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VASTUUMME
Vinga of Sweden haluaa tehdä laadukkaita tuotteita ja
pakata ne tyylikkäästi. Tahdomme, että asiakas kokee
iloa käyttäessään tuotteitamme. Olemme sitoutuneet
valmistamaan tuotteemme ja pakkauksemme vastuullisesti.
Se tarkoittaa, että kumppanitehtaidemme tulee toimia
laillisesti, turvallisesti, oikeudenmukaisesti sekä huolehtia
työolosuhteiden kunnollisuudesta. Pyrimme aktiivisesti
löytämään ympäristöystävällisiä materiaaleja ja energiaa
säästäviä tuotantomenetelmiä. Teemme yhteistyötä seuraavien
järjestöjen kanssa ja meillä on niiden myöntämät sertifikaatit.

BSCI
BSCI (Business Social Compliance Initiative) on Euroopan
eettistä materiaalinhankintaa koskeva yhteiskunnallinen
valvontajärjestelmä. BSCI perustuu kansainvälisen työjärjestön
ILO:n työstandardeihin ja tukee tavarantoimittajien
yhteiskunnallisen toiminnan jatkuvaa parantamista. Sen
perimmäinen päämäärä on tulla sertifioiduksi sellaisilla
standardeilla kuin SA 8000 tai vastaavilla ja siten edistää
maailmanlaajuisesti kestäviä työolosuhteita tehtaissa.
BSCI-toimitaohjeet kattavat seuraavat alueet:
• Vaatimustenmukaisuus
• Työaika
• Korvaus
• Lapsityövoiman kieltäminen
• Pakkotyön ja kurinpitotoimenpiteiden kieltäminen
• Järjestäytymisvapaus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus
• Kaikkinaisen rotusyrjinnän kieltäminen
• Työterveys ja -turvallisuus
• Hallintajärjestelmät
• Ympäristöä ja turvallisuutta koskevat asiat
ISO 9001
ISO 9001:2008 -laatujärjestelmä on työväline yrityksille, jotka
haluavat harjoittaa tehokasta ja strukturoitua laatutyötä. ISO
9001 -vaatimukset on tarkoitettu kaikille yrityksille ippumatta
niiden koosta tai toimialasta. Laadunhallintajärjestelmän
tavoitteena on luoda laatutyölle suuntaviivat, niin että yritykset
pyrkivät jatkuviin parannuksiin ja palveluidensa ja tuotteidensa
laadun varmistamiseen.

ja että valmistus tapahtuu vastuullisesti sekä ympäristön että
sosiaalisen vastuun kannalta. Riippumaton tarkastaja kontrolloi ja
seuraa vaatimusten toteutumista vuosittain. Pyrimme siihen, että yhä
useampi tekstiilituotteemme saisi GOTS-merkinnän.

FAIRTRADE
Reilun kaupan sertifiointijärjestelmä on Fairtrade International
-järjestön (FLO) hallinnoima järjestelmä tuotteille, joiden
tuotanto noudattaa tiettyjä vaatimuksia ympäristöasioiden,
työvoiman ja sosiaalisen kestävyyden suhteen. Se pyrkii
parantamaan kehitysmaiden pienviljelijöiden ja suurtilojen
työntekijöiden asemaa kansainvälisessä kaupankäynnissä. Reilun
kaupan merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuotantoketju noudattaa
FLO:n Reilun kaupan kriteerejä,
ja merkin tarkoituksena on ympäristömerkkien tavoin vaikuttaa
kuluttajien ostopäätöksiin.

OEKO TEX
Oeko-Tex-standardi 100 on kansainvälinen tekstiilien testausja
sertifiointijärjestelmä. Standardi rajoittaa haitta-aineiksi määriteltyjen
tekstiilikemikaalien käyttöä. Riippumattomien tutkimuslaitosten
myöntämä sertifikaatti takaa, että tuotteessa ei ole haitallisia
torjunta-aine, raskasmetalli- tai formaldehydijäämiä

ISO 14001
Ympäristöjärjestelmä, joka auttaa meitä työskentelemään
systemaattisesti yrityksemme ympäristövaikutuksen
vähentämiseksi ja kustannustehokkaiden vaihtoehtojen
löytämiseksi. Näin voimme kehittää toimintaamme sekä
ympäristöystävällisemmäksi että tuottavammaksi. ISO 14001
-ympäristöjärjestelmän kansainvälisten standardien avulla
organisaatio pystyy identifioimaan ympäristövaikutuksensa
ja vähentämään sitä systemaattisesti. Standardi tarjoaa tukea
työssämme kehittäessämme työtapoja esimerkiksi energian
ja raaka-aineiden kulutuksen pienentämiseksi ja jätteiden ja
päästöjen määrän vähentämiseksi.

FTI - REPA
Vuonna 1994 on otettu käyttöön pakkauksia ja
pakkausmateriaaleja koskeva tuotevastuu. Tuotevastuu tarkoittaa
sitä, että tuotteen valmistajalla on ympäristövastuu, jonka mukaisesti
se on velvollinen huolehtimaan tuotteesta myös sen päädyttyä
loppukäyttäjälle. Yksittäisillä yrityksillä on mahdollisuus liittyä REPAjärjestelmään. Maksamalla REPA:lle pakkausmaksun yritys toimii
tuottajavastuun mukaisesti. Materiaaliyritys vastaa tällöin omista
tuotteistaan. Maksuilla rahoitetaan kierrätyspisteet, joihin kuluttaja
voi viedä pakkaukset kierrätystä varten.

GOTS
GOTS on lyhenne termistä Global Organic Textile Standard, ja sen
luonnonkuituja koskeva kansainvälinen ympäristömerkintä. Tämän
standardin avulla säännellään haitallisia aineita ja päästöjä koko
tuotanto- eli tavantoimittajaketjussa. Sertifiointi edellyttää, että kuidut
on viljelty luonnonmukaisesti EU-direktiivin edellyttämällä tavalla.
Koko prosessin aikana suoritetaan tarkkoja
tarkistustoimenpiteitä. Kaikissa valmistusvaiheissa huolehditaan
tarkoin ympäristöstä. Tämä sertifikaatti takaa, että tuotteet on
valmistettu vähintään 70–100-prosenttisesti luomumateriaalista
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Tested for harmful substances
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Every summer
has its own story

KYLMÄLAUKKU CLIFTON
Upea, täysin uudenlainen kylmälaukku, joka toimii tyylikkäänä ostos- ja pikniklaukkuna. Valmistettu
kivipestystä tukevasta 450 g/m2 puuvillakanvaasista. Olka- ja käsikantomahdollisuus. Tyylikkäät
yksityiskohdat viimeistelevät kokonaisuuden. Koko 37x30x23 cm. Pakattu muovipussiin.
Tuoten. 520805 sininen • 520806 ruskea • 520807 vihreä
Vähittäiskaupan SH € 55,50 (sis. alv 24%)
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KYLMÄLAUKKU CLIFTON II

KYLMÄLAUKKU CLIFTON MINI

Laadukas ja tyylikäs kylmälaukku kivipestystä 450 g/m2 puuvillakanvaasista. Hyvin eristetty laukku pitää ruuat ja juomat pitkään kylminä.
Soveltuu loistavasti tyylikkääksi kauppakassiksi sekä piknikille. Säädettävä
olkahihna. Koko 30x30x20 cm. Pakattu muovipussiin.

Laadukas kylmälaukku kivipestystä 450 g/m2 puuvillakanvaasista.
Tyylikkäät, keinonahkaiset yksityiskohdat. Hyvän vuorauksen ansiosta
ruuat ja juomat pysyvät pitkään kylminä! Oivallinen koko esim. lounaan
tai voileipien kuljettamiseen. Koko 24,5x19x19cm. Pakattu muovipussiin.

Tuoten. 520906 sininen • 520907 ruskea • 520908 vihreä
Vähittäiskaupan SH € 52,50 (sis. alv 24%)

Tuoten. 3102 sininen • 3103 ruskea • 3104 vihreä
Vähittäiskaupan SH € 33,90 (sis. alv 24%)
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MERIMIESSÄKKI CLIFTON
Merimiessäkki kestävästä kivipestystä 450 g/m2 puuvillakanvaasista. Keinonahkaiset yksityiskohdat
antavat ilmettä, ja kassia on kätevä kantaa säädettävästä olkahihnasta. Sopii täydellisesti niin
rannalle ja salille kuin kaupungillekin! Koko 29x55 cm. Pakattu muovipussiin.
Tuoten. 5227 sininen • 5228 ruskea • 5229 vihreä
Vähittäiskaupan SH € 33,90 (sis. alv 24%)

RANTALAUKKU CLIFTON
Upea rantakassi kivipestystä 450 g/m2 puuvillakanvaasista. Tilava malli, jossa on tilaa pyyhkeille, uimapuvuille
ja rantalukemiselle. Pieni etutasku, jonne voit laittaa aurinkolasit ja muut pienet tavarat. Koko 49x39x15 cm.
Pakattu muovipussiin.
Tuoten. 5386 sininen • 5387 ruskea • 5388 vihreä
Vähittäiskaupan SH € 33,90 (sis. alv 24%)
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DUFFELILAUKKU CLIFTON
Elegantti weekend-laukku kivipestystä puuvillakanvaasista. Laukussa on irrotettava olkahihna,
kantokahva sekä tyylikkäitä somisteita. Tilavaan laukkuun mahtuu erinomaisesti treenitavarat tai
viikonlopputuotteet. Kestävä YKK-vetoketju. Koko: 54x15x42 cm. Pakattu muovipussiin.
Tuoten. 5202 ruskea • 5201 sininen • 5203 vihreä • Vähittäiskaupan SH € 106,00 (sis. alv 24%)

WEEKENDER CLIFTON
Upea laukku kivipestystä puuvillakanvaasista. Laukussa on irrotettava olkahihna, kantokahva sekä
tyylikkäitä somisteita. Tilava kenkätasku toisessa päädyssä lisää kassin käyttömukavuutta. Kestävä
YKK-vetoketju. Koko: 54x30x21 cm. Pakattu muovipussiin.
Tuoten. 5221 ruskea • 5222 sininen • 52223 vihreä • Vähittäiskaupan SH € 106,00 (sis. alv 24%)
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OLKALAUKKU CLIFTON
Trendikäs kaupunki- ja matkaolkalaukku, jossa on pehmustettu tasku 15 tuuman tietokoneelle.
Valmistettu kestävästä puuvillakanvaasista. Irrotettava olkahihna, kantokahva sekä tyylikkäitä
somisteita. Kestävä YKK-vetoketju. Koko: 40x30x5 cm. Pakattu muovipussiin.
Tuoten. 5208 ruskea • 5207 sininen • 5209 vihreä • Vähittäiskaupan SH € 71,00 (sis. alv 24%)

REPPU CLIFTON
Tilava reppu kestävästä puuvillakanvaasista. Upeina yksityiskohtina käytännölliset narut ja
keinonahkaremmit, jotka antavat repulle viimeisen silauksen. Edessä on vetoketjullinen (YKK)
tasku pikkutavaroille. Pituussäätö olkahihnoissa. Koko: 55x38x15 cm. Pakattu muovipussiin.
Tuoten. 5211 ruskea • 5212 sininen • 5213 vihreä • Vähittäiskaupan SH € 85,00 (sis. alv 24%)
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Beach Towels
in Organic
Cotton

RANTAPYYHE
Kudottu veluuripyyhe luonnonmukaisesti viljellystä puuvillasta, GOTS-sertifioitu.
Värikäs pyyhe, joka levittää iloa kesään. Valmistettu 450 g/m2 100 % luomupuuvillasta.
Öko-Tex-standardi 100. Koko 80x180 cm. Pakattu muovipussiin.
Tuoten. 7188 Paloma / sininen • 7191 Pagane / vihreä • 7192 Durazzo / oranssi
Vähittäiskaupan SH € 41,00 (sis. alv 24%)
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RANTAPYYHE VITAMIN SEA
Kudottu veluuripyyhe luonnonmukaisesti viljellystä puuvillasta, GOTS-sertifioitu. Syvän tummansininen
pyyhe, jossa hauska teksti. Valmistettu 450 g/m2 100 % luomupuuvillasta. Öko-Tex-standardi 100. Koko
80x180 cm. Pakattu muovipussiin.
Tuoten. 7189 Vähittäiskaupan SH € 41,00 (sis. alv 24%)
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FLIP FLOPS
Tyylikkäät varvastossut mukaviin kesäpäiviin. Tossujen sisäpohjassa on rennon hauska painatus.
Ulkopohjassa on sama teksti kohokuviona, josta se jää jalanjälkenä hiekkaan. Kaksi kokoa: S/M (noin
34-39) ja L/XL (noin 40-44). Pakattu muovipussiin.
Tuoten. 4978 lime S/M • 4977 sininen S/M • 4972 lime L/XL • 4973 sininen L/XL
Vähittäiskaupan SH € 12,30 (sis. alv 24%)

RANTAPYYHE #BUSY

RANTAPYYHE OUT OF OFFICE

Kudottu veluuripyyhe, joka on valmistettu GOTS-sertifioidusta
luomupuuvillasta. Värikkäässä pyyhkeessä on hauska sanoma #busy.
Valmistettu 450 g/m2 ekologisesta puuvillasta. ÖKO-TEX-standardi
100. Koko 80x160 cm. Pakattu muovipussiin.

