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Alla tarkistuslista, milloin laatumielikuvaa ja arvostusta 
osoittava lahjatuote on paikallaan:

Asiakkaille:
•	 Joululahjat
•	 Kesälahjat
•	 KickOff-iltamat
•	 Tapahtumat
•	 Yrityksen ympäristöteemoitetut kampanjat
•	 Messut ja jakotuotteet

Henkilökunnalle:
•	 Joululahjat
•	 Kesälahjat
•	 Merkkipäivälahjat
•	 Myynti- ym. kilpailut
•	 Kiitostuotteet hyvin tehdystä työstä

Haluamme auttaa yritystänne rakentamaan

Mitä lahjan saaja  
haluaisi saada? 
Mikä yllättäisi  

hänet positiivisesti? 

Liikelahjoja valittaessa tulee aina tarkistaa, että toimittaja välittää ympäristöstä ja on hoitanut  
lakisääteiset tuottajavastuunsa. Olemme ennalta huolehtineet tämän kuvaston tuotteiden osalta: 

•	Pakkausmateriaalin	Ympäristörekisteriin	(PYR)	kierrätysmaksut

•	Paristojen	kierrätysmaksut	(Recser	Ry).	Muistathan	että	tyhjät	paristot	tulee	aina	 
 toimittaa kierrätyspisteeseen tai paristoja myyvän liikkeen kierrätyslaatikkoon, ei sekajätteisiin!
•	Elektroniikkaromun	WEE-direktiivin	mukaiset	kierrätysmaksut	(SELT	Ry).	Elektroniikkatuotteet	tulee	viedä	 
 elinkaaren lopussa johonkin n. 400 kierrätyspisteestä – voit tehdä sen veloituksetta, kts. www.kierratys.fi

vahvaa laatumielikuvaa



Valaisimet  
MagLite, Petzl

Vapaa-aika & tYkY  
Arena, Cocoon & Traveler’s 

Tree, Granger’s, Bridgedale,  
Mellis, Ozone, Ridni,  

Ticket To The Moon, TSL

keittiö ja ruokailu  
Wenger & Grand Maitre, 

Isosteel, Light My Fire, 
Starwings, Swiss Advance,  
Wenger Swiss Army Knife 

tekniikka 
Infiniter, TakeMS, 

Barska, Transcend

3

Meillä on unelma. Haluamme tarjota vali-
koiman jokapäiväisiin tilanteisiin soveltuvia 
tuotteita, joilla on yksi yhteinen nimittäjä: 
brandi valmistaa ne itse. 

Kun valmistaja tekee itse omat tuotteen-
sa, se vastaa myös laadusta, kehittää tuot-
teita ja näin intohimo asiaan säilyy. Pyrimme 
pysymään tietoisina tuotantoprosesseista, 
niiden ympäristöyställisyydestä, kierrätyk-
sestä sekä käytettävään työvoimaan liittyvis-
tä asioista.

Tähän pitkän jänteen tavoitteeseen 
pääseminen vaatii kehittämään valikoimaa 
entistä suuremmalla innolla. Tätä silmällä 
pitäen testaamme kuvaston jokaisen tuot-
teen Suomessa ennen valikoimavalintaa, 
perehdymme valmistajiin ja teemme kaiken 
niin hyvin kuin osaamme. Tavoitteemme on 
tämä asenne ja päämäärämme heijastuu 
lahjan jakavan tahon imagoon. Alkuperäis-
tuotteen antaminen on osoitus lahjansaa-
jan arvostuksesta. Kun onnistumme tässä 
tavoitteessa, te onnistutte lahjan antajana.

Terveisin,
Merkkituotteet -liikelahjatiimi

parhaat 
alkuperäistuotteet

sisällys



4 Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (22 %) eivätkä logomerkkausta.

Valaisimet

4

maG leD

Haluamme tarjota mahdollisuuden luoda 

yrityksestänne vahvan laatumielikuvan ja 

edistyneen ilmeen tarjoamalla viimeisintä 

liiketunnistinteknologiaa ja LED-osaamista.  

MagLED -valaisimet tuottavat leveälle alueelle 

rajun valotehon parabolista heijastinta 

hyödyntävällä optisella suurteho LEDillä. 

Jokainen MagLED -valaisin on yksilöity 

sarjanumerolla. Kaikissa MagLite -valaisimissa 

on säädettävä valoalue etäisyyden mukaan 

pistevalosta hajavaloksi.

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (22 %) eivätkä logomerkkausta.
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ml-100 – leD kÄsiValaisin C
Uusi käytännöllinen C-koko. Ensimmäinen 
käsivalaisin jonka valokeilan muotoa voi säätää 
käyttäjän mieltymysten mukaiseksi. Lisäksi 
valoalueen leveyden säätö käyttöetäisyyden 
mukaan. Uusi huipputehokas Rebel™ LED. 
Elektroninen kytkin:  Valotehonsäädöt: 100 % / 50 % /  
25 % ja 10 % teho, Vilkut: Nopea, hidas ja S.O.S. 
hätävilkku. Roiskevesitiivis, iskunkestävä. Sis. C paristot. 

2C Musta. Pituus 22 cm: ML100-S2015C

77 €/kpl
3C Musta. Pituus 28 cm: ML100-S3015C

81 €/kpl

Xl-100 aaa – liikkeen  
tunnistaVa leD-kÄsiValaisin

Valaisin jollaista kukaan ei ole aiemmin 
nähnyt. MagLite ”excel” siirtää 
käsivalaisimet uudelle aikakaudelle 
liikkeen tunnistavalla teknologialla. 
Valotehon ja paloajan muuttaminen 
herättää valon täyteen tehoon pelkällä 
kosketuksella. Vilkun nopeuden 
säätäminen ja paristoja säästävä Nite 
Lite –yöpöytä/asentajatoiminto – kaikki 
valittavissa rannetta yksinkertaisesti 
kiertämällä.
XL-100 on suunniteltu alusta alkaen 
kokonaan uusiksi. Erittäin tehokas hyvin 
leveälle säädettävä valoalue on tehty 
yhdistämällä uusin Rebel™ LED teknologia 
korkealaatuiseen heijastimeen. Kantakytkin 
ja aiemmin valitun kirkkauden muisti, S.O.S. 
hätävilkku. Pituus 10 cm. 3 x AAA Duracell-
paristoa sisältyvät hintaan.

Musta: XL100-S3017

59 €/kpl

mini maGlite leD 2aa  
– taskuValaisin

Kevyt, pieni ja erittäin tehokas 2nd 
Generation LED valaisin uudella 
Rebel™ LEDillä. Uusi kytkin ja 
elektroniikka: Säädettävä valoteho, 
vilkku ja S.O.S turvavilkku. Uusi yli 
10 x pidempi paloaika: 52 h!  
Voidaan myös kääntää 
turvakynttiläksi pöydälle.
LED valaisimille poikkeuksellisen leveä 
hajavaloalue kaikissa säätöasennoissa. 
Roiskevesitiivis, iskunkestävä. 
Pituus 17cm. 2xAA Duracell-paristoa  
sisältyvät hintaan. Toimitetaan MagLite 
-lahjapakkauksessa.

Musta  SP22017
Punainen  SP22037
Harmaa  SP22097
Hopea SP22107
Sininen  SP22117   

29 €/kpl 
Digicamo SP22MR7  

32 €/kpl

3D maGlite 2G  – kÄsiValaisin  
Järeän kokoluokan 2nd Generation LED 
tehovalaisin uudella Rebel™ LEDillä ja 
hyvin leveälle säädettävällä valoalueella. 
Roiskevesitiivis, iskunkestävä. Paloaika 500 h. 
Pituus 31 cm. Myös pienempi 2D ja isompi 4D 
malli saatavana tilauksesta. Toimitetaan ilman 
paristoja, tilattavissa erikseen.

Musta  ST3D016
Punainen  ST3D036
Harmaa  ST3D096
Hopea  ST3D106
Sininen  ST3D116
+ lahjapakkaus 414-000-172 

40 €/kpl 
Digicamo  ST3DMR6 

46 €/kpl 
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Valaisimet

soliCarD –  
korttikotelo Valaisimella

Anna VIP- tai käyntikortti tyylikkäässä 
pakkauksessa, jossa Maglite Solitaire 
-avaimenperälamppu. 
Pakkauksen korkeus 2,8 cm sopii postitukseen. 
1 x AAA Duracell-paristo sisältyy hintaan. 
Roiskevesitiivis, iskunkestävä. Kantakappaleessa 
varapolttimo.

Musta  K3AKSLC
Punainen  K3AKTLC
Harmaa  K3AKULC
Hopea  K3AKVLU
Sininen  K3AKWLC
Vihreä  K3AKXLC

8,10 €/kpl

mini maGlite aaa  
– rintataskuValaisin

Kynämallinen "teknikkolamppu" 
taskuklipsillä ja turvakynttilä-
asennolla. Ideaalinen 
rintataskuun tai käsilaukkuun. 
Roiskevesitiivis, iskunkestävä. 
2xAAA Duracell paristot sis. 
Kantakappaleessa varapolttimo. 

Musta  M3A012
Punainen  M3A032
Harmaa M3A092
Hopea  M3A102
Sininen  M3A112

13 €/kpl

mini maGlite aa – taskuValaisin
Tehokas ja kestävä taskulamppu joka 
kulkee kokonsa puolesta käytännöllisesti 
mukana. Soveltuu yleisvalaisimeksi 
kaikkeen käyttöön, voidaan myös kääntää 
turvakynttiläksi pöydälle.
Roiskevesitiivis, iskunkestävä. 2 x AA Duracell-
paristoa sisältyvät hintaan. Kantakappaleessa 
varapolttimo. 

Musta  M2A01L
Punainen  M2A03L
Harmaa  M2A09L
Hopea  M2A10L
Sininen  M2A11L
Vihreä  M2A39L
Hot Pink  M2AKYL

17 €/kpl
Digicamo M2AMRL 

19 €/kpl

maGlite krypton SOLITAIRE  
– AVAIMENPERÄVALAISIN
Pieni ja pippurinen avaimenperä, jolla 
lukko löytyy ja valo on aina mukana, kun 
sitä eniten tarvitsee. Solitairen kyljessä 
logonne kulkee tyylillä ihmisten taskussa 
pitkin maailmaa.
Iskunkestävää lentokonealumiinia. Uusi kirkas 
Kryptonpolttimo ja toinen varalla valaisimen 
sisällä, joten valaisin toimii aina. Valoalue 
säädettävissä etäisyyden mukaan pistevalosta 
laajakulmavaloksi. Nyöri, joka mahdollistaa 
valon osoittamisen avattavaan lukkoon avainta 
käytettäessä. 

Paino 25 g. Pituus 8 cm. 1 x AAA Duracell  
paristo sisältyy hintaan. Toimitetaan  
MagLite -lahjapakkauksessa.

Musta  K3A012
Punainen  K3A032
Harmaa K3A092
Hopea  K3A102
Sininen  K3A112
Vihreä  K3A392
Hot Pink  K3AKY2

8,10 €/kpl
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•	 Maailman	arvostetuin	metallirunkoisten	 
 LED -käsivalaisimien valmistaja.

•	 Tekee	tuotteet	itse	omassa	tehtaassa		 	
 USAssa, valmistuspaikka lukee valaisimessa.

•	 Ympäristöystävälliset	pitkän	elinkaaren 
	 tuotteet.	PYR,	SER	ja	RECSER	 
 velvoitteet hoidettu.

•	 Valaisimet	käyttävät	vain	yleisimmin 
 saatavilla olevia paristoja, joten ne  
 pysyvät käytössä pitkään.

•	 Säädettävä	valokeila	leveän	kentän		 	
 lähivalosta pitkän kantaman  
 kaukovaloksi > käyttökelpoisuus.

•	 Luo	lahjan	antavasta	yrityksestä	vahvaa 
 laatumielikuvaa ja luotettavuusimagoa.

•	 Ilmainen	takuukorjauspalvelu	 
 Suomessa – ikuinen takuu.

7

YmpÄristön huomioiminen
mag instrument suojelee ympäristöä lukuisilla  
eri tavoilla ja on WWF:n sekä kierrätys- ja ympä-
ristöjärjestöjen aktiiviyhteistyökumppani. mag lite 
Foundation -säätiön tehtävänä on edistää merten 
suojelua ja puhdistusprojekteja.  
mag lite valmistaa ympäristösyistä kaikki valai-
simet huippu modernissa ja ympäristöystävälli-
sessä omassa tehtaassaan usa:ssa, kaliforniassa, 
jossa on maailman tiukimmat ympäristönormit.

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (22 %) eivätkä logomerkkausta.
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Valaisimet

petZl kehitti otsavalaisimen ensimmäisenä. Otsa-

valaisimen käytännöllisyyden oivaltaa, kun sen on kerran 

kokeillut: stereoista irroneen johdon kiinnitys, remontointi,  

iltakävely, kellarikäynti kädet täynnä tavaraa, sähkökatkos 

tai puhjennut rengas pimeällä metsätiellä... Petzl päässä 

kaikki nämä hoituvat helpommin.

2010	kauden	pääaihe	on	täysin	uusi	Tikka®2 -tuoteperhe 

ja	The	Power	of	Light	-teema.	Monikäyttöinen	otsavalaisin	

lisää tehokkuutta ja turvallisuutta sekä helpottaa monessa 

arjen tilanteessa työssä ja vapaa-ajalla.

Uuden teknologian LEDit tarjoavat aiempaa 

huomattavasti rajumman valotehon. Paristojenvaihto on 

tehty helpoksi, jotta valaisin pysyisi pitkään käyttökunnossa 

mahdollisimman pienellä vaivalla.
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The power of Light

The power 
of Light

The power of Light

The power 
of Light

Logo vectorisé
Couleur : noir ou blanc
Créé avec la police Joyful Juliana

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (22 %) eivätkä logomerkkausta.
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•	 Jokaisella	on	käyttöä	laatuvalaisimelle.

•	 Mahdollistaa	liikkumisen	myös	pimeällä,	 
	 TYKY-projektit!

•	 Käsiään	käyttävät	ammattilaiset	ovat	yhtä	suuri	 
 käyttäjäryhmä kuin vapaa-ajan käyttäjät.

•	 Uusin	LED-teknologia.	 
•	 Polttimonvaihtoa	ei	tarvita	koskaan.

•	 Tuotteet	syntyvät	aktiivisen	R&D-tiimin		 	
 täydellisyyshakuisuudesta – intohimona   
 vapauttaa kädet.

e+lite s.o.s – leD monitoimiValaisin 
Uusi ultrakevyt turvatuote jota on mielekästä pitää 
aina mukana. Kelluva suojakotelo mahdollistaa 
kiinnittämisen paikkaan mistä valaisin on helppo 
ottaa käyttöön. Pannassa turvapilli ja S.O.S. -ohjeet. 
Otsalla tai lippikseen kiinnitettynä valaisin jättää 
kädet vapaiksi. Oiva myös käsivarressa punaista 
turvavaloa vilkkuvana juoksuvalona – mielikuvitus 
asettaa rajat. Säilyy ensiapupakkauksessa 10 
vuoden takuuajan ilman paristonvaihtoa. 
Vesitiivis. Valkoinen LED –käyttövalo ja punainen 
kartanlukuvalo. Pillin kuuluvuus 500 m. 
Valoalue 19 m. 2xCR2032 nappiparistot 
sisältyvät hintaan. Paino vain 28 g. 
EX-suojattu. 16 lumenia. Toimitetaan 
lahjapakkauksessa.

Tuotenro: E02 PB2

26 €/kpl

siGnal – leD turVaValo
Monipuolinen punainen turvanappi, jonka 
tehtävänä on ilmoittaa käyttäjän sijainti 
ja varoittaa muita. Havaittavissa laajalla 
alueella 1000 m asti. 
Voidaan kiinnittää pannalla käsivarteen, 
polkupyörän istuintankoon perävaloksi jne. 
Panta irrotettuna klipsillä esim. pyöräilijän 
isomman lampun otsapantaan näyttämään 
taakse, pelastusliiviin, lippikseen tai repun 
olkaimeen. Vilkkuvalo ja jatkuva valo.  
2xCR2032 nappiparistot sisältyvät. Vesitiivis  
ja iskunkestävä. Takuu 3 vuotta.

Tuotenro: E05 P

13 €/kpl

turvavalaisimet
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Easy to attach anywhere

The elastic band and clip allow the SiGNAL light to be 
attached in different ways, depending on the circumstances.

Easy to use and ergonomic

The e+LITE’s switch is simple to use. Each lighting mode is 
easy to identify with its corresponding symbol. This switch 
also has a lock position to prevent inadvertently turning on 
the light when it is being carried in a pack.

Emergency signals

To maximize safety in an emergency, each e+LITE comes 
with a long-range whistle with SOS Morse code markings.

Because safety is important, Petzl has designed a special series of 
small signal and emergency headlamps.

SiGNAL lighting 
This light provides powerful multidirectional red lighting for 180°, 
guaranteeing maximum visibility for up to 1000 meters. The SiGNAL 
light attaches easily to just about anything.

e+LITE emergency headlamp 
This headlamp can be used in all conditions and has a shelf life of 
ten years. Useful and easy to use, its light lasts for up to four days in a 
row. It is also equipped with a long-range whistle and several lighting 
modes for seeing or for being seen.

Back from school under heavy rain © G. Vallot
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Easy to attach anywhere

The elastic band and clip allow the SiGNAL light to be 
attached in different ways, depending on the circumstances.

Easy to use and ergonomic

The e+LITE’s switch is simple to use. Each lighting mode is 
easy to identify with its corresponding symbol. This switch 
also has a lock position to prevent inadvertently turning on 
the light when it is being carried in a pack.

Emergency signals

To maximize safety in an emergency, each e+LITE comes 
with a long-range whistle with SOS Morse code markings.

Because safety is important, Petzl has designed a special series of 
small signal and emergency headlamps.

SiGNAL lighting 
This light provides powerful multidirectional red lighting for 180°, 
guaranteeing maximum visibility for up to 1000 meters. The SiGNAL 
light attaches easily to just about anything.

e+LITE emergency headlamp 
This headlamp can be used in all conditions and has a shelf life of 
ten years. Useful and easy to use, its light lasts for up to four days in a 
row. It is also equipped with a long-range whistle and several lighting 
modes for seeing or for being seen.

Back from school under heavy rain © G. Vallot
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Easy to attach anywhere

The elastic band and clip allow the SiGNAL light to be 
attached in different ways, depending on the circumstances.

Easy to use and ergonomic

The e+LITE’s switch is simple to use. Each lighting mode is 
easy to identify with its corresponding symbol. This switch 
also has a lock position to prevent inadvertently turning on 
the light when it is being carried in a pack.

Emergency signals

To maximize safety in an emergency, each e+LITE comes 
with a long-range whistle with SOS Morse code markings.

Because safety is important, Petzl has designed a special series of 
small signal and emergency headlamps.

SiGNAL lighting 
This light provides powerful multidirectional red lighting for 180°, 
guaranteeing maximum visibility for up to 1000 meters. The SiGNAL 
light attaches easily to just about anything.

e+LITE emergency headlamp 
This headlamp can be used in all conditions and has a shelf life of 
ten years. Useful and easy to use, its light lasts for up to four days in a 
row. It is also equipped with a long-range whistle and several lighting 
modes for seeing or for being seen.

Back from school under heavy rain © G. Vallot

The power of Light

The power 
of Light

The power of Light

The power 
of Light

Logo vectorisé
Couleur : noir ou blanc
Créé avec la police Joyful Juliana

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (22 %) eivätkä logomerkkausta.
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Valaisimet

kompaktit leD valaisimet

tikkina® 2 – 2leD otsaValaisin
Energiatehokas, helppokäyttöinen 
otsavalaisin iltalenkeille tai puuhailu-
valoksi. Jättää molemmat kädet vapaiksi 
ja katselualue on aina valaistu. Hyvä 
logomerkkauspaikka linssin alla. 
Valokulman- ja tehon säätö käyttötarpeen mukaan. 
Kantama 23 m, paloaika 190 h. Pitkäikäinen 
otsapanta. 23 lumenia. 3 x AAA Duracell -paristoa 
sisältyy hintaan. Takuu 3 vuotta. 

