmiä hivelevä ja laadukas setti sisältää kokkiveitsen 20 cm,
keittiöveitsen 20 cm ja yleisveitsen 13 cm. Veitset ovat ruostumatonta terästä. Kahvan materiaali on non-slip muovia, joten
veitset pysyvät hyvin otteessa. Lahjapakkauksessa.

Kaunis veitsisetti sisältää kokkiveitsen 20 cm, paistihaarukan 17
cm ja yleisveitsen 13 cm sekä tryffelisinapin 130 g. Veitset ovat
ruostumatonta terästä. Kahvan materiaali on non-slip muovia,
joten veitset pysyvät hyvin otteessa. Lahjapakkauksessa.

34,50 €

43,00 €

DORRE 3-OSAINEN VEITSISETTI

WD LOHILAUTA JA FILEERAUSVEITSI WD036

Sisältää puulaatikossa laadukkaan leikkuuveitsen, kokkiveitsen
ja ruoanlaittopihdit.

Leikkuulaudan mitat: 58 x 24,7 x 2 cm. Mukana fileerausveitsi.

29,00 €

28,00 €

Hinnat alv. 0 %
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Herkkuja
joulun
ihin
pakette

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

29,00 €

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

36,00 €

FISKARS KAKKULAPIO JA -VEITSI
LAHJALAATIKOSSA
Täytekakun ja voileipäkakun leikkaamiseen.

34,90 €
14

Hinnat alv. 0 %

FISKARS SALAATTIOTTIMET LAHJALAATIKOSSA
Teräksiset ottimet salaatille.

22,70 €

BURGERS HERKKUSETTI

LUKSUSHILLOT JUUSTOILLE

Herkullinen setti burgereiden ystävälle: karamellisoitua punasipulihilloketta 310g, tryffelisinappia 150g ja basilika&balsamico
ketsuppia 215g. Näillä jokainen kotikokki loihtii niitä vähän
parempia burgereita!

Juusto ja hillo on lyömätön yhdistelmä. Herkulliset erikoishillot
omena&calvados 130g ja mansikka&shampanja 130g sopivat
juustotarjottimelle tai myös ohukaisten ja leivän päälle.
Lahjasetissä on puinen leikkuulauta ja juustoveitset.

24,90 €

37,00 €

MEATLOVER KEITTIÖSETTI

HERKUT PUULAATIKOSSA

Lisää intoa kokkailuun maistuvalla keittiösetillä: tomaatti&olut
hilloke 310g, lihan maustamiseen sopiva maustemylly ja Finlaysonin patakinnas.

Maistuvat lisukkeet joka ruoalle: tomaatti & olut -hilloke 310g ja
herkullinen tryffelisinappi 150 g. Pakataan tyylikkääseen puulaatikkoon.

28,90 €

17,80 €

WE LOVE PASTA LAHJAPAKKAUS

ESSENTIAL LAHJAPAKKAUS

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

Vain tärkeimmät: Extra Virgin oliiviöljy 250ml, Pohjoinen omena
-glögi 0,5l ja kahvipaketti 250g.

28,90 €

25,90 €
Hinnat alv. 0 %
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FISKARS ERÄNKÄVIJÄN SETTI

FISKARS KALASTAJAN SETTI

Settiin kuuluu Fiskarsin laadukas X5 retkikirves, harrastajan puukko muovitupella ja sormisuojalla, Rapalan viehe sekä helposti
puhdistettava kangaslaukku, jossa on paljon taskuja.

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

79,00 €

FISKARS PUUTARHURIN SETTI

FISKARS RETKEILIJÄN SETTI

Settiin kuuluu Fiskarsin X5 retkikirves, Xtract puutarha- ja retkisaha sekä SingleStep oksasakset. Setti on pakattu helposti puhdistettavaan kangaslaukkuun, jossa on paljon taskuja.

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

87,00 €
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79,00 €

Hinnat alv. 0 %

79,00 €

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

36,00 €

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

6,70 €

FISKARS RETKEILIJÄN SETTI LAHJALAATIKOSSA

YRTTISAKSET

Settiin kuuluu Fiskarsin X5 retkikirves, harrastajan puukko muovitupella ja sormisuojalla sekä Xtract puutarha- ja terkisaha.
Pakattu lahjalaatikkoon.

Leikkaa yrtit neljään osaan yhdellä leikkauksella.

6,70 €

79,00 €

FISKARS KUUSENKAATAJA-SETTI
Setti sisältää X5-retkikirveen ja Xtract puutarha- ja retkisahan. Kirveen pituus 228 mm. Sahanterän pituus 160 mm.

68,00 €

Hinnat alv. 0 %
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Kuksat valmistetaan ikivanhan perinteen mukaan Lapin erämaista löydetyistä
yöttömän yön, revontulien ja tulipalopakkasten patinoimista harvinaisista
koivun pahkoista, joten se on puhdas luonnontuote. Huuhdo kuksasi käytön
jälkeen puhtaalla vedellä, jolloin se on heti valmis uuteen käyttöön.

KAKSIREIKÄINEN KUKSA
Tilavuus n. 1 dl.

28,00 €

YKSIREIKÄINEN KUKSA

SNAPSIKUKSA

Tilavuus n. 0,6 dl.

Tilavuus n. 0,4 dl.

27,00 €

20,90 €

PRADO - TERMOSMUKI
Eristetty termosmuki, jossa kaksinkertainen rakenne, kierrekansi ja
suljettava läppäaukko juomista varten. Kansi suunniteltu niin, että
läppä lukittuu ollessaan kiinni ja auki. Tilavuus 330 ml. Ruostumatonta terästä, muovikotelo

7,25 €

ISTUINALUSTA SK505214
Mitat: 37 x 270 mm. Värit: sininen, punainen, vihreä, oranssi,
harmaa ja musta.

3,98 €

KUPARINEN TELESKOOPPIMAKKARATIKKU
Kauniin kuparinvärisessä teleskooppimakkaratikussa on
puinen kahva, jossa nahkahihna.
Tikun pituus avattuna n. 80 cm ja kasaan taitettuna 26 cm.

9,90 €
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Hinnat alv. 0 %

SIENIVEITSI -AVAIMENPERÄ
Puuvartinen sieniveitsi sieniharjalla. Veitsen päässä avaimenperäkiinnitys. Pakattu suojakoteloon, jonka saa kiinnitettyä
koukulla esim. reppuun.

5,70 €

TICKET TO THE MOON RIIPPUMATTO
Ticket to the Moon Compact Hammock on kestävä, kevyt ja
nopeasti ripustettava ja pakattava sekä pieneen tilaan menevä. Materiaali on korkealaatuista hengittävää laskuvarjonailonia, joka myötäilee kehon verenkiertoa eikä synnytä painepisteitä. Valmistettu eettisesti Balilla.

© Sebastian Wahlhuetter Photography | www.walhuetter.net

Riippumatto pihaan, terassille, mökille, retkelle...

Paino vain 500 g. Kesto 200 kg. Makuupituus 2,90 m, leveys
1,55 m. Värivaihtoehdot mm. oranssi, harmaa, army, musta.
Kiinnitysköysisetti

Riippumatto

39,50 €

12,90 €

ISTUINRIIPPUMATTO
TOURIST VEDENPITÄVÄ KASSI 5 L SK5200
Vedenpitävä kassi pitää tavarat kuivina ulkokäytössä. Kätevä esimerkiksi retkeilemässä tai harrastuksissa. Puhelinta on helppo käyttää pienen
ikkunan kautta. Kassin tilavuus on 5 litraa. Yläreunassa suljin ja solki.
Värit meleerattu sininen, vihreä, harmaa tai hiilenmusta.