Kudottu veluuripyyhe, joka on valmistettu GOTS-sertifioidusta ekologisesta puuvillasta. Värikkäässä pyyhkeessä on hauskan rento viesti.
Valmistettu 450 g/m2 ekologisesta puuvillasta. ÖKO-TEX-standardi
100. Koko 80x180 cm. Pakattu muovipussiin.

Tuoten. 7182 Vähittäiskaupan SH € 41,00 (sis. alv 24%)

Tuoten. 7181 Vähittäiskaupan SH € 41,00 (sis. alv 24%)
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RANTAPYYHE OCCUPIED
Kudottu veluuripyyhe, joka on valmistettu GOTS-sertifioidusta ekologisesta puuvillasta.
Värikkäässä pyyhkeessä on hauskan rento viesti. Valmistettu 450 g/m2 ekologisesta
puuvillasta. ÖKO-TEX-standardi 100. Koko 80x160 cm. Pakattu muovipussiin.
Tuoten. 7180 Vähittäiskaupan SH € 41,00 (sis. alv 24%)
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RANTAPYYHE DEL MAR
Ohut kylpy- & rantapyyhe on valmistettu hienoimmasta puuvillasta. Saatavana kolme
kesäisen raikasta väriä. Mahtuu pieneen tilaan, kuivuu nopeasti ja on miellyttävä iholla.
Voidaan käyttää myös torkku- ja piknikpeittona. Materiaali 155 g/m2 kudottua puuvillaa.
Koko 100x150 cm. Pakattu muovipussiin.
Tuoten. 40641 aprikoosi • 40642 sininen • 40643 turkoosi
Vähittäiskaupan SH € 25,50 (sis. alv 24%)
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RANTAPYYHE ROUND
Rantapyyhe, jossa uudenlainen muoto ja lähestymistapa! Pyyhkeen kuosi tuo mieleen kesän, meren
ja hyvän mielen. Soveltuu myös lekotteluun ja miksei myös koristeeksi. Materiaalina on 380 g/m2
puuvillaveluuri, reunassa hapsut. Koko 120 cm. Pakattu muovipussiin.
Tuoten. 7187 Vähittäiskaupan SH € 41,00 (sis. alv 24%)

RANTALAUKKU ANCHOR

SCUBA BAG ANCHOR 25 L

Isossa rantalaukussa on klassinen ankkurikuosi ja pitkät kantohihnat,
joten sitä on helppo kantaa myös olkapäällä. Laukkuun mahtuu kaikki
rannalla tarvittava, ja enemmänkin. Valmistettu paksusta puuvillasta.
Koko 54x40x20. Pakattu muovipussiin.

Jokapäiväiseen käyttöön tarkoitettu kätevän kokoinen merimieskassi
aktiiviselle ulkoilmaihmiselle. Tarvittaessa täysin vesitiivis. Tyylikäs ankkurikuosi, ja köysi olkahihnana. Kassi on valmistettu kestävästä ja helposti
puhdistettavasta 500D-tarpauliinista, joten se sopii vaativiin olosuhteisiin
sekä maalla että merellä. Koko 25x60/25 L. Pakattu muovipussiin.

Tuoten. 5289 Vähittäiskaupan SH € 24,50 (sis. alv 24%)

Tuoten. 510720 Vähittäiskaupan SH € 32,50 (sis. alv 24%)
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RANTALAUKKU YACHT CLUB
Merihenkinen rantalaukku, jossa purjehdusköydet kantokahvoina. Valmistettu
kestävästä 600 D polyesteristä. Koko 53x35x15 cm. Pakattu muovipussiin.
Tuoten. 531103 sininen • 531111 lime • 531115 oranssi
Vähittäiskaupan SH € 27,00 (sis. alv 24%)
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UIMALÄMPÖMITTARI
Lämpömittari, joka kelluu vedessä pystyasennossa. Mukana naru,
jolla voit kiinnittää sen esim. laituriin. Koko 19,5 cm, 4,5 cm Ø. Pakattu
muovipussiin.
Tuoten. 5107 valkoinen • 5113 sininen • 5108 lime
Vähittäiskaupan SH € 5,90 (sis. alv 24%)

PUUVILLAKASSI SEASIDE
Kätevä narureppu, jossa on merihenkinen painatus. Sopii mainiosti
yksinkertaiseksi kassiksi, repuksi tai lahjapakkaukseksi. Koko: 30x50
cm. Pakattu muovipussiin.
Tuoten. 531301 Vähittäiskaupan SH € 7,60 (sis. alv 24%)

KYLPYPYYHE ATLANTIC

RANTALAUKKU SEASIDE FLAGS

Veluurikylpypyyhe painatuksella 360 g/m2, 100% puuvillaa. Koko
76x152 cm. Pakattu muovipussiin.

Hieno rantalaukku paksusta puuvillakanvaasista (250g/m2). Yläosassa
pitkä vetoketju, jonka ansiosta kassi on helppo pakata. Lisäksi eristävä
vuorikangas, joka pitää pikkueväät viileinä ja märän pyyhkeen kosteuden
laukun sisäpuolella. Pitkien kantokahvojen ansiosta laukkua voi kantaa
olkapäällä. Koko 38x15x37 cm. Pakattu muovipussiin.

Tuoten. 7073 Vähittäiskaupan SH € 25,50 (sis. alv 24%)

Tuoten. 230102 Vähittäiskaupan SH € 24,50 (sis. alv 24%)
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BOCCIA ANTIQUE

MIKADO-PELI

Boccia on petankkia muistuttava ulkoilmapeli. Hauska peli, joka
viihdyttää perhettä ja kaveriporukkaa. Settiin kuuluu kuusi palloa, pieni
maalipallo, mittanauha ja pelisäännöt. Pallon halkaisija on 6,5 cm.
Pakattu lahjalaatikkoon.

Perinteinen Mikado nyt hieman isommassa koossa! Hauska peli piknikille tai
grilli-iltaan ystävien kanssa. Voidaan pelata sekä pöydällä että maassa. Koko:
50 cm. Pakattu kangaspussiin.
Tuoten. 9137 Vähittäiskaupan SH € 27,90 (sis. alv 24%)

Tuoten. 9138 Vähittäiskaupan SH € 43,00 (sis. alv 24%)

RANTATENNISMAILAT

YATZY OUTDOOR

Haasta perheesi ja ystäväsi rantatennisotteluun rannalla tai puutarhassa.
Hauska tapa seurustella ja pysyä aktiivisena lämpiminä kesäpäivinä. Toimitetaan
kiristysnauhapussiin pakattuna. Koko 37x13 cm.

Yatzy-peli puutarhaan tai puistoon! Täydellinen keskikesän leikkeihin
tai viihdykkeeksi grilliherkkuja odoteltaessa. Viisi suurikokoista
arpakuutiota ja pistevihko. Säännöt ovat yksinkertaiset. Paras pelaaja
voittakoon! Koko 17x11,5x 7,5cm. Pakattu lahjalaatikkoon.

Tuoten. 9139 Vähittäiskaupan SH € 15,00 (sis. alv 24%)

Tuoten. 9128 Vähittäiskaupan SH € 27,00 (sis. alv 24%)
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HEITÄ KÖYTTÄ-PELI
Ulkopeli, jota kaikki voivat pelata ikään katsomatta. Pelissä heitetään
köydestä tehtyjä renkaita, joilla yritetään osua maahan kiinnitettyyn
keppiin. Erikokoisista renkaista saa eri määrän pisteitä. Mukana kattava
peliohje. Sopii hyvin kesäiltojen seurapeliksi. Pakattu kangaspussiin.
Tuoten. 9136 Vähittäiskaupan SH € 13,90 (sis. alv 24%)

PETANKKI MINI
Minipetankkisetti, jossa kuusi minipetankkikuulaa sekä puinen maalipallo. Peli on kulultaan aivan kuten tavallinen petankki ja tavoitteena
on saada metalliset petankkikuulat niin lähelle puista maalipalloa eli
“snadia” kuin mahdollista. Toimitetaan pienessä kanvaspussissa. Koko
10x15 cm. Pakattu kanvaspussiin
Tuoten. 9132 Vähittäiskaupan SH € 19,90 (sis. alv 24%)
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PELIKORTIT GIGANT
Pelaa pokerit ja pasianssit jättimäisillä pelikorteilla. Soveltuu hyvin niin
sisä- kuin ulkokäyttöönkin. Kortit ovat pinnoitettu, joten ne kestävät
hieman kosteutta. Koko 10x15 cm. Pakattu lahjalaatikkoon.
Tuoten. 9019 Vähittäiskaupan SH € 12,30 (sis. alv 24%)

PELISETTI OUT OF OFFICE
Kosteat kesäpäivät kestävä pelisetti. Sisältää vedenkestävän korttipakan, mikrokuituliinan, jossa lautapelipainatus sekä pelinappuloita
pakattuna vedenpitävään 1 litran scuba-pussukkaan. Koko 9,25x25 cm.
Pakattu muovipussiin.
Tuoten. 510103 Vähittäiskaupan SH € 26,00 (sis. alv 24%)
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PIKNIKHUOPA PROPELLER

LOUNASKYLMÄLAUKKU PROPELLER

Laadukas piknikpeite. Päällä korkealaatuinen ja tyylikkäästi kuvioitu
fleece, alla vettä ja likaa hylkivä PEVA-kangas. Kiinnitysmekanismin
kanvaasipinta ja kantokahvan tyylikäs keinonahka viimeistelevät
tuotteen. Kätevä kantokahva. Koko 130x170 cm. Pakattu muovipussiin.

Erittäin tilava kylmälaukku 600D polyesteristä. Laukussa on puuvillahihnat
ja keinonahkayksityiskohtia. Etutaskuun voit laittaa pikkutavaroita ja siihen
saadaan myös tyylikäs merkkaus. Koko 48x33x20 cm. Pakattu muovipussiin.
Tuoten. 5430 Vähittäiskaupan SH € 26,00 (sis. alv 24%)

Tuoten. 5337 Vähittäiskaupan SH € 37,00 (sis. alv 24%)

RANTAKYLMÄLAUKKU PROPELLER

KYLMÄLAUKKU PROPELLER

Oikein tilava kylmälaukku 600D-polyesteristä. Laukussa on puuvillahihnat ja keinonahkayksityiskohtia. Etutaskun voi koristella. Koko
48x33x20 cm. Pakattu muovipussiin.

Kylmälaukku 600D polyesteristä. Laukussa on puuvillahihnat ja
keinonahkayksityiskohtia. Etutaskuun voit laittaa pikkutavaroita ja
siihen saadaan myös tyylikäs merkkaus. Kaksi kylmälokeroa. Alempaan
lokeroon voi laittaa raskaampia tuotteita, kuten juomia, ja ylempään
voileipiä ja muita helposti murskaantuvia tuotteita. Koko 40x34x19 cm.
Pakattu muovipussiin.