Oranssi  E91 PO
Punainen E91 PF
Sininen  E91 PE
Vihreä  E91 PL
+ Lisäoptiona lahjapakkaus  
E43800 PBU

17 €/kpl 

Jaa lahjaksi uuden Tikka2 -tuoteperheen 
valaisin ja ensi kerralla perään ADAPT-paketilla. 
Näin muistutat asiakasta lahjasta, jonka hän 
on todennut käyttökelpoiseksi ja laajennat 
käyttömahdollisuuksia entisestään.

Uuden pienten valaisimien sarjan erikoisuus on lukuisat 
kiinnitysmahdollisuudet: e+LITE kiinnittyy sellaisenaan 
lähes minne tahansa ja uuden Tikka2-Zipka2 -perheen 
kaikki valaisimet voi varustaa ADAPT-sarjalla.

tikka® 2 – 4leD otsaValaisin 
Tämä asettaa uuden standardin sille, mitä 
sana otsavalaisin tarkoittaa. Soveltuu 
jokapäiväisiin tarpeisiin:  enemmän 
tehoa, leveämmän näkö kentän valoalue ja 
havaittavuutta lisäävä paristoja säästävä 
vilkku.
Valokulman- ja tehon säätö käyttötarpeen mukaan. 
Kantama 29 m, paloaika 120 h. Pitkäikäinen 
otsapanta. 40 lumenia. 3 x AAA Duracell -paristoa 
sisältyy hintaan. Takuu 3 vuotta. 

Harmaa  E93 PS
+ Lisäoptiona lahjapakkaus E43800 PBU

34 €/kpl 

Zipka® 2 – 4leD monitoimiValaisin
25 % Tikkaa kompaktimpi valaisin, jonka 
sisään kelautuva Dyneema-nyöri mahdol-
listaa kiinnittämisen vaikka otsalle, rantee-
seen tai pyörän tankoon. Leveän näkö-
kentän valoalue ja havaittavuutta lisäävä  
paristoja säästävä vilkku.
Paino vain 69 g. Kantama 29 m, paloaika 120 h. 
40 lumenia. 3 x AAA Duracell -paristoa sisältyy 
hintaan. Takuu 3 vuotta.  

Harmaa  E94 PS

+ Lisäoptiona lahjapakkaus E43800 PBU

36 €/kpl 

The power of Light

The power 
of Light

The power of Light

The power 
of Light

Logo vectorisé
Couleur : noir ou blanc
Créé avec la police Joyful Juliana



Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (22 %) eivätkä logomerkkausta. 11

ADAPT TIKKA® 2 – MUUNNOSSARJA  
Nyt voit tehdä lahjasta todella mielenkiintoisen. 
ADAPT mahdollistaa valaisimen hyvin moni-
puolisen käytön ja nopean muunneltavuuden  
eri käyttötarkoitusten mukaan.   
Valaisimen paristokoteloon vaihdetaan ADAPT 
kansi, jonka jälkeen valaisimet sopivat kolmeen 
pikakiinnikkeeseen:  otsapanta, kypäräkiinnike ja klipsi 
jolla valaisimen saa mm. lippikseen, repun olkaimeen, 
rintataskuun, vyölle jne. Soveltuu kaikille aiemmin 
hankituille sekä uusille 2-sarjan Tikkina, Tikka, Zipka, 
Tikka Plus, Zipka Plus ja Tikka XP valaisimille. 

Tuotenro: E97900

19 €/kpl 

Zipka® plus 2  
– teholeD monikÄYttöValaisin

Keveyttä ja teknologiaa yksissä kuorissa. 
Sisään kelautuva Dyneema-nyöri 
mahdollistaa kiinnittämisen vaikka otsalle, 
ranteeseen tai pyörän tankoon. Uusinta uutta 
edustava optinen LED yhdistettynä punaiseen 
hämäränäön säilyttävään valoon. Paristojen 
varaustilan ilmaisimen ansiosta käyttäjä ei 
jää koskaan pimeään. 
Paino vain 71 g. Punainen turvavilkku ja valitun 
valovärin muisti. Kantama 35 m, paloaika 140 h. 
Pitkäikäinen otsapanta. 50 lumenia. 3 x AAA 
Duracell -paristoa sisältyy hintaan. Takuu 3 vuotta. 

Harmaa  E98 PM
+ Lisäoptiona lahjapakkaus E43800 PBU

47 €/kpl 

mikÄ lumen? 
Lumen (lm) on SI-järjestelmän mukainen yksikkö valovirralle. 
Se on valon määrä, joka lankeaa esimerkiksi metrin päästä 
kartion pohjalle, jonka pinta-ala on neliömetri. Lukua käyte-
tään ilmaisemaan valaisimen käytännön tehokkuutta, oletetta-
vasti vuoden 2010 aikana tulee voimaan standardi, joka velvoit-
taa kaikki valmistajat ilmoittamaan valaisintensa lumen arvot.

tikka Xp® 2 – teholeD  
laajakulmaotsaValaisin

Haluatko äärimmäistä tehoa, turvallisuutta, 
käytännöllisyyttä ja teknologiaa? XP2 
(=eXtra Power) on silloin oikea valinta.  
Uusi optinen LED valaisee nopeastikin 
liikuttaessa kauas ja käsiä käytettäessä 
voidaan laajakulmalinssi liu’uttaa eteen 
jolloin valoa on koko katseen alueella. 
Paristojen varaustilan ilmaisimen 
ansiosta käyttäjä ei jää koskaan pimeään. 
Otsapannassa integroitu turvapilli. 
Valokulman- ja tehon säätö käyttötarpeen mukaan. 
Punainen hämäränäön säilyttävä valo, turvavilkku 
ja valitun valovärin muisti. Kantama 60m, paloaika 
160h. Pitkäikäinen otsapanta. 60 lumenia.  
3xAAA Duracell -paristot sis. Takuu 3v. 

Harmaa  E99 PG
+ Lisäoptiona lahjapakkaus E43800 PBU

49 €/kpl 

tikka plus® 2  
– teholeD otsaValaisin

Haluatko tehdä vaikutuksen? Se tapahtuu 
kun valaisimen uusi omistaja painaa virta-
kytkintä. Uusinta uutta edustava optinen 
LED yhdistettynä punaiseen hämäränäön 
säilyttävään valoon ei jätä kylmäksi. 
Paristojen varaustilan ilmaisimen ansiosta 
käyttäjä ei jää koskaan pimeään. 
Valokulman- ja tehon säätö käyttötarpeen 
mukaan. Punainen turvavilkku ja valitun valovärin 
muisti. Kantama 35m, paloaika 140h. Pitkäikäinen 
otsapanta. 50 lumenia. 3xAAA Duracell -paristot 
sis. Takuu 3 vuotta.  

Harmaa  E97 PM
+ Lisäoptiona lahjapakkaus E43800 PBU

42 €/kpl 
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tehovalaisimet

Valaisimet

menestYksekkÄÄt  
projektit

Menestyksekkään projektin läpiviemisek-
si tarvitaan oikea asenne,  
parhaat varusteet ja suotuisat olosuhteet.

Asennetta voidaan kehittää ja olosuh-
teita voidaan pyrkiä parantamaan. Va-
rusteet ovat kuitenkin se, mihin voidaan 
vaikuttaa kaikkein helpoimmin. Siksi ei 
ole mitään syytä heikentää onnistumi-
sen mahdollisuutta heikkojen varustei-
den takia. 

Käytän vain parhaimpia ja tarkoituk-
senmukaisimpia varusteita, niin työssä 
kuin seikkailuissani. Olen kiivennyt 
vuorille Petzl-valaisin päässäni ja tullut 
niiltä myös pois. Olen ajanut Kiinanmuu-
rin pyörällä päästä päähän ja löytänyt 
omat rajani, joka on puolestaan auttanut 
kehittämään asennetta. 

Varusteet kuitenkin valitsen niin, että 
niiden rajat eivät tule vastaan, muuta 
vaihtoehtoa minulla ei ole. Olosuhteet 
kun voivat aina muuttua, on tärkeää että 
varusteet ovat luotettavia, sillä pistän 
usein elämäni niiden varaan. Kun ei 
tarvitse pohtia niiden toimivuutta, voin 
keskittyä muihin asioihin ja saan suun-
nittelemani projektit menestyksekkäästi 
suoritettua.

Varusteiden valinnassa luotan Petzliin. 
Kokeile sinäkin, mitä kaikkea saat aikai-
seksi, kun molemmat kädet on vapaina. 

Terveisin 
ari piela

Ari Piela on Mt Everestin  
huiputtanut suomalainen  

seikkailija ja Korkean paikan  
työskentelyn IRATA  

työturvallisuuskouluttaja

Veitset

ultra – leD suurteho-otsaValaisin
Tehokkain LED – unelmavalaisin niille, jotka 
haluavat muuttaa yön päiväksi, saada lisää 
tunteja vuorokaudesta tekemiselle tai tarkkuutta 
tekemiseen: ammattikäyttäjille, suunnistukseen, 
juoksuun, maastopyöräilyyn, hiihtoon, golfaajille, 
koiraseuroille, ratsastukseen, etsintäpartioille, 
veneilijöille, karavaanareille jne. Täyttää 
vaativimmankin toiveet eikä jätä ketään kylmäksi.
Valoteho 350 lumenia, erittäin leveä 120 m:n valoalue. 
Toimitus lahjalaatikossa, jossa: Ultra-valaisin, 2Ah li-ion 
akku latausnäytöllä, 220V:n pikalaturi ja suojapussi. Retki-
lehden suurteho-otsavalaisintestin voittaja! Takuu 3  vuotta.

Tuotenro: E52 AC

326 €/kpl

mYo rXp – ohjelmoitaVa 3W leD 
laajakulmaValaisin

Tehokkain paristokäyttöinen Petzl. Ensimmäinen 
otsavalaisin, jossa käyttäjä voi itse määrittää 
toiminnot. Pyöräilyyn, työkäyttöön ja kaikkeen 
aktiiviharrastamiseen. Raju valoteho pistemäisenä 
jopa 97m:in asti tai laajakulmalinssi edessä hyvin 
leveälle lähialueelle. 
Paristojen varaustilan ilmaisin, BOOST-tuplatehonappi ja SOS 
-turvavilkku. 160 lumenia. 3 x AA paristoa sisältyvät hintaan. 
Takuu 3 vuotta.

Tuotenro: E87P

77 €/kpl
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spatha l – kÄÄntöVeitsi
Monikäyttöinen taittoveitsi ripustus reiällä, 
joka sopii järeämpiinkin tarpeisiin.
Voidaan myös ripustaa karabiinilla tai Petzl 
Caritool työkalukiinnittimellä (ei sis.) vyölle tai 
varusteisiin, jolloin kadottaminen on vaikeaa. 
Sileä terä. Väri: sininen. Pit. suljettuna 120 mm. 
Takuu 3 vuotta.

S92 L

20 €/kpl

spatha s – pieni kÄÄntöVeitsi
Käytännöllisen kokoinen taittoveitsi 
ripustusreiällä, sopii arjen askareisiin. 
Voidaan myös kiinnittää karabiinilla tai Petzl 
Caritool työkalukiinnittimellä (ei sis.) vyölle tai 
varusteisiin, jolloin kadottaminen on vaikeaa. 
Hammastettu terä katkaisee tehokkaasti köydet, 
liinat ja muut kuidut. Väri: oranssi.  
Pit. suljettuna 98 mm. Takuu 3 vuotta.

S92 S

20 €/kpl

Veitset
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Vapaa-aika ja tYkY

arena

Uinti ja vesiliikunta on yksi suomalaisten suosituimmista 

harrastuksista ja yksi yleisimpiä liikuntamuotoja työkyvyn 

ylläpitämiseksi, sopii kaikille ja on turvallista. Arena-tuotteet ovat 

viesti vahvasta kilpailuvietistä, asut ja varusteet ovat siivittäneet 

lukuisia uimareita maailmanmestaruuksiin ja toistuviin ennätysten 

rikkomisiin	jo	vuosikymmeniä.	Työkykyprojekteihin	hyvin	

soveltuvasta mallistosta löytyy kuvaston ulkopuolelta runsaasti 

muitakin	mielenkiintoisia	veteen	liittyviä	tuotteita.	Kysy	myyjältä!

14 Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (22 %) eivätkä logomerkkausta.
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h30 mp3 – uintisoitin
Musiikista nauttiminen tai uutisten kuuntelu 
vedessä on elämys – todellinen uutuus. H3O on 
vesitiivis MP3-soitin ja FM-radio, joka soveltuu 
uintiin, vesijuoksuun, lenkkeilyyn ja ihan 
normaalikäyttöönkin. 
Suuri 1Gb muisti ja moderni Li-ion akku. Esiasetettavat 
radiokanavat. Valaistu sininen näyttö, kiinnitysklipsi 
uima-asuun. Toimitetaan vetoketjullisessa pakkauksessa 
joka sis: Soitin, vesitiiviit korvanapit sekä kuivan käytön 
stereokuulokkeet, 220 V verkkolaturi, USB kaapeli ja FIN 
käyttöohjeet. Takuu 2 vuotta.

Tuotenro: 9601699

151 €/kpl. Hinta sisältää teostomaksun.

aQuaFit ii – VesijuoksuVYö
Kannusta henkilökuntaa liikkumaan ja anna 
vesijuoksyvyöt. Vesijuoksu on tehokasta. 
Ergonomisesti muotoiltu, kevyt ja erittäin pehmeä 
vyö tarjoaa täyden liikkumisen vapauden. 
Ei hankaa. Koko 80 x 22 cm.  
Säädettävä vyö, max 110 cm. 
 Väri keltainen. Takuu 2 vuotta.

Tuotenro: 95186-35

32 €/kpl

aQuaFit – Vesijuoksuhanskat
Uutta potkua TYKY-projekteihin. 
Hanskoilla saa lisätehoa vesitreeniin. 
Suunniteltu vesijuoksuun, soveltuu myös 
muihin vesilajeihin. 
Neopreenia. Koot S, M, L. Takuu 2 vuotta.

9518735-S
9518735-M
9518735-L

19 €/pari

shani 2 – Vesiurheilutossut
Lämpötossut turvallisilla kitkapohjilla ehkäisevät 
liukastumisia. Suunniteltu avantouimareille, 
soveltuu myös muihin vesilajeihin, uimahalleihin  
ja TYKY-projektien osaksi. 
Neopreenia. Koot 36–45. Takuu 2 vuotta.

Tuotenro: 8048550-KOKO

19 €/pari
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Vapaa-aika ja tYkY

traCks – uimalasit uniseX 
Huurtumattomat uimalasit rentouttavaan 
uimiseen tai tiukkaan treenaukseen. 
Toimitetaan käytännöllisessä 
vetoketjukotelossa. 
Anti-Fog -polykarbonaattilinssit. Sopii eri 
kokoisiin päihin. Mataprofiilinen runko tarjoaa 
laajan katselukentän. Takuu 2 vuotta.

Värivalikoima: 92341-20

12 €/kpl

poker iii – minireppu 10 l
Käytännöllinen vesitiivis  
varustepussi uimareissuille ja salille.
Suuaukko suljetaan olkahihnoista  
kiristämällä. PU-pinnoitettu nylon.  
Koko 40 x 32 cm. Tilavuus 10 L.  
Takuu 2 vuotta.

Navy sininen: 93425-71  
Punainen: 93425-41

8,10 €/kpl

miCroFiBer toWel – tuuBipYYhe
Nopeasti kuivuva, erittäin pehmeä ja 
laadukas mikrokuitupyyhe, kuivaa myös 
märkänä. Rullaa putkiloon käytön jälkeen 
ja pidät muut kassissasi olevat tavarat 
kuivina. Helppo jakaa tapahtumissa,  
oiva tuote myös TYKY-setteihin.
Alun perin kilpauimareille suunniteltu tekninen 
pyyhe. Kestää kloorivettä ja toistuvaa konepesua. 
Koko 40x80 cm. Takuu 2 vuotta.

Sininen:  95165-74  
Punainen:  95165-48
Harmaa:  95165-57

13 €/kpl

arena – hYVinVointipakkaus
Työkykyprojekteihin tyylikäs ja kannustava 
setti: Poker III  minireppu + uudet Tracks 
uimalasit + Microfiber Towel mikrokuitupyyhe. 

Voit kasata pakkauksesta mieleisen ja budjettiin 
sopivan: voit jättää vaikka uimalasit pois ja korvata ne 
Mellis Saunavoiteella, valikoimalla Mellis löylytuoksuja, 
tai vaikkapa Petzl Signal LED turvavalolla, joka soveltuu 
lenkkeilijöille ja pyöräilijöille.

Valitse repun väri ja pyyhkeen väri.  
Tilaa setti haluamiesi tuotteiden tuotekoodeilla. 

esim. 32 €/setti

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (22 %) eivätkä logomerkkausta.
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•	 Hyviä	osia	TYKY-projekteihin.

•	 Osoittaa	lahjanantajan	ymmärrystä	 
 kilpaurheiluun, Arena on kilpauinnissa 
 valmistajien numero ykkönen.

•	 Arena-tuotteet	viestivät	menestystä		
 ja kilpailuviettiä.

17Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (22 %) eivätkä logomerkkausta.
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Vapaa-aika ja tYkY

CoCoon 

Oletko koskaan herännyt aidoista silkkilakanoista?

Anna lahjaksi luksusluokan silkkisiä elämyksiä ja hemmottelua. 

Cocoon® tarjoaa korkean profiilin laatulahjoja, jotka liittyvät 

matkalla nukkumiseen ja ylellisiin heräämisen hetkiin. Pienissä 

kuljetuspusseissa toimitettavat tuotteet on helppo pitää matkalla 

mukana.

Cocoon on englantia ja tarkoittaa koteloitumista ja suojelemista. 

Valikoiman ydin on aidosta 100 % silkistä valmistetut matkalakanat, 

joista Cocoon® matkailupiireissä tunnetaan. Kankaat suunnitellaan 

vain Cocoon® -tuotteita varten ja ne kudotaan valmiiksi tulevan tuotteen 

muotoon. Näin ei synny lainkaan hukkapaloja. Tuotanto on kehitetty 

erittäin ympäristöystävälliseksi ja saumojen määrä on voitu näin 

minimoida, jolloin saavutetaan paras nukkumismukavuus. 

Cocoon® on hemmottelua, lupaus nautinnollisemmista  

unista ja rentouttavista hetkistä.  

matkalakanat

18 Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (22 %) eivätkä logomerkkausta.
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matkalakanat

traVel sheettm eGYptian Cotton 100%  
– matkalakana

Mainio vaihtoehto silkin ja tavallisen puuvillan 
välillä! Kulkee näppärästi mukana. Selkeästi 
tavallista puuvillaa kevyempi ja pehmeämpi  
– kuitenkin kulutusta kestävä. Sopii käytettäväksi 
sellaisenaan tai makuupussin sisälakanana 
tarjoten lisälämpöä +4 C.
Ohueksi kehrättyä harvinaista, pitkäkuituista egyptiläistä 
puuvillaa. Sivusta auki, suljettavissa velcroteipillä. Tasku 
tyynylle.  220cm x 90 cm. Paino 260 g. Konepestävä. 
Toimitetaan pienessä 8 cm x 16 cm kuljetuspussissa.

Tuareg: ECT24
Khaki: ECT25
Natural: ECT13

33 €/kpl

traVel sheettm Cotton 100%  
– matkalakana

Miellyttävä ja kulutusta kestävä  
matkalakana. Sopii käytettäväksi  
sellaisenaan tai esimerkiksi makuupussin 
sisälakanana tarjoten lisälämpöä +3 C. 
Hienoista kuiduista erikoistekniikalla kudottua 100% 
puuvillaa. Sivusta auki, suljettavissa velcroteipillä.  
Tasku tyynylle. 220 cm x 90 cm. Paino 410 g. Konepestävä. 
Toimitetaan 9 cm x 20 cm kuljetuspussissa. 

Cactus Blue: CT14
Ultramarine Blue: CT80
Monk’s Red: CT72

22 €/kpl

traVel sheettm Cotton DouBlesiZe  
– matkalakana kahDelle

Tilava kahden hengen matkalakana. 
Hotelliin, mökkiin, veneeseen, 
matkailuautoon, yökylään ystävien luokse 
tai vieraslakanaksi. Lahja, josta on iloa koko 
perheelle.
Hienoista kuiduista erikoistekniikalla kudottua 
100% puuvillaa. Miellyttävä ja kulutusta kestävä. 
Sivusta auki, suljettavissa velcroteipillä. Tasku 
tyynylle.  220 cm x 180 cm. Paino 820 g. Konepestävä. 
Toimitetaan 12 cm x 23 cm kuljetuspussissa.