Riipputuoli rentouttaa! Ripusta sisälle tai ulos.
Istuinriippumatto kestää 100 kg painon.
Materiaali puuvilla.

29,70 €

10,90 €

MAGLITE SOLITAIRE LED MINITASKULAMPPU
Maglite Solitaire LED-avaimenperävalaisin on pieni kooltaan ja suuri
suorituskyvyltään. Valmistettu lentokonealumiinista. Pituus: 8,1 cm.
Värit: punainen, sininen, harmaa ja musta.

19,90 €
Hinnat alv. 0 %

19

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

34,00 €

ARISTON TERMOSMUKI SK6170
Ariston termosmuki on yhdistelmä kiiltävää terästä ja vaaleaa bambua. Muki on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja ulkokuori
on ekologista bambua, jolloin kuuma juoma ei polta sormia. Mukissa
on turvakansi.
Mukin tilavuus 500 ml.

11,70 €

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

24,70 €
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Hinnat alv. 0 %

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

SIGG MIRACLE 0,27 L

L - koko

24,90 €

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

29,60 €

22,90 €

02 Harmaa

03 Valkoinen

04 Keltainen

05 Savu

06 Punainen 07 Maastonvihreä 08 Sininen

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

18,70 €
Hinnat alv. 0 %
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FLIP TERÄS 0,75 L URHEILUPULLO
Elintarvikekäyttöön tarkoitettu urheilupullo ruostumatonta
(18/8) terästä, täysin bpa-vapaa. Pillin avulla juominen
onnistuu helposti myös vauhdissa. Tilavuus: 0,75 litraa.
Koko: K 27,5 cm x Ø 7,3 cm.

9,70 €
02 Valkoinen

03 Keltainen

04 Hopea

05 Tummansininen

06 Musta

01 Mattamusta

ALUMIININEN JUOMAPULLO PACIFIC

TERÄSTERMOSPULLO ECO SK205035
Ympäristöystävällinen ja houkuttelevan näköinen terästermospullo Eco sopii niin kuumille kuin kylmillekin juomille. Eco pitää
kuuman kuumana 12 tuntia ja kylmän kylmänä jopa 24 tuntia!
Termospullo sopii niin matkalle kuin treeneihinkin. Termospullo
on materiaaliltaan ruostumatonta 18/8 terästä ja sen tilavuus
on 0,5 litraa. Saatavana neljässä värissä: musta, vihreä, kulta
ja hopea.

Alumiininen yksiseinäinen juomapullo Pacific on tilavuudeltaan 7,7 dl.
Pacific on valmistettu BPA-vapaasta alumiinista ja siinä on kierrettävä
korkki. Pullon kiipeilijänkoukku ei sovellu kiipeämiseen! Värivaihtoehdot:
valkoinen, punainen, violetti, oranssi, vaaleansininen, hopea, lime, sininen
ja musta. Saatavana myös pienempi malli Oregon 4 dl!

5,10 €

9,80 €

RUOSTUMATON TERÄSMUKI SK43213

MATTAPINTAINEN TERÄSTERMOSSETTI

Mukeissa musta kansi ja pohja. Mukin koko on 3,5 dl.
Värit: hopea, kupari, sininen, punainen, vihreä, valkoinen.

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

5,95 €
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Hinnat alv. 0 %

29,00 €

CAMELBAK CHUTE MAG 750 ML SK100581
AYksiseinäinen Chute Mag 750 ml juomapullo on kestävää Tritan™-materiaalia. Pullossa tiivis kierrekansi ja magneettikahva, joka pitää kannen
paikallaan juomisen aikana. Ergonominen juomaventtiili takaa suuren
virtauksen ilman loiskumista tai roiskumista. Leveä suuaukko helpottaa
puhdistamista ja täyttöä.
Korkeus 25,00 cm, paino 169 g
Värit: musta, sininen, punainen, kirkas

19,90 €

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

37,20 €
Hinnat alv. 0 %
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GERBER SUSPENSION
Monitoimityökalujen näyttävä ja vankka klassikko, jonka avokahva-design on saanut innoituksensa Portlandin siltojen rakenteista. Kahvoissa titaanipinnoitus. Jousitetut pihdit, V-cut-sivuleikkuri, 12 turvalukittavaa työkaluterää ja sakset. Tärkeimmät työkalut käytettävissä yhdellä
kädellä, pihtejä avaamatta. Mukana vyökotelo.
Pituus 16,5 cm, suljettuna 10 cm. Paino 190 g.

59,00 €

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

29,90 €

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

69,00 €

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

59,00 €
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GERBER SUSPENSION SETTI

LEATHERMAN WINGMAN NYLONKOTELOSSA

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

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

79,00 €

52,40 €

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

13,60 €

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

13,90 €
Hinnat alv. 0 %
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KÄSIDESI

KASVOMASKI OMALLA TOTEUTUKSELLA

Käsidesion kotimainen hoitava käsidesi, joka sopii toistuvaan käsien desinfiointiin. Sisältää ihoa hoitavia öljyjä. Kulkee kätevästi
mukana laukussa, repussa tai jopa taskussa. Hajustamaton. Vaikuttavana aineena etanoli.
Kokovaihtoehdot: 100 ml, 500 ml (myös pumppupullo)

Laadukas kaksikerroksinen kasvomaski omalla designilla. Joustavat korvanauhat ja EN-standardin mukainen kaksikerrosrakenne.
Voidaan pestä 60°C. Hinta esim. 500 kpl

Hinta esim. 100 kpl
100 ml			500ml

à 5,40 €		

à 11,30 €

á 1,89 €
Saatavana eri malleja!

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

á 2,40 €

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

Monikäyttöinen työkalu, jolla oven avaaminen ja napin painaminen onnistuu koskematta pintaa paljaalla kädellä.
Antibakteerinen käsittely. Hinta esim. 500 kpl

á 0,99 €

á 2,70 €

POCKET KIT KERTAKÄYTTÖMASKI

ENSIAPULAUKKU FIRST BOX

Yksittäispakattu suoja on helppo kuljettaa mukana tai jakaa eri
tilaisuuksissa. Kasvomaskin ympärillä on pahvi, joka painetaan
omalla logolla. Pakettiin voidaan lisätä desinfiointiaine.
Hinta esim. 500 kpl

Raikkaanvalkoinen ensiapulaukku on pakattu vetoketjulliseen
laatikkoon. Sisältää mm. teippiä, sidostarpeita, sakset ja laastareita. Hyödyllinen lahja kotiin tai toimistoon!
Laatikon koko 16 x 12 x 5 cm.

á 1,29 €
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12,90 €

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

47,00 €

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

28,60 €

Sammutuspeitteet
myös omalla kuosilla.
Kysy lisää!

JALO HELSINKI OIVA SAMMUTIN

SAMMUTUSPEITE LAINE

SAMMUTUSPEITE KÄRHÖ

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

Harmaa lainekuvio. Koko: 120 x 180 cm.

Sininen kuosi. Koko: 120 x 180 cm.