Tuoten. 5425 Vähittäiskaupan SH € 32,50 (sis. alv 24%)

Tuoten. 5420 Vähittäiskaupan SH € 41,00 (sis. alv 24%)
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RIIPPUMATTO LEISURE
Klassinen riippumatto laiskoihin kesäpäiviin. Lyhyillä sivuilla on kaksi paksumpaa silmukkaa koukkuun tai köyteen kiinnitystä varten. 65 % puuvillaa ja 35 % polyesteriä. Maksimipaino 150 kg. Koko
100x200 cm. Pakattu muovipussiin.
Tuoten. 9141 Vähittäiskaupan SH € 34,00 (sis. alv 24%)
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PIKNIKHUOPA ANCHOR
Piknikhuopa pehmeästä fleecestä. Huovassa on PEVA-pohja, joka hylkii kosteutta ja likaa. Kahvan ja
olkahihnan ansiosta huopa on helppo kuljettaa mukana. Koko 130x170 cm. Pakattu muovipussiin.
Tuoten. 530922 Vähittäiskaupan SH € 34,00 (sis. alv 24%)
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ISTUINTYYNY MONTAUK
Pehmeä ja monikäyttöinen istuintyyny tuolille, terassille tai luontoon. Tyynyssä on vetoketjut
lyhyillä sivuilla. Yhdistämällä niitä vetoketjujen avulla toisiinsa saat muodostettua haluamasi
kokoisia lekottelualusia. Kätevä läppätasku pikkutavaroille ja merkkaukselle. Valmistettu
vettä hylkivästä 600D polyesteristä. Koko 44x41 cm. Pakattu muovipussiin.
Tuoten. 5320 musta • 5321 lime • 5322 sininen
Vähittäiskaupan SH € 17,00 (sis. alv 24%)
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KYLMÄKORI PIKNIK
Älykäs kylmälaukku 600D polyesteristä. Metallinen alumiiniraami tekee laukusta tukevan. Kassiosan voit irroittaa
puhdistusta varten. Korkeutensa vuoksi sisään mahtuu 1,5 litran pullot ja paksu eriste pitää sisällön pitkään kylmänä. Ulkosivulla on pitkä tasku pikkutavaroille ja merkkausta varten. Lisänä kätevä luukku viinilaatikon hanalle.
Koko 46x33x29 cm. Pakattu muovipussiin.
Tuoten. 5241 musta • 5242 oranssi • 5243 turkoosi • 5244 lime • 520203 sininen
Vähittäiskaupan SH € 38,50 (sis. alv 24%)
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LEKOTTELUALUSTA PARK
Piknikhuopa, jonka päällipuoli on fleeceä ja taustapuoli kosteuden eristävää PEVA-muovia. Nerokkaan rakenteensa ansiosta tuote on helppo
taittaa kasaan ja kantaa olalla. Tarvittaessa tuotteeseen saadaan suurikokoinen merkkaus. Koko 120x150 cm. Pakattu muovipussiin.
Tuoten. 5334 musta• 5390 oranssi• 5391 lime • 530103 sininen
Vähittäiskaupan SH € 24,50 (sis. alv 24%)
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KYLMÄLAUKKU MINI

KYLMÄREPPU KAUNISSAARI

Pienehkö kylmälaukku, joka on kätevä ottaa kauppaan mukaan kylmäja pakastetuotteille. Piknikille ideaali parin henkilön tarpeille. Etupuolella tasku pikkutavaroille ja merkkauksille. Valmistettu 600D-polyesteristä. Sisäpuolella paksu kylmävuoraus. Koko 25,5x17x25,5 cm. Koko
25,5x17x25,5 cm. Pakattu muovipussiin.

Tyylikäs ja tilava kylmäreppu, jossa on paljon käytännöllisiä taskuja.
Soveltuu pehmustettuna reppuna tietenkin muillekin kuin kylmätuotteille. Täydellinen matkalle tai piknikille. Heitä reppu selkään ja pidä kädet
vapaina! Koko 33x22x47 cm. Pakattu muovipussiin.
Tuoten. 5180 musta • 5192 sininen
Vähittäiskaupan SH € 33,90 (sis. alv 24%)

Tuoten. 5008 musta• 520403 sininen • 5011 lime • 520415 orange
Vähittäiskaupan SH € 13,90 (sis. alv 24%)
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KYLMÄLAUKKU DESTINATION
Keskikokoinen kylmälaukku, joka sopii loistavasti niin kauppakassiksi kuin retkelle. Laukun tasku soveltuu
kylmäosioon kuulumattomille tuotteille ja siihen on tarvittaessa helppo tehdä merkkaus. Taskun purjetikkaus
tuo laukkuun lisätyyliä. Valmistettu 600D-polyesteristä. Sisäpuolella on paksu kylmävuoraus. Koko 30x21x39
cm. Pakattu muovipussiin.
Tuoten. 520509 musta• 520503 sininen • 520511 lime
Vähittäiskaupan SH € 19,90 (sis. alv 24%)

KYLMÄLAUKKU EXPEDITION
Kylmälaukku, jonka suurikokoisen kannen ansiosta laukun täyttäminen on vaivatonta. Siinä on useita käytännöllisiä
yksityiskohtia: kaksi sivutaskua, paikka juomapullolle sekä remmit piknik-alusen kiinnittämiseen. Laukussa on olkahihna
sekä kaksi kantokahvaa. Valmistettu 600D polyesteristä, PEVA-sisäkangas. Koko 33x23x36,5 cm. Pakattu muovipussiin.
Tuoten. 520703 sininen • 520709 musta• 520711 lime
Vähittäiskaupan SH € 32,50 (sis. alv 24%)
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ISTUIN/LEKOTTELUALUSTA PARK
Tyylikäs fleece-lekottelualusta, jossa on kosteudeneristävä muovitausta. Soveltuu kahdelle hengelle istumiseen, yhden hengen auringonottoalustaksi tai vaikka
autoon renkaanvaihtoalustaksi. Koko 50x150 cm. Pakattu muovipussiin.
Tuoten. 5336 musta• 530311 lime
Vähittäiskaupan SH € 13,90 (sis. alv 24%)
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PIKNIKHUOPA CITY
Lekottelualusta, jonka päällipuolen pehmeään fleece-pintaan on painettu tyylikäs
kuosi. Taustapuoli on kosteuden eristävää PEVA-muovia. Nerokkaan rakenteensa ansiosta tuote on helppo taittaa kasaan ja kantaa olalla. Tarvittaessa tuotteeseen saadaan
suurikokoinen merkkaus. Koko 130x170 cm. Pakattu muovipussiin.
Tuoten. 530921 Vähittäiskaupan SH € 34,00 (sis. alv 24%)
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PIKNIK-VILTTIKASSI

LEKOTTELUALUSTA PINEAPPLE
Ananasaiheinen lekottelualusta. Etupuoli on coral-fleeceä, jolla on
pehmeä istua ja loikoilla. Kääntöpuolella on PEVA-muovipinnoitus,
joka pitää kosteuden loitolla. Nerokkaan rakenteensa ansiosta tuote
on helppo taittaa kasaan ja kantaa olalla. Koko 130x170 cm. Pakattu
muovipussiin.

Tuotteessa yhdistyy mainiosti lekottelualusta sekä kassi. Vie pikik-herkut
tai rantatuotteet kassissa paikan päälle. Levitä kassi isokokoiseksi
alustaksi ja nauti! Koko 120x150 cm, 50x60 cm. Pakattu muovipussiin.
Tuoten. 520901 Vähittäiskaupan SH € 34,00 (sis. alv 24%)

Tuoten. 530918 Vähittäiskaupan SH € 34,00 (sis. alv 24%)
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PONCHO CLASSIC
Hyvälaatuinen poncho, joka on valmistettu 250g/m2 fleecestä. Toinen
puoli on kammattu erityisen pehmeäksi. Poncho on oivallinen vaihtoehto kesäillan lämmikkeeksi, sillä se on nopea kietaista päälle ja kätesi
jäävät vapaiksi. Koko one size. Pakattu muovipussiin.
Tuoten. 4034 sininen • 4035 harmaa
Vähittäiskaupan SH € 19,90 (sis. alv 24%)

YATZY

YATZY DE LUXE

Perinteinen Yatzy-peli, joka sisältää viisi arpakuutiota, kynän ja merkkauslehtiön hauskassa lahjapakkauksessa. Peliohjeet englanniksi
tuotteen kannessa. Koko 18x14x3 cm. Pakattu lahjalaatikkoon.

Viritetty Yatzy, jossa kullanväriset arpakuutiot sekä kynä. Kannessa
peliohjeet englanniksi. Koko 18x14x3 cm. Pakattu
Lahjalaatikkoon.

Tuoten. 9122 Vähittäiskaupan SH € 13,90 (sis. alv 24%)

Tuoten. 9121 Vähittäiskaupan SH € 22,50 (sis. alv 24%)

MINDGAME

DOMINO

Hauskoja pulmia niin nuorille kuin vanhoillekin. Kolme pulmapeliä, jotka
tarjoavat varmasti aivojumppaa ja oivalluksen iloa. Koko 13,6x9,7x3,3 cm.
Pakattu lahjalaatikkoon.

Klassinen domino-peli, joka sisältää 28 palaa. Mukana peliohjeet. Koko
5,8x15,7 cm. Pakattu puulaatikkoon.
Tuoten. 9126 Vähittäiskaupan SH € 9,20 (sis. alv 24%)

Tuoten. 9123 Vähittäiskaupan SH € 13,90 (sis. alv 24%)
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VESIPULLO LEAN
Tyylikäs juomapullo toimistoon, kotiin ja salille. Pulloa on kätevä kantaa trendikkäästä silikonilenkistä
ja voit vaikka ripustaa sen siitä roikkumaan kuntopyörän tankoon. Konepestävä (ei korkki). Valmistettu
Tritan-muovista, joka ei sisällä vaarallisia BPA-aineita. Koko 570 ml. Lean-pullo ja samanvärinen
Sporttipyyhe sopivat hienosti setiksi. Pakattu muovipussiin
Tuoten. 50847 läpinäkyvä • 50832 tummanharmaa • 50849 sininen • 50830 vaaleanpunainen
50846 oranssi • 50848 lime • 50831 tummansininen
Vähittäiskaupan SH € 9,20 (sis. alv 24%)

REISSUPYYHE SUURI

SPORTTIPYYHE PIENI

Pehmeä mikrokuitupyyhe, jossa on vetoketjullinen tasku esim. salikorttia
varten. Taskuun on kätevä tehdä myös brodeeraus tai painatus. Pakattu
vetoketjulliseen pussiin. Koko 70x140 cm.

Pehmeä mikrokuitupyyhe, jossa on vetoketjullinen tasku esim. salikorttia
varten. Taskuun on kätevä tehdä myös brodeeraus tai painatus. Koko
40x80 cm. Sporttipyyhe soveltuu erityisen hyvin setiksi sporttisen
Lean-juomapullon kanssa. Pakattu vetoketjulliseen pussiin.

Tuoten. 6000502 valkoinen • 6001302 harmaa • 600902 musta
6000302 sininen • 6001102 lime • 6001502 oranssi
Vähittäiskaupan SH € 19,90 (sis. alv 24%)

Tuoten. 6000501 valkoinen • 6001301 harmaa • 600901 musta
6000301 sininen • 6001101 lime • 6001501 oranssi
Vähittäiskaupan SH € 9,20 (sis. alv 24%)
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SCUBA OLKALAUKKU 25 L
Vedenpitävä rantakassi kestävästä 500D PVC tarpaulinista. Köysikantohihna, kantokahva
ja muita toiminnallisia yksityiskohtia. Pakkaa vaatteet ja muut tavarat suojaan roiskeilta
ja heitä laukku olalle! Loistava tuote citykassiksi, reissuun tai rankkoihin olosuhteisiin.
Kätevä logopainaa. Koko 25x60 cm. Pakattu muovipussiin.
510709 musta • 510701 valkoinen • 510715 oranssi • 510703 navy • 510711 lime
Vähittäiskaupan SH € 26,00 (sis. alv 24%)
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DUFFELILAUKKU POLO

SCUBA ENSIAPUPAKKAUS

Duffelilaukku 1680D polyesteristä. Sopii loistavasti treenikassiksi tai
lyhyeen reissuun. Laukkuun on helppo tehdä merkkaus. Koko 50x40x22
cm. Pakattu muovipussiin.

Vingan ensiapupakkaus sisältää perusvälineet pienten tapaturmien
hoitoon: esimerkiksi laastaria, sakset, sidetarpeita jne. Mukaan mahtuu
reilusti täydentäviä tarvikkeita. Tuotteet on pakattu vedenpitävään 1L
scuba-laukkuun. Koko 1 l. Pakattu muovipussiin.

Tuoten. 5172 musta • 5173 oranssi
Vähittäiskaupan SH € 37,00 (sis. alv 24%)

Tuoten. 5141 • Vähittäiskaupan SH € 15,50 (sis. alv 24%)

DUFFELILAUKKU NAUTICA

SCUBA LAUKKU MINI 1L

Sporttinen laukku, jossa on näyttävät yksityiskohdat. Tilava ja kestävä
laukku soveltuu treenikassiksi, yöpymislaukuksi ja se mahtuu hyvin
käsimatkatavaroiksi. Valmistettu 1680D-polyesteristä. Koko 50x40x22
cm. Pakattu muovipussiin.