Khaki: CD25

40 €/kpl

traVel sheettm silk 100%  
– matkalakana 

Ylellisin lakanamalli, pienin pakkauskoko ja 
parhaat ominaisuudet. Kulkee mukana vaikka 
käsimatkatavaroissa. Sellaisenaan käytettynä 
viilentää kuumissa olosuhteissa, aluslakanana 
käytettynä tuo lisälämpöä +5C kylmissä olosuh-
teissa. Hotelliin, mökkiin, veneeseen, lento-
koneeseen, junaan, matkailuautoon, yökylään 
ystävien luokse tai vieraslakanaksi.
100% aitoa silkkiä. Hengittävä, ylellinen ihoa vasten 
ja toimii muuttuvissa olosuhteissa. Sivusta auki, 
suljettavissa velcroteipillä. Tasku tyynylle. 220 cm x 
90 cm. Paino vain 180 g. Konepestävä. Toimitetaan 
pienessä 6 cm x 15 cm kuljetuspussissa. 

Dark Olive Green:  ST70
Ultramarine Blue:  ST80
Muddy Elephant:  ST40   

74 €/kpl

Dark Olive Green

Khaki

Cactus Blue

Monk´s Red

Ultramarine Blue

Tuareg

Natural
Khaki

Ultramarine Blue Muddy Elephant
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inner BaG – makuupussi 
Kevyt, lämmin ja pieneen pakkautuva 
makuupussi.  Soveltuu käytettäväksi 
sellaisenaan, toimii myös muiden 
makuupussien sisään laitettuna 
aluspussina: Tekee kolmen vuodenajan 
peruspussista lämpöisen talvipussin ja 
talvipussista todellisen retkikuntapussin. 
Koko 220 cm x 80 cm. Paino 790 g. 
Mukavuuslämpötila +10 C, extremearvo -3 C. 
Täyte Primaloft®ia – parasta, mitä rahalla saa. 
Lämmin, kuiva ja pehmeä, sopii myös allergisille. 
Toimitetaan 17 cm x 28 cm kuljetuspussissa.

Tuotenro:  IB01-L

98 €/kpl

Vapaa-aika ja tYkY

matkamakuupussit, -peitot & erikoismatkalakanat

traVel sheettm silk-seaCell® 
– matkalakana

Ympäristö- ja terveystietoisen valinta, 
joka soveltuu myös herkkäihoisille. 
Uutta Cocoonin kehittämää 
kangasta, jossa yhdistyvät aidon 
silkin muuntuvat ominaisuudet 
sekä selluloosasta ja merilevästä 
kehitettyjen SeaCell® -kuitujen ja 
SeaCell® Active -hopeakuitujen 
antibakteerisuus & ihoystävällisyys. 
Sopii käytettäväksi sellaisenaan tai 
makuupussin sisälakanana tarjoten 
lisälämpöä +5 C
50 % silkkiä, 35 % egyptiläistä puuvillaa,  
10 % SeaCell® -merileväkuitua, 5 % 
SeaCell® Active -hopeakuitua. Sivusta auki, 
suljettavissa velcroteipillä. Tasku tyynylle. 
220 cm x 90 cm. Paino 300 g. Konepestävä. 
Toimitetaan pienessä  
9x15 cm kuljetuspussissa.

Natural: SCST13

77 €/kpl

merileVÄinFo
Merilevä sisältää meren mineraaleja, 
hiilihydraatteja, aminohappoja, luonnonrasvoja, 
proteiineja ja vitamiineja. Kosmetiikkatuotteissa 
levää käytetään parantamaan ihon verenkiertoa, 
aktivoimaan solujen aineenvaihduntaa ja 
edistämään ihon uusiutumista. Lisäksi 
merilevä auttaa ihoa paranemaan tulehduksista 
ja allergisten reaktioiden aiheuttamasta 
yliherkkyydestä. Samalla se suojaa ihoa.

•	 Cocoon® tarjoaa kaikkea, mikä liittyy  
nukkumiseen – erityisesti matkoilla. 

•	 Valmis	vastaus	kysymykseen:	”Tarvitseeko	 
tuoda	omat	lakanat?”

•	 Lento-	juna-	ja	bussimatkustajille,	mökille,	 
hotelliin, veneeseen, matkailuautoon, yökylään 
ystävien luokse tai vieraiden käyttöön.

•	 Kaikille	sopivia	ratkaisuja	ikään	ja	sukupuoleen	
katsomatta, vaihtoehtoja jokaisen budjetille.

•	 Ympäristöystävällinen	ja	innovatiivinen	tuotesarja, 
	jossa	on	sitä	UUSINTA	UUTTA.

•	 Hyviä	jatkolahjoja,	mikäli	olette	antaneet	 
esim. riippumaton aiempina vuosina.

20 Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (22 %) eivätkä logomerkkausta.



CoolmaX® traVel Blanket  
– matkapeitto

Pieneen pussiin pakkautuva 
monikäyttöinen torkkupeitto. 
Tuntuu erittäin miellyttävältä 
ihoa vasten. Kevyenä mahtuu 
käsimatkatavaroihin. 
Erityinen 100 % CoolMax®  tekee 
peitosta hyvin hengittävän ja kosteutta 
siirtävän, kuitenkin lämmittävyyden 
säilyttäen. 180 x140 cm. Paino 320 g. 
Konepestävä. Toimitetaan pienessä  
9 cm x 15 cm kuljetuspussissa.

Navy: CMB35 
Monk’s Red: CMB72

32 € /kpl

inseCt shielD® traVel Blanket  
– matkapeitto hYttYssuojalla

Pieneen pussiin pakkautuva monikäyttöinen 
torkkupeitto. Sisään rakennettu Insect 
Shield® suojaa hyttysiltä, muurahaisilta ja 
muilta hyönteisiltä. Hajuton. Sopii myös 
raskaana oleville ja lapsille. Tuntuu erittäin 
miellyttävältä ihoa vasten. Kevyenä mahtuu 
käsimatkatavaroihin.
Erityinen 100 % CoolMax®  tekee peitosta hyvin 
hengittävän ja kosteutta siirtävän, kuitenkin 
lämmittävyyden säilyttäen. 180 x140 cm.  
Paino 320 g. Konepestävä, hyönteissuoja  
säilyttää ominaisuutensa 70 pesun ajan.  
Toimitetaan pienessä 9 cm x15 cm  
kuljetuspussissa.

Kalahari Brown: ICMB95

45 €/kpl

inseCt shielD
Insect Shield® on täysin uudenlainen suoja 
loputtomassa tappelussa hyönteisiä vastaan. Se 
on tehokas karkote jota pidät mielellään! Hajuton 
ja täydellisen siisti. Käytetty suoja-aine ei ole vain 
pinnalla vaan se on koko tuote itsessään. Suojaa 
kaikilta hyönteisiltä. Kestää 70 pesukertaa, eli 
tuotteen eliniän. Tarjoaa suojaa myös vierustovereille!

inseCt shielD® traVel sheet tm silk 
– matkalakana hYönteissuojalla

Ylellinen matkalakana joka tarjoaa paremmat 
unet: Sisään rakennettu Insect Shield® suojaa 
nukkujaa hyttysiltä ja muilta hyönteisiltä. 
Hajuton. Sopii myös raskaana oleville ja 
lapsille.  Voidaan käyttää sellaisenaan 
lämpöisissä oloissa makuupussin tapaan  
tai aluslakanana pussin sisällä.
100 % aitoa silkkiä. Hengittävä, ylellinen ihoa vasten 
ja toimii muuttuvissa olosuhteissa. Sivusta auki, 
suljettavissa velcroteipillä. Tasku tyynylle. 218 cm x 
90 cm. Paino vain 160 g. Konepestävä, hyönteissuoja 
säilyttää ominaisuutensa 70 pesun ajan. Toimitetaan 
pienessä 6 cm x 15 cm kuljetuspussissa. 

Vine: IST91

81 €/kpl

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (22 %) eivätkä logomerkkausta. 21
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Vapaa-aika ja tYkY

tyynyt

tyynyliinat ja tarvikkeet

memorY Foam Contour  
– erGo matkatYYnY

Ergotyyny nyt myös matkamallisena! NASAn 
astronauteille kehitetty ”muotomuistin” 
omaava täyte, joka minimoi kehon 
rasituksia. Pään lämmittäessä tyynyä 
se muotoutuu tukien oikein päätä,  
niskaa ja selkärankaa. 
31 x 26 x10 cm. Velour-päällinen helposti  
irrotettavissa ja konepestävissä. Sopii myös 
allergisille. Toimitetaan hengittävässä 
säilytyspussissa, mukana myös pieni 
24 x 10 x10 cm kuljetuspussi, jonne  
pakattuna tyyny vie todella vähän tilaa. 

Väri: Slate Blue.

Tuotenro: CTP1

57 €/kpl

air Core pilloW ultraliGht  
– puhallettaVa matkatYYnY

Uusi huippukevyt matkatyyny, jossa 
nautinnollisen pehmeä ja hengittävä 
mikrokuitupäällinen, pehmeys 
säädettävissä ilmamäärällä. Mainio  
lahja paljon matkustavalle. 
Puhallettuna koko 33 cm x 43 cm, paino 105 g.  
Toimitetaan minimaalisessa 8 cm x 12 cm 
kuljetuspussissa. 

Väri: Wasabivihreä/harmaa.

Tuotenro: ACP3-UL2

26 €/kpl

traVel pilloW DoWn small  
– matkatYYnY

Näppärästi nyrkinkokoiseen minipussiin 
pakkautuva pieni aito untuvatyyny, 
joka kulkee helposti mukana myös 
käsimatkatavaroissa. Toimii myös 
istuessa lantiota tukemassa.  
Todellista ylellisyyttä reissaajille. 
Täyte 90/10 hanhenuntuvaa. 25 cm x 35 cm,  
paino vain 75 g. Konepestävä. Toimitetaan 
pienessä 8 cm x 10 cm kuljetuspussissa. 
Tilauksesta myös suurempia kokoja.

Väri: musta. 

Tuotenro: DP1

24 €/kpl

sYnthetiC pilloW small  
– matkatYYnY

Autoon, mökille ja veneeseen näppärä 
matkatyyny. Toimii myös istuessa lantiota 
tukemassa. Nautinnollisen pehmeä ja 
hengittävä mikrokuitupäällinen. 
Korkealuokkainen mikrokuitutäyte.  
25 cm x 35 cm, paino 185 g. Konepestävä. 
Toimitetaan 10 cm x 12 cm x 21 cm 
kuljetuspussissa. Tilauksesta myös  
suurempia kokoja.

Väri: beige/musta. 

Tuotenro: SPM1

16 €/kpl

pilloW Case – tYYnYliina
Suunniteltu erityisesti Cocoon -matkatyynyjen 
tyynyliinaksi. Sisällä piilossa tasku, johon tyynyn 
voi kääriä säilytyksen ja kuljetuksen ajaksi. 
Korkealuokkaiset ja ylelliset materiaalit. 
Soveltuu 25 cm x 35 cm tyynyille. Tilauksesta myös 
suuremmille tyynyille. Konepestävä.

Erittäin ohut Monk’s Red  
(55 % silkkiä, 45 % puuvillaa): SCPC1 

Paksu Tuareg Blue (100% microfleece): PFPC1 

5,70 €/kpl
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men’s niGhtWear 100% silk  
– Yöasu miehille

Lyhythihainen yöpaita ja  
boxerishortsit, luksusluokan  
aitoa silkkiä. 
Väri: Tuareg harmaa.

SMN24-M
SMN24-L
SMN24-XL
SMN24-XXL

57 €/asu

DaY&niGht Dress 100% silk  
– pÄiVÄ&Yöasu naisille

Two in one! Vartalonmyötäisesti laskeutuva silkkiasu, 
joka on suunniteltu käytettäväksi niin päivällä 
kuin yölläkin. Ehdoton matkailijan monikäyttöasu 
yöhön, aamiaiselle, rantakävelylle, aterialle. Kulkee 
käsilaukussa tai matkatavaroissa  
pienessä suojapussissa. 
Paino: 60–69 g. 

Rasberry punainen: 
SSD72-S
SSD72-M
SSD72-L

1001-Blue sininen:
SSD81-S
SSD81-M
SSD81-L

57 €/asu

traVeler’s tree® By the makers of CoCoon®

silk adventure nightwear  - yöasut

Aktiivisen matkailijan kevyet yöasut, jotka on 

suunniteltu kulkemaan kaikkialle mukana 

minimalistisen pienessä kuljetuspussissa, jonka 

ulkomitat	11	cm	x	9	cm	x	3	cm.	Painot	vain	60–120 g.	

Valmistettu	100	%	aidosta	silkistä,	joka	on	erittäin	

miellyttävää ja ylellistä ihoa vasten. Silkki on 

pehmeää ja soveltuu hyvin muuttuviin olosuhteisiin: 

pitää viileänä kuumissa olosuhteissa ja lämpimänä 

kun lämpötila laskee. Silkki ei ime kosteutta, eikä 

muodosta epämiellyttäviä tuoksuja. Adventure 

NightWear	Silk	-asuja	ei	tarvitse	pestä	toistuvasti.	

Kun peset, silkki kuivuu hetkessä.

Yö- ja päiväasut

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (22 %) eivätkä logomerkkausta.
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Vapaa-aika ja tYkY

huivit ja kietaisuhameet

sCarF 100% silk  
– huiVi

Aito ylellinen silkkihuivi. 
Toimitetaan pienessä  
kuljetuspussissa.  
Koko: 90cm x 90cm.

Night Blue: SSC82 
Night Roses: SSC62

20 €/kpl

BalaClaVa silk 
 – huppu/pipo/huiVi

1. Huppu joka suojaa päätä, niskaa ja 
kasvoja, jättäen vain silmät näkyviin.  
Pipon tai kypärän alle.

2. Nosta niskasta alareuna ylös ja laske  
se takaisin suojaamaan korvia, näin  
huppu muuntuu pipoksi.

3. Työnnä pää läpi silmäaukosta ja  
käytössäsi on kaulaa lämmittävä kaulus.

Yksi koko – sopii kaikille.  
100% silkkiä. 

Väri: Tuareg. 

(Mallistossa tilaustuotteina myös  
silkkiset alushanskat ja silkkisukat) 

Tuotenro: SBA24

22 €/kpl

saronG  eGYptian  
Cotton 100% – saronki

Lantiolle kietaistuna 
monikäyttöinen saronki 
muodostaa pitkän hameen 
suojaten jalkoja. Päiväkäytössä 
mielikuvitus asettaa rajat. Oikein 
taiteltuna saronki muuntuu 
kauniiksi asuksi. Ihanteellinen 
matkavaruste erityisesti  
rannoille ja saunaan, toimii  
myös pyyhkeenä. 
Ohueksi kehrättyä harvinaista, 
pitkäkuituista egyptiläistä puuvillaa. 
Koko: 110cm x 180cm. Konepestävä. 
Toimitetaan pienessä kuljetuspussissa, 
mukana taitteluohjeet. 

Tuotenro: ECSA64

24 €/kpl

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (22 %) eivätkä logomerkkausta.
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GranGer’s

Vuonna	1937	perustettu	Granger’s	on	yritys,	joka	

on keskittynyt vaatetuksen puhdistamisen ja vesi -

tiiviyden palauttamisen tekniikoihin ympäristö-

ystävällisin menetelmin, vesipohjaisin huippu-

modernein	ainein.	Granger’s	lahjan	antamalla	

tiedät jakavasi paketin, joka on ympäristöstään 

vastuuta kantavan valmistajan tuottama.

G-maX lahjapakkaus 
– kenkienhoitosetti

Kiiltävät, hienoon kuntoon hoidetut 
kengät tekevät vaikutuksen. 
G-Max on uusi pakkaus, jossa on 
tarvittavat varusteet huolitellun 
olemuksen saavuttamiseen: kenkien 
puhdistamiseen ja hoitamiseen. 
Metallisessa yhdistelmäpakkauksessa 
kenkäharja jolla poistetaan pahin lika, 
sen jälkeen levitetään G-Max hoitoaine, 
annetaan kuivua ja kiillotetaan reilun 
kokoisella kiillotusliinalla. Soveltuu kaikille 
nahkajalkineille. G-Max hoitaa nahkaa ja 
tekee siitä vedenpitävän säilyttäen kuitenkin 
hengittävyyden. Virallinen Gore-Tex®in suositus 
kalvokengille. 100ml purkki on hyvin riittoisa. 
Logomerkkaus kylkeen. 

Tuotenro: GRF13

8 €/setti

spraY-on Care kit  
– VaatteiDenhoitopakkaus

Tiesitkö että ulkoilutakit kannattaa pestä 
niille suunnitelluilla aineilla ja kyllästää 
vähintään kerran vuodessa? Tämä lahja 
ilahduttaa monen vuoden ajan.
Yhdistelmälahjapakkaus, jossa tehokas
ympäristöystävällinen pesuaine sekä pesun
jälkeen vaatteeseen suihkutettava kyllästysaine.
Kyllästettä tulee käyttää vähintään joka viidennen
pesun jälkeen, se palauttaa asusteen alkuperäisen
vedenpitävyyden ja maksimoi hengittävyyden, 
jolloin asua on miellyttävämpää käyttää. 300 
ml pesuaine riittää jopa 20 vaatteelle ja 275 ml 
kylläste neljälle vaatteelle. Virallinen Gore-Tex®in 
suositus kalvovaatteille.

Tuotenro: GRF32

19 €/kpl

•	 Pidä	huolta	asiakkaastasi,	anna		  
 hänen pitää huolta vaatteista ja    
 jalkineista.

•	 Sopii	kaikille	ikään	ja	sukupuoleen	
katsomatta.

•	 Ympäristöystävälliset,	vesipohjaiset	
tuotteet kierrätysmateriaaleista 
valmistetuissa pakkauksissa.

•	 Tuotteita	ei	ole	testattu	eläinkokeilla.	 
 Made in England.

25Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (22 %) eivätkä logomerkkausta.
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BriDGeDale

Pohjoisirlantilainen Bridgedale on tuottanut huippuluokan sukkia 

100 vuotta ja panostaa jatkuvasti uusimpiin suunnittelu- ja 

valmistustekniikoihin sekä materiaaleihin. Tavoitteena on tehdä 

maailman mukavimpia sukkia ja hemmotella käyttäjiä, mistään 

tinkimättä. Tämä asenne heijastuu myös annettavassa lahjassa,  

pidä asiakkaastasi ja henkilökunnastasi huolta. 

•	 3	vuoden	materiaali-	ja	valmistusvirhetakuu.

•	 Sukkia,	jotka	ylittävät	lahjansaajan	 
 odotukset, saa hymyilemään ja muistetaan.

•	 Osoittaa	lahjanantajan	ymmärtävän		 	
 laadukkaiden tuotteiden päälle.

•	 Äärimmilleen	viety	ympäristöystävällinen		 	
 valmistus ja logistiikka. Myyntipakkaukset   
 kierrätyspahvia.

Vapaa-aika ja tYkY

Woolfusion

Teknologia, joka erottaa Bridgedale-tuotteet 
muista. Patentoitu menetelmä yhdistää 
korkealuokkaisimmat Merinovilla -luonnonkuidut 
Isofil -lämpökuidun kanssa. Isofil tekee sukasta 
myös paremmin pesun- ja kulutuksenkestävän. 
Siirtää kosteuden pois iholta pitäen jalat  
lämpiminä ja kuivina kaikissa olosuhteissa. 

Bamboo environmental statement

Bambu on hyväksi ympäristölle: Sitoo neljä kertaa 
enemmän hiiltä kuin tavanomainen metsä ja 
tuottaa 35 % enemmän happea. Nopeakasvuinen: 
Vuotuinen kasvu 10–30 %. Korjattavissa 3–5 
vuodessa verrattuna vaikkapa tammen yli 
sataan vuoteen! Myrkytön: Bambu kasvaa ilman 
keinolannoitteita tai hyönteismyrkkyjä.

3 vuoden takuu

Bridgedalen sukilla on poikkeuksellinen kolmen 
vuoden materiaali- ja valmistusvirhetakuu.