19,00 €

19,00 €

65,00 €
Hinnat alv. 0 %
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Raikkaisiin saunahetkiin

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

56,40 €

Lisää kotimainen
koivu-saunatuoksu
á 7,50 €

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

29,95 €
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Hinnat alv. 0 %

LORD NELSON VICTORY SOLID HAMAM-PYYHE

SAUNALÄMPÖMITTARI LED-VALOLLA

Lord Nelson Victory Solid hamam-pyyhe on ohut ja kaunis pyyheliina, joka kuivuu nopeasti. Hamam-pyyhe on saanut vaikutteita
Marokosta ja Turkista. Sitä voi käyttää laudeliinana, pyyhkeenä,
pöytäliinana tai vaikka piknik-peitteenä.
Pyyhkeen mitat: 90 x 150 cm. Materiaali: 100 % Öko-Tex-sertifioitu puuvilla. Värivaihtoehtoina tummansininen ja harmaa.

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

25,00 €

19,00 €

VIHTASETTI
Setti sisältää kotimaisen koivuvihdan, kaksi suosittua löylytuoksua (koivu ja eukalyptus, 10 ml) ja saunaharjan. Rento-saunaharja on valmistettu bambusta.

29,00 €

WESTPORT KYLPYTAKKI

LORD NELSON FROTEEPYYHE

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

Ylellinen froteepyyhesarja 550 g silmukkafroteeta. Täydellinen lahja kaikille,
jotka nauttivat itsensä hemmottelusta tai kaipaavat ripauksen luksusta arkeen. Pyyhkeen värit: 00 valkoinen, 03 hiekka, 14 leijona, 23 roosa, 30 pinkki, 35 punainen, 37 oranssi, 38 burgundy, 44 lila, 46 violetti, 54 turkoosi, 55
royal, 57 vaaleansininen, 58 tummansininen, 63 omenanvihreä, 65 petrooli,
95 vaaleanharmaa, 97 tummanharmaa ja 99 musta.

39,00 €

30 x 50 cm

50 x 70 cm

65 x 135 cm

90 x 150 cm

4,20 €

8,00 €		

16,50 €

25,00 €
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Hinnat alv. 0 %
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Vaikuta
vaatetuksella
Nimi Pure Waste on lupaus käyttää
ainoastaan materiaaleja, jotka menisivät
muuten hukkaan.
Yritys on sitoutunut tekemään tuotannon
kaikissa vaiheissa ekologisia ja eettisiä
valintoja ilman kompromisseja.

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

4,95 €

PURE WASTE MIESTEN PITKÄHIHAINEN
PURE WASTE NAISTEN PITKÄHIHAINEN
Pure Waste miesten pitkähihainen on monikäyttöinen mukava paita,
joka on valmistettu 70% kierrätettystä puuvillasta ja 30% kierrätetystä
polyesterista. Pitkähihainen on valmistettu vastuullisesti Intiassa. Ekologinen valmistustapa on säästänyt 2900 litraa vettä yhtä paitaa kohden.
Värit: musta, meleerattu harmaa,
Miesten koot: XS – 2XL
Naisten koot: XS – XL

20,95 €
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PURE WASTE HUPPARITAKKI
Pure Waste hupparitakki on valmistettu 70 % kierrätettystä puuvillasta
ja 30 % kierrätetystä polyesterista. Raglan hihat ja metallinen vetoketju
tekevät hupparista helposti puettavan ja mukavan käyttövaatteen. Hupparitakki on valmistettu vastuullisesti Intiassa. Ekologinen valmistustapa
on säästänyt 8700 litraa vettä yhtä hupparia kohden.
Värit: harmaa, musta, valkoinen, tummanharmaa
Unisex koot: XXS – 4XL

39,95 €

PURE WASTE MIESTEN T-PAITA
PURE WASTE NAISTEN T-PAITA
PURE WASTE LASTEN T-PAITA
Pure Waste miesten T-paita on valmistettu 70% kierrätettystä puuvillasta ja 30% kierrätetystä polyesterista. T-paita on valmistettu vastuullisesti Intiassa. Ekologinen valmistustapa on säästänyt 1900 - 2700 litraa
vettä yhtä paitaa kohden.
Värit: meleerattu navy, musta, valkoinen, meleerattu harmaa
Naisten koot: XS – 2XL
Miesten koot kaikissa väreissä: XS-4XL
Lasten koot: 98-104, 110-116, 122-128, 134-140,146-152
Lasten:			Aikuisten

12.95 €

16.59 €

Hinnat alv. 0 %
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NEUTRAL – ISO TWILL KASSI SK90003
Neutral – iso twill kassi on Reilun kaupan luomupuuvillasta valmistettu kestävä kassi pitkillä sangoilla. Kassissa on vahvikkeet
kulutukselle alttiissa kohdissa.
Mitat: leveys 38 cm, korkeus 42 cm, pohja 7 cm,
sankojen pituus 66 cm

NEUTRAL T-PAITA SK61001

6,58 €

NEUTRAL T-PAITA LADY SK81001
NEUTRAL T-PAITA KIDS SK30001
Neutral t-paita on valmistettu 100 % orgaanisesta Reilun Kaupan puuvillasta. T-paidassa pyöreä pääntie. Naisten malli on istuva ja muotoon
leikattu vyötäröltä sekä hihoista. Miesten malli on istuva hartioilta ja
hihoista.
Miesten ja naisten malli saatavilla 30 eri värissä! Katso lisää
värivaihtoehtoja sivuiltamme: Suomenkolibri.fi
Naisten koot: XS – 2XL
Miesten koot kaikissa väreissä: S-3XL sekä valkoinen,
vaaleanharmaa, musta ja navy: S-5XL
Lasten koot: 92/98, 104/110, 116/122, 128/134, 140/146, 152/158
Lasten:		

11,95 €

Aikuisten

13,95 €

NEUTRAL – TWILL KASSI SK90025
Neutral – twill kassi on Reilun kaupan luomupuuvillasta valmistettu
kestävä kassi, joka menee mukavasti olan yli pitkien sankojen ansiosta. Kassissa on vahvikkeet kulutukselle alttiissa kohdissa.
Värivaihtoehdot: luonnonvalkoinen, navy, musta
Mitat: leveys 33 cm, korkeus 38 cm, pohja 9 cm, sankojen pituus
108 cm

5,10 €

No. ZHGO 034436

100% CERTIFIED
ORGANIC COTTON
License no. DK/016/049
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Hinnat alv. 0 %

License no. 19007

Testex Zürich

PREMIUM OC HOODY FULL ZIP SK021004

PREMIUM OC ROUNDNECK SK021000

PREMIUM OC HOODY FULL ZIP LADIES SK021005

PREMIUM OC ROUNDNECK LADIES SK021001

Luomupuuvillainen hupparitakki on valmistettu luomupuuvillasta ja
kierrätetystä polyesterisekoitteesta. Hupparitakissa on täyspitkä YKK-vetoketju sekä kaksi vetoketjutaskua. Flatlock-koristesaumat ja hupussa
kiristysnauha, jossa metallipäät. Collegeneulosta, harjaamaton sisäpuoli,
vahvistettu niskasauma ja 1×1-resorit hihansuissa ja helmassa. Kätevä
ratkaisu kuulokkeille. Materiaali: 85 % luomupuuvillaa, 15 % kierrätettyä
polyesteriä
Värit: tummansininen, meleerattu luonnonvaalea, meleerattu harmaa,
meleerattu tummanharmaa, musta.