Vedenpitavä minilaukku kestävästä 500D PVC tarpaulinista. Soveltuu
hyvin kännykän, lompakon ja muun arvotavaran kantamiseen veden ja
pölyn äärellä. Koko 9,5x25 cm. Pakattu muovipussiin.
Tuoten. 5139 musta• 510111 lime • 510101 valkoinen
Vähittäiskaupan SH € 13,90 (sis. alv 24%)

Tuoten. 5179 • Vähittäiskaupan SH € 41,90 (sis. alv 24%)
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SCUBA BACKPACK

SCUBA COMPUTER BACKPACK

Kestävästä 500D PVC tarpaulinista valmistettu tilava selkäreppu on
vesitiivis. Leveät ja topatut hihnat sekä vetoketjullinen etutasku lisäävät
käyttömukavuutta. Koko 59x34x13,5 cm, 35 l. Pakattu muovipussiin.

Vedenpitävä selkäreppu kestävästä 500D PVC tarpaulinista. Pehmustettu
tasku läppärille tai tabletille. Koko 33,5x15,5x63 cm, läppäritasku 26x34
cm. Pakattu muovipussiin.

Tuoten. 51470 • Vähittäiskaupan SH € 38,50 (sis. alv 24%)

Tuoten. 510309 • Vähittäiskaupan SH € 72,00 (sis. alv 24%)

SCUBA SPORTTILAUKKU 50 L

SCUBA OFFICE BAG

Vesitiivis sportti/viikonloppulaukku, joka on valmistettu kestävästä 500D
PVC tarpaulinista. Koko 52x32,5 cm, 50 L. Pakattu muovipussiin.

Tästä laukusta tulee päivittäinen kumppanisi toimistolle tai lyhyille matkoille. Siinä on kätevä kantokahva ja säädettävä olkaremmi. Kansiläppä
peittää etuosan lisäksi lyhyen sivun yläosan, jotta sadevesi ei pääse laukkuun
sisään. Vuorattu osasto 15 tuuman tietokoneelle, lisätasku asiakirjoille tai
tabletille sekä pienemmät taskut kynille, puhelimelle ja muille pientarvikkeile. Valmistettu kestävästä ja vettä hylkivästä 500D tarpaulinista. Koko
40x31x10 cm. Pakattu muovipussiin.

Tuoten. 5145 • Vähittäiskaupan SH € 52,50 (sis. alv 24%)

Tuoten. 51540 • Vähittäiskaupan SH € 51,90 (sis. alv 24%)

SCUBA TROLLEY 100 L

SCUBA WEEKEND 60 L

Vesitiivis pyörällinen matkalaukku kulutusta kestävästä 500D PVC
tarpaulinista. Tilava 100 litran laukku sopii erinomaisesti paljon matkustaville. Keveytensä ja pyöriensä ansiosta loistava lentolaukkuna.
Suorakaiteen muodon ansiosta erittäin helppo pakata. Koko 78x37x37
cm, 100 l. Pakattu muovipussiin.

Laadukas ja kestävä matkalaukku joka on valmistettu vedenpitävästä
TPU500D tarpaulinista. Keveytensä puolesta se sopii erinomaisesti vaikka
lentokoneen ruumaan laitettavaksi. Helppo pakata: kansiläppä avautuu
kokonaan. Sisäpuolella kolme verkkotaskua. Kanna kädessä, olalla tai
reppuna. Koko 58x36 cm, 60 l. Pakattu muovipussiin.

Tuoten. 5158 • Vähittäiskaupan SH € 169,00 (sis. alv 24%)

Tuoten. 5143 • Vähittäiskaupan SH € 85,00 (sis. alv 24%)
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SCUBA SAIL LINE 60 L
Helppohoitoinen ja kestävä weekend-laukku 500D PVC tarpaulinista.
Laukun suunnittelussa inspiroiduttu purjehduksen maailmasta. Kestävät
purjehdusköydet kantokahvoina sekä rankkoja olosuhteita kestämääään
suunniteltuja yksityiskohtia. Koko 58x36 cm, 60 l. Pakattu muovipussiin.

MIKROKUITUINEN GOLFPYYHE
Mikrokuidusta valmistettu pyyhe, joka on helppo ripustaa laukkuun.
Pyyhkeessä on myös tasku, jonka sileään pintaan on helppo tehdä
logomerkkaus. Koko 30x50 cm. Pakattu muovipussiin.
Tuoten. 60018 Vähittäiskaupan SH € 5,90 (sis. alv 24%)

Tuoten. 510904 harmaa • 510909 musta
Vähittäiskaupan SH € 77,00 (sis. alv 24%)

KYLMÄ/KUUMAGEELI

SCUBA BIKE TUBE

Edullinen supertuote, jota voit käyttää eväiden viilentäjänä tai hoivatuotteena. Pidä pakastelokerossa ja anna kylmähoitoa vammoihin, tai käytä
mikrossa ja rentouta lämpöisenä lihaksisiasi. Tuotteeseen on painettu
englanninkieliset käyttöohjeet. Ylhäällä on 5 cm tyhjän ja tasaisen tila
logomerkkauksille. Koko 23x13 cm. Pakattu muovipussiin.

Pieni pyörälaukku kaikkein tärkeimmille tavaroille. Kiinnitetään runkoon
ja/tai ohjaustankoon. Laukussa on iso säilytysosa ja läpinäkyvä tasku
puhelimelle. Puhelinta voi käyttää taskun läpi, joten voit vaihtaa
kappaletta tai hakea reittiohjeet uuteen paikkaan. Laukussa on myös
reikä kuulokejohdolle. Valmistettu kestävästä ja vettä hylkivästä 500Dtarpaulinista. Koko 20x11,5x7 cm. Pakattu muovipussiin.

Tuoten. 5111 musta • 5112 valkoinen
Vähittäiskaupan SH € 4,90 (sis. alv 24%)

Tuoten. 510810 • Vähittäiskaupan SH € 17,00 (sis. alv 24%)
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ERÄPANNU

TERMOS TWO-IN-ONE

Paistinpannussa on pitkävartinen irrotettava kahva, jonka avulla sitä on
kätevä käyttää avotulella. Kääritty polyesterpussiin joka on pakattu
hienoon lahjakartonkiin. Koko 21,5x2,5 cm. Pakattu lahjalaatikkoon.

Termoksessa on nerokas rakenne: termoksen yläosaan on kierteillä
kiinnitetty autokäyttöön soveltuva termosmuki. Mukin kansi löytyy kierrekannen alta termoksen pohjasta. Kannessa on liukusuoja, joka estää
roiskeet ja pitää nesteen lämpimämpänä. Pohjalevyn alle mahtuu myös
muutama sokeripala ja teepussi. Tilavuus 500 m l. Koko 29x8 cm, muki
12,5x7 cm. Pakattu lahjalaatikkoon.

Tuoten. 5510 • Vähittäiskaupan SH € 37,00 (sis. alv 24%)

Tuoten. 50865 musta • 50866 teräs
Vähittäiskaupan SH € 27,90 (sis. alv 24%)

AUTOMUKI ENZO

LUNCHBOX CERI

Automuki Enzon lämmönpitävyys taataan kaksoisterässeinällä sekä
niiden väliin jäävällä tyhjiöllä. Ohuen muodon ansiosta Enzo sopii
täydellisesti auton mukitelineeseen. Tilavuus 350 ml. Pakattu
lahjalaatikkoon.

Fiksu eväslaatikko. Silikonireunainen kansi ja joustava kiinnityspanta
takaavat, että kansi pysyy tukevasti kiinni. Muovirasian sisällä on irrotettava väliseinä, jolla voit halutessasi jakaa rasian sisäpuolelta lokeroihin.
Mikroaaltouunin ja konepesun kestävä. Koko 19x12x6,5 cm. Pakattu
lahjalaatikkoon.

Tuoten. 5093 teräs • 5094 musta
Vähittäiskaupan SH € 19,90 (sis. alv 24%)

Tuoten. 3106 • Vähittäiskaupan SH € 13,90 (sis. alv 24%)
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JOUSTAVA GRILLIHALSTERI
Nerokas halsteri, jonka joustavat vaijerit mukautuvat grillattavaan tuotteen muotojen kanssa.
Pystyt grillaamaan normaalia paksumpia kala, liha- ja muita herkkuja. Lisäksi hieman erikokoiset
grillattavat herkut ei ole ongelma tälle halsterille. Kahva saarnipuusta. Toimitetaan lahjalaatikossa
reseptivihkosen kanssa. Koko 54,5x34 cm. Pakattu lahjalaatikkoon.
Tuoten. 3357 Vähittäiskaupan SH € 33,90 (sis. alv 24%)

52

GRILLAUSALUSTA GRID

BBQ-GRILLIKORI

Grillausalusta joka sopii kaikkien kasvisten, kalojen, lihapalojen ja
pikkuherkkujen valmistukseen jotka voisivat muutoin tippua grilliritilän
väleistä. Pohjassa olevat aukot antavat herkkuihin grillatun maun ja
ulkonäön. Koko 27x45x6 cm. Pakattu lahjalaatikkoon.

Grillikori ruostumattomasta teräksestä. Korissa voi grillata hyvin
vihanneksia ja muita pieniä raaka-aineita, jotka muutoin putoavat
helposti grilliritilän läpi tai tarttuvat siihen. Se sopii hyvin myös lämmön
säilyttämiseen, jos haluat asettaa grillatut tuotteet sivuun. Toimitetaan
hienossa lahjalaatikossa reseptivihkon kanssa. Koko 38x28x5 cm.
Pakattu lahjalaatikkoon.

Tuoten. 3338 Vähittäiskaupan SH € 29,50 (sis. alv 24%)

Tuoten. 3346 Vähittäiskaupan SH € 41,50 (sis. alv 24%)
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GRILLISETTI ASIS
Asis-setissä on smoke box sekä innovatiivinen essu. Rosterisen ja tukevan
savulaatikon avulla saat kaasugrillillä valmistettuihin herkkuihin ruokiisi
savun makua. Innovatiivisen esiliinan molempiin kulmiin on integroitu
grillihanska. Näin grillihanskat ovat aina käden ulottuvilla! Esiliinassa on
korkeussäätö. Koko 70x90 cm.
Tuoten. 3368 Vähittäiskaupan SH € 43,00 (sis. alv 24%)

GRILLISETTI BERROS
Näppärä grillaussetti, jossa tyylikäs kinnas kivipestystä kanvaasista,
hampurilaisprässi ja lämpömittari. Lämpömittarilla mittaat kätevästi
grillitason lämpötilan.
Tuoten. 3369 Vähittäiskaupan SH € 51,00 (sis. alv 24%)
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BBQ SET MORENO
Täydellinen grillisetti, joka sisältää ruostumattomasta teräksestä valmistetun grillausalustan, kaksi
grillivarrasta ja pintalämpömittarin. Kattava setti, joka sopii kaikkeen grillaukseen. Toimitetaan hienossa
lahjalaatikossa reseptivihkon kanssa. Koko: grillausalusta 19x40 cm (sis kahvat), grillivartaat 32,5x3x3 cm,
lämpömittari 5,5x2 cm. Pakattu lahjalaatikkoon.
Tuoten. 3367 Vähittäiskaupan SH € 52,50 (sis. alv 24%)
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BBQ-HAMPURILAISSETTI

PIHVIPRÄSSI

Täydellinen hampurilaissetti. Pihviprässi, marinadisuti ja 10 ekopaperista
valmistettua hampurilaistaskua, joissa on vahattu sisäpinta. Toimitetaan
tyylikkäässä kirjalaatikossa. Koko 22,5x27,5x5 cm. Pakattu lahjalaatikkoon.

Hampurilaispihvien teko ei ole koskaan ollut näin helppoa ja nopeaa!
Pyöritä lihamassasta pallo leikkuulaudalla, nosta prässi päälle ja purista
se halutun paksuiseksi kahvasta painamalla. Pihvi jää paistovalmiiksi
laudalle. Teet hetkessä suuren määrän tasalaatuisia pihvejä mistä
tahansa massasta! Toimitetaan hienossa lahjalaatikossa reseptivihkosen
kanssa. Koko 10,5x17,5 cm. Pakattu lahjalaatikkoon.