Wicking Fibre
(CoolMax®
or Isolfil®)Natural Yarn 

(Merino wool
or new wool)

W
oo

lFu
sion®

3 YEAR G

U
A

R
A

N
T

EE

Coolmax®

Merino
Wool

26 Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (22 %) eivätkä logomerkkausta.
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BamBoo CreW – YmpÄristö- 
YstÄVÄlliset tekniset sukat 

Bamboo Crew sukat on suunniteltu päivittäiseen 
käyttöön. Bambun antimikrobiominaisuudet 
auttavat jalkoja pysymään kuivina ja hajuttomina. 
Sukka tuntuu iholla silkinpehmeältä.
Valmistuksessa on käytetty bambukuitua. Bambut on 
kasvatettu ympäristö huomioon ottaen ilman haitallisia 
kemikaaleja, eikä kuituja ole valkaistu. 

Pakkaus on tehty ympäristöystävällisestä 
kierrätyspahvista ja siihen on käytetty ainoastaan 
kasvipohjaista mustetta. 1 vuoden materiaali- ja 
valmistusvirhetakuu. 

Miehille Men’s  Bamboo Crew.  
Luonnonvalkoinen / vihertävä

(36-39) S 801-6-710
(40-43) M 801-7-710
(44-47) L 801-8-710

Naisille Women’s Bamboo Crew.  
Luonnonvalkoinen / violetti

(35-37) WS 617-5-390
(38-40) WM 617-6-390
(41-43) WL 617-7-390

16 € / pari
Tilattavan määrän tulee olla 3:lla jaollinen / koko 

CushioneD CitY liGht  
– kÄVelYkenkÄsukat

Markkinoiden mukavin sukka 
päivittäiskäyttöön ja kävelykenkiin 
pukukäyttöä myöten, pitää jalat  
kuivina. Sauvakävelijät, tässä myös  
Teille suunniteltu unelmasukka. 
Varresta ja jalkapöydästä ohut, kuitenkin 
pohjasta pehmeä ja iskunvaimennettu. 
Materiaali merinovilla-Woolfusion. Musta.  
Takuu 3 vuotta.

(35-39) S 196-6-845
(40-43) M 196-7-845
(44-47) L 196-8-845

13 €/pari. Tilattavan	määrän	tulee	 
olla	3:lla	jaollinen.
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Coolmax®

Merino
Wool

X-hale speeD – juoksusukat
Tehokkaasti kosteutta siirtävä  
juoksusukka. Soveltuu myös golfiin.
Sukupuolen mukaan suunniteltu anatomisesti 
oikein. Pohjassa iskunvaimennus, jalkapöydästä 
aivan ohut sekä hengittävä. Pitää jalat kuivina 
pitkälläkin lenkillä. Takuu 3 vuotta.

Miehille Speed Demon, valkoinen/harmaa.

(35-39) S 181-6-903 
(40-43) M 181-7-903 
(44-47) L 181-8-903 

Naisille Speed Diva, valkoinen /pinkki.  
Huom. naisille oma tiheämpi kokovalikoima.

(35-37) WS 612-5-314 
(38-40) WM 612-6-314 
(41-43) WL 612-7-314

20 €/pari. Tilattavan	määrän	tulee	 
olla	3:lla	jaollinen.
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Coolmax®

Merino
Wool

enDuranCe trail liGht  
– keVYtsukat

Iskunvaimennettu ulkoilu- ja retkeilysukka 
jokapäiväiseen käyttöön. Sopii hyvin 
sauvakävelyyn ja golfiin, erityisesti 
varrettomiin ja matalavartisiin kenkiin. 
Lisäpehmustus iskunvaimennuksella osassa 
jalkapohjaa, varpaissa, kantapäässä sekä 
akillesjänteessä. Varresta ja jalkapöydän päältä 
ohut ja hengittävä. Mustaharmaa. Takuu 3 vuotta.

(35-39) S 528-6-822
(40-43) M 528-7-822
(44-47) L 528-8-822

15 €/pari. Tilattavan	määrän	tulee	 
olla	3:lla	jaollinen.
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Coolmax®

Merino
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all mountain – laskettelusukat
Lähdössä Lapin reissuun työporukalla? 
Pitkävartinen lämmin sukka lasketteluun 
ja lautailuun kaikille hiihtokeleille pitää 
porukan hymyilevänä. 
Muotoutuu todella hyvin jalkaan. Paksut 
pehmustukset varpaissa, päkiässä sekä säären 
etuosassa keventävät jalkaan monossa kohdistuvaa 
painetta. Istuu kuin unelma. Takuu 3 vuotta.

Miehille Men’s All Mountain. Musta/metalli.

(35-39) S  577-6-861 
(40-43) M 577-7-861 
(44-47) L 577-8-861

Naisille Women’s All Mountain. Luumunpunainen. 
Huom. naisille oma tiheämpi kokovalikoima.

(35-37) WS 588-5-350 
(38-40) WM 588-6-350 
(41-43) WL 588-7-350

22 €/pari. Tilattavan	määrän	tulee	 
olla	3:lla	jaollinen.
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Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (22 %) eivätkä logomerkkausta.
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Vapaa-aika ja tYkY

mellis

Kotimaisen Mellis -lahjan antaessasi annat 

paketin suomalaisesta luonnosta ammennettua 

puhdasta, luonnon mukaista hyvinvointia, joka 

parantaa parhaimmillaan myös työkykyä.

 Hunajapohjaiset ihonhoito- ja saunatuotteet  

on valmistettu Suomessa, kestävä kehitys ja 

luontoarvot huomioiden.  Raaka-aineet ovat 

kasviperäisiä ja uusiutuvia luonnonvaroja: 

ei sulfaattipitoisia tensidejä, ei synteettisiä 

väriaineita, ei etyleenioksidoituja eikä 

mineraaliöljypohjaisia raaka-aineita.Tuotteita ja 

raaka-aineita ei ole testattu eläimillä. 

putipuhtaaksi supisuomalaisella
Luksuspakkaus jonka hunajakynttilöiden 
valossa voi peseytyä suomalaiseen tapaan.
Suuri Pellavafroteepesukinnas, 3kpl käsin 
käärittyjä mehiläisvahakynttilöitä ja Koivu&Hunaja 
palasaippua jolle koivunlehden muotoinen 
keraaminen kotimainen alusta. Toimitetaan 
lahjalaatikossa. Monikielinen saatekortti  
mukaan pyynnöstä.

Tuotenro: 44004

28 €/kpl

löYlYÄ lissÄÄ
TYKYpakkaus niille joille mikään 
määrä vettä kiukaalle ei ole tarpeeksi 
Kotimainen löylymyssy suojaa hiuksia ja 
päätä liialta kuumuudelta, näin voit  
heittää löylyä lisää!

Saunan jälkeen kuoriva Hilla&Hunaja 
suihkugeeli tekee virkeän olon. Toimitetaan 
lahjalaatikossa. Monikielinen saatekortti 
mukaan pyynnöstä.

Tuotenro: 44041

25 €/kpl

rennosti Virtaa
Hoitava ja puhdistava  
setti josta voi ammentaa  
energiaa uusia haasteita varten.
Uusi Valkoturve&Hunaja Saunavoide tuo 
euforisen rennon olon ja pienellä pellavafrotee 
hierontakintaalla viimeistellään fiilis. 
Lopuksi puhdistaudutaan Suomi-tyyliin Tyrni 
Palasaippualla ja suurella Pellavafrotee 
pesukintaalla ennen seuraavia askareita. 
Toimitetaan lahjalaatikossa. Monikielinen 
saatekortti mukaan pyynnöstä.

Tuotenro: 44048

25 €/kpl



tuulahDus tuntureilta
Hemmotteluun ja TYKY projekteihin 
raikas saunapakkaus selänpesimellä.
Selänpesin pellavafroteeta, pituus 75 cm, 
kasviöljypohjainen ihoa pehmentävä. 
Maarianheinä&Hunaja Palasaippua 
ripustuslenkillä, rentouttava Timjami&Hunaja 
Löylytuoksu, saunatiloihin tunnelmaa luova 
käsityönä tehty Maarianheinä tuoksuletti 
ja 2 kpl tuoksukynttilöitä. Toimitetaan 
lahjalaatikossa. Monikielinen saatekortti 
mukaan pyynnöstä.

Tuotenro: 44038

39 €/kpl

suVituulia
Rentouttava hyvinvointikokonaisuus, 
johon on valittu jokaisesta 
Mellis tuoteryhmästä yksi tuote 
Suomalaiseen makuun.
Koivu&Hunaja Saunavoide joka virkistää, 
Koivu&Hunaja Palasaippua, raikas 
Koivu Löylytuoksu ja hunajapohjainen 
Tuoksukynttilä. Löylytuoksun kesäinen 
aromi on saatu talteen aidon koivunsilmu-
uutteen avulla. Toimitetaan lahjalaatikossa. 
Monikielinen saatekortti mukaan pyynnöstä.

Tuotenro: 44033

21 €/kpl

marjainen  
Uusi ihoa puhdistava ja oloa virkistävä 
hoitopakkaus kosteuttavalla voiteella. 
Kuoriva Hilla&Hunaja suihkugeeli ja kosteuttava 
Mustikkainen Hoitovoide. Voide sopii koko 
keholle, erityisesti kasvoille ja käsille. Sisältää 
valkoturveuutetta. Ravitsee ja lisää ihon 
vastustuskykyä, uudistaa ja hoitaa, sopien myös 
ärsyyntyneelle ja ikääntyvälle iholle. Toimitetaan 
lahjalaatikossa. Monikielinen saatekortti  
mukaan pyynnöstä.

Tuotenro: 44043

18 €/kpl

•	 Ympäristöystävälliset	kotimaiset	
Avainlipputuotteet

•	 Valmis	lahjaratkaisu	sukupuoleen,	ikään	ja	 
kansallisuuteen katsomatta

• Saatavana valmiiksi suunniteltu monikielinen 
lahjakortti, johon voit halutessasi liittää logosi. 
Näin	paketit	soveltuvat	myös	ulkomaisille	
asiakkaille.

• Kaikki Mellis -tuotteet saatavana myös 
irrallaan. 

Suomalaisten Saunavoiteiden käyttö: 

Levitä iholle saunan lämmössä ja nauti  
ylellisestä olosta! Huuhtele pelkällä vedellä.

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (22 %) eivätkä logomerkkausta. 29
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Vapaa-aika ja tYkY
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terVeisiÄ suolta
Pariskunnille soveltuva 
hemmottelupakkaus saunaan. 
Turve&Hunaja saunavoide miehille, Hilla&Hunaja 
saunavoide naisille, sekä Mustikka Löylytuoksu, 
joka tuo mieltä virkistävän tuoksun ja metsäisen 
tunnelman saunaan. Toimitetaan lahjalaatikossa. 
Monikielinen saatekortti mukaan pyynnöstä. 

Tuotenro: 44035

18 €/kpl

ekosÄVel hipiÄlle
Ympäristöystävällisyydestä  
viestivä suihkupakkaus. 
Hemmottelevat Hilla&Hunaja Shampoo ja 
kevyesti kuoriva Hilla&Hunaja Suihkugeeli, 
molemmat ekosertifioiduista raaka-
aineista, sulfaattivapaita ja ympäristöä 
kuormittamattomia. Toimitetaan 
lahjalaatikossa. Monikielinen saatekortti 
mukaan pyynnöstä.

Tuotenro: 44039

18 €/kpl

metsÄn meininki
Äijille ja Suomen luontoa  
kunnioittaville sopiva saunasetti. 
Terva&Hunaja Saunavoide joka auttaa 
lihasten palautumista rasituksen 
jälkeen, suomalaiseen saunaan sopiva 
Mänty Löylytuoksu ja suuri kotimainen 
Pellavafroteepesukinnas (joka sopii myös 
hierontaan). Toimitetaan lahjalaatikossa. 
Monikielinen saatekortti mukaan 
pyynnöstä.

Tuotenro: 44001

20 €/kpl

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (22 %) eivätkä logomerkkausta.
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oZone

Uusia Ozone sporttileijoja voi kutsua 

ennakkoluulottoman edelläkävijän lahjoiksi. Ozone 

tuotteilla liikutaan ilmassa, lumella, maalla ja 

vedessä, jokaiseen elementtiin löytyy intohimolla 

luotuja leijoja ja liitimiä. Ulkoilu uudessa muodossa, 

luonnossa liikkuminen ympäristöystävällisesti 

ja tehokas siirtyminen paikasta toiseen on hyviä 

argumentteja patjaleijan puolesta.

imp iii rtF – sporttileija 1,5m2 
Addiktiovaroitus! Huippuluokan uusi 
”Ready To Fly” patjaleija hauskaan ja 
kuntoa kohottavaan lennätykseen. Helposti 
lennätettävänä sopii kaikille. Hyvä valinta 
myös suuremmilla leijoilla tehtävästä 
leijahiihdosta ja leijasurffauksesta 
kiinnostuneille tekniikoiden opetteluun.  
Sama malli jota käytetään leijahiihtokouluissa. 
Toimitetaan täysin lennätysvalmiina ohjeiden 
kanssa tyylikkäässä Ozone -kuljetuspussissa.  
IMP III valmistetaan samoista materiaaleista 
ja samojen standardien mukaan kuin isommat 
hiihtoleijat ja surffausleijat. Hauskuustakuu. 
Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 2 vuotta.  
Lisäinfoa: www.leijakoulu.fi

Tuotenro: IMP91-5D-väri

99 €/kpl

• Erilainen arvolahja: Merkkipäiviin,  
avainasiakkaille	tai	TYKY	tuotteeksi

• Sopii kaikille ikään ja sukupuoleen  
katsomatta,	ei	tarvitse	olla	”extremeheebo”

•	 Innostaa	oppimaan	uutta

• Johtava leijavalmistaja

•	 Valmistetaan	laadukkaista	uusimmista	
teknisistä materiaaleista 

Vaikeaa	valita	oikea	leija?	Ei	hätää,	olemme	
tehneet työn puolestanne ja ratkaisu on tässä.

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (22 %) eivätkä logomerkkausta.
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RIDNI FINLAND

Ridni on suomalaisten suunnittelijoiden luoma mallisto, 

joka on syntynyt vastaamaan suomalaisten tarpeisiin. Me 

nautimme metsälenkeistä, marjastamme, kuljetamme välineitä 

peliharrastuksiin ja sauvakävelemme kaupungin kaduilla. Ridni 

varusteet ovat hyvännäköisiä, asiallisia ja mukavia.

Saamenkielellä Ridni tarkoittaa kuuraa. Kuura on pienten 

jääkiteiden muodostama hieno valkea peite rakenteiden pinnassa. 

Kuuraa syntyy mm. kirkkaina syysöinä nurmikoille.

VApAA-AIkA jA tyky
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• Suomalaisten suunnittelemia   
 suomalaisille

• Innovatiivisia käyttötuotteita 

• Hyvä osa liikuntaan liittyviä   
 pakkauksia (TYKY-projektit!)

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (22 %) eivätkä logomerkkausta.
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pACk BAG – pUSSIREppU 10L
Tapahtumareppu! Riittävän pieni 
mahtuakseen mukaan ja riittävän suuri 
kuljettaakseen päiväreissulla kaiken 
tarpeellisen mukana.
Valmistettu isompien reppujen kulutus
kestävästä materiaalista ja varustettu 
pehmustetuilla olkaviilekkeillä, pakkautuu 
pieneksi nyytiksi toimitukseen sisältyvän 
suojapussin sisään. Verkkotaskut sivuilla.  
Kaksi osastoa.  Logistisesti helppo jakaa. 

Anna repun sisällä teemaan sopiva lisä
lahja: riippumatto, termospullo, kiikari,  
matkalakana... Ihan mitä vain!

Musta:  13992BLACK
Punainen:  13992RED
Vihreä:  13992GREEN
Sininen:  13992NAVY

14 €/kpl

NORDIC WALkING ALUMINIUM  
– tELESkOOppIkÄVELySAUVAt

Helposti mukana kuljetettavat, 
säädettävät kävelysauvat jotka 
toimitetaan käytännöllisen 
suojapussin kanssa. Ergonomisesti 
muotoillut korkkikahvat ja 
neopreenirannelenkit. Logo 
laserilla sauvan varteen.
6061sarjan laatualumiinia. Paino 
310g / kpl. Varressa AntiShock 
iskunvaimennus. Soveltuu sekä 
kesäkäyttöön  (asfalttitassu) että 
talvikäyttöön (volframikarbidikärki). 
Säädettävä pituus 70–135cm

Tuotenro:  EK309

21 €/pari

pRO – tELESkOOppIMAkkARAtIkkU
Jämäkkä, monikäyttöinen 
teleskooppimakkaratikku moneen 
käyttöön. Mukava kädessä, 
Hickorypuukahva, nahkainen ripustuslenkki ja 
integroitu pullonavaaja. Kahvan poikittaisura 
suunniteltu kalan kiinnipitämiseen 
suomustettaessa. Musta suojapussi /vyökotelo 
sisältyvät hintaan.

Tuotenro: FK 600

7,20 €/kpl

tRAVEL pILLOW – MAtkAtyyNy
Matkustaville suorastaan pakollinen 
varuste. Kevyt, pieneen tilaan 
pakattava ilmatäytteinen niskatyyny 
jonka hoivaan on hyvä nukahtaa ja 
vielä parempi herätä. 
Pinta hengittävää materiaalia joka on 
miellyttävää ihoa vasten. Musta. 

Tuotenro: S20282581

5,70 €/kpl
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ticket tothe Moonin perustaja, ranskalainen Charly asui 

kaksi vuotta Intiassa kookospuussa, hymy kasvoilla itse 

suunnittelemassaan riippumatossa. Sitten paremmat 

hiekkarannat ja unelmien surffikelit siirsivät 

rentoutumisen ammattilaisen Balin saarelle, jossa 

TTTM sai alkunsa.   

Nykyään yritys tunnustetaan hammockien 

brandiluojaksi ja todelliseksi chillailun 

ammattilaiseksi. Ticket To The Moonin 

arvomaailman kaksi pääkohtaa ovat laatu 

ja utopistisen hyvän olon tavoittelu. 

Tervetuloa heimoon!

VApAA-AIkA jA tyky
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• Hammockin säännöllinen ja epäsäännöllinen käyttö 
antaa virtaa (TYKY-organisaattorit, huomio!)

• Jalkojen ajoittainen nostaminen tekee  
verenkierron paranemisen lisäksi gutaa

• Hammock on listattu Madventures  
– seikkailijan oppaan ”Must have top 10” -listalle.

• On mukavaa, kun asiakas muistaa yrityksenne 
uinahtaessaan nokosille – ja herätessään rentoutuneena

Riippumatot

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (22 %) eivätkä logomerkkausta.
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tRAVEL HAMMOCk – REISSURIIppUMAttO
Uusi valmiiksi kiinnitysnaruilla varustettu, 
liikkuville ihmisille suunniteltu pieni 
reissuriippumatto, johon kuitenkin mahtuu 
aikuinenkin. Minikokoisena helpottaa  
nirvanan tavoittelua missä vain. 
Mukana ohjeet joilla ripustaminen tapahtuu alle 
minuutissa. Paino vain 360 g. Pakattuna 16 cm x 11 cm 
x 8 cm. Avattuna 2,4 m x1,5 m, kestää painoa 180 kg. 
Integroitu kuljetuspussi. Koukut ruostumatonta terästä. 
Vakiona 4 väriä. Takuu 2 vuotta. Yli 500 kpl tilauksiin voit 
valita värin 16 värin tilaustuotepaletista. 

Vihreä:   TTTMTRAG
Viininpunainen:  TTTMTRBO
Tummanharmaa:  TTTMTRDG
Pinkki:   TTTMTRPINK

28 €/kpl

SINGLE HAMMOCk  
– yHDEN HENGEN RIIppUMAttO

Levänneenä ihminen on parhaimmillaan. 
Laskuvarjokankaisessa riippumatossa on  
hyvä olla, ja se mahtuu pakattuna pieneen tilaan. 
Hippiäisen kevyt kantaa kaikkialle rentoutumista 
varten. Tämän on reissaaja suunnitellut ja 
testannut Sinua varten.
Paino vain 470g. Pakattuna 20cm x 14cm x 9cm. 
Avattuna 3,20m x1,50m, kestää painoa 180kg.  Integroitu 
kuljetuspussi toimii myös lehti ja pullotelineenä. Koukut 
ruostumatonta terästä. Vakiona 5 väriyhdistelmää. 
Takuu 2 vuotta. Kiinnitysköydet tilattavissa erikseen 5 €/
Hammock, sullottavissa pussiin. Yli 500kpl tilauksiin voit 
valita värit 16 värin tilaustuotepaletista. 