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

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

49,00 €

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

32,00 €

Hinnat alv. 0 %
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COTTOVER PITKÄHIHAINEN SK141020
COTTOVER PITKÄHIHAINEN LADY SK141019
Pitkähihainen T-paita, jossa pyöreä pääntie, kapeahko istuvuus ja
pääntiessä tyylikäs resori. Materiaali: reilun kaupan luomupuuvillaa. Konepesu 60°. Paino: 160 g/m².
Värit: valkoinen 100, l.valkoinen 105, keltainen 255, oranssi 290,
pinkki 425, cerise 435, punainen 460, vihreä 645, taivaansininen
725, royal 767, navy 855, violetti 885, harmaa 980, musta 990
Miesten koot: S – 4XL
Naisten koot: XS - XXL

17,90 €

Made with Fairtrade Cotton

COTTOVER HUPPARI SK141002
COTTOVER HUPPARI LADY SK141001
COTTOVER HUPPARI KIDS SK141011
Hupullinen collegepaita miehille, naisille ja lapsille. Hupparissa harjattu
pehmeä sisäpuoli. Hupussa kaksinkertainen kangas. Etutasku sekä
2x2-ribbineulos hihansuissa sekä paidan helmassa.
Värit: valkoinen 100, l.valkoinen 105, keltainen 255, oranssi 290, pinkki
425, cerise 435, punainen 460, vihreä 645, taivaansininen 725, royal
767, navy 855, violetti 885, antrasiitti 980, musta 990
Lasten: pinkki 425, cerise 435, punainen 460, vihreä 645, taivaansininen 725, navy 855, antrasiitti 980, musta 990
Miesten koot: S - 4 XL
Naisten koot: XS - XXL
Lasten koot: 100, 120, 140, 160
Lasten:			Aikuisten

29,00 €
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42,00 €

Made with Fairtrade Cotton

COTTOVER T-PAITA SK141008
COTTOVER T-PAITA LADY SK141007

COTTOVER T-PAITA SK141008

COTTOVER T-PAITA KIDS SK141023

COTTOVER T-PAITA LADY SK141007
T-paidassa V-pääntie, kapeahko istuvuus ja pääntiessä tyylikäs resori.
Naisten malli muotoon ommeltu. Materiaali: reilun kaupan luomupuuvillaa. Paino: 160 g/m². Konepesu 60°. Värit: valkoinen 100, l.valkoinen
105, keltainen 255, oranssi 290, pinkki 425, cerise 435, punainen 460,
vihreä 645, taivaansininen 725, royal 767, navy 855, violetti 885, harmaa 980, musta 990

Reilun kaupan luomupuuvillasta valmistettu t-paita pyöreällä pääntiellä. Pääntiellä siisti ribbineulos. Naisten malli kavennettu.
Värit: valkoinen 100, l.valkoinen 105, keltainen 255, oranssi 290,
pinkki 425, cerise 435, punainen 460, vihreä 645, taivaansininen 725,
royal 767, navy 855, violetti 885, harmaa 980, musta 990
Lasten: valkoinen 100, pinkki 425, cerise 435, punainen 460, vihreä
645, taivaansininen 725, navy 855, antrasiitti 980, musta 990
Miesten koot: S - 4 XL
Naisten koot: XS - XXL
Lasten koot: 100, 120, 140, 160

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

10,90€

Lasten:			Aikuisten

10,90 €

9,50 €
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Hinnat alv. 0 %
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T-paidat töihin ja
vapaa-aikaan
VENICE 103 NAISTEN T-PAITA
KINGS 106 MIESTEN T-PAITA
Klassinen t-paitamalli single jersey kampapuuvillaa. Pääntieresorin
elastaani auttaa pääntien säilyttämään muotonsa. Materiaali: 100 %
kammattua puuvillaa (155g/m²).
Vartalonmyötäinen naisten malli, jossa kanttinauhallinen pääntie.
Lasten koot: 60, 80, 100, 120, 140, 160
Naisten koot: XS-XXL.
Miesten koot: S-3XL (4XL-6XL väreissä 28, 93 ja 99).
Lapset:

Aikuiset:

5,60 €

7,60 €

T-paidoissa on valinnanvaraa; paljon eri istuvuuksia, kokoja sekä ekologisia vaihtoehtoja,
kuten luomupuuvillaa ja Reilu Kauppa -sertifioitua puuvillaa.
www.suomenkolibri.fi
- katso oma suosikkisi!

valkoinen
01

musta
99

mausteinen
oranssi 43

cerise
62

punainen
65

36

tummanharmaa
98

oranssi
48

navy
28

harmaa
95

tuhka
92

meleerattu
harmaa 93

khaki
32

vaalea
oliivi 50

keltainen
45

kirkkaankeltainen 44

lime
51

vaaleanvihreä
52

vihreä
55

tummanviinintummanlila
punainen 66 punainen 68
77

Hinnat alv. 0 %

navy
28

vaalea
royal 24

royal
25

ranskansininen
26

kirkkaankeltainen 44

kirkkaanvihreä 56

sininen
27

tummanvihreä
58

aqua
81

oliivi
57

vaalea
petrooli 59

valkoinen

vihreä

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

5,95 €

metallin
harmaa

punainen

kirkas
oranssi

kirkas
keltainen

musta

navy

sininen

SANDY 348 NAISTEN TEKNINEN PIKEE
punainen 65

mausteinen
oranssi 43

tumma
lime 53

koboltinsininen 14

musta 99

navy 28

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

23,90 €

S!
UUTUU

MAC ONE MAVERICK TAKKI
Tyylikäs hybridisoftshelltakki on loistava valinta kaikkeen ulkoiluun. Käytännöllinen, joustava takki, joka sopii välikauteen. Edessä ja takana tikattu kohokuviointi.
Takissa on kolme vetoketjullista etutaskua, edessä täyspitkä vetoketju sekä joustava helma, joka on hieman pidempi takaa. Korkea kaulus ja oranssit yksityiskohdat vetimissä ja niskanauhassa.
Värit musta ja tummansininen. Naisten koot XS-XXL ja miesten koot S-4XL.

49,00 €

AMES 630 JA ALMA 633 KEVYTTOPPATAKKI
Pehmeä kevyttoppatakki, jonka polyesteritäyte jäljittelee untuvaa.
Kätevät vetoketjutaskut: rintatasku ja kaksi sivutaskua. Helma on
hieman pidempi takaa. Kevyttoppatakki voidaan myös yhdistää kuoritakkiin - kysy meiltä lisää.
Värit: sininen, navy, oranssi, punainen, grafiitti, meleerattu harmaa ja
musta. Naisten koot XS-XXL ja miesten koot S-4XL.

69,00 €
38

Hinnat alv. 0 %

POWER FLEECE MH-245
URBAN HOODIE UNISEX MH-397
Matterhornin Urban Hoodie on trendikäs ja rento vaihtoehto
syksyn takiksi tai talvella lisälämmikkeeksi. Hupparitakissa on
yhdistetty neulosta ja scuba-materiaalia. Scuba materiaali on
paksua ja sileää ja siten luo kontrastia neuloksen kanssa.
Väri: Harmaa
Unised koot: XXS-3XL

Power fleece, jossa oma mallinsa miehille ja naisille. Yksi vetoketjullinen sivutasku. Fleecessä kaksi kerrosta; single jersey
yhdistetty fleeceen (polyesteri 220 g).
Värivaihtoehdot: harmaa, sininen, punainen ja musta.
Miesten koot: XS - 4XL.
Naisten koot: 34 - 44.