Tuoten. 3361 Vähittäiskaupan SH € 30,90 (sis. alv 24%)

Tuoten. 3366 Vähittäiskaupan SH € 19,90 (sis. alv 24%)

BURGER PRESS MINI

BURGER PRESS

Valmista hetkessä kaksi pientä ja tasalaatuista jauheliha- ja hampurilaispihviä, joiden esillelaitto on tyylikästä. Myös valmistamisesta tulee
helpompaa, koska kaikki pihvit ovat yhtä suuria ja niiden valmistuminen
kestää yhtä kauan. Irrotettavan pohjan ansiosta prässätty pihvi on helppo
irrottaa muotista. Koko 20x9,5x6,5 cm. Pakattu lahjalaatikkoon.

Pihviprässin avulla voit muotoilla hienoja ja tasalaatuisia jauheliha- ja
hampurilaispihvejä. Grillaaminen helpottuu sillä kaikki pihvit ovat yhtä
suuria ja niiden valmistumiseen menee yhtä kauan. Lisäksi esillelaitto
on helppoa ja tyylikästä. Irrotettavan pohjan ansiosta prässätty hampurilainen on hyvin vaivaton irrottaa prässistä. Koko 11x7,5 cm. Pakattu
lahjalaatikkoon.

Tuoten. 3349 Vähittäiskaupan SH € 12,30 (sis. alv 24%)

Tuoten. 3348 Vähittäiskaupan SH € 16,90 (sis. alv 24%)
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BBQ TREE

GRILLIVARRASKORI

Nerokas grillivarras, jonka avulla voit grillata yhdellä kertaa paljon herkkuja. Ainekset saavat tukea keskirangasta jolloin grillattavat tuotteet on
helpompi kääntää kun normaaleissa vartaissa. Valmistettu tammesta ja
rosterista. Koko 50x22 cm. Pakattu lahjalaatikkoon.

Kahden nerokkaan grillikorin setti. Varraskori on kätevämpi kuin normaali grillivarras. Aseta haluamasi ainekset koriin, sulje kansi, grillaa ja
käännä. Etuna vartaaseen on nopeus ja helppous. Toimitetaan hienossa
lahjalaatikossa reseptivihkon kanssa. Koko 49x4 cm. Pakattu lahjalaatikkoon.

Tuoten. 3343 Vähittäiskaupan SH € 13,90 (sis. alv 24%)

Tuoten. 3351 Vähittäiskaupan SH € 22,50 (sis. alv 24%)

GRILLIVAIJERISETTI

BBQ-LIUKUVARRASSETTI

Nerokas vaijerivarras, jonka avulla voit asettaa varrasherkut ritilällä
taipuisasti sopiviin vapaisiin rakoihin muiden herkkujen lomaan. Pakkauksessa on neljä 80 cm mittaista grillivaijeria. Pakattu lahjapussiin.

Rosterivartaat ovat kaksiteräiset, joten voit kääntää vartaat ilman että
ruoka pyörii niissä ympäri. Nerokkaan liukurin avulla pystyt poistamaan
herkut vartaasta kätevästi. Mukana reseptivihkonen. Kahden vartaan
setti. Koko 32,5x3x3 cm. Pakattu lahjalaatikkoon.

Tuoten. 3327 Vähittäiskaupan SH € 15,30 (sis. alv 24%)

Tuoten. 33210 Vähittäiskaupan SH € 13,90 (sis. alv 24%)
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GRILLIVÄLINEET LIGHT
Minimalistista skandinaavista muotoilua edustavat grillivälineet ruostumattomasta teräksestä. Aterimet voidaan puhdistaa helposti sekä
käsin että koneessa. Toimitetaan hienossa lahjalaatikossa reseptivihkon
kanssa. Koko 34x7,5 cm, 34x4 cm. Pakattu lahjalaatikkoon.
Tuoten. 3354 Vähittäiskaupan SH € 25,50 (sis. alv 24%)

STORY OF BARBECUE
Story of BBQ on pakattu hienoon kirjalaatikkoon. Tukevat välineet on
valmistettu ruostumattomasta teräksestä sekä tammikahvoista. Koko
40,5x15x3,5 cm. Pakattu lahjarasiaan.
Tuoten. 3363 Vähittäiskaupan SH € 34,00 (sis. alv 24%)
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BBQ THERMO

BBQ-PINTALÄMPÖMITTARI

Pieni ja siro lämpömittari ruostumatonta terästä. Mittaa lämmön 5-7
sekunnissa, minkä ansiosta saat tietää nopeasti ja helposti, onko ruoka
valmista. Käyttöalueita on useita. Käytä täydellisen tuloksen saamiseksi
lihan, kalan ja kanan valmistuksessa sekä leivonassa. Koko 23x1,6 cm.
Pakattu lahjarasiaan.

Grillilämpömittari, joka mittaa lämpötilan grillin tai pannun pinnalta.
Aseta mittari grilliritilän tai muun mitattavan pinnan päälle. Muutaman
sekunnin kuluttua näet tason lämpötilan. Auttaa löytämään oikean
valmistuslämpötilan sekä toistamaan onnistunut suoritus myöhemmin
samanlaisena. Mukana vihko, jossa on vinkkejä eri tuotteiden grillauslämpötiloista. Koko 5,5x2 cm. Pakattu lahjalaatikkoon.

Tuoten. 3342 Vähittäiskaupan SH € 29,00 (sis. alv 24%)

Tuoten. 3407 Vähittäiskaupan SH € 17,00 (sis. alv 24%)

GRILLSETTI ROSTERI

STORY OF COOKING II

Pinsettimallisia pihtejä on erittäin näppärä käyttää ja tuntuma lihojen ja
lisukkeiden käsittelemiseen on hyvä. Settiin kuuluu myös marinadisuti
sekä grillivarrasvaijeri. Metalliosat ovat ruostumatonta terästä ja ne
on kätevä puhdistaa astianpesukoneessa. Koko 37x12x2.8cm. Pakattu
lahjarasiaan.

Digitaalinen paistomittari, joka toimii myös munakellona. Pakattu
tyylikkääseen kirjalaatikkoon, jonka kanteen on painettu ideaalilämpötilat eri lihoille ja viineille. Paistomittariin on esiasennettu lämpötilat
tavallisimmille liha-, kala- ja kanavaihtoehdoille. Mittarin avulla voit
myös viilentää viinit oikeaan lämpötilaan. Koko 11x21,5x3,5 cm.
Pakattu lahjalaatikkoon.

Tuoten. 3337 Vähittäiskaupan SH € 30,90 (sis. alv 24%)

Tuoten. 3406 Vähittäiskaupan SH € 32,50 (sis. alv 24%)
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ISO VALURAUTAPANNU

PIHVIVEITSISETTI AVEYRON

Valmista itse Suomen paras pizza, tai valmista pihvit ja lisukkeet
suurellekin porukalle! Käytä valurautapannua ulkogrillissä, uunissa
tai suurikokoisella liedellä. Valurauta kestää korkeaa lämpötilaa, joten
se soveltuu hienosti rapeakuorisen pizzan paistamiseen. Tuote sopii
mainiosti minkä tahansa ruoan valmistukseen, jossa isosta koosta ja
valuraudan loistavista paisto-ominaisuuksista on hyötyä. Toimii myös
induktiolla. Koko: halkaisija 33 cm. Pakattu lahjalaatikkoon.

Neljä hyvin leikkaavaa ja siron tyylikästä pihviveistä hienossa magneettikanneliisessa lahja- ja säilytyslaatikossa. Koko 14x26,5x2,5 cm. Pakattu
lahjalaatikkoon.
Tuoten. 3329 • Vähittäiskaupan SH € 38,50 (sis. alv 24%)

Tuoten. 3347 • Vähittäiskaupan SH € 58,50 (sis. alv 24%)
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PIHVIVEITSI & PIHVIHAARUKKASETTI BISTRO

GRILLIPIHTI FINE
Pinsettimalliset pihdit ovat monen mielestä ne ainoat oikeat. Niitä on
näppärä käyttää ja tuntuma lihojen ja lisukkeiden käsittelemiseen on
hyvä. Koko 35x2,3 cm. Pakattu lahjalaatikkoon.

Kuusi rosterista valmistettua pihviveistä ja -haarukkaa. Bakeliittikahvojen ansiosta voit pestä tuotteet koneellisesti. Koko 39x25x2,5 cm.
Pakattu lahjalaatikkoon.

Tuoten. 3339 • Vähittäiskaupan SH € 17,00 (sis. alv 24%)

Tuoten. 3313 • Vähittäiskaupan SH € 38,50 (sis. alv 24%)

TARJOILUSETTI BEUMONT

SMOKE BOX

Kolme puutarjottimen päällä olevaa käsinmaalattua keramiikkakulhoa.
Tarjoua niistä sillit, alkupalat, naposteltavat, jälkkärit ja muut herkut.
Mukana reseptivihkonen ja hoito-ohje. Koko: tarjotin 11,5x37x1,5 cm,
kulho 10x8,5 cm. Pakattu lahjalaatikkoon.

Savulaatikon avulla saat grilliruokiisi aromaattisen savun maun. Savulaatikko sopii kaikkiin grilleihin, niin hiilille kuin kaasullekin. Asetat laatikon grilliritilälle. Savun määrää säädät lastujen määrän avulla. Mukana
käyttöohjeet ja puulastuja. Koko 22x14x4,5 cm. Pakattu lahjarasiaan.

Tuoten. 1083 • Vähittäiskaupan SH € 33,90 (sis. alv 24%)

Tuoten. 3043 Vähittäiskaupan SH € 17,00 (sis. alv 24%)
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PATAKINNAS ASADO
Tyylikäs patakinnas, jossa on salmiakkikoristetikkaus ja keinonahkaiset
yksityiskohdat. Käytännöllinen malli, joka sopii sekä oikea- että vasenkätisille. Valmistettu kivipestystä 450 g/m2 puuvillasta. Koko 33x16 cm.
Pakattu muovipussiin.

PANNULAPPU ASADO
Pannulappu kivipestystä 450g/m2 kanvaasista, jossa on ripustuslenkki ja
tyylikkäät kontrastitikkaukset. Koko 20x20 cm. Pakattu muovipussiin.
Tuoten. 1039 vihreä • 1038 musta
Vähittäiskaupan SH € 10,90 (sis. alv 24%)

Tuoten. 2169 vihreä • 2168 musta
Vähittäiskaupan SH € 21,50 (sis. alv 24%)

ESILIINA ASADO
Vahva esiliina kivipestystä 450g/m2 puuvillakanvaasista. Tekonahkainen tasku, kiristysnauha
ja koristeet antavat éssuun ilmettä. Koko 70x90 cm. Pakattu muovipussiin.
Tuoten. 2156 vihreä • 2155 musta • Vähittäiskaupan SH € 35,50 (sis. alv 24%)
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UUNIKINNAS DENIM

GRILLIKINNAS NAHKA

Uunikinnas kestävää denimiä. Ikääntyy arvokkaasti tullen hienommaksi
vuosien karttuessa. Koko 34,5x18,5 cm. Pakattu muovipussiin.

Hieno musta grillikinnas naudannahasta. Koko 34x17 cm. Pakattu
muovipussiin

Tuoten. 2166 musta • 2167 navy
Vähittäiskaupan SH € 15,50 (sis. alv 24%)

Tuoten. 3309 Vähittäiskaupan SH € 17,90 (sis. alv 24%)

ESILIINA DENIM
Esiliina kestävää denimiä. Kestää kovaa käyttöä keittiössä ja grillatessa. Kätevä
tasku etupuolella sekä silmukka keittiöpyyhkeelle. Ikääntyy arvokkaasti, vain
paranee vuosien myötä. Koko 70x90 cm. Pakattu muovipussiin.
Tuoten. 2148 musta • 2160 navy
Vähittäiskaupan SH € 30,90 (sis. alv 24%)
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KOKIN ESILIINA

ESILIINA PRO

Tyylikäs ja helppohoitoinen kokin esiliina, jossa on korkeussäätö. Materiaali 65% polyesteri ja 35% puuvilla. Koko 70x90 cm. Pakattu muovipussiin.

Innovatiivinen esiliina, jonka molempiin kulmiin on integroitu grillihanska. Näin grillihanskat ovat aina käden ulottuvilla! Esiliinassa on
korkeussäätö. Koko 70x90 cm. Pakattu muovipussiin.