PunainenOranssi:  TTTMSR/DY
VihreäRuskea:  TTTMSAG/B
RuskeaOranssi: TTTMSB/DY
TummansininenOranssi:  TTTMSDB/DY
TummansininenPinkki:  TTTMSDB/P

29 €/kpl

Riippumatot

INFO
Nämä hammockit on valmistettu kestävästä nylonsilkistä jota 
kutsutaan laskuvarjonyloniksi. Se toimii hyvin kehon kanssa 
yhdessä: ”ei hierrä, ei kierrä periaatteella”. Eli materiaali 
kunnioittaa kehon verenkiertoa eikä synnytä painepisteitä tarjoten 
näin mitä mukavimmat unet ja fiiliksen. Materiaali sallii kehon 
myös hengittää, joten hiki ei nouse pintaan ja on kiva olla.

35

Sisältää 

kiinnitys- 

köydet

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (22 %) eivätkä logomerkkausta.
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VApAA-AIkA jA tyky

DOUBLE HAMMOCk  
– kAHDEN HENGEN RIIppUMAttO

Kaksin vieläkin kivempaa! Vie repussa vähemmän tilaa kuin 
litran vesipullo, ja painaakin vähemmän. Yksin käytettynä 
voit asettua vinottain, jolloin se toimii unelmamukavana 
vuoteena parvekkeella tai kesäyössä. 
Paino 600 g. Pakkaus avattuna 3,20m x 2,20m, kestää painoa 180 
kg. Integroitu kuljetuspussi toimii myös lehti ja pullotelineenä. 
Koukut ruostumatonta terästä. Vakiona 4 väriyhdistelmää. 
Kiinnitysköydet tilattavissa erikseen 5 €/Hammock, sullottavissa 
pussiin. Takuu 2 vuotta. Yli 500 kpl tilauksiin voit valita värit 16 värin 
tilaustuotepaletista. 

Punainenoranssi:  TTTMDR/DY
VihreäRuskea:  TTTMDAG/B
RuskeaOranssi: TTTMDB/DY
TummansininenPinkki:  TTTMDDB/P

38 €/kpl

MOSQUItO NEt  
– HyttySVERkkO HAMMOCkIIN

Oletteko jakaneet jo aiempina 
vuosina riippumatot lahjaksi? Tässä 
mainio jatkolahja: Single ja Double 
-Hammockeille suunniteltu hyttysverkko. 
Suojaa hyönteisiltä ja mahdollistaa Hammockin 
ympärivuorokautisen käytön ötökkävapaasti 
ulkosalla. Verkon tiheä silmäkoko soveltuu 
pohjoismaisiinkin olosuhteisiin. Sukkamainen 
verkko kiristetään molemmista päistä 
riippumaton narujen kohdalta tiiviiksi.  
Ylhäällä ripustusnarut joilla sisään saadaan 
ilmavuutta.

Tuotenro:  TTTMMNS

36 €/kplkassit

tRAVELING kIMONO  
– ”EUFORIA-ASU”

Ticket To The Moonin 
innovatiivisten veijareiden 

uusin keksintö. Tässä 
vaihtoehto perinteisille 

kylpytakeille ja eikä paina juuri 
mitään. Kimono on käytännöllinen 

koti-, hotelli- ja mökkiasu. Miksei 
yrityksen teemailtaankin.
Nopeasti kuivuvaa nylonsilkkiä joka on 
miellyttävä iholla. Toimitetaan hauskassa 
kimonoon muotoisessa kuljetuspussissa jossa 
ripustuslenkki. Paino vain 230 g. Takuu 2 v. Mikä 
vakioväri? Yli 100 kpl tilauksiin voit valita värit  
16 värin tilaustuotepaletista. 

Unisex S (lapsille):  TTTMKIMONOS
Unisex M (aikuisille):  TTTMKIMONOM
Unisex L (aikuisille):  TTTMKIMONOL

49 €/kpl

Muut fiilistelytuotteet

pOCkEt FRISBEE – LIItOkIEkkO
Kaikenikäisten ehdoton ulkoilmavehje, 
helppo heittää ja lentää hienosti. 
Laskuvarjokankainen frisbee 
mahtuu vaikka taskuun ja tarjoaa 
hyviä mahdollisuuksia terveelliseen 
ajanviettoon missä vain.
Ei osuessaan vahingoita ympäristöä. Menee 
mukavasti mutkalle kuljetuspussiin eikä 
paina kuin 125g. Noin 25cm halkaisija. 
Reunuksessa oleva tasapainohiekka on 
kerätty Balin raukeilta rannoilta.

TTTMFRISB

8,10 €/kpl

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (22 %) eivätkä logomerkkausta.36
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kEy RING BAG S – AVAIMENpERÄkASSI
Suunniteltu varakassiksi kauppa- ja 
rantareissuille. Ympäristöystävällinen 
aikaansa seuraavan valinta: säästö jopa 100 
muovikassia/vuosi/hlö. 
Sopii messuille, promolahjaksi, varaostoskassiksi, 
postitettavaksi asiakaslahjaksi ja lisätuotteeksi 
muuhun lahjaan. Tilavuus 10 L, kesto 15 kg. Koko 
avattuna 28 x 35cm, suljettuna 8x5x4 cm. Yli 500 kpl 
erät tilattavissa kokonaan omilla logoilla. Voit myös 
liittää kärrypoletin avainrenkaaseen ja logomerkkaus 
siihen nopealla aikataululla. Takuu 2 vuotta.

Pinkki:  TTTMKRBPINK
Keltainen: TTTMKRBDY
Vihreä:  TTTMKRBAG
Tummansininen:  TTTMKRBNAVY
Vaaleansininen:  TTTMKRBSB

5,60 €/kpl

MARkEt BAG M – OStOSkASSI
Suunniteltu pienestä kuljetuspussista helposti 
esiin otettavana ja takaisin pakattavana 
päivittäiseen käyttöön. Ympäristöystävällinen 
aikaansa seuraavan valinta: säästö jopa 
100 muovikassia/vuosi/hlö. Sopii messuille, 
promolahjaksi, postitettavaksi asiakaslahjaksi 
ja muiden lahjojen ekologiseen jakamiseen. 
Maxpaino 20kg, tilavuus 20L. Koko avattuna 40 cm x 
40 cm, suljettuna 9cm x 5 cm x 4 cm. Takuu 2 vuotta. 

VihreäRuskea: TTTMMBAG
MustaRuskea: TTTMMBBLACK
TummansininenPinkki:  TTTMMBNAVY
VaaleansininenNavy:  TTTMMBSB

5,60 €/kpl

SUpER MARkEt BAG L  
– SUURI OStOSkASSI

Tilava kassi, johon mahtuvat suuretkin 
ostokset. Suunniteltu kuljetuspussista helposti 
esiin otettavana ja takaisin pakattavana 
päivittäiseen käyttöön. Ympäristöystävällinen 
aikaansa seuraavan valinta: säästö jopa 100 
muovikassia/vuosi/hlö. 
Sopii messuille, promolahjaksi, asiakaslahjaksi ja 
muiden lahjojen ekologiseen jakamiseen. Max paino 
30kg, tilavuus 30L. Koko avattuna 50 cm x 45 cm, 
suljettuna 11cm x 6 cm x 5 cm. Takuu 2 vuotta. 

VihreäRuskea: TTTMSMBAG
MustaRuskea: TTTMSMBBLACK
TummansininenPinkki:  TTTMSMBNAVY
VaaleansininenNavy:  TTTMSMBSB

6,40 €/kpl
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kassit

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (22 %) eivätkä logomerkkausta.
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tSL

Innovaatio, design ja teknologia 

– kolme ranskalaisen TSL:n perusarvoa 

tukemassa käyttäjien unelmaa. 

Irrottaudu arjesta ja kiireestä, lähde 

ulos nauttimaan elämästä. Yli 20 vuotta 

tuotekehitystä ja käyttäjien kommenttien 

kuuntelemista = menetelmät, joilla 

pyritään tekemään luonnossa 

liikkumisesta täydellinen elämys.

VApAA-AIkA jA tyky
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• Maailman johtava lumikenkä-  
 valmistaja, alansa huippubrändi

• Hienoja tuotteita TYKY-projekteihin

• Made in France, kaikilla  
 tuotteilla 3 vuoden takuu

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (22 %) eivätkä logomerkkausta.
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AQUA BELt – jUOMApULLOVyÖ
TYKY-porukoille virtaa. Sopii pyöräilyyn, 
hiihtoon, juoksuun, sauvakävelyyn, 
tapahtumiin ja lumikenkäilyyn. 
Lämpöeristetty pidike eri kokoisille juomapulloille, 
läpinäkyvä tasku MP3soittimelle, avaintasku. 
Materiaali PU pinnoitettu PA ripstop 400D. 0,5 l 
juomapullo sisältyy hintaan. Logomerkkaus esim. 
solkeen.

Mangooranssi: PFSAAB01
Kiwivihreä: PFSAAB02

24 €/kpl

Lumikenkäily
Lumikenkäily on mainio tapa nauttia 
luonnosta. Kroppa saa monipuolista 
liikuntaa ja varusteiden kuljettaminen 
on helppoa. Muistathan ottaa sauvat 
mukaan kun lähdet reitille!

ESCApE 227 – LUMIkENGÄt
Vaativimmankin käyttäjän toiveet 
tyydyttävät komposiittilumikengät 
6:lla teräspiikillä; kaikenlaiseen 
lumeen. 
Joustava kansi, iskunvaimennus ja 
kantapääkorotus mäkiosuuksia varten. 
Kantavuus 140kg. Toim. Kuljetuspussissa. 
Sininen, tilauksesta myös punaisena. 
Takuu 3 vuotta.

Tuotenro: PFRFE67

163 €/pari

ARAVIS  
– tELESkOOppISAUVAt

Monikäyttösauvat lumikenkäilyyn, 
trekkaukseen, lasketteluun. 
Kaikkiin maastoihin soveltuvat, 
helposti kuljetettavat 3-osaiset 
teleskooppisauvat jotka kulkevat 
näppärästi mukana. 
7075 –huipputason alumiinia. 
Volframikärki. Lisää lumikenkäilyn 
tehoa liikuntamuotona. Mukana 3 eri 
kokoiset sommat käytön mukaan. 
Toimitetaan kuljetuspussissa.  
Takuu 3 vuotta.

Tuotenro: PFBAA02B

53 €/pari

SNOWALkER 15L  
– LUMIkENkÄILyREppU

Lumikenkien mukaan täydelliseksi 
setiksi tai vuosijatkumolahjaksi 
lumikenkien perään. 
Etuosassa irrotettava lumikenkäpidike. 
Pidikkeet myös sauvoille ja lapiolle. 
Lantiovyössä 2 vesitiivistä vetoketjutaskua. 
Läpivienti juomasäiliön letkulle. Punainen, 
tilauksesta myös mustana.

Tuotenro: PFSA042

53 €/kpl

ACtIV’ S 8L – jUOMAREppU
Pyöräilyyn, hiihtoon, juoksuun, 
sauvakävelyyn ja lumikenkäilyyn 
juomareppu 1,5L TSL Water Bladder 
-nestesäiliöllä. Käytännöllinen 
pyöräilykypäräpidike joka tekee tästä 
oivan työmatkapyöräilijöille.
Turvaheijastimet, vesitiiviit vetoketjut  
ja tasku MP3 soittimelle. 

Tuotenro: PFSAAS02

49 €/kpl



40 Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (22 %) eivätkä logomerkkausta.

kEIttIÖ jA RUOkAILU

WENGER – GRAND MAItRE

Wenger on vuodesta 1893 luonut keittiöveitsien 

historiaa. Nykyään lähes kaikkien tunnistama 

keltakahvainen Swibo® oli oli maailman 

ensimmäinen lihaveitsi ammattilaisille jossa oli 

synteettinen, ergonominen kahva. Se teki siitä 

merkittävästi aiempia veitsiä puhtaamman ja 

turvallisemman. Tänä päivänä samat tuotteet on 

uudistettuna, mustakahvaisena Grand Maitre® 

-valikoimana kotikokeille. Vuoden 2010 uutuutena 

esittelemme malliston huipulle taotun Forged 

Knife -sarjan kaikkein vaativimmille.

• Luo lahjan antavasta yrityksestä  
 vahvaa laatumielikuvaa

• Made in Switzerland

• Pitkän elinkaaren tuote, logonne  
 pysyy näkyvissä pitkään

• Valmiit lahjaratkaisut upeissa laatuimagoa  
 luovissa lahjapakkauksissa: anna lahja,  
 älä pelkkää tuotetta

• Samaa perhettä ammattilaisten  
 keltakahvaisen Swibo® -sarjan kanssa 

40 Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (22 %) eivätkä logomerkkausta.



FORGED kNIFE By WENGER 

tAOtUt kEIttIÖVEItSEt  

WENGER FORGED  
– GRANtON SANtOkUVEItSI

Sana Santoku on japania ja 
tarkoittaa kolmea hyvettä. Niinpä 
tämä moderni taottu ja ovaalihiottu 
veitsi sopiikin paloitteluun, 
hienontamiseen ja leikkaamiseen. 
Kaksi kokoa. Ovaalihiotun terän urien 
ansiosta hedelmät ja vihannekset 
eivät tartu terään ja leikkuukitka on 
minimaalinen, terän pintaan jäävät 
ilmataskut myös mahdollistavat 
ohuempien siivujen leikkaamisen. 
Toimitetaan upeassa lahjapakkauksessa.

Terän pituus 12,5 cm.

Tuotenro: 3.156.013.000

57 €/kpl
Terän pituus 18 cm

Tuotenro: 3.156.018.000

77 €/kpl

Ruoanvalmistus on taidetta ja 

tarkkaa työtä. Ammattilaiset ja 

intohimoiset kotikokit tietävät, 

että nauttiakseen työstään on 

käytettävä parhaita välineitä ja 

raakaaineita. 

Elämys voi alkaa jo upean lahja
pakkauksen saamishetkellä. 
Jos välineet eivät ehkä teekään 
huippu kokkia, olo voi tuntua siltä, 
mikäli välineet on valittu oikein. 
Huomioitavaa myös – arvoisa lukija 
– on että hienot välineet tuovat 
miehet keittiöön!

Edellä mainittu tilanne syntyy 
uusilla, taotuilla Wenger Forged 
Knife sarjan veitsillä, joiden 
pikkutarkka viimeistely hivelee 
silmää, ääni maailma korvia ja 
käteen sellaisen saadessaan tietää 
pitävänsä kädessä käsintehtyä 
taideteosta.

Jokainen Wenger Forged 
sarjan veitsi taotaan hehkuvasta 
ruostumattomasta teräksestä, 
lämpökäsitellään, hiotaan muotoon, 
teroitetaan, kiillotetaan ja myös 
viimeistellään käsin. Forged 
veitsen valmistumiseen tarvitaan 
yli 40 vaativaa työvaihetta. Näin 
valmistettu veitsi kestää eliniän.

Taotun veitsen tunnistat äänestä. 
Napauta kynnellä terää, niin kuulet 
kirkkaasti helähtävän äänen! 

WENGER FORGED – tOMAAttIVEItSI
Lopultakin veitsi, jota tomaatti pelkää. 
Täydellinen taottu veitsi mille tahansa 
raaka-aineelle, joka on päältä sitkeä mutta 
pehmeä sisältä. Kolmioleivän teko sujuu 
kuin tanssi!
Terän pituus 12,5 cm.  
Toimitetaan upeassa lahjapakkauksessa.

Tuotenro: 3.153.013.000

36 €/kpl

WENGER FORGED – kOkIN VEItSI 
Täysimittainen taottu kokin veitsi jolla paloittelet, 
hienonnat, viipaloit, kuorit tai murskaat. 
Kaksi kokoa. Toimitetaan upeassa lahjapakkauksessa.

Normaali malli. Terän pituus 20,5 cm. 

Tuotenro: 3.155.021.000 

77 €/kpl
Pitkä malli. Terän pituus 25,5 cm.

Tuotenro: 3.155.026.000

81 €/kpl

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (22 %) eivätkä logomerkkausta. 41
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INFO tiesitkö seuraavaa bambusta?
Bambu ei itse asiassa ole puu vaan ruoko, joka kasvaa 
nopeasti korjuupituuteensa. Bambu voi kasvaa jopa metrin 
päivässä. Sillä on tiheä ja laaja juuriverkosto, josta työntyy 
jatkuvasti uusia versoja. Tällä tavoin kasvi uudistaa itseään. 
Kaadetun verson tilalle ei siis tarvitse istuttaa uutta. Tämä 
tekee bambusta todellisen uusiutuvan luonnonvaran! 

Wenger käyttää ainoastaan ”Moso”–  bambua joka ei ole 
syötävä lajike, eikä myöskään jättiläispandan elinympäristö. 
Meidän bambumme kasvaa Fujianin provinssissa.

kEIttIÖ jA RUOkAILU

Veitsitukit

Leikkuulautasetit

GRAND MAItRE BAMBOO S  
– VEItSItUkkI

Pieni Grand Maitre veitsitukki sisältää 
yleisimmin keittiössä käytetyt veitset 
sekä teroittimen jolla veitset pysyy 
iskussa. Voidaan asentaa seinälle tai 
pitää pöydällä.
Sisältää 6 tuotetta: kokin veitsi, yleis 
käyttöveitsi, leipäveitsi, monikäyttöveitsi, 
hedelmäveitsi ja teroituspuikko.

Tuotenro: 3.010.140.000

99 €/kpl

GRAND MAItRE BAMBOO  
– pAIStISEttI

Joulupöytään luxusta, josta on 
iloa ympäri vuoden. 
Lahjapakkauksessa kokin veitsi, 
paistihaarukka ja  
Bambu leikkuulaita. 

Leikkuulaudan koko: 36 x 26cm.

Tuotenro: 3.010.144.000

57 €/kpl

GRAND MAItRE BAMBOO  
– ItÄMAINEN SEttI

Uudenlainen tapa nauttia 
ruuanvalmistuksesta: ovaali-
hiotun terän urien ansiosta 
hedelmät ja vihannekset eivät 
tartu terään ja leikkuukitka on 
minimaalinen. Keittiötyökalu, 
joka säväyttää.
Lahjapakkauksessa japanilainen 
ovaalihiottu kokin veitsi ja Bambu 
leikkuulauta. 

Leikkuulaudan koko: 36 x 26 cm.

Tuotenro: 3.010.146.000

49 €/kpl

Muistathan pitää huolta arvoveitsestäsi:  

NÄIN tEROItAt OIkEAOppISEStI

1.  Pidä puikko kuvan mukaisesti kärki alaspäin.  
käytä liukumatonta alustaa, vaikkapa keittiö pyyhettä

2.  Aseta veitsen terä 22,5 asteen kulmaan puikkoon nähden  
90  astetta, puolita 45 asteeseen ja puolita vielä kerran 
– se on siinä.

3.  Vedä veistä itseesi päin samalla painaen alas. 
varmista että koko terän pituus tulee käsitellyksi. 
toista vuorotellen puolelta toiselle 4–5 kertaa.

GRAND MAItRE BAMBOO L  
– VEItSItUkkI

Iso Grand Maitre veitsitukki sisältää 
8 tuotetta: kokin veitsi, leipäveitsi, 
paistihaarukka, yleisveitsi, 
hedelmäveitsi, kuorimaveitsi, 
huippuluokan sakset ja teroituspuikon.

Tuotenro: 3.010.142.000 

146 €/kpl
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GRAND MAItRE GyUtO  

– SUURI jApANILAINEN VEItSI

Suurikokoinen kokin veitsi ovaalihiotulla 
terällä, jonka tuo leikkaamiseen fiilistä ja  
nopeuttaa kokkaamista.
Erittäin terävä japanilainen teroitus.

Tyylikäs lahjapakkaus. 

Terän pituus 21 cm.

Tuotenro: 3.058.120.000.P

39 €/kpl

keittiöveitset

GRAND MAItRE  
– FILEOINtIVEItSI

Kalan ystäville upea, ammattilaisten arvostama 
fileointiveitsi tyylikkäässä lahjapakkauksessa. 
Terän pituus 20 cm.