34,70 €

35,95 €
RECYCLED FLEECE JACKET
Päällyskangas polyesteriä. 100% kierrätysfleeceä.
Oeko-Tex®. Musta ja sininen.
Miesten koot: XS - 4XL
Naisten koot: 34 - 46

37,00 €

KNITTED FLEECE MH-220
Microfleece 280g. Kaksi vetoketjullista sivutaskua.
Rintatasku oikealla puolella. Päällikangas polyesteriä.
Värivaihtoehdot: harmaa, tummansininen, ja musta.
Miesten koot: XS - 3XL.
Naisten koot: 34 - 44.

33,00 €

tumma meleerattu
harmaa 975

meleerattu
harmaa 950

musta 999

navy 395

CRAFT LEISURE CREWNECK
Craft Leisure Crewneck on miellyttävä ja klassinen collegepaita jokapäiväiseen käyttöön. Paidasta löytyy oma mallinsa niin miehille kuin naisillekin ja se on valmistettu pehmeästä, joustavasta ja toiminnallisesta
polyesteristä (215 g/m2).

49,00 €

tumma meleerattu
harmaa 2975

meleerattu
harmaa 2950

valkoinen
2900

musta 9920

punainen 2430

Craft Green 2606

CRAFT LEISURE FULL ZIP HOOD
Craft Leisure Full Zip on ergonomisesti muotoiltu tekninen huppari
vapaa-aikaan. Oma mallinsa miehille ja naisille. Hupparissa on kaksi
sivutaskua ja hupussa kiristysnyöri. Materiaaliltaan huppari on miellyttävän tuntuista ja pehmeää Flex-fleeceä (100 % polyesteri, 215 g/m2).
Sweden Blue
2336

meleerattu
sininen 381200

navy 2395

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

69,00 €
40

Hinnat alv. 0 %

S!
UUTUU

950

975

999

2336

395

3812

2395

2950

2975

9920

CRAFT CORE SOUL FULL ZIP HOOD

CRAFT LEISURE JACKET

Rento ja tyylikäs jokapäiväiseen käyttöön suunniteltu huppari, joka
on valmistettu pehmeästä ja miellyttävästä hieman joustavasta sekoitemateriaalista. Kaksi vetoketjullista taskua. Miellyttävä leikkaus antaa liikkumatilaa ja näyttää hyvältä. Mallistoon kuuluu myös
mm.huputon vetoketjutakki sekä korkeakauluksinen vetoketjuton
huppari.

Kevyttä tuulta pitävä takki pehmeää, joustavaa ja aktiiviseen
vapaa-aikaan sopivaa materiaalia (Flex fleece 215 g/m2).
Takissa on harjattu sisäpinta. Kaksi taskua.
Miesten koot: S - 4XL
Naisten koot: XS - XXL

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

69,00 €

59,00 €

RECYCLED
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8510
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CRAFT POLO PIKEE CLASSIC
Klassinen, mukavasti istuva pikeepaita, jonka hihassa kirjailtu logo.
Materiaali funktionaalista polyesteriä, 160 g/m2. Siirtää tehokkaasti
kosteuden pois iholta.
Miesten koot: S - 4XL
Naisten koot: 34 - 44

35,00 €

ED

CYCLED RE
RE

RECYC
ED
L
CL

CLED RECY
CY

4100

4300
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3040

3600

3960

9000

9750

9990

Lyhyt

CRAFT ADV ESSENCE TEE
LYHYTHIHAINEN JA PITKÄHIHAINEN
NAISILLE JA MIEHILLE
Craft ADV Essence Tee on pehmeä ja funktionaalinen paita treeniin.
Materiaali 93 % kierrätyspolyesteriä ja 7 % elastaania. Siirtää tehokkaasti kosteuden iholta ja sopii monenlaiseen intensiiviseen toimintaan. Istuvuus on mukava ja malli antaa tilaa liikkua. Mesh-detaljit
lisäävät hengittävyyttä. Oikealla vetoketjullinen piilotasku.
Miesten koot: XS - 4XL
Naisten koot: XS - XXL
Lyhyt hiha		

29,00 €

Pitkä hiha

35,00 €
Hinnat alv. 0 %
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cool army

city army

LIPPIS KOHOKUVIOLLA

ARMY -LIPPIS

100 % twillpuuvillaa, 6 paneelia. Koko toteutus räätälöitävissä.
Kysy lisää! Hinta esimerkki 250 kpl

Rento lippis kivoilla yksityiskohdilla. Kaksi eri mallia: City
Army on saatavana koristetikkauksilla ja Cool Army koristeniiteillä. Väri musta.

á 5,90 €

5,90 €

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

TUUBIHUIVI OMALLA TOTEUTUKSELLA

8,90 €

Hinta esim. 500 kpl

à 2,90 €
Huom! Tehdastoimitushuiveissa
vähimmistilausmäärä 300 kpl.
punainen/valkoinen

harmaa/navy

oranssi/navy

royal/punainen

navy/punainen

SLAZENGER-LIPPIS

FINLAND REPPU JA LIPPIS

Harjattua puuvillaa metallisoljella. Heti varastosta.

Reppu ja lippis ulkoiluun tai fanikatsomoon.

3,90 €
42

royal/valkoinen

Hinnat alv. 0 %

19,00 €

REPPU

6,90 €

LIPPIS

FESTILAUKKU SK9906
Festilaukussa kaikki tärkeimmät tavarat pysyvät turvallisesti
lähellä ja helposti saatavilla. Laukussa on säädettävä ja irroitettava remmi,kaksi varkaussuojattua lokeroa ja vedenkestävä vetoketju. Materiaalina kationinen värjätty polyesteri.
Mitat 34 x 18 x 7 cm.

19,50 €

TURVAREPPU SAFE SK183

HEATHERED REPPU

Varkaussuojattu reppu on vaikea avata huomaamattasi. Monet erikokoiset taskut pitävät tavarasi repussa, vaikka joku
viiltäisi kävellessäsi pohjan auki. Takana on salatasku selkääsi vasten ja kätevä pikkutasku hihnan pehmusteessa repun
edessä. Kuulokejohdot saa vietyä repun sivusta läpi. Väreinä
vaaleanharmaa, tummanharmaa, sininen ja punainen

15,6” reppu kannettavalle tietokoneelle. Kangas on kauniisiti meleerattu ja repussa on avara vetoketjullinen päälokero. Vetoketjullinen etulokero antaa nopean pääsyn mobiililaitteisiin. Mukana pehmustetut olkahihnat, kantokahva ja
verkkotaskut. Väreinä punainen ja sininen.