Tuoten. 2150 Vähittäiskaupan SH € 15,30 (sis. alv 24%)

Tuoten. 2149 • Vähittäiskaupan SH € 22,00 (sis. alv 24%)
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TARJOILUKULHO LUKAS
Keraaminen käsinmaalattu tarjoilukulho. Soveltuu loistavasti hedelmien, salaatin, pastan, perunoiden ja muiden herkkujen tarjoiluun. Upea värivalikoima. Pakattu lahjapakkaukseen, jossa
mukana myös reseptivihkonen. Koko Ø 35x7,5 cm. Pakattu lahjalaatikkoon.
Tuoten. 3586 vaalean harmaa• 3584 pink • 3585 pastellin vihreä
3545 luunvalkoinen • 3549 musta • 3582 sininen
Vähittäiskaupan SH € 46,00 (sis. alv 24%)

TARJOILULAUTANEN LUKAS
Käsinmaalatun Lukas-sarjan upea ovaali tarjoilulautanen. Saat herkullisesti tarjolle kalat, sushit, lihat, salaatit,
leikkeleet, jälkiruoat ja kahviherkut. Koko 46x34,5x3,5 cm. Pakattu lahjalaatikkoon.
Tuoten. 3533 vaalean harmaa• 3531 pink • 3532 pastellin vihreä
3540 luunvalkoinen • 3544 musta • 3588 sininen
Vähittäiskaupan SH € 46,00 (sis. alv 24%)

67

KERAAMINEN KULHOSETTI PORTO
Kahden keraamisen kulhon setti, jossa kaunis kuviointi ja jonka värimaailma on saanut
inspiraation Portugalin luonnosta. Kulho sopii erityisen hyvin ruokien, pikkusalaattien
ja jälkiruokien tarjoiluun. Mikroaaltouunin ja konepesun kestävä. Koko 18x6 cm. Pakattu
lahjalaatikkoon.
Tuoten. 3610 musta • 3611 vaaleanharmaa • 3612 turkoosi
Vähittäiskaupan SH € 30,90 (sis. alv 24%)

MUKISETTI PORTO
Neljän keraamisen kupin setti, joissa upea Portugalin luonnosta ja väreistä inspiraationsa saanut
väritys ja kuviointi. Mikroaaltouunin ja konepesun kestävä. Koko 10x9,5 cm. Pakattu lahjalaatikkoon.
Tuoten. 3615 musta • 3616 vaaleanharmaa • 3617 turkoosi
Vähittäiskaupan SH € 35,50 (sis. alv 24%)

KERAAMINEN TARJOILUVATI PORTO
Kauniisti kuvioitu keraaminen kulho, jonka värimaailma on saanut inspiraation Portugalin
luonnosta. Kulho sopii erityisen hyvin ruokien, salaattien, hedelmien, kahvipöytäherkkujen ja jälkiruokien tarjoiluun. Mikroaaltouunin ja konepesun kestävä. Koko 36x22,5x4 cm.
Pakattu lahjalaatikkoon.
Tuoten. 3600 musta • 3601 vaaleanharmaa • 3602 turkoosi
Vähittäiskaupan SH € 43,00 (sis. alv 24%)
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KARAHVI PORTO
Upea keraaminen komistus soveltuu loistavasti niin vesikarahviksi kuin kukkamaljakoksi.
Todella tyylikäs muotoilu ja värimaailma. Vain mielikuvitus on rajana. Mikroaaltouunin ja
konepesun kestävä. Koko 30x10,5 cm. Pakattu lahjalaatikkoon.
Tuoten. 3620 musta • 3621 vaaleanharmaa • 3622 turkoosi
Vähittäiskaupan SH € 52,50 (sis. alv 24%)

KERAAMINEN KULHO PORTO
Kauniisti kuvioitu keraaminen kulho, jonka värimaailma on saanut inspiraation Portugalin
luonnosta. Kulho sopii erityisen hyvin salaateille, hedelmille, pasta-aterioille. Mikroaaltouunin ja konepesun kestävä. Koko 30x7 cm. Pakattu lahjalaatikkoon.
Tuoten. 3605 musta • 3606 vaaleanharmaa • 3607 turkoosi
Vähittäiskaupan SH € 54,00 (sis. alv 24%)
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TARJOTIN YORK

LUKUTELINE YORK

Tyylikäs pyöreä tarjotin, joka on valmistettu trendikkäästä keinonahasta.
Vahvoilla niiteillä kiinnitetyt kahvat ja korkeat reunat helpottavat tarjottimen
siirtämistä ja kantamista. Koko 37x5 cm. Pakattu lahjalaatikkoon.

Tuo tablettisi tai älypuhelimesi keittiöön, aseta se tyylikkääseen keinonahkaiseen pöytätelineeseen ja selaa reseptiikkaa ruoanvalmistuksen ohessa.
Koko 10x4 cm. Pakattu lahjalaatikkoon.

Tuoten. 3271 • Vähittäiskaupan SH € 55,00 (sis. alv 24%)

Tuoten. 3274 • Vähittäiskaupan SH € 21,50 (sis. alv 24%)

TAITETTAVA TARJOTIN YORK

LASINALUSSETTI YORK

Tekonahkainen pieni tarjotin, jossa uniikki muotoilu. Tarjottimen reunat
saa pystyyn kulmissa sijaitsevien pienien magneettinappien avulla.
Täydellinen säilytyslokero pienemmille tavaroille kuten esim. koruille ja
avaimille. Koko 19 x 19 (taittamattomana). Pakattu lahjalaatikkoon.

Setti, jossa on kuusi tyylikästä lasinalusta. Suojaa pöytä tahroilta ja
lasinpohjan jäljiltä. Pakattu upeaan tekonahkaiseen säilytysrasiaan.
Koko 10 cm. Pakattu lahjalaatikkoon.
Tuoten. 3272 • Vähittäiskaupan SH € 27,90 (sis. alv 24%)

Tuoten. 3273 • Vähittäiskaupan SH € 16,90 (sis. alv 24%)
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KRISTALLIKANNU
Upea kristallikannu kruunaa pöydän kattauksen. Kannun kylkien
kuviointi heijastaa valon kauniisti ympäristöön. Sopii mm. veden,
mehun, pirtelön ja sangrian tarjoiluun niin arkena kuin juhlanakin.
Koko 24x19 cm. Pakattu lahjalaatikkoon.
Tuoten. 8160 • Vähittäiskaupan SH € 37,00 (sis. alv 24%)

KRISTALLI TUMBLER
Kuusi kaunista kristallilasia. Kolme hieman eri tavalla kuvioitua lasiparia,
jolloin pöytään saadaan rytmiä ja kunkin henkilön on helpompi tunnistaa
lasinsa. Konepesun kestävä. Koko 9,5x8 cm. Pakattu lahjalaatikkoon.
Tuoten. 8167 • Vähittäiskaupan SH € 30,90 (sis. alv 24%)

KRISTALLISET HIGHBALL-LASIT
Kuusi kaunista highball- kristallilasia, joissa on kolme erityylistä kuviota.
Pakkauksessa on aina kaksi lasia samalla kuviolla. Valon osuessa laseihin,
kuviot heijastavat upeasti valoa takaisin ympäristöön. Koko 14x8 cm. Pakattu lahjalaatikkoon.
Tuoten. 8162 • Vähittäiskaupan SH € 37,00 (sis. alv 24%)
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KAHVIMITTA GOLD
Kullanvärinen kahvimitta. Kätevä tuote jolla mittaat halutun kahvimäärän
ja jonka hammaskiinnityksen avulla suljet kahvin aromit pussiin. Anna
pienenä muistamisena kullanarvoisille asiakkaillesi tai liitä mukaan vaikka
paketti gourmet kahvia. Koko 17,5x3,5. Pakattu lahjalaatikkoon.
Tuoten. 3352 • Vähittäiskaupan SH € 12,30 (sis. alv 24%)

TERMOS JAVA

MUKISETTI ARABICA

Tyylikäs kahvitermos jossa on klassisen pyöreä muotoilu. Mallissa on
uudistettu kahva sekä kaatonokka. Tilavuus 1L. Pakattu lahjalaatikkoon.

Kahvaton muki käsinmaalatusta keramiikasta, jossa suosittu Arabica-kuvio. Setti, jossa neljä mukia. Koko 8x9x7,5 cm. Pakattu lahjalaatikkoon.

Tuoten. 50700 teräs • 50709 musta
Vähittäiskaupan SH € 48,00 (sis. alv 24%)

Tuoten. 6044 musta • 6048 navy • 6049 punainen
Vähittäiskaupan SH € 27,50 (sis. alv 24%)

74

TARJOILULAUTANEN ARABICA
Tilava keraaminen tarjoilulautanen, jolla voit tarjoilla alkupaloja, salaatteja, hedelmiä ja
jälkiruokia. Tyylikäs ihan vain koristeenakin. Koko 36x3 cm. Pakattu lahjalaatikkoon.
Tuoten. 6037 offwhite • 6038 sininen • 6039 musta
Vähittäiskaupan SH € 46,00 (sis. alv 24%)
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SALAATINOTTIMET GLOMEL
Upeat teräksiset salaattiottimet on pinnoitettu trendikkäästi kullan värillä.
Väri sopii myös loistavasti tilanteisiin, joissa haluat palkita ”kullanarvoiset”
asiakkaasi ja henkilökuntasi. Konepesun kestävä. Pituus 28 cm. Pakattu
lahjalaatikkoon.
Tuoten. 1019 • Vähittäiskaupan SH € 27,90 (sis. alv 24%)

KAKKUOTINSETTI GLOMEL
Tyylikäs kakkulapio ja –veitsi pakattuna hienoon magneettilaatikkoon.
Kaunis kultapäällys tekee setistä ylellisen osan juhlakattausta. Sopii
myös loistavasti tilanteisiin, joissa haluat palkita ”kullanarvoiset”
asiakkaasi ja henkilökuntasi. Konepesun kestävä. Veitsi 28 cm, lapio
23,5 cm. Pakattu lahjalaatikkoon.
Tuoten. 3068 • Vähittäiskaupan SH € 29,00 (sis. alv 24%)

JUUSTOSETTI GLOMEL
Hyvät juustot tarjoillaan tyylikkäiden ottimien avulla! Kolmiosainen juustoveitsisetti koville ja pehmeille juustoille. Pakattu tyylikkääseen lahja- ja
säilytyslaatikkoon. Setti sopii myös loistavasti tilanteisiin, joissa haluat
palkita ”kullanarvoiset” asiakkaasi ja henkilökuntasi. Konepesun kestävä.
Juustoveitsi 23 cm, 21,5 cm, voiveitsi 16,5 cm. Pakattu lahjalaatikkoon.
Tuoten. 3066 • Vähittäiskaupan SH € 30,90 (sis. alv 24%)
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SALAATTIOTIN RETRO
Klassisen kauniit rosteriset salaattiottimet jonka varret ovat tammea.
Teräksen ja puun yhdistelmä on käytännöllinen ja ylellinen. Koko
5,5x28,5 cm. Pakattu lahjalaatikkoon.
Tuoten. 1022 • Vähittäiskaupan SH € 30,90 (sis. alv 24%)

RAASTINSETTI
Tehokas raastinpuikko juuston, sitrusten, valkosipulin, inkiväärin, suklaan
jne raastamiseen. Mukana kokin käsiä suojaava hansikas. Koko 35,5x12x4
cm. Pakattu tyylikkääseen kirjalaatikkoon.
Tuoten. 3049 • Vähittäiskaupan SH € 27,90 (sis. alv 24%)

PIPPURIMYLLY MOREZ
Upea pippurimylly hyvän ruoan ystäville. Saksassa valmistetussa myllyssä on laadukas keraaminen mekanismi. Sopii pippureille ja suolalle
ja rouheen karkeus on helppo säätää. Koko 22 cm. Pakattu lahjalaatikkoon.
Tuoten. 3163 • Vähittäiskaupan SH € 57 ,00 (sis. alv 24%)

77

LEIKKUULAUTA BUTCHER BLOCK
Jykevä ja vahva leikkuulauta öljytystä akaasiapuusta (FSC sertifioitu).
Lyhyillä sivuilla käytännölliset kahvat . Koko 39x29x4cm.

LEIKKUULAUTA CHOPSTATIC
Choptastic takaa käytännöllisen ja hygieenisen keittiötyöskentelyn. Leikkuulaudassa on kaksi puolta, muovinen ja puinen. Molemmissa havainnolliset kuvakkeet. Muovisen puolen kuvakkeet ohjaavat leikkaamaan
kalaa ja lihaa. Toisen puolen kuvakkeet vihanneksia ja hedelmiä.Laudan
kaltevuus ohjaa leikkuunestet laidallisiin nurkkiin. Koko 38x26x3 cm.
Pakattu lahjalaatikkoon.