Tuotenro: 2.050.020.000

23 €/kpl

GRAND MAItRE  
– kINkkUHAARUkkASEttI

Suuri, monikäyttöinen kokin 
veitsi ja paistihaarukka uudessa 
lahjapakkauksessa. 
Terän pituus 21cm.

Tuotenro: 3.010.108.000

45 €/kpl

GRAND MAItRE StEAk kNIFE  
– 6 pIHVIVEItSEN SEttI

6 korkeatasoista sahalaitaista  
pihviveistä uudessa lahja pakkauksessa.
Grilon® kädensijat, kestää konepesun. 

Terän pituus 11cm.

Tuotenro: 3.010.150.000

53 €/kpl

GRAND MAItRE pEtty 
– pIENI jApANILAINEN VEItSI

Monikäyttöinen japanilainen kokin veitsi 
ovaalihiotulla terällä. Urien ansiosta 
hedelmät ja vihannekset eivät tartu terään 
ja leikkuukitka on minimaalinen, myös 
ohuiden siivujen tekeminen on helppoa. 
Erittäin terävä japanilainen teroitus.

Tyylikäs lahjapakkaus. 

Terän pituus 12cm.

Tuotenro: 3.062.112.000.P

29 €/kpl

GRAND MAItRE SANtOkU   

–  jApANILAINEN VEItSI

Erittäin monipuolinen kokin veitsi 
kaikkeen ruoan valmistukseen. 
Ovaalihiottu terä. 
Erittäin terävä japanilainen teroitus. 
Toimitetaan tyylikkäässä lahja pakkauksessa, 
pakkauksen mitat 346 x 70 x 30 mm. 

Terän pituus 17cm.

Tuotenro: 3.056.117.000.P

35 €/kpl
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kEIttIÖ jA RUOkAILU

ISOStEEL

Laatutermos on monipuolinen lahja. Olit sitten 

konttorilla, kotona tai reissussa. Termos sopii 

kylmien virvokkeiden nauttimiseen saunassa, 

kuumien juomien nauttimiseen talvioloissa tai 

nesteiden kuljettamiseen halutun lämpöisinä. 

Isosteel-termokset ovat rikkoutumattomia, 

hygieenisiksi viimeisteltyjä lukuisten testien 

voittajia. Aidon Isosteelin tunnistat valmistajan 

leimasta pohjassa.

•	 Laatulahjoja	joiden	kyljessä	logonne	 
 säilyy hienona ja näkyy lahjansaajalle   
 päivittäisessä käytössä

•	 Erinomainen	lämmöneristävyys,	pulloissa			
 itsesulkeutuva QuickStop® painonappikorkki 

•	 Toimitetaan	lahjapakkauksessa

•	 Materiaali	huippuluokan	 
 1 8/8 ruostumatonta teräs 

termosmukit

44 Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (22 %) eivätkä logomerkkausta.
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termosmukit

MINI – tERMOSMUkI  0,24 L
Tuleeko juotua turhan suuria 
kuppeja kahvia? Kahvin kuumana 
pitävä pikkumuki kotiin tai 
konttoriin, pitää kerta-annokset 
kohtuullisina. 
Termoskansi ja eristävä kahva.  
Korkeus 9 cm. Takuu 5 vuotta.

Tuotenro: VA9561

7,50 €/kpl

FOAM – tERMOSMUkI 0,4 L
Vihdoin muki, jonka 
eristyskyky ei heikkene 
kolhuista. Useiden  
testien voittaja. 
Eristävä kansi, eristävä kahva  
ja pohjassa liukueste.  
Korkeus 11 cm. Takuu 5 vuotta.

Tuotenro: VA9557

8,10 €/kpl

AUtO&VENE – tERMOSMUkI 0,4 L 
Uudentyyppinen, täysin tiiviiksi yhdellä 
kädellä pikasuljettava juomakansi estää 
läikkymisen lisäten turvallisuutta ajon 
aikana. Pitää juomat kuumina pitkään. 
Loistolahja liikkuville ihmisille.
Mukitelineisiin sopivaksi muotoiltu 
liukuestopohja. Terässeinämien välissä 
on hitech vaahtoa, jonka ansiosta 
eristysominaisuudet säilyvät vuosia  
kovassakin kohtelussa. Korkeus 15,8 cm. 
Takuu 5 vuotta.

Tuotenro: VA9572

10 €/kpl

tEA MUG – tERMOSMUkI 0,4 L
Nyt aidot teet valmistuvat missä 
vain. Haudutuskansi säilyttää aromit 
ja toimii myös valutusastiana. 
Irrotettava teesiivilä eristävällä 
turvareunuksella.
Vaahtoeristys, sietää kolhuja. 
Liukuestopohja. Korkeus 14 cm.  
Takuu 5 vuotta.

Tuotenro: VA9565

12 €/kpl

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (22 %) eivätkä logomerkkausta.
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kEIttIÖ jA RUOkAILU

juomapullot

termospullot

MINI-DUO  
– tASkUpULLO 120 ML

Maidolle tai terävämmille 
kahvimausteille suunniteltu 
pikkuihanuus. Sovinnainen  
tapa jakaa ”taskumatti”.
1seinäinen ja kevyt, tarkoitettu 
kylmille juomille. Kaksi kuppia 
jotka toimii sokeripalakotelona 
tai snapsilaseina. Kierrekorkki 
ja taskuklipsi jolla kulkee vaikka 
povarissa. Pituus kupit kiinni 18 cm. 
Halkaisija 3,8 cm. Takuu 5 vuotta.

Tuotenro: VA9570D

8,90 €/kpl

VACUUM CONtAINER 0,45 L  
– SOppA /jUOMAtERMARI

Suuriaukkoinen, helposti 
puhdistettava monikäyttötermos, 
joka toimii mukina, pullona ja 
ruokatermoksena.
Alipaineventtiili korkissa takaa 
helpon avattavuuden aina. 
Toimitetaan pahvisessa Isosteel
lahjapakkauksessa. Takuu 5 vuotta.

 VA9682

13 €/kpl

yhdistelmät
COLORLINE – jUOMApULLO 0,6 L
Moderni juomapullo johon yrityslogon 
saa ruostumattomasta teräksestä 
valmistettuun pantaan upeasti laserilla. 

IDEA: Yrityksen jumppaporukalle tästä 
nimikoidut juomapullot, lähetä vain nimilista 
Excelinä tilauksen yhteydessä meille.

Polykarbonaattia. Iskunkestävä. Hillitty 
savunharmaa. Korkeus 17 cm. Takuu 5 vuotta.

Tuotenro: VACLBK2GR

6,90 €/kpl

termoskannut

EXCLUSIVE  
– tERMOSkANNU 2,0 L

Konepesun kestävä viimeistä 
piirtoa myöten viimeistelty 
designkannu kahville tai teelle.  
Yhden käden korkki. Luo 
huippuluokan laatumielikuvaa.  
Korkeus 22 cm. Takuu 5 vuotta.

Tuotenro: VA9332K

53 €/kpl

VACUUM pOt  
– tERMOSkANNU 1,0 L

Uusi tyylikäs kannusarja, 
joka säilyttää lämpötilan ja 
aromit pitkään pitäen juomat 
maukkaina. Poikkeuksellisen 
suuri suuaukko helpottaa 
pesemistä. 
Konepesun kestävä, ruostumatonta 
18/8 laatuterästä. Yhdellä kädellä 
käytettävä pikakorkki.  
Korkeus 25 cm. Takuu 5 vuotta.

Harjattu teräs  VA9335K
Musta  VA9336K
Valkoinen  VA9337K

40 €/kpl

tABLE LINE  
– tERMOSkANNU 1,5 L 

Konepesun kestävä, vähän 
pöytätilaa vievä kahvi- tai 
teekannu pohjoismaisella 
muotoilulla. 
Pikakorkki. Korkeus 29 cm. 
Takuu 5 vuotta.

Tuotenro: VA9334K

28 €/kpl
 

FIILISKUVAA?

46 Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (22 %) eivätkä logomerkkausta.
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DUO – tERMOSpULLOt  

0,5 L tai 1,0 L

Käytännöllinen laatutermari 
helposti puhdistettavalla QuickStop™ 
painonappikorkilla. Ihanteellinen 
kahdelle, molemmissa päissä juomakupit, 
joissa voi myös kuljettaa kätevästi 
teepussit tai sokerit. 
Lasermerkkauksella hieno logo kylkeen. 
Kantohihna sis. Korkeus 34 cm.  
Takuu 5 vuotta.

1,0 l  VA9562DQ
20 €/kpl
0,5 l VA9569DQ
18 €/kpl

yhdistelmät

DUO SEt 1,0 L  
– yHDIStELMÄpAkkAUS

Lahjapakkauksessa kaksi 
innovatiivista toisiaan 
täydentävää tuotetta: Duo 1,0 l 
termos (kahville) ja Mini-Duo 
120 ml teräspullo (maidolle). 
Pullojen 2 isoa ja 2 pientä kuppia 
tekevät tästä valmiin lahjaratkaisun 
juomien tarjoiluun. Takuu 5 vuotta.

Tuotenro: VA9611D

31 €/kpl

tOURING SEt pRO BAG 0,9 L  
– yHDIStELMÄpAkkAUS

Liikkuville ihmisille sopiva setti 
josta on moneen eri käyttöön. 
Kantohihnallisessa termoslaukussa 
0,9L luotitermospullo QuickStop® 
painonappikorkilla ja 2x0,4L auton/
veneen mukitelineeseen sopivaa 
juomakannellista termosmukia. Tyhjään 
termoslaukkuun mahtuu myös eväät, 
pari viinipulloa tai virvokkeet+makkarat. 
Takuu 5 vuotta.

Tuotenro: VA9600B

45 €/kpl

QuickStop® 0,3L – 0,75 L 
– LUOtItERMOkSEt

Korkealuokkaiset, sisäpinnoilta 
hygieenisiksi viimeistellyt 
luotipullot QuickStop® 
painonappikorkilla. Auki 
unohtunut painonappikorkki 
sulkeutuu automaattisesti 
kuppia kiinnitettäessä. 
Takuu 5 vuotta.

0,3 l  VA9550Q 
korkeus 20cm  

12 €/kpl
0,5 l  VA9555  
korkeus 27 cm  

13 €/kpl
0,75 l  VA9556Q  
korkeus 29 cm  

14 €/kpl

47

FOOD CONtAINER 1,6 L
Ruuan kuljettamiseen suunniteltu 
tilava termos. Kansi joka toimii syvänä 
lautasena. 
Sisällä kolme suljettavaa ruokarasiaa: yksi iso 
ja kaksi pientä. Tukeva kantokahva. Toimitetaan 
pahvisessa Isosteellahjapakkauksessa.

Vetoisuus 1,6 l. Setin kokonaiskorkeus 25,2 cm. 
Takuu 5 vuotta.

Tuotenro:  VA9681

27 €/kpl

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (22 %) eivätkä logomerkkausta.
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kEIttIÖ jA RUOkAILU

LIGHt My FIRE

Light My Fire huolehtii ympäristöasioista. 

Materiaalilaaduissa on huomioitu 

ekologisuus ja kierrätettävyys. Valmistus 

tapahtuu lähellä, ympäristöystävällisessä 

tehtaassa.  

•	 0-päästötehtaassa	ekologisesti 
 valmistetut ja ympäristöystävälliset  
 tuotteet.

•	 Pohjoismainen	design.

•	 Valmiiksi	suunnitellut	Plexituubit 
 tuotteiden tapahtumajakoon. 

•	 Raikkaita	ideoita	jakotuotteiksi	 
 (esim. kynien vaihtoehdoiksi).

•	 Made	in	Sweden.

48 Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (22 %) eivätkä logomerkkausta.
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SpORk tItANIUM – EXtREME AtERIN
Titaanista valmistettu lusikka-haarukka-
veitsi extremetyypeille. Äärimmäisen 
kestävänä ympäristöystävällinen, 
käytännössä ikuinen ja kevyt. 
Lentokoneosien valmistusstandardien mukaisesti 
tehty. Korroosiovapaa, eimagneettinen ja 
hypo allerginen eli ei aiheuta yliherkkyyttä 
nikkelin ja sinkin tapaan. Sulamispiste +1300 
°C. Konepestävissä. Pituus 17 cm. Toimitetaan 
pahvipakkauksessa. Niille, joille halutaan antaa 
ehdottomasti parasta. Tällaista ei ole muilla.

Tuotenro: 40241110

13 €/kpl

Aterimet ja ottimet

SpORk O – AtERIN 
Spork Original lusikka-haarukka-
veitsi on innovatiivinen jakotuote, joka 
soveltuu kaikille ikään ja sukupuoleen 
katsomatta. Kannustaa pysymään 
erossa kertakäyttökulttuurista. Nyt 
tilattavissa myös kolmessa eri kokoisessa 
plexituubissa. 
Konepesun ja kuumuuden kestävää, teflonystävällistä 
kierrätettävää materiaalia. Postitukseenkin sopiva 
koko: pituus 17 cm, korkeus 2 cm. Saatavissa myös 
irtotuotteena halutun värisenä logollanne merkattuna. 

Outdoor Plexituubit 
60 kpl 40244071 99 €/tuubi
200 kpl  40244070 320 €/tuubi
800 kpl 70608500 1470 €/tuubi

Saatavissa myös irtotuotteena

1,70 €/kpl

UUDET LÄPIKUULTAVAT VÄRIT!
Spork O trans.blue  40241800 
Spork O trans.green  40241600
Spork O trans.orange 40241700 
Spork O trans.pink  40241900

Perusvärit:

4024väri

SpORk EXtRA-MEDIUM  
– AtERIN

Keskikokoinen lusikka-
haarukka-veitsi, joka 
sopii kokonsa puolesta 
kovemmankin nälän 
taltuttamiseen.
Konepesun ja kuumuuden 
kestävää, teflonystävällistä 
kierrätettävää materiaalia.  
Pituus 20 cm, korkeus 2 cm. 
Saatavissa myös irtotuotteena, 
logollanne merkattuna ja  
halutun värisenä.

Plexituubi 160 kpl Spork XM 
(korkeus 25 cm)
Springtime 40255070

320 €/tuubi
Saatavissa myös  
irtotuotteena 

2,50 €/kpl

SpORk  LONG  
– SALAAttIOtIN

Pitkä Spork, joka toimii 
pöydässä trendikkäänä 
tarjoiluastian ottimena 
tai kokkauksessa grilli-
välineenä, kauhana sekä 
pannu- ja wokkiruokien 
käsittelyssä. Hyvä lisä myös 
muihin lahjasetteihin. 
Konepesun ja kuumuuden 
kestävää, teflonystävällistä, 
kierrätettävää materiaalia.  
Pituus 25 cm, korkeus 3 cm.

Plexituubi 100 kpl Spork Long 
(korkeus 20 cm)
UUDET LÄPIKUULTAVAT VÄRIT!
Redhawk  40265170

290 €/tuubi
Saatavissa myös  
irtotuotteena 
3,20 €/kpl

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (22 %) eivätkä logomerkkausta.
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SpILL FREE CUp 0,3L – kUkSA 
Uusi juomakuksa josta nesteet ei 
läiky. Valmistettu kierrätettävästä 
materiaalista. Juomakansi ja mittaviivat

Tapahtumiin jokaiselle oma kuksa, 
näin kannustamme pysymään erossa 
kertakäyttökulttuurista.

Konepestävä, kelluu. Korvakkeen ansiosta  
sopii myös kuumille nesteille. Kannen 
katoamisen estävä remmi.

Punainen 40233000
Sininen  40233100
Keltainen  40233200
V.vihreä  40233300 

4,80 €/kpl

tulukset

Ulkoilutuotteettalousrasiat

MEAL kIt – AStIASARjA
Uudenaikainen sarja, joka tekee 
ruokailusta helppoa niin työpaikalla kuin 
luonnossakin. Kaikki osat pakkautuvat 
käytännöllisesti sisäkkäin.
Pohjan syvä lautanen ja kannen matala lautanen 
muodostavat yhdessä kuljetusrasian ja erillään 
ne toimivat ruokailukulhoina. Mittaviivallinen 
kuksa juomakannella, leikkuulauta siivilällä ja 
Spork Original aterin tekevät setistä täydellisen. 
18 cm/sivu, korkeus 6 cm.

Pink  40223500 
Orange 40223600
Black 40222000
Red 40223000
Yellow 40223200
Blue 40223100
Green 40223300
Dark Green 40222500

16 €/kpl 

LUNCH BOX – LOUNASRASIA
Lounas helposti mukaan työpaikalle 
ja nauttiminen  
hoituu samoista astioista.  
Kansi toimii matalana ja pohja syvänä 
lautasena. Spork Original aterin valmiiksi 
sisällä. 18 cm / sivu, korkeus 6 cm. 

Pink  40213500 
Orange 40213600
Black 40212000
Red 40213000
Yellow 40213200
Blue 40213100
Green 40213300
Dark Green 40212500

9,90 €/kpl

SpICE BOX – MAUStERASIA
Uusi innovatiivinen tapa 
viedä mausteet, lääkkeet tai 
pikkutarpeet mukaan matkalle 
ja työpaikalle. Hieno lisä muihin 
liikelahjasetteihin. Sopii myös 
MealKit -astiasarjan sisään.
Kolme lokeroa ja ilmatiivis kansi, 
suljettavat sirotinreiät kulmissa. 
Mausteet eivät sisälly hintaan.

Plexituubi 40 kpl (korkeus 18 cm)

Outdoor:  40274010 
Urban:  40275370

260 €/tuubi
Saatavissa myös irtotuotteena

6,50 €/kpl
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tulukset

Ulkoilutuotteet

FIRE FORk – MAkkARAtIkUN pÄÄ
Uusi tapa käristää makkarat takan 
ääressä ja ulkotulilla. Lukittuu keppiin 
tai puutikkuun. Piikkien suojakotelossa 
uusi kiinnityspiste. Näin FireForkit 
voidaan kiinnittää esimerkiksi 
kaulanauhaan.   
Saatavissa myös irtotuotteena ja halutun 
värisenä. Kaulanauha ei sisälly hintaan.

Plexituubi 36 kpl: 30204070 (korkeus 21 cm)

175 €/tuubi
Plexituubi 80 kpl: 30204071 (korkeus 18 cm)

320 €/tuubi 

Yksittäin: 3020väri

4,90 €/kpl

SEAt pAD  
– IStUINALUNEN

Ahteria hemmotteleva 
istuinalunen, jonka päällä 
vesi ei pysy! Ratkaisu 
moniin ongelmiin: kovuus, 
kylmyys, kuumuus, märkyys ja 
liukkaus. Konserteista picnicille tai 
renkaanvaihtoon. Pitää myös juomat 
kylminä tai kuumina.
Shark Skin neopreenia. Sis. rullauslenkin  
ja ripustus karabiinin. 55 x 60 cm.  
Design by Joachim Nordwall.

Punainen  30403010
Musta  30402010

11 €/kpl

FIRE StEEL®  MINI  
– pIENEt tULUkSEt 
Tuottaa ympäristöystävällisesti 
n. 3000°C kipinöitä, toimii hyvin 
myös märkänä. Kirkas kipinä, 
toimii myös hätäsignaalina. 
Minikokoinen “give away” versio 
alkuperäisestä FireSteel® tuluksesta. 
Kesto n. 1500 sytytyskertaa.  
Kokonaispituus 6 cm.  
Made in Sweden.

Tuotenro: 10133610

4,10 €/kpl

FIRE StEEL®  SCOUt  
– tULUkSEt

Original FireSteel® tuottaa 
3000°C kipinöitä ja sytyttää 
tulen ympäristöystävällisesti 
muutamalla raapaisulla 
vaikeissakin sääoloissa. 
Kesto n. 3000 sytytyskertaa.  
Kokonaispituus 8 cm. Made in 
Sweden.

Jalopuisella kahvalla: 10111010 

11 €/kpl
Punaisella kahvalla: 10113010
(Myös sinisellä, keltaisella ja 
vihreällä kahvalla tilauksesta.)

9 €/kpl

FIRE StEEL®  ARMy  
– ISOt tULUkSEt

Järein tulusmalli jolla tulen 
tekeminen on helpointa. Tuottaa 
3000°C kipinöitä ja sytyttää tulen 
ympäristöystävällisesti muutamalla 
raapaisulla vaikeissakin sääoloissa. 
Kesto noin 10 000 sytytyskertaa.  
Kokonaispituus10 cm. Made in Sweden.