11,90 €

21,90 €

pinkki

valkoinen

sininen

navy

vihreä

lime

turkoosi

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

harmaa

punainen

oranssi

keltainen

2,40 €
Hinnat alv. 0 %
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PHEEBS PUUVILLAKASSI SK120410
Pheebs puuvillakassi on valmistettu kierrätetystä puuvillasta
(180g/m2). Sankojen pituus on 30 cm.
Kierrätysmateriaalin vuoksi värien sävyissä saattaa olla vaihtelua.
Värit: musta, natural, royal, punainen, viininpunainen.
Mitat: 39 x 42 cm

2,80 €

na myös
Saatava kainen
pitkäsan 020!
4
malli SK

FAIRTRADE PUUVILLAKASSI SK4008

FAIRTRADE PUUVILLAKASSI SK4015

Fairtrade puuvillakassi on luomupuuvillasta valmistettu kansainvälisten Reilun Kaupan kriteereiden mukaan. Kassi on laadukas
(160 g) ja siinä on lyhyet kahvat.
Mitat: 38 x 40 x 8 cm.

Kassi 100 % puuvillaa (220 g). Mitat: 41 x 45 x 17,5 cm.
Värit: musta ja luonnonvaalea.

5,95 €

44

Hinnat alv. 0 %

5,70 €

HEDELMÄPUSSI
Vastuullinen vaihtoehto kaupan muovipusseille. Hedelmäpussiin
voidaan painaa logo elintarvikehyväksytyillä väreillä.
M-koko 25 x 32 cm.

2,10 €

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

2,40 €

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

2,90 €

ä
Kysy lisä
ja
tarjous!
ä
d
y
y
p

KESTO-, PAPERI- JA MUOVIKASSIT
OMALLA TOTEUTUKSELLA
Hinnat alv. 0 %
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PUUVILLAKASSI KIERRÄTYSMATERIAALIA SK4009
Ympäristöystävällinen puuvillakassi (400 g) on valmistettu
kierrätysmateriaalista.
Mitat: 38 x 40 x 8 cm. Kahvojen pituus 60 cm.
Värit: grafiitinharmaa ja luonnonvaalea.

FAIRTRADE PUUVILLAKASSI SK4007
Luomupuuvillasta valmistettu pitkäkahvainen kassi (320 g).
Mitat: 38 x 28 x 14 cm.

7,90 €

5,95 €

PEAK RPET-DUFFELILAUKKU SK12045000

WESTPORT RPET-REPPU SK120449

Peak 21,5” -duffelilaukun ulkopinta on valmistettu 100 %:sti kierrätetyistä vesipulloista. Siinä on suuri päältä avattava päälokero,
vedenkestävä pohjalevy ja täysin vuoritettu sisäpuoli. Suurentuva
märkä-/kuivatasku ja irrotettava olkahihna.
Tilavuus: 48 litraa.
Materiaali: 100 %:sti kierrätettyä PET-muovia.
Väri: musta

Westport reppu 15” kannettavalle tietokoneelle. Laukun ulkopinta on
valmistettu 14:sta kierrätetystä vesipullosta. Suuri päältä avattava päälokero, jossa on lokero 15” kannettavalle tietokoneelle, kiristysnyörit ja
klipsikiinnitys. Pehmustetut verkko-olkahihnat ja edessä avoin
liukutasku.
Tilavuus: 35 litraa.
Materiaali: 100 %:sti kierrätettyä PET-muovia.
Väri: musta

59,00 €
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Hinnat alv. 0 %

56,70 €

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

19,00 € 		

Viikonloppulaukku

49,00 €

DERBY OF SWEDEN TIETOKONEREPPU
Monipuolinen reppu hyvillä säädöillä. Pehmustettu tietokonelokero ja
erillinen päälokero. Etutasku, jossa järjestelijä. Hyvät kiinnitysosat ja
säädettävä rintaremmi, lisäksi takana ilma-aukot. Mukana myös musta
kuminauhanyöri.

49,00 €

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

30,00 €
Hinnat alv. 0 %
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Ekologisempi
toimisto

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

0,49 €

+ ALOITUSKULUT 46,00 €

KIVIPAPERINEN MUISTIVIHKO A5 SK9536
Muistivihon sivut on tehty kivestä! Lopputuloksena vahva, sileä paperi.
Sivut on on helppo irrottaa muistivihosta. Efektivärit oranssi, punainen,
turkoosi, vihreä sininen ja musta.

4,70 €
COFFI-KUULAKÄRKIKYNÄ SK1192001
Coffi-kuulakärkikynän muoviin on sekoitettu 30 % jauhettua kahvia. Suomumainen kuvionti tekee pinnasta
eläväisen.
Yrityksen logo on mahdollista painaa klipsiin.

0,46 €

+ ALOITUSKULUT 46,00 €

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

0,48 €
+ ALOITUSKULUT 46,00 €

EKOLOGINEN BERK-KUULAKÄRKIKYNÄ SK107384
Ekologinen Berk -kuulakärkikynä on ympäristöystävällinen kuulakärkikynä naksautusmekanismilla. Runko on biohajoavaa kierrätettyä paperimateriaalia, ja sen väri voi siksi vaihdella. Maissimuovista valmistetut
kärki ja klipsi saatavilla viidellä eri värivaihtoehdolla.
Esim 500 kpl		

á 0,92 €
+ ALOITUSKULUT 46,00 €
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Hinnat alv. 0 %

1000 kpl

2000 kpl

á 0,79 €

á 0,67 €

rjous
Pyydä ta a
s
oma t a!
sest
toteutuk

HIIRIMATTO AUTONRENGASMATERIAALISTA
SK210524

MUISTIKIRJA A5 SK9684

Tavallisen pallohiiren ja optisen hiiren kanssa toimimaan suunniteltu
hiirimatto autonrengasmateriaalista. Valmistettu 99,5 % kierrätetystä
materiaalista, mukaan lukien 40 % kierrätettyä autonrengasta sekä
kierrätettyä muovia ja paperia.
Pyydä tarjousta omalla toteutuksella!

Näppärä A5 kokoinen muistikirja valmistettu kierräteyistä materiaaleista. 80 viivallista sivua sekä yhteensopivat kuminauha ja nyöri.
Värit: oranssi, punainen, sininen, valkoinen, lime ja musta

4,40 €

BAMBU LATAUSKAAPELI AVAIMENPERÄ
SK9888
Bambukoteloitu avaimenperä, jossa 3-in-1 latauskaapeli.
Kaapelissa kolme eri liitinintä; USB-A, Micro-B ja Type C.

5,60 €

BAMBU VARAVIRTALÄHDE SK9673
Varavirtalähde 220mAh bambukoteloinnilla. Kapasiteetti älypuhelimen
lataukseen. Varavirtalähteessä huomiovalo, USB-kaapeli micro-USB
päällä.

9,98 €

COSMOS BLUETOOTH® -KAIUTIN SK12410000

KOTIMAINEN VISAKOIVUKYNÄ

Cosmos Bluetooth® -kaiutin saa varmasti jokaisen huomion! Kaiutinrunko on valmistettu aidosta bambusta, ja 3 W:n ulostulo tuottaa
kristallinkirkasta ääntä, joka voit kuunnella noin kaksi tuntia maksimiäänenvoimakkuudella.
Kaiuttimessa on myös FM-radioviritin, mikro-SD-kortin tulo ja USB-liitin. Sisäänrakennetut musiikin säätimet ja mikrofoni hands free -käyttöä varten. Bluetooth-versio 4.2, jonka kantama on 10 metriä.

Kotimainen visakoivusta veistetty kuulakärkikynä. Kullanväriset yksityiskohdat ja puusta tehty alusta.