Tuoten. 3054 • Vähittäiskaupan SH € 119,90 (sis. alv 24%)

Tuoten. 3031 • Vähittäiskaupan SH € 25,50 (sis. alv 24%)

LEIKKUULAUTA MONTFORTE

LEIKKUULAUTA BOTTACCIO

Tyylikäs leikkuu- ja tarjoilulauta. Valmistettu kestävästä ja tyylikkäästä
akaasiasta. Pitkä kahvaosa ja nahkalenkki parantaa käytettävyyttä sekä
ulkonäköä ja tekee siitä erinomaisesti tarjoiluun soveltuvan laudan. Koko
51,5x22x1,3 cm. Pakattu lahjalaatikkoon.

Tyylikäs leikkuu- ja tarjoilulauta. Valmistettu kestävästä ja tyylikkäästä
akaasiasta. Lautaan on lisätty otereikä ja nahkalenkki käytettävyyden
parantamiseksi sekä ulkonäön vuoksi. Koko 38,5x31x1,3 cm. Pakattu
lahjalaatikkoon.

Tuoten. 3014 • Vähittäiskaupan SH € 39,50 (sis. alv 24%)

Tuoten. 3013 • Vähittäiskaupan SH € 39,50 (sis. alv 24%)
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KASTIKEKATTILA MAISON
Vingan korkealuokkainen Maison-keittiösarja yhdistää vahvat ja perinteiset keittiömateriaalit:
kuparin ja ruostumattoman teräksen. Kupari takaa nopean ja tasaisen lämmön ja teräs
mahdollistaa kattilan käytön myös induktioliedellä. Oiva lahja esteetikolle ja hyvän ruuan
ystävälle! Koko Ø 16x8 cm, tilavuus 1,6 L. Pakattu lahjalaatikkoon.
Tuoten. 1956 • Vähittäiskaupan SH € 149,00 (sis. alv 24%)

KASARI MAISON

PAISTINPANNU MAISON

Vingan korkealuokkainen Maison-keittiösarja yhdistää vahvat ja
perinteiset keittiömateriaalit: kuparin ja ruostumattoman teräksen. Kupari takaa nopean ja tasaisen lämmön ja teräs mahdollistaa kattilan käytön
myös induktioliedellä. Tyylikäs valinta keittiöön. Tilavuus 5 L. Pakattu
lahjalaatikkoon.
Tuoten. 1957 • Vähittäiskaupan SH € 230,00 (sis. alv 24%)

Vingan korkealuokkainen Maison-keittiösarja yhdistää vahvat ja
perinteiset keittiömateriaalit: kuparin ja ruostumattoman teräksen.
Kupari takaa nopean ja tasaisen lämmön ja teräs mahdollistaa pannun
käytön myös induktioliedellä. Oiva lahja esteetikolle ja hyvän ruuan
ystävälle! Koko Ø 28 cm. Pakattu lahjalaatikkoon.
Tuoten. 1955 • Vähittäiskaupan SH € 129,00 (sis. alv 24%)
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BLINI- & LETTUPANNU BOUGON
Valurautainen pannu jolla voit valmistaa nopeasti seitsemän herkullista
pikkubliniä, jälkiruokalettua tai paistettua kananmunaa. Valurautapannu
on pitkäikäinen ja sen ominaisuudet vain paranevat käytön myötä. Koko
23 cm. Pakattu lahjalaatikkoon.
Tuoten. 1952 • Vähittäiskaupan SH € 46,50 (sis. alv 24%)

GRILLIPANNU BOUGON
Jos pannu on oikein hoidettu, niin et tarvitse siihen lainkaan rasvaa.
Sivelet vain paistettavaan lihaan tai kasvikseen ohuen öljykerroksen ja
ruoka ei tartu pannuun kiinni. Valurauta on helppohoitoinen, kestävä ja
saat ruokaan upean paistopinnan. Valurautapannumme toimivat kaikilla
liesityypeillä. Koko 23 cm. Pakattu lahjalaatikkoon
Tuoten. 1902 • Vähittäiskaupan SH € 52,50 (sis. alv 24%)

PAISTINPANNU BOUGON
Valurauta on loistava materiaali ruoanvalmistukseen. Se on helppohoitoinen, kestävä ja sen ominaisuudet vain paranevat ajan myötä.
Saat tarvittaessa hienon paistopinnan ruokaan. Valurautapannumme
toimivat kaikilla liesityypeillä ja sen hoito on yksinkertaista ja helppoa.
Koko 28,5 cm. Pakattu lahjalaatikkoon.
Tuoten. 1901 • Vähittäiskaupan SH € 62,00 (sis. alv 24%)
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Veitset on valmistettu kestävästä saksalaisesta teräksestä käyttäen
optimaalista hiilen, kromin, molybdeenin ja vanadiumin seosta.
Seossuhde on saksalaisille ja sveitsiläisille veitsille tyypillinen. Veitset
pysyvät terävinä pitkään ja tarvittaessa ne on helppo teroittaa. Hyvin
muotoillut kahvat on valmistettu tyylikkäästä pakkawoodista.
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KOKKIVEITSI KAISER

NAKIRIKOKKIVEITSI KAISER

Valmistettu kestävästä saksalaisesta teräksestä käyttäen optimaalista
hiilen, kromin, molybdeenin ja vanadiumin seosta. Seossuhde on saksalaisille ja sveitsiläisille veitsille tyypillinen. Koko pituus 33 cm. Terä 20 cm.
Pakattu lahjalaatikkoon.

Valmistettu kestävästä saksalaisesta teräksestä käyttäen optimaalista
hiilen, kromin, molybdeenin ja vanadiumin seosta. Seossuhde on
saksalaisille ja sveitsiläisille veitsille tyypillinen. Koko pituus 30 cm.
Terä 17 cm Pakattu lahjalaatikkoon.

Tuoten. 1650 • Vähittäiskaupan SH € 52,50 (sis. alv 24%)

Tuoten. 1652 • Vähittäiskaupan SH € 52,50 (sis. alv 24%)

LEIPÄVEITSI KAISER

SANTOKUVEITSI KAISER

Valmistettu kestävästä saksalaisesta teräksestä käyttäen optimaalista
hiilen, kromin, molybdeenin ja vanadiumin seosta. Seossuhde on saksalaisille ja sveitsiläisille veitsille tyypillinen. Koko pituus 33 cm. Terä 20 cm
Pakattu lahjalaatikkoon.

Valmistettu kestävästä saksalaisesta teräksestä käyttäen optimaalista
hiilen, kromin, molybdeenin ja vanadiumin seosta. Seossuhde on saksalaisille ja sveitsiläisille veitsille tyypillinen. Koko pituus 25,5 cm. Terä 14 cm
Pakattu lahjalaatikkoon.

Tuoten. 1651 • Vähittäiskaupan SH € 52,50 (sis. alv 24%)

Tuoten. 1653 • Vähittäiskaupan SH € 52,50 (sis. alv 24%)

VEITSISETTI KAISER

ISO VEITSISETTI KAISER

Settissä on kaksi veistä. Kokkiveitsi pituus on 33 cm (terä 20 cm) ja
kuorinta/juuresveitsin pituus on 19,5 (terä 8 cm). Pakattu lahjalaatikkoon.

Täydellinen viiden korkealaatuisen veitsen setti, joka sisältää
kokkiveitsen, leipäveitsen, japanilaisen kokkiveitsen, santokuveitsen
sekä kuorimaveitsen. Ammattikokkien käyttämässä veitsipussissa
terät säilyvät moitteettomassa kunnossa. Pakattu lahjalaatikkoon.

Tuoten. 1655 • Vähittäiskaupan SH € 74,00 (sis. alv 24%)

Tuoten. 1660 • Vähittäiskaupan SH € 245,00 (sis. alv 24%)
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VEITSISETTI NAKIRI
Veitsisetissä kaksi keraamista veistä. Santoku-veitsen lovet helpottavat
leikattavien tuotteiden irrottamista terästä. Nakiri-veitsi on erinomaisesti
käteen sopiva yleiskokkiveitsi. Keraamiset veitset säilyvät terävinä pitkään.
Terän pituudet Nakiri 16 cm, Santoku 12 cm. Pakattu lahjalaatikkoon.

KERAAMISET VEITSISETTI
Keraamiset veitset ovat hyvin teräviä ja pysyvät terävinä pitkään. Setissä
on kokkiveitsi 15 cm (terä) sekä pikkuveitsi 7 cm (terä). Veitset ovat upeassa lahjapakkauksessa, jossa on mukana resepti ja hoito-ohje. Pakattu
lahjalaatikkoon.

Tuoten. 1694 • Vähittäiskaupan SH € 61,90 (sis. alv 24%)

Tuoten. 1690 • Vähittäiskaupan SH € 58,50 (sis. alv 24%)

METALLISAIPPUA KALA

KERAAMINEN KEITTIÖSETTI

Hauskannäköinen metallisaippua, joka poistaa käsistä pahan hajun: mm.
kalan ja sipulin. Tyylikäs lahjakartonki on alle 3 cm korkuinen, joten tuote
on edullinen postittaa. Koko 5,5x2x11 cm. Pakattu lahjalaatikkoon.

Käytännöllinen setti sisältää 10 cm keraamisen veitsen, kuorimaveitsen
sekä silikonisen valkosipulinkuorijan. Nämä työkalut tekevät keittiön
arjesta hauskaa ja helppoa! Pakattu lahjapakkaukseen. Koko veitsi 10 cm,
valkosipulinkuorija 13x3 cm, kuorimaveitsi 12 cm. Pakattu lahjalaatikkoon.

Tuoten. 1005 • Vähittäiskaupan SH € 9,90 (sis. alv 24%)

Tuoten. 1693 • Vähittäiskaupan SH € 20,90 (sis. alv 24%)

84

SAMMUTUSPEITE 120X120
Vingan sammutuspeitteet ovat tarkoitettu keskeiselle paikalle keittiön
seinälle, ei piiloon keittiökomeroon. Tyylikkäiden kuosien kääntöpuolella
on fin, swe, eng, no –kieliset käyttöohjeet. Koko 120x120 cm. Pakattu
lahjalaatikkoon.
Tuoten. 4837 stockholm • 4836 new york • 4820 season
4843 lammas 4838 helsinki • 4839 oslo • 4840 marmori
4842 pioni • 4848 propelli • 4847 ankkuri
Vähittäiskaupan SH € 37,00 (sis. alv 24%)
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KINGSLEY & BALTHAZAR
GOTS - 100% ORGAANINEN PUUVILLA
GOTS on johtava standardi ekologisille tekstiileille. Se kattaa
tekstiilinkoko tuotantoketjun raaka-aineesta valmiiksi tuotteeksi
sisältäen mm. seuraavat kohdat:
•

Luonnonmukainen viljely, eli kemiallisia torjunta-aineita tai
lannotteita ei saa käytää.

•

Tuotannossa on kiellettyä käyttää terveyttä ja ympäristöä
vaarantavia aineita.

•

Myrkyllisten raskasmetallien, formaldehyden, aromaattisten
liuottimien, geenimuunneltujen kuitujen ja karsinogeenisten
AZO-värien käyttö on kielletty.

•

Jätevedet on hävitettävä asianmukaisesti ja koko tuotantoketju
on dokumentoitava.

•

Pakkauksiin käytetty paperi, kartonki, tarrat jne. on oltava
kierrätettävää ja sertifioitu FSC tai PEFC -standardein

•

Muovipakkauksissa ei saa olla PVC:tä

•

Kaikkien toimijoiden tulee täyttää Kansainvälisen
työjärjestön (ILO) asettamat sosiaalisten olojen
vähimmäiskriteerit.

FROTEEPYYHE KINGSLEY 400
Ekologisesti viljellystä 100 % kampapuuvillasta (400g/m2) valmistettu ylellinen froteepyyhe. Ekologisuus koskee koko prosessia raaka-aineesta aina
valmiiksi tuotteeksi. Pyyhkeessä on hyvä imukyky ja se on miellyttävä ja pehmeä ihoa vasten. Tuote on sertifioitu standardeilla GOTS ja ÖKO-tex 100.
50x70 cm.

Vähittäiskaupan SH € 6,90 (sis. alv 24%)

65x135 cm.

Vähittäiskaupan SH € 17,00 (sis. alv 24%)

90x150 cm.

Vähittäiskaupan SH € 24,00 (sis. alv 24%)
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FROTEEPYYHE BALTHAZAR 550
Ekologisesti viljellystä 100 % kampapuuvillasta (550g/m2) valmistettu ylellinen froteepyyhe. Ekologisuus koskee koko prosessia raaka-aineesta aina
valmiiksi tuotteeksi. Pyyhkeessä on hyvä imukyky ja se on miellyttävä ja pehmeä ihoa vasten. Tuote on sertifioitu standardeilla GOTS ja ÖKO-tex 100.
50x70 cm.