Jalopuisella kahvalla: 10101010 

14 €/pkt
Mustalla kahvalla: 10102010

13 €/pkt

SL3 FIRE StEEL®  
– SELVIytyMISVEItSI 

Yhdellä kädellä avattava 
ToolLogic® taittoveitsi, jossa 
Fire Steel® -tulukset, äänekäs 
turvapilli ja pimeässä hohtava 
rannelenkki, joka auttaa 
pimeällä löytämään veitsen 
vaikka repusta.
Taskuklipsi.  
Japanilainen SEKIterä 8 cm. 

Tuotenro: 20122010

40 €/kpl

» »
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StARWINGS

Italialainen Starwingsin muotoilupaja on 

tyylikkyyden toinen nimi. Kiiltävät, upeat pinnat, 

pelkistettyä pohjoismaiseen makuun  

istuvaa muotokieltä ja hienostunutta viimeistelyä. 

Varma lahjavalinta, josta nautitaan vuosia.

Nahkasetit

kEIttIÖ jA RUOkAILU

52 Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (22 %) eivätkä logomerkkausta.
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jalopuulahjasetit

Nahkasetit

LEAtHER CASE WINE SEt  
– NAHkASyLINtERI

Tyylikäs pyöreä nahkasylinteri, jossa 
tarvittavat välineet viinipullon avaamiseen, 
tarjoilemiseen ja lyhytaikaiseen 
säilyttämiseen. 
Kapselileikkurilla korkki esiin, sitten ruuvi korkkiin 
ja räikällä ylös. Tippakaulus pullonkaulaan ja 
pöytäliina pysyy siistinä. Lopuksi aromit säilyttävä 
kromikorkki paikoilleen jotta nautintoa voi jatkaa 
seuraavaan päivään. Korkissa käytännöllinen 
vapautuspainike.   

Tuotenro: ST2041

29 €/kpl

LEAtHER ELEGANt WINE SEt  
– VIINIpULLOSALkkU

Nahkasalkku jonka lopullisen lahja-arvon voit 
itse määrittää valitsemalla siihen mieleisen 
viinin. Salkussa tarvittavat välineet viinipullon 
avaamiseen, mittaamiseen, tarjoilemiseen ja 
lyhytaikaiseen säilyttämiseen. 
Sommelier korkkiruuvilla hoituu avaaminen vaivattomasti. 
Lämpömittarilla tarkistat että tarjoiluhetki on oikea. Tippa
kaulus pullonkaulaan ja kaatonokka paikoilleen, jolloin 
pöytäliina pysyy siistinä. Lopuksi kartiokorkki paikoilleen, 
jos jotain jää jäljelle. Viinipullo ei sisälly salkkuun.

Tuotenro: ST2031

36 €/kpl

CONNOISEUR  – jALOpUINEN LAHjASEttI
Viininystävän toivelahja, josta löytyy kaikki. 
Korkkiruuvi, lämpömittari, kapselileikkuri, kaatonokka, kauluspanta, 
viinipullon pöytäteline ja 2 x ilmatiivis, aromit säilyttävä korkki sekä viinille 
että kuohuviinille. Laatikko: 37 x 20 x10 cm. Paino 2,2 kg ilman viinipulloa.

Tuotenro: ST2040

77 €/kpl
SOMMELIER  
– jALOpUINEN LAHjASEttI

Anna viinitarvikkeet tyylillä, 
lahjalaatikossa jossa niitä voi 
myös säilyttää. 
Lahjalaatikossa kapselileikkuri, 
viinipullonavaaja, lämpömittari ja 
ilmatiivis, aromit säilyttävä korkki. 

Laatikko: 20 x15 x 6 cm. Paino 770 g.

Tuotenro: WG01

29 €/kpl

LEAtHER  
– jALOpUINEN LAHjASEttI

Vaikuttavaa sisältöä.  
Nyt matin täyttämisestä  
on tehty helppoa ja siistiä. 
Upeassa lahjalaatikossa 
nahkapintainen taskumatti 
saranakorkilla, snapsilasit  
kahdelle ja täyttösuppilo. 

Tilavuus 1,8 dl.

Tuotenro: B1743

40 €/kpl

GOLF  
– jALOpUINEN LAHjASEttI

Peliä parantava pakkaus.
Upeassa lahjalaatikossa matti,  
jossa tiit, merkkausnastat ja 
tiihaarukka, kaksi snapsilasia 
ja suppilo jolla täyttäminen on 
helppoa. Tilavuus 1,8 dl.

Tuotenro: B1741

39 €/kpl
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juomalasittaskumatit

SCREEN – tASkUMAttI
Ikkuna uuteen maailmaan 

”tankkaustilanteen” 
tarkistukseen. Mahtuu 
huomaamattomasti povi-
taskuun.
Kääntöpuolella suuri logo
merkkausala. Logo voidaan tehdä 
myös laserilla lasin läpi matin 
sisään. Halkaisija 9 cm. Paksuus 
vain 2,5 cm.

Tuotenro: B1600

13 €/kpl

RONDO – tASkUMAttI + SNApSILASI
Käytännöllinen yhdistelmä jolla onnistuu 
niin juoman kuljettaminen  
kuin nautiskelu.
Litteä 2,4 dl taskumatti, jonka keskiössä 
snapsilasi. Nppärä kiinnittää karabiinihaalla 
vaikkapa vyölle. Halkaisija 11 cm. Paksuus 3 cm.

Tuotenro: B02

14 €/kpl

kLASSICO – tASkUMAtIt
Pieni, hyvin povitaskuun 
istuva kaareva matti joka on 
huomaamaton.
Käytännöllinen saranakorkki,  
joten se ei huku. 1,5 dl.

Kiillotettu teräs  B605

Matta teräs  B225

8,90 €/kpl
Tilava hyvin povitaskuun istuva 
kaareva matti. Käytännöllinen 
saranakorkki, joten se ei huku. 
2,1dl.

Kiillotettu teräs B606

Matta teräs B227

9,70 €/kpl

EDISON – tASkUMAttI + SUppILO
Loistava lahjaidea joka on helppo 
esitäyttää suppilon avulla. 
Kiinnitys hakasella vaikkapa vyölenkkiin.  
0,7 dl. Toimitetaan lahjalaatikossa.

Tuotenro: B2251

9,80 €/kpl

Logo lasermerkkauksella matin sisään!
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juomalasit

tELESkOOppISNApSILASI 0,6 dl
Taskuun mahtuva, litteä napsujen 
mahdollistaja jonka kanteen saa 
hienosti logon.
Tilavuus 0,6 dl, halkaisija 5 cm, korkeus 
suljettuna 2 cm. Sopii postitettavaksi.

Tuotenro: B397

6,50 €/kpl

tELESkOOppIjUOMALASI 1,4 dl
Tilaihme joka kulkee mukana 
cordura- vyökotelossa. 
Kertakäyttökulttuuria 
 vastustavien juomalasi.
Tilavuus 1,4 dl. Halkaisija 6,5 cm.

Tuotenro: B394

8,10 €/kpl

SNApSILASISEttI
Kavereille kans! Kompakti 
vieraanvaraisen pakkaus.
Neljä kiillotettua teräspikaria 
ylellisessä nahkakotelossa. 
Tilavuus 0,35dl.

Tuotenro: B398

8,90 €/kpl

55Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (22 %) eivätkä logomerkkausta.
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SWISS ADVANCE

Liikkuvan kokin särkymättömät toivelahjat. 

Kokattiinpa hyisillä järven jäillä tai kesäisellä 

piknikillä. Tuotteet ovat syntyneet pitkällisen 

testaamisen ja kehityksen tuloksena.

•	 Tuntuu	kädessä	hyvältä.

•	 Ikuinen	takuu.

•	 Sirottimien	kosteuslukko	säilyttää		
 mausteet aromikkaina ja herkullisina.

•	 Luo	antavasta	yrityksestä	vahvaa			
 laatumielikuvaa.

56 Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (22 %) eivätkä logomerkkausta.
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CLASSIC SHAkER  
– MAtkASIROtIN

Trendikäs matkasirotin, joka pitää 
sisällön maukkaana ja kuivana. 
Kahden hengen tarpeet kahden viikon 
reissulle. Sopii vaikka käsi laukkuun.
Iskun ja kosteudenkestävä, mausteet 
pysyvät paakkuuntumattomina. Voidaan 
postittaa tavallisessa kirjekuoressa. Ikuinen 
takuu. Made in Switzerland. 

Salt+Pepper  Suola ja pippuri. 
Tuotenro:  111 000

Herbs+Pepper – Yrttimauste ja pippuri
Tuotenro:  141 000

Milk+Sugar – Sokeri ja maidoke
Tuotenro:   131 000

Sugar+Chocolatepowder   
– Sokeri ja suklaapulveri 

Tuotenro: 151 000

16 €/kpl

FEAtHER LIGHt SWISS kNIVES  
– VEItSEt

Mikä on yksi tärkeimpiä varusteita ruuan 
valmisteluun? Vastaus on terävät veitset.  
Uudet Feather Lightit on ehkä maailman 
kevyimmät veitset ja suunniteltu nimenomaan 
ruuan valmisteluun liikkuville ihmisille. 
Pakkauksessa kaksi veistä: sileäteräisellä veitsellä 
hoituu leivän voitelu, sahalaitateräisellä viipaloit 
tomaatit tai kuorit omenan. Päädyt pyöristetty 
turvallisuuden varmistamiseksi. Terä Solingen terästä.  
Paino 14 g. Ikuinen takuu. Made in Switzerland. 

Tuotenro: 401 000 

12 €/pakkaus

QUENCH BOttLE  
– jUOMApULLO 0,7 L

Nestetasapainon huolehtiminen TYKY-
projektien tavoitteiden saavuttamisessa 
on tärkeää. Quench Bottle on 
täydellisen puhtaana pysyvä uusi, kevyt 
janonsammuttaja joka on tehty yhdestä 
ainoasta metallikappaleesta. 
Raikas kuosi.
Pullon erikoisuus on suuaukon kierre, joka on 
tehty suoraan metallirunkoon. Näin on saatu 
pois kaikki saumat ja kolot, joihin lika ja bakteerit 
voisivat tarttua. Täyttä alumiinia, sisäpuoli 
pinnoitettu. Korkeus 23 cm. Paino 170 g.  
Made in Germany. Saatavissa tilauksesta  
myös kokovalkoisena.

Tuotenro: 606 000 

13 €/kpl

CRyStAL SHAkER – pÖytÄSIROtIN
Laatua henkivä maustesirotin joka tuo 
designia ja tyyliä pöytään. Toimitetaan 
esitäytettynä korkealuokkaisilla mausteilla, 
joilla herkullisten tarjoomusten viimeistely 
onnistuu.  
Kosteuslukkokansi avattavissa ja suljettavissa 
yhdellä kädellä. Mausteen määrä helppo tarkistaa. 
Valmistettu parhaista saatavilla olevista iskun
kestävistä materiaaleista. Korkeus 13 cm.  
Ikuinen takuu. Made in Switzerland. 

Crystal Shaker Salt 

Tuotenro: 210 000 

15 €/kpl
Crystal Shaker Pepper 

Tuotenro: 220 000

15 €/kpl
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WENGER – SWISS ARMy kNIFE

Aito Sveitsin armeijan taskuveitsi on synonyymi monitoimisuudelle 

ja tarkkuustyölle ja imago tunnistetaan maailmanlaajuisesti. Wenger 

perustettiin vuonna 1893 Delémontissa, Sveitsin Juravuoristossa, missä 

tehdas sijaitsee edelleen. Yritys kehitti alun perin sen muodon ja tyylin, 

millaisina Sveitsin armeijan taskuveitset nykyäänkin tunnetaan. 

Aika kuitenkin kuluu ja ergonomian opit ovat siirtyneet myös tälle 

perinteisenä pidetylle alalle: Wenger esitteli uudet täydellisesti käteen 

istuvat Evolution kahvalla varustetut veitset vuonna 2006.  

Nyt on aika siirtyä jälleen eteenpäin ja esitellä veitsenkäyttäjille 

UUttA: Koko malliston kattavat 2010 malliston EvoGrip kahvat, jotka 

hyvän otteen tarjoavina lisäävät turvallisuutta, eivät luista kädestä ja 

näyttävät hyvälle. Tervetuloa uudenlaisten veitsien maailmaan.

58

•	 Aito	Swiss	Army	Knife	–	Made	in	Switzerland.

•	 Luo	lahjan	antavasta	yrityksestä	 
 vahvaa laatumielikuvaa.

•	 Lahjoja,	jotka	eivät	jää	pöytälaatikkoon

•	 Pitkän	elinkaaren	tuote,	logonne	pysyy	 
 näkyvissä pitkään.

•	 Valmiit	lahjaratkaisut	upeissa	laatuimagoa		
 luovissa lahjapakkauksissa: anna lahja,  
 älä pelkkää tuotetta.

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (22 %) eivätkä logomerkkausta.
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Monitoimityökalut

taskuveitset

RANGER GRIp 179  
– VAELLUSVEItSI 

Uudenlainen työkalu metsälle, 
kalaan, piknikille tai retkelle. 
Hyvin kädessä istuva turvallinen, 
lipsumaton Grip-kahva ja rajun 
leikkuuvoiman tarjoava turvaterä. 
7 toimintoa, mm. yhdellä kädellä avattava 
turvalukittuva terä ja korkkiruuvi. Pituus 
suljettuna 13 cm. Toimitetaan hienossa 
metallisessa lahjapakkauksessa.  
Väri: tummanvihreä. Saatavissa tilauksesta 
myös punaisella kahvalla.

Tuotenro: 1.077.179.8213.X

34 €/kpl

EVOLUtION 63 tWIStER  
– LINkkUVEItSI

Erittäin ohut taskuun sopiva aito Sveitsin armeijan taskuveitsi 
Evolution kahvalla. Sopii myös hyvin picnic-setin täydentäjäksi ja 
luo vahvaa laatumielikuvaa.
Pituus suljettuna 85 mm. Toimitetaan  
hienossa metallisessa lahjapakkauksessa.

Tuotenro: 1.063.049.300X

12 €/kpl

EVO GRIp 10  
– LINkkUVEItSI

Aito Sveitsin armeijan taskuveitsi 
uudella pitävän otteen tarjoavalla 
Evo Grip-kahvalla. 
Veitsi, pullonavaaja, tölkinavaaja, 
ruuvari, kynsiviila, naskali, korkkiruuvi, 
hammastikku, pinsetit ja kiinnitysrengas. 
Pituus suljettuna 85 mm. Toimitetaan 
hienossa metallisessa lahjapakkauksessa.

Tuotenro: 1.010.009.821.X

24 €/kpl

RANGER GRIp 74 MULtI-tOOL  
– MONItOIMItyÖkALU

Uudenlainen monitoimityökalu 
”käänteentekevillä” jousitetuilla 
pihdeillä. Todellinen työkalu niille, 
jotka nauttivat käsillä tekemisestä. 
Ei lipsu kädestä, Grip-kahvassa 
todella pitävä ote, vaikka kätesi  
olisi märkä.
10 toimintoa, mm. turvalukittuva 
veitsenterä, tehokkaat sivuleikkurit 
ja korkkiruuvi. Toimitetaan hienossa 
metallisessa lahjapakkauksessa.

Tuotenro: 1.077.074.821.X

73 €/kpl
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Avaimenperäveiset

DUO EVOLUtION 81  
– CARAN d’ACHE LAHjACOMBO 

Upea lahjapakkaus, jossa sveitsiläinen 
Caran d’Ache kuulakärkikynä ja Wenger 
Evolution 81 avaimenperälinkkuveitsi. 
Sopii sekä miehille että naisille.
Avaimenperälinkkuveitsessä mm. itseteroittuvat 
sakset ja yleisimmin käytettävät terät, pituus 
suljettuna 65 mm. 

Tuotenro: 6.085.081.300

39 €/kpl

NAIL CLIp 581 tRAVEL  
– AVAIMENpERÄLINkkUVEItSI

Nail Clip saatavana myös matkamallina, 
jossa veitsi on korvattu pienellä 
silmälasiruuvarilla. 
Pituus suljettuna 65 mm. Toimitetaan 
metallisessa lahjarasiassa.

Umpipunainen:  1.581.011.300.X

22 €/kpl

EVO GRIp yELLOW 18  
– LINkkUVEItSI

Aito Sveitsin armeijan taskuveitsi 
uudella pitävän otteen tarjoavalla Evo 
Grip -kahvalla. Työkaluominaisuuksia 
korostettu korvaamalla korkkiruuvi 
ristipääruuvarilla.
Veitsi, itseterottuvat sakset, pullonavaaja, 
tölkinavaaja, ruuvari, kynsiviila, naskali, 
ristipäämeisseli, hammastikku, pinsetit 
ja kiinnitysrengas. Pit. suljettuna 85 mm. 
Toimitetaan metallisessa  
lahjapakkauksessa. 

Tuotenro: 1.018.009.822.X

34 €/kpl

kEIttIÖ jA RUOkAILU
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EVO GRIp 14 – LINkkUVEItSI
Aito Sveitsin armeijan taskuveitsi uudella pitävän otteen  
tarjoavalla Evo Grip-kahvalla ja saksilla joiden käyttökelpoisuus  
on vertaansa vailla. 
Veitsi, itseteroittuvat sakset, pullonavaaja, 
tölkinavaaja, ruuvari, kynsiviila, naskali, 
korkkiruuvi, hammastikku, pinsetit ja 
kiinnitysrengas. Pituus suljettuna 85mm. 
Toimitetaan hienossa metallisessa 
lahjapakkauksessa.

Tuotenro: 1.014.009.821.X

30 €/kpl
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EVOGRIp 81 LEADER  
– AVAIMENpERÄLINkkUVEItSI

Upeasti viimeistelty avaimenperä 
uusilla EvoGrip turvakahvoilla. 
Itseteroittuvat sakset ja yleisimmin 
käytettävät terät.
Pituus suljettuna 65 mm. Toimitetaan 
metallisessa lahjarasiassa. Saatavissa 
tilauksesta myös halutun värisillä 
kahvoilla, jolloin minimitilaus 50 kpl.

Tuotenro: 1.081.011.821X 

26 €/kpl

NAIL CLIp 580  
– AVAIMENpERÄLINkkUVEItSI

Avaimenperä, jota voi kuljettaa päivittäin mukana 
ja jolla voit pitää kynnet siisteinä. Nyt uudet mallit 
EvoGrip turvakahvalla ja Soft Touch ”ihon tuntuisella” 
mustalla business-style kahvalla. 
Kynsileikkuri, viila, sakset, veitsi, kynnenalusen puhdistaja, 
hammastikku ja pinsetit. Pituus suljettuna 65 mm. Toimitetaan 
metallisessa lahjarasiassa. 

Uudet erikoismallit:

Nail Clip EvoGrip:  1.580.011.821.X 
Nail Clip Soft Touch:  1.580.011.814.X 

27 €/kpl
Vakiomallit:

Sky blue:  1.580.011.405.X 
Apple green:  1.580.011.407.X 
Violet:  1.580.011.423.X 
Pink:  1.580.011.424.X 
Umpipunainen:  1.580.011.300.X

22 €/kpl
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tEkNIIkkA

INFINItER

Laserosoitin auttaa tärkeiden asioiden 

korostamisessa ja luo myös esityksen 

toteuttavasta yrityksestä vakuuttavan ja 

toimivan mielikuvan. Kaikki InfiniterTM 

tuotteet täyttävät CE EN 608251 sekä  

USA FDA laserstandardit. 

•	 Tehokkuutta	esittämiseen.	

•	 Testatut	ja	standardit	täyttävät		 	
 turvalliset tuotteet.

•	 Takuu	2	vuotta.

•	 Teknologiaa,	joka	osoittaa	lahjan		 	
 antajan olevan ajan hermolla.