19,80 €

15,70 €

Hinnat alv. 0 %
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Työvälineet kuntoon

MUISTIKIRJASETTI SK5155076

MUISTIKIRJA A6 JA KYNÄ SK10618

Muistikirjasetti sisältää pienen muistikirjan, kosketusnäyttöpäisen kuulakärkikynän sekä nahkaisen avaimenperän. Setti on pakattu tyylikkään mustaan lahjarasiaan,
jonka mitat ovat 24 x 16,5 x 2,8 cm.

Satiinipintainen kovakantinen vihko (A6), jossa on joustava
suljin ja 80 arkkia viivoitettua paperia. Väreinä musta, sininen,
punainen, harmaa, valkoinen, vaaleansininen, pinkki, vihreä,
violetti ja keltainen. Pakattu lahjapakkaukseen kynän kanssa.

13,10 €

5,20 €

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

à 3,98 €

50

Hinnat alv. 0 %

1000 kpl		

3000 kpl

à 3,49 €

à 2,98 €

MONIKÄYTTÖINEN MIKROKUITULIINA-HIIRIMATTO

DATA BLOCKER

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

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

Hinta esim. 300 kpl

á 3,78 €

á 1,95 €

WEBKAMERAN SUOJUS
Suojaa webkamera hakkereilta liimattavalla luukulla, jonka voit avata
kun kamera on käytössä. Autamme designin suunnittelussa!
Pakkauksessa muovinen suojus ja taustapahvi omalla painatuksella.
Kysy myös eri malleja!
Hinta esim. 500 kpl

à 1,29 €

PRIVACY SETTI
Webkameran suoja kiinnitetään tarralla tietokoneen webkameran
päälle. Webkameran suoja nimensä mukaisesti suojaa webkameraasi
hakkereilta peittämällä kameran linssin alleen.
Mic block estää puheen joutumisen kolmansien osapuolien
käsiin. Data blocker suojaa puhelintasi tai tablettiasi, kun lataat
sitä USB-portin kautta.
Brändin mukainen kokonaistoteutus.
Hinta esim. 1 000 kpl

á 7,90 €

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

35,95 €

LANGATON LATAUSALUSTA SK9498
Langaton alumiininen latausalusta ja varavirtalähde 4000 mAh
akulla. Liitäntänä USB-C. Ulostulo DC5V/0.8A. Yhteensopivat
käyttöjärjestelmät: android, iPhone® 8, 8S ja X sekä uudemmat.
Värivaihtoehdot: samppanja, sininen, turkoosi, punainen, teräs,
titaani, musta

31,95 €

LANGATON LATAUSTELAKKA AUTOON SK9656
Puhelimen pidike autoon, joka lataa samalla langattomasti. Kiinnitetään tukevasti kahdesta kohtaa. Kääntyy 360 astetta. Hyvin tilaa
logomerkkaukselle. Output 5V/1.0A.

13,90 €

TWIST MUISTITIKKU
Muistitikku, jossa on suojus kääntömekanismilla. Muistitikku
saatavana omilla väreillä ja haluamallasi muistilla.
Hinta esim. 300 kpl

á 4,95 €

LATAUSKAAPELI TELINEELLÄ SK9688

LATAUSKAAPELI-AVAIMENPERÄ SK9765

Latauskaapeli, jossa toisessa päässä USB-C ja toisessa päässä
USB-A sekä Micro-B. Kaapelia voi käyttää myös näppäränä telineenä puhelimelle. Värivaihtoehdot: sininen, musta, valkoinen.

Kätevä avaimenperä, jossa latauskaapeli kulkee aina mukana. Latauskaapelin toisessa päässä USB-A tai Micro-B ja toisessa päässä
USB-C. Kaapeli sulkeutuu avaimenperäksi päissä olevien magneettien avulla.

3,85 €
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Hinnat alv. 0 %

3,86 €

BLUETOOTH HAKU-AVAIMENPERÄ SK8648
Kestävästä ABS materiaalista tehty Bluetooth avaimenperä, jonka
voi kiinnittää esimerkiksi avaimiin, laukkuun tai matkatavaroihin.
Avaimenperä ja siihen kiinnitetyt tavarat löytyvät ilmaisella sovelluksella, joka on saatavilla sekä iOS että Android käyttöjärjestelmiin. Toiminta-alue on ulkona 35 m ja sisällä15 m. Lisäominaisuutena saatavilla nappi, joka toimii puhelimen etsimiseen sekä
puhelimen kameran etälaukaisimena. Väri: valkoinen.

8,50 €

RFID

Superu!
t
suosit

SILIKONINEN KORTTITASKU SK8736

ALUMIININEN RFID KORTTIKOTELO SK944108

Yksinkertainen silikoninen korttitasku, jonka takaosassa on liimapinta älypuhelimeen kiinnitystä varten. Toimii puhelimen takaosassa myös hyvänä tarttumapintana. Värivaihtoehdot: oranssi, musta,
punainen, sininen, lime, valkoinen.

Alumiinista valmistettu korttikotelo on suojattu etäluvulta. Koteloon mahtuu kerralla kuusi korttia. Alareunan painike nostaa kortit
helposti saataville. Mitat: 6,2 x 9,5 x 0,9 cm. Värit: sininen, punainen, musta, navy, oranssi, vihreä, hopea ja shampanja.
Hinta esim. 100 kpl kaiverrettuna

1,65 €

á 7,90 €

RFID

RFID

NAHKAINEN RFID KORTTIKOTELO SK625119

RFID-SUOJAKORTTI SK944108

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

RFID-suojakortti on pankkikortin kokoinen kortti, mikä asetetaan
luottokorttien kanssa vaikkapa lompakkoon. Suojakorttiin on
mahdollista saada oma painatus.
Hinta esim. 300 kpl painettuna

12,00 €

á 2,42€
Hinnat alv. 0 %
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Kyniä kaikkiin tarpeisiin
KOSKETUSNÄYTTÖKYNÄ BOND

musta
harmaa

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

oranssi
punainen

Hinta esim. 500 kpl kaiverrettuna

sininen
tummanvihreä

à 0,57 €

+ aloitustyö 46,00 €

musta
harmaa
oranssi
punainen
musta

sininen

harmaa

tummanvihreä

punainen

valkoinen

sininen
tummanvihreä
valkoinen
navy

KOSKETUSNÄYTTÖKYNÄ COSMO SLIM

KOSKETUSNÄYTTÖKYNÄ MOOI

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

Metallinen laadukas kynä kosketusnäyttöpäällä.
Mitat: Ø 10 mm, 140 mm x 10 mm

Hinta esim. 500 kpl kaiverrettuna

Hinta esim. 500 kpl kaiverrettuna

à 0,57 €

+ aloitustyö 46,00 €

musta
punainen

+ aloitustyö 46,00 €

KOSKETUSNÄYTTÖKYNÄ BELLO

turkoosi

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

vaaleanpunainen

Hinta esim. 500 kpl kaiverrettuna

sininen

vaaleanvihreä
violetti
valkoinen
keltainen
harmaa
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à 0,59 €