62 Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (22 %) eivätkä logomerkkausta.
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LR6 GREEN LASER  
– kAUkO-OSOItIN

Uusin työkalumme PowerPoint 
esitysten pitäjille. USB 
vastaanotintikun voi muuttaa 
muistitikuksi syöttämällä siihen 
MicroSD muistikortin (ei sis.). Näin 
esitys kulkee helposti mukana. 
Kirkas vihreä laserosoitin, jolla 
erottuu. 
Toimintasäde 10 m. Multimediaesitysten 
ohjauspainikkeet ja integroitu hiiri. Mitat 
165 x 24 x 11 mm. Paino 90 g. 2 x AAA 
paristoa sisältyy hintaan. Toimintaaika 
6–70 h. Toimitetaan lahjapakkauksessa.

Tuotenro: LR6

113 €/kpl

Langattomat kauko-osoitinlaserit
Ep1 BLUEtOOtH EXpRESS CARD  
– kAUkO-OSOItIN

Luottokorttikokoinen moderni 
kauko-osoitin joka toimii ilman USB 
vastaanotinta. Suunniteltu niille jotka 
haluavat kuljettaa osoitinta aina mukana, 
soveltuu säilytettäväksi lompakossa tai 
läppärin Express Card kolossa. 
Toimintasäde 10 m. Integroitu laserosoitin ja 
multimediaesitysten ohjauspainikkeet. Mitat 
75 x 54 x 5 mm. Toimii CR2032 nappiparistolla, 
joka sisältyy hintaan. Toimintaaika 6 h. Vaatii 
tietokoneen, jossa Bluetooth. Toimitetaan 
kuplapakkauksessa.

Tuotenro: EP1

65 €/kpl

LASER MOUSE pLUS  
– LASERSOItINHIIRI  
Moderni käyttölahja, jollaista 
saajalla ei varmasti ole ennestään. 
Voit ohjata PowerPoint-esityksiä 
hiiren pohjan napeilla langattomasti. 
Toimii myös langattomana hiirenä. 
Suunniteltu kuljetettavaksi mukana 
kannettavan tietokoneen salkussa.
Toimintasäde 10 m. Tarkka laserhiiri, 
laserosoitin, multimediaesitysten 
ohjauspainikkeet ja valaistu LCD 
infonäyttö. Näyttää jäljellä olevan 
esitysajan värinähälytyksellä. Sisältää  
2 x AAAsormiparistoa ja Cordura 
säilytyskotelon. Paloaika 50 h. 

Tuotenro: LPM1

65 €/kpl

LR5 – IR kAUkO-OSOItIN
Laserosoitin, jolla voit helposti ja 
langattomasti ohjata PowerPoint -esityksiä. 
Toimii IR säteellä 15 m asti. Pöytätelineenä toimiva 
IR vastaanottoyksikkö vaatii suoran näköyhteyden 
telineen ja osoittimen välille. Kirkas LED ilmoittaa 
yhteyden toimimisesta osoittimen kanssa. 
Integroidulla laserosoittimella osoitat esityksen 
tärkeät kohdat. Helppokäyttöinen, ei vaadi ajureita. 
Paloaika 10 h. Sisältää 2 x AAAsormiparistoa. 

Tuotenro: LR5

23 €/kpl
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tEkNIIkkA

AVAIMENpERÄLASER
Messinkirunkoinen laadukas 
laser sormenjälkiä hylkivällä 
mattakromipinnoitteella. Nopea 
avaimenperäkiinnitys vaikka vyölenkkiin. 
Paloaika 2 h. Pit. 7 cm. Sisältää 3 x SR44
nappiparistoa. Toimitetaan pahvisessa 
lahjapakkauksessa.

Tuotenro: 200650S

15 €/kpl

Laserosoittimet

GREEN LASER 2000 AAA
Harvinainen vihreä teholaser tekee 
esityksestä erilaisen, tehokkaampi kuin 
yksikään punainen laser. Ylellinen lahja 
tyylikkäässä metallisessa lahjarasiassa. 
Kantama 1 km, näkyy myös kirkkaissa 
olosuhteissa. Taskuklipsi. Runko anodisoitua 
lentokonealumiinia. Pituus 16 cm. Paloaika 4 h. 
Sis. 2 x AAAsormiparistoa. 

Tuotenro: 2000532

89 €/kpl

AAA – LASEROSOItIN 
Aktiiviselle käyttäjälle erittäin kirkas, 
metallirunkoinen laserosoitin. 
Taskuklipsi. Pitkä 40 h paloaika. Pituus 14 cm. 
Sisältää 2 x AAAsormiparistoa. Toimitetaan 
muovisessa lahjapakkauksessa.

Musta 100650BPE

Hopea 100650SIPE

19 €/kpl

Monitoimilaserosoittimet

Xp3 – AVAIMENpERÄLASER
Pieni laserosoitin ja valkoinen LED valo. 
Paloaika 1 h. Pituus 6,5 cm. Sisältää 4xLR41nappipariston.  
Toimitetaan ikkunallisessa lahjapakkauksessa, josta osoittimeen  
laitettava logomerkkaus näkyy läpi.

Tuotenro: XP3650

13 €/kpl

XpV LED – MONItOIMIkyNÄLASER
Laserosoitin, kuulakärkikynä, PDA-
kämmenmikron kosketuskärki ja 
kirkasvalo LED-valaisin. 
Taskuklipsi. Paloaika  1 h. Pituus 15 cm.  
Sis. 4 x LR41nappiparistoa. Toimitetaan 
pahvisessa lahjapakkauksessa. Musta.

Tuotenro: XPV650B

17 €/kpl

pDA StyLUS – kyNÄLASER
Laserosoitin, kuulakärkikynä ja kämmenmikron 
kosketuskärki. Hillitty mattahopea. 
Taskuklipsi. Paloaika 0,5 h. Pituus 14 cm. Sisältää 
3 x LR41nappiparistoa. Toimitetaan metallisessa 
lahjapakkauksessa.

Tuotenro: 3P650

12 €/kpl

Ap – tELESkOOppILASER
Yli puolimetrinen teleskooppikarttakeppi, 
tehokas laserosoitin ja kuulakärkikynä 
yhdessä, taskuun mahtuvassa tuotteessa. 
Taskuklipsi. Pit. 14–54 cm. Paloaika 0,5 h.  
Sisältää 3 x LR41nappiparistoa. Toimitetaan 
metallisessa lahjapakkauksessa.

Tuotenro: AP650

15 €/kpl

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (22 %) eivätkä logomerkkausta.



MEM-DRIVE MINI RUBBER – USB MUIStIt
Kumipintainen iskunkestävä muistitikku, joka pysyy 
sormissa ja tuntuu jämäkältä. Vakioväri musta, kaikki 
muistikoot saatavissa tilauksesta 1–3 vk toimitusajalla 
myös punaisena, sinisenä tai valkoisena. 
Toinen puoli metallisuojuksesta kokonaan vapaa (25 x 13 mm) 
logomerkkaukselle. Yli 500 kpl erät tilauksesta myös ilman  
TakeMSlogoa. Postituspaksuinen magneettisulkeutuva 
lahjapakkaus tilattavissa mukaan.

1Gb musta TMS1GUMIR1R03 + lahjapakkaus TECPD5BPPB
2Gb musta TMS2GUMIR1R03 + lahjapakkaus TECPD5BPPB
4Gb musta TMS4GUMIR1R03 + lahjapakkaus TECPD5BPPB
8Gb musta TMS8GUMIR1R03 + lahjapakkaus TECPD5BPPB
16Gb musta TMS16GUMIR1R03 + lahjapakkaus TECPD5BPPB

kysy päivän hinta!

tAkE MS

Saksalainen TakeMS keskittyy kehittämään nopeita, helposti 

liikutettavia, luotettavia ja helppokäyttöisiä ratkaisuja, joilla 

tiedon säilyttäminen ja siirtäminen paikasta toiseen onnistuu. 

Laadun takeeksi tarjoamme pitkän takuun.

• 5 vuoden takuu.

• Suojausohjelmisto kaikissa     
 tuotteissa vakiona.

• Tarjoamme täydellisen      
 logomerkkaus- ja tiedostojen     
 esisyöttöpalvelun.

• Tilaustuotemallistossa runsaasti  
 vaihtoehtoja tämän kuvaston  
 ulkopuolella, juomatölkkimuisteista  
 lähtien.

MEM-DRIVE  USB MUIStIt, Leather
2Gb musta TMS2GULEA1M03    
4Gb musta TMS4GULEA1M03 
8Gb musta TMS8GULEA1M03 
16Gb musta TMS16GULEA1M03 

MEM-DRIVE  USB MUIStIt, Diamond
1Gb TMS1GUDIA1M05 
2Gb TMS2GUDIA1M05   
4Gb  TMS4GUDIA1M05   
8Gb TMS8GUDIA1M05   

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (22 %) eivätkä logomerkkausta. 65
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•	 10	vuoden	takuu.

•	 Täydellinen	varustelu	vakiona	 
 koteloista puhdistusliinoihin.

•	 Tilaustuotevalikoimassa	 
 poikkeuksellisen laaja mallisto:    
 ulkoilmakäytöstä opperaan.

tEkNIIkkA

BARSkA

Laatukiikareille on lukuisia 

käyttökohteita: Veneeseen, kotiin, 

mökille, autoon, retkelle, golfiin, 

konsertteihin, urheilutapahtumiin ja 

muihin kilpailuihin. Kuhunkin käyttöön 

on oma, juuri sitä tarkoitusta varten 

suunniteltu mallinsa, joka tarjoaa 

miellyttäviä katseluhetkiä silmiä 

rasittamatta. 

66 Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (22 %) eivätkä logomerkkausta.



67Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (22 %) eivätkä logomerkkausta.

•	 10	vuoden	takuu.

•	 Täydellinen	varustelu	vakiona	 
 koteloista puhdistusliinoihin.

•	 Tilaustuotevalikoimassa	 
 poikkeuksellisen laaja mallisto:    
 ulkoilmakäytöstä opperaan.

Barska Optics on kehittänyt 

tuotteita maailmanlaajuisen tuote

kehitystiimin voimin 15 vuoden ajan 

soveltumaan kaikkiin mahdollisiin 

tilanteisiin. Barska tarjoaa laadun 

lupauksena kaikille kiikareille  

10 vuoden takuun. 

taskukiikarit

LUCID – tASkUkIIkARIt
Pienikokoiset ja kevyet kumi pinnoitetut 
taskukiikarit edulliseen hintaan.  
Helppo jakaa lahjana. 
Vyökotelo, kaulanauha ja puhdistusliina sis. 
Merkkauspintaala 15 x 35 mm.

8x21 Tuotenro: AB10108

Pienempi suurennus, soveltuu liikkuvaan 
yleiskäyttöön. Pituus 9 cm.

13 €/kpl

10x25 Tuotenro: AB10110

Suuri suurennus, sopii tapahtumakiikariksi.  
Pituus 11 cm.

15 €/kpl

StyLE  
– ERGONOMISEt tASkUkIIkARIt

Käteen istuvasti muotoillut 
kumipinnoitetut, pienet ja 
käytännölliset taskukiikarit. 
Vyökotelo, kaulanauha ja puhdistusliina 
sisältyvät hintaan. Merkkauspintaala  
15 x 35 mm.

8 x21 Tuotenro: AB10212

Pienempi suurennus, soveltuu liikkuvaan 
yleiskäyttöön. Pituus 9,3 cm.

15 €/kpl

10x25 Tuotenro: AB10216

Suuri suurennus, sopii tapahtumakiikariksi. 
Pituus 11 cm.

16 €/kpl

BLUELINE GOLF 8x22 – MONOkULAARI
Kertoo reiän etäisyyden pelaajaan 
metriasteikolla. 
Vesitiivis, soveltuu ympärivuotiseen golfaukseen. 
Ruby täyspinnoitettu punainen linssi suojaa silmiä 
ja terävöittää kuvaa. Sisältää vyökotelon  
ja rannelenkin. Pituus 9 cm.

Tuotenro: AA10322

21 €/kpl

tIESItkÖ kIIkAREIStA?
Kiikari toimii toisin päin käytettynä myös 
suurennuslasina, jolla voit sytyttää nuotion 
auringon säteitä hyödyntäen.

Mitä kiikarin numeromerkinnät tarkoittavat?
Ensimmäinen numero kertoo suurennus
suhteen, jälkimmäinen linssin halkaisijan. 

Esimerkiksi 8x21 tarkoittaa että kiikari on 
8kertaisesti suurentava ja 21 mm linssillä va
rustettu. 8x suurentavat sopivat liikkuvaan yleis
käyttöön pitäen kuvan vakaana. 10x suurentavat 
tuovat katseltavan kohteen lähemmäksi ja vaa
tivat samalla vakaat kädet tai tasaisen alustan 
ettei kuva heilu.

Mitä suurempi linssin halkaisija, sitä valovoi
maisempi kiikari on ja sitä miellyttävämpi sillä 
on katsella pitkiä aikoja. Suuri linssi tuo muka
naan suuremman painon, joten yleisesti mu
kana kuljetettaviksi kiikareiksi valitaan malli,  
jossa linssi on alle 30 mm.
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tEkNIIkkA

keskikokoiset kiikarit

BLACkHAWk 8x32 Wp  
– VESItIIVIIt kIIkARIt

Valovoimainen unelmalahja 
metsästystä tai ulkoilua 
harrastavalle.
Vesitiivis, typpikaasutäytteinen, Twistcup 
kupit mahdollistavat käytön silmälaseilla 
ja ilman. Bak4 laatuoptiikka. 
Neopreenikotelo. Pituus 13 cm.  
Paino 560 g.

Tuotenro: AB10248

99 €/kpl

DEEp SEA 7x25 Wp – VENEILykIIkARIt
Veneilijöille ja vaativille ulkoilmakäyttäjille 
soveltuvat käytännöllisen kokoiset pienet 
laatukiikarit. 
Vesitiivis, typpikaasutäytteinen. Bak4 laatuoptiikka. 
7x suurennos mahdollistaa käytön myös 
liikuttaessa. Iskunkestävä. Vyökotelo, kaulanauha 
ja puhdistusliina sisältyvät hintaan. Pituus 11 cm. 
Paino 390 g.

Tuotenro: AB10460

46 €/kpl

ESCApE 7X50 – WIDE ANGLE VENEILykIIkARIt  
Valovoimaiset suuret laajakulmakuvan tuottavat 
yleiskiikarit vakaalla porroprismalla. 
Monipinnoitetut vihreät BK7 linssit. Kuljetuslaukku, 
pehmustettu kaulanauha ja puhdistusliina sisältyvät hintaan. 

Tuotenro: AB11244

65 €/kpl.

Digitaalikamerakiikarit

pOINt’N VIEW 8x22  
– DIGItAALIkAMERAkIIkARI

Ikuista huippuhetket ulkoilmakonserteissa 
ja yritystapahtumissa. Taskukiikari, jolla otat 
helposti kuvia ja tallennat videokuvaa.  
Mukana vyökotelo, CDromohjelma ja USBkaapeli. 
Optinen resoluutio 640x480. 2xAAA sormiparistot 
(ei sis.). 9x9x4cm. Paino 260 g. Kysy myös malleja, 
joissa TFTvärinäyttö, aina 5Mp asti! Takuu 2 vuotta.

Tuotenro: AB10184

73 €/kpl
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jEtFLASH™ V90 ELItE  
– USB tAIttOtIkkUMUIStIt

Erittäin pienet lifestyle-taittotikkumuistit, joissa 
kuljetat tiedot ja kuvat mukana kaulakoruna tai 
avaimenperänä. Sisältää monipuolisen ELITE-
ohjelmiston ja suojaussoftan. 
Todellinen lukunopeus 10 MB/sek ja kirjoitusnopeus 
3MB /sek. Toimitetaan lahjapakkauksessa. Paksuus 
vain 3 mm. Ikuinen takuu!

Kysy päivän hinta!

jEtFLASH™ V85 ELItE – USB MUIStIt
Täydellisesti kiillotettu muistitikku, jonka 
metallirunko kestää rajuakin kohtelua. 
Logomerkkaus voidaan tehdä laserilla 
metallipintaan ja kestää siinä tyylikkäänä 
ikuisesti.
Sisältää monipuolisen ELITEohjelmiston ja 
suojaussoftan. Todellinen lukunopeus jopa 20 MB /
sek ja kirjoitusnopeus 8MB/sek. Toimitetaan 
lahjapakkauksessa. Ikuinen takuu!

2Gb Sinisellä pannalla:  TS2GJFV85 
4Gb Harmaalla pannalla: TS2GJFV85
8Gb Kultapannalla:   TS4GJFV85
16Gb Oranssilla pannalla: TS4GJFV85 

Kysy päivän hinta!

tRANSCEND

Transcend on edelläkävijä ympäristöystävällisten, 

lyijyvapaiden elektroniikkakomponenttien ja tuotteiden 

kehitystyössä. Kaikki Transcendtuotteet ovat Green

tuotantoa ja lyijyvapaita RoHS ja WEEEstandardien 

mukaisesti.

MUIStA MUIStILLA 
Transcend on noussut kunnianhimoisel
la odotukset ylittä vällä laatutasollaan 
yhdeksi maailman suurimmista muisti
valmistajista. Muistituotteiden laatu on 
lahjamarkkinoilla erityisen tärkeässä  
roolissa yrityksen luotettavuuskuvan 
raken tamisessa. Asiakkaille tai henkilö
kunnalle annettavien muistien tulee 
olla arvokkaat tiedot pitkään säily ttäviä. 
Trans cend tarjoaa muisteilleen ikuisen 
materiaali ja valmistusvirhe takuun 
todis tuksena siitä, että tuotteet ovat 
parasta mitä markkinoilta löytyy. 

2Gb Helmiäispinta korulla 
TS2GJFV90P 

2Gb Hiilikuitupinta avainrenkaalla 
TS2GJFV90C

4Gb Spiraalikuvio avainrenkaalla  
TS4GJFV90C

4Gb Pizazz kultapinta korulla 
TS4GJFV90P 

8Gb Helmiäispinta korulla 
TS8GJFV90P  

8Gb Designpinta avainrenkaalla 
TS8GJFV90C  
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tEkNIIkkA

jEtFLASH™ V95 ELItE  
– USB LIUkUtIkkUMUIStIt

Nämä pianolakatut metallirunkoiset 
liukuliitinmuistit edustavat arvostusta ja 
tyyliä. Nahkainen kantohihna ja upotettu 
aito Swarovski-kristalli viimeistelee kauniin 
ulkoasun.
USBliitin, joka liukuu tikun sisälle suojaan.  
Sis. monipuolisen ELITEohjelmiston ja suojaussoftan. 
Todellinen lukunopeus jopa 20MB/sek ja kirjoitusnopeus 
8MB /sek. Toimitetaan lahjapakkauksessa. Ikuinen takuu!

4Gb Musta:   TS4GJFV95C
4Gb Punainen:  TS4GJFV95D 
8Gb Hiilikuitumusta:  TS8GJFV95C  
8Gb Hiilikuitupunainen:  TS8GJFV95D  

Kysy päivän hinta!

•	 Ikuinen	takuu	–	tiedon	tallentamisessa 
 luotettavuus on tärkeää. 

•	 Toimitetaan	valmiiksi	lahjapakkauksessa		 	
 salasanasuojaussoftan kanssa.

•	 Tarjoamme	täydellisen	logomerkkaus-	ja		 	
 tiedostojen esisyöttöpalvelun. 

•	 Transcendin	tuotteiden	kehitystä	ajaa 
 ympäristöteemat ja tiedonsiirtonopeuden   
 tavoittelu.

70 Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (22 %) eivätkä logomerkkausta.
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LISÄARVOA KAUNIILLA PAKKAUKSILLA

Useimmat kuvaston tuotteet toimitetaan 

valmiiksi pakattuina tai niiden mukana on 

helposti koottava lahjapakkaus. Merkki

tuotteen alkuperäispakkaus on myös 

tärkeä osa brandimielikuvaa.

Tämän kuvaston merkkituotteisiin 
saat yhteisösi logon tai nimikoinnin 
tyylikkäästi mukaan. Jokaiseen 
tuotteeseen on valittu sen materiaaliin 
parhaiten sopiva merkkausmenetelmä. 
Korkealaatuinen merkkaus on tärkeää 
lahjoittajayrityksen oman imagon 
kannalta. Sen varmistamiseksi tulee 
logooriginaalin olla tasoltaan hyvä 
ja sopivassa muodossa. Toimitamme 
merkattavat tuotteet suoraan 
merkkaustaloon.

Tyylikäs merkkaus

viimeistelee lahjan



maahantuonti, markkinointi ja lisätiedot: www.vandernet.com