Hinnat alv. 0 %

à 0,89 €

+ aloitustyö 46,00 €

nvihreä
tumma

i
turkoos

sininen

en
punain

i
oranss

musta

musta
punainen
sininen
tummanvihreä
valkoinen

ZOE KUULAKÄRKIKYNÄ KAIVERRUKSELLA
navy

REY KUULAKÄRKIKYNÄ KAIVERRUKSELLA
Mitat: Ø 10 mm, 135 mm x 10 mm

Hinta esim. 500 kpl kaiverrettuna

à 0,76 €

Hinta esim. 500 kpl kaiverrettuna

à 0,68 €

Mitat: Ø 10 mm, 135 mm x 10 mm

+ aloitustyö 46,00 €

+ aloitustyö 46,00 €

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

à 0,68 €

+ aloitustyö 46,00 €

musta
harmaa
oranssi
punainen
tummansininen
sininen
tummanvihreä
vaaleanlila
violetti

punainen
oranssi

teräs

keltainen

vaalean sininen

valkoinen

vihreä

punainen

sininen

oranssi

musta

vihreä

hopea

sininen

valkoinen

musta

pinkki

violetti

vaalean vihreä

TIKO KUULAKÄRKIKYNÄ KAIVERRUKSELLA
Esim 500 kpl

á 0,58 €

1000 kpl		

á 0,56 €

+ aloitustyö 46,00 €

KOBI LUX KUULAKÄRKIKYNA KAIVERRUKSELLA
Esim 500 kpl

á 1,24 €

1000 kpl		

á 1,16 €

+ aloitustyö 46,00 €

Hinnat alv. 0 %
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Tallenna tärkeät hetket

PRIXTON DV660 ACTION CAMERA
Kamera upealla 4K resoluutiolla! Ota jännittävät tilanteet haltuun
myös hidastettuna. Vesitiivis 30m. 4X digitaalinen zoomi. Akku
700 mAh. Tilaa ulkoiselle 32GB muistikortille. Mukana Usb- ja
Hdmikaapeli, vedenpitävä kotelo ja kaksi jalustaa ja setti kiinnitystarvikkeita.

59,00 €

PRIXTON ACTION CAMERA KIT610
13 erilaista osaa, jotka sopivat yhteen useimpien action kameroiden kanssa.
Sisältää: Joustava päänauha, valjaat, kelluntakannatin, ruuvi, säädettävä hihna,
pidennettävä käsiadapteri, J-koukku kannatin ja peruskannatin, rannetuki 360º
käännöllä, 8 litteää ja kaarevaa tukityynyä, kannatin pyörän tankoon, miniadapteri
ja standardi kameransuojus suojus koko L.

24,00 €
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Hinnat alv. 0 %

PRIXTON DV609 ACTION CAMERA

SCX.DESIGN C19 ECO 3-IN-1 KAAPELI

Kamera kulkee aina mukanasi; pienellä kameralla tallennat helposti erikoistilanteet. Videon resoluutio 720P. Vesitiivis 10m. 4X
digitaalinen zoomi. Akku 700 mAh. Tilaa ulkoiselle 32GB muistikortille. Mukana Usb-kaapeli, vedenpitävä kotelo ja kaksi jalustaa.

FSC-hyväksytystä puusta tehty yhdistelmäkaapeli valaistulla omalla
logolla ja kolmella liittimellä (C-liitin/micro-USB/iPhone). Johdot on
valmistettu RPET-kierrätysmateriaalista. Kaapelilla voi ladata kolmea laitetta samanaikaisesti. EUROPE EUIPO -patentti.

39,00 €

14,90 €

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

29,00 €

SCX BUSINESS REPPU
Erittäin laadukas hyvillä ominaisuuksilla varusteltu business-reppu.
Sisäänrakennettu 10 000 mAh akku, 3-in-1 latauskaapeli valaistulla logolla, metallikahva ja RFID-suojattu tasku. Hyvät sisäosat
jaoteltu esimerkiksi läppärille ja tabletille. Saa kiinni vetolaukun
kahvaan. Akun saa irti turvatarkastusta varten. Vettähylkivä.
Ehdoton kumppani työmatkoille!

95,00 €

Hinnat alv. 0 %
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PUULAATIKKO SK01

PUULAATIKKO SK02

Mitat: 36 x 13 x 5 cm.

Mitat: 37 x 11,5 x 10 cm.

3,90 €

4,90 €

PUULAATIKKO SK10

PUULAATIKKO SK06

PUULAATIKKO SK05

Mitat: 13,5 x 13 x 13 cm.

Mitat: 19 x 13 x 9,5 cm.

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

4,70 €

7,80 €

4,60 €

SINISET LAHJALAATIKOT

PUULAATIKKO SK07

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

Mitat: 11 x 7 x 5 cm.

1,80 €
PUULAATIKKO SK08
Mitat: 14,5 x 11 x 8,5 cm.

2,80 €
1) 0,90 €

PUULAATIKKO SK09

2) 1,90 €

3) 2,20 €
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Hinnat alv. 0 %

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

3,80 €

Connaisseur Card lahjakortit meiltä,
valittavanasi on satoja hienoja
tuotteita! Pyydä tarjous!
Kun haluat vastaanottajan saavan valita todella monien eri tuotteiden ja kategorioiden väliltä, on tämä
lahjakortti juuri sinua varten. Mukana on nimittäin koko valikoimamme. Laajassa valikoimassamme on
tunnettuja merkkejä, kuten Newport, Iittala, Rörstrand, Fiskars, Marimekko jne. Meillä on jokaiselle jotakin!

Hinta 39€.Toimitusmaksu 10€ lisätään hintaan.
Kirjekuori lahjakortille sisältyy hintaan. Kun vastaanottaja on valinnut
lahjansa ja toimituspäivän, Posti toimittaa lahjan suoraan vastaanottajan
kotiin, työpaikalle tai noutopisteeseen.

Käy sivulla www.ccard.fi ja kirjaudu sisään seuraavalla
korttinumerolla nähdäksesi koko valikoiman

UNLIMITED39

Hinta 23€.Toimitusmaksu 6€ lisätään hintaan.
Kirjekuori lahjakortille sisältyy hintaan. Kun vastaanottaja on valinnut
lahjansa ja toimituspäivän, Posti toimittaa lahjan suoraan vastaanottajan
kotiin, työpaikalle tai noutopisteeseen.

Käy sivulla www.ccard.fi ja kirjaudu sisään seuraavalla
korttinumerolla nähdäksesi koko valikoiman

UNLIMITED23

Lisäpalvelut

info@hhgroup.fi

09-350 8210

Glad Sommar!

Yrityksen logo lahjakortissa ilmaisee selkeästi lahjan antajan ja tervehdys tekee
lahjasta entistä henkilökohtaisemman.

Lahjakorttien kuorittaminen ja
lähettäminen

Omat kotisivut persoonallisella
tervehdyksellä ja logolla

Autamme lahjakorttien kuorittamisessa,
frankeerauksessa ja lähettämisessä.

Lisää lahjakortin tervehdykseen sähköinen
tervehdys. Palvelu on vähintään 100 lahjakortin tilauksen yhteydessä maksuton.

Aloitusmaksu 35€ +
0,5€/ lahjakortti

Hinta kuoritukselle: 2€/ kpl
Hinta frankeeraukselle: 1,5€/ kpl

Hinta alle 100 lahjakortin tilauksen
yhteydessä: kertatilaus 65€.

Kirjallinen tervehdys ja logo

HH Group Oy
Petikontie 3
01720 Vantaa
Finland
www.hhgroup.fi
Puhelin 09-350 8210