Vähittäiskaupan SH € 10,20 (sis. alv 24%)

65x135 cm.

Vähittäiskaupan SH € 22,50 (sis. alv 24%)

90x150 cm.

Vähittäiskaupan SH € 32,50 (sis. alv 24%)
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SPA TOSSU EXCELSIOR

TOALETTILAUKKU CLIFTON

Spa tossut, joissa on pehmeä antura ja tyylikäs koristereunus. Tossun
päällipuolelle on mahdollista tehdä tuotemerkkaus. Koko one size.
Pakattu muovipussiin.

Tyylikäs toalettilaukku kivipestystä kanvaasista. Sisäpuolella pieni sekä
kookkaampi säilytystasku. Sopii hyvin yhteen muiden Clifton-sarjan
laukkujemme kanssa. Koko 26x17x10 cm. Pakattu muovipussiin.

Tuoten. 491001 • Vähittäiskaupan SH € 5,50 (sis. alv 24%)

Tuoten. 5196 ruskea • 5197 navy
Vähittäiskaupan SH € 30,90 (sis. alv 24%)

PYYHESETTI BRITISH INDIA

AAMUTAKKI MELANGE

Ylellinen froteepyyhesetti, jossa on kaksi kuviollista käsipyyhettä
sekä kaksi kylpypyyhettä. Pyyhkeet on valmistettu 100 % ekologisesti
viljellystä puuvillasta (500 g/m2). Korkealaatuinen raaka-aine ja tyylikäs
paisley-kuviointi miellyttää ihoa sekä silmää. Tuote on sertifioitu standardeilla GOTS ja ÖKO-tex 100. Koko: 2 kpl 65x135 cm, 2 kpl 40x70 cm.
Pakattu lahjalaatikkoon.

Ehkäpä tyylikkäin aamutakki ikinä! Kristallifleece (280g/m2) on hyvin
ohuesta ja tiheästä langasta kudottu, jonka ansiosta siinä on uskomattoman miellyttävä ihotuntuma. Erittäin tyylikäs harmaan sävy pukee
suomalaista! Koko S/M ja L/XL. Pakattu muovipussin.
Tuoten. 4946 ruskea S/M • 4947 ruskea L/XL • 4948 S/M harmaa •
4949 harmaa L/XL • Vähittäiskaupan SH € 57,00 (sis. alv 24%)

Tuoten. 4127
Vähittäiskaupan SH € 77,00 (sis. alv 24%)

PYYHESETTI THE GRAND
Ylellisessä, 100 % ekologisesti viljellystä puuvillasta (500 g/m2) valmistetussa, froteepyyhesetissä on kaksi
kylpypyyhettä sekä kaksi käsipyyhettä. Zero- twist -metodilla valmistetut pyyhkeet ovat ominaisuudeltaan
kuohkeita ja pyyhe tuntuu iholla pehmeältä, laadukkaalta ja imukykyiseltä. Tuote on sertifioitu standardeilla
GOTS ja ÖKO-tex 100. Koko: 2 kpl 65x135 cm, 2 kpl 50x70 cm. Pakattu lahjalaatikkoon.
Tuoten. 4122 valkoinen • 4124 beige • Vähittäiskaupan SH € 77,00 (sis. alv 24%)
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PONCHO STANFORD

KUDOTTU PEITTO

Poncho 350 g/m2 kristallifleecestä. Kristallifleece on hienon hieno
kuitu, joka tekee ponchosta ylellisen pehmeän. Kääntökuosissa toisella
puolella raidat ja toisella tähdet.Koko One size. Pakattu lahjalaatikkoon.

Pehmeä viltti kudotusta akryylistä. Koristeellinen neule, joka sopii
moneen tilaan. Koko 130x170 cm. Pakattu lahjalaatikkoon.
Tuoten. 4089 • Vähittäiskaupan SH € 68,00 (sis. alv 24%)

Tuoten. 4059 • Vähittäiskaupan SH € 43,00 (sis. alv 24%)

KRISTALLIFLEECE BIRDY

KRISTALLIFLEECE ELEPHANT

Erittäin pehmeä kristallifleece 500g/m . Eri fleece-materiaaleissa on
suuret erot. Kristallifleecen erityisen ohuet hienot kuidut tekevät siitä
hienostuneimman fleece-laadun. Kääntöpuolella on ainutlaatuisen miellyttävä samettivuori. Eksoottinen kuvio ja herkullinen väritys täydentää
nautinnon. Koko 130x170 cm. Konepestävä. Pakattu lahjalaatikkoon.

Pehmeä ja pöyheä (500g/m2) kristallifleece. Eri fleece-materiaaleissa
on suuret erot. Kristallifleecen erityisen ohuet hienot kuidut tekevät
siitä hienostuneimman fleece-laadun. Taustapuolella on siihen hyvin
yhteensopiva yleellisen pehmeä musta sherpa-pinta. Konepestävä. Koko
130x170 cm. Pakattu lahjalaatikkoon.

Tuoten. 4074 • Vähittäiskaupan SH € 55,50 (sis. alv 24%)

Tuoten. 4073 • Vähittäiskaupan SH € 55,50 (sis. alv 24%)
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KYNTTILÄ CLASSIC
Ylellinen tuoksukynttilä pyöreässä lasisessa tuikkuastiassa. Kynttilän seetrinen tuoksu leviää kevyesti
ympäristöön. Tuikkuastian sisäpuoli on kultaisen värinen, mikä saa kynttilän valon heijastumaan kauniisti
huoneeseen. Koko 8x10cm. Pakattu lahjalaatikkoon.
Tuoten. 1137 cedar/valkoinen • 1138 black orchid/musta • Vähittäiskaupan SH € 26,00 (sis. alv 24%)

MATKATUOKSUKYNTTILÄ

KYNTTILÄ APOTHECARY

Kannelliseen metallipurkkiin tehty kolmen sydänlangan tuoksukynttilä.
Tuoksuu ihanasti hunajalta ja hibiscus-kasvilta. Koko 13x5 cm. Pakattu
lahjalaatikkoon.

Herkullisen tuoksuinen kynttilä lasipurkissa, jonka muoto on saanut
inspiraationsa apteekin vanhoista lääkepulloista. Kynttilän palamisaika
on pitkä, joten voit nauttia tuoksukynttilästä useamman tunnin ajan.
Koko 6,5x13,5 cm. Pakattu lahjalaatikkoon.

Tuoten. 1126 • Vähittäiskaupan SH € 26,00 (sis. alv 24%)

Tuoten. 1122 • Vähittäiskaupan SH € 19,90 (sis. alv 24%)
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KYNTTILÄLYHTY LUGANO
Kiillotetusta teräksestä ja lasista valmistettu sisäkynttilälyhty johon on
haettu skandinaavisen ja italialaisen muotoilun yksinkertaista selkeyttä ja
tyylikkyyttä. Koko 16x16x24 cm. Pakattu lahjalaatikkoon.
Tuoten. 8148 • Vähittäiskaupan SH € 89,90 (sis. alv 24%)

KYNTTILÄLYHTY LAUSANNE
Tyylikäs lasilyhty, jossa on käytännöllinen kahva. Läpinäkyvä runko
tuo lisää käyttömahdollisuuksia. Laita kynttilän lisäksi koristeeksi kiviä
ja hiekkaa tai käytä sitä vaikka maljakkona. Koko 21x18 cm. Pakattu
lahjalaatikkoon.
Tuoten. 8127 • Vähittäiskaupan SH € 39,90 (sis. alv 24%)

KYNTTILÄNJALKA COX
Marmorista valmistettu ylellinen kahden kynttilänjalan setti, jonka
kullanvärinen päällysosa hohtaa kynttilänvaloa kauniisti. Koko 9x9x3
cm. Pakattu lahjalaatikkoon.
Tuoten. 1180 • Vähittäiskaupan SH € 35,50 (sis. alv 24%)
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TORKKUPEITTO HERRINGBONE
Klassinen jaquard-kudottu viltti, joka on valmistettu pehmeästä ja miellyttävästä akryylista. Se ei pistele samalla tavalla kuin
villapeite ja päädyissä on tuotteeseen hyvin sopivat hapsut. Antipilling-käsittely estää nukkaantumista. Konepestävä. Koko
130x170 cm. Pakattu lahjalaatikkoon.
Tuoten. 4540 ruskea • 4541 sininen • 4542 checker • Vähittäiskaupan SH € 47,90 (sis. alv 24%)

PONCHO ARCTIC
Ylellisen pehmeä ja aidon tuntuinen keinoturkisponcho, jonka alapinta
on pehmeää veluuria. Poncho on oiva vaihtoehto peitteelle. Saat saman miellyttävän lämmön tunteen kehoosi ja voit tehdä kotiaskareita
käsiesi jäädessä vapaiksi. Koko: 120x150 cm. Pakattu lahjalaatikkoon.

VEHNÄTYTNY
Vehnätyyny, jonka avulla voit saada kylmä- tai kuumahoitoa
rentoutukseen ja särkyihin. Koko 45x15 cm. Pakattu lahjalaatikkoon.
Tuoten. 5215 • Vähittäiskaupan SH € 19,90 (sis. alv 24%)

Tuoten. 4128 ruskea • 4129 harmaa
Vähittäiskaupan SH € 62,00 (sis. alv 24%)
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LAHJAKORTTI CLASSIC
Lahjakortti on ehkäpä halutuin tuotteemme. Sen nerokkuus piilee saajan kokemassa tyytyväisyydessä. Annat lahjansaajan
itse valita lahjansa korkealaatuisesta ja monipuolisesta valikoimasta. Näin saat varmasti tyytyväisen lahjansaajan, joka
arvostaa lahjaansa ja sen antajaa. Classic-kortin valikoimassa on vähintään 70 tuotetta valittavana. Takaamme, että jokainen
löytää mieleisensä vaihtoehdon. Kahden vakiodesignin sijaan voimme painaa korttiin tilaajan haluaman tekstin ja yritysilmeen. Tilausjärjestelmän ulkoasu on myös personoitavissa. Tuotteet jaetaan saajan lähellä sijaitsevaan noutopisteeseen.
Tuoten. LK299 • Hinta alk. 29,90 € (sis. alv 0%) Rahti 9,90 € (sis. alv 0%)

LAHJAKORTTI REGAL
Lahjakortti on ehkäpä halutuin tuotteemme. Sen nerokkuus piilee saajan kokemassa tyytyväisyydessä. Annat lahjansaajan itse valita lahjansa korkealaatuisesta ja monipuolisesta valikoimasta. Näin saat varmasti tyytyväisen lahjansaajan, joka
arvostaa lahjaansa ja sen antajaa. Regal-kortin valikoimassa on vähintään 70 tuotetta valittavana. Takaamme, että jokainen
löytää mieleisensä vaihtoehdon. Kahden vakiodesignin sijaan voimme painaa korttiin tilaajan haluaman tekstin ja yritysilmeen.
Tilausjärjestelmän ulkoasu on myös personoitavissa. Tuotteet jaetaan saajan lähellä sijaitsevaan noutopisteeseen.
Tuoten. LK459 • Hinta alk. 45,90 € (sis. alv 0%) Rahti 9,90 € (sis. alv 0%)
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LAHJAKORTTI EXTRA
Lahjakortti on ehkäpä halutuin tuotteemme. Sen nerokkuus piilee saajan kokemassa tyytyväisyydessä. Annat lahjansaajan
itse valita lahjansa korkealaatuisesta ja monipuolisesta valikoimasta. Näin saat varmasti tyytyväisen lahjansaajan, joka arvostaa lahjaansa ja sen antajaa. Extra-kortin valikoimassa on vähintään 50 tuotetta valittavana. Takaamme, että jokainen löytää
mieleisensä vaihtoehdon. Kahden vakiodesignin sijaan voimme painaa korttiin tilaajan haluaman tekstin ja yritysilmeen.
Tilausjärjestelmän ulkoasu on myös personoitavissa. Tuotteet jaetaan saajan lähellä sijaitsevaan noutopisteeseen.
Tuoten. LK639 • Hinta alk. 63,90 € (sis. alv 0%) Rahti 9,90 € (sis. alv 0%)

LAHJAKORTTI IMPERIAL
Lahjakortti on ehkäpä halutuin tuotteemme. Sen nerokkuus piilee saajan kokemassa tyytyväisyydessä. Annat lahjansaajan itse valita lahjansa korkealaatuisesta ja monipuolisesta valikoimasta. Näin saat varmasti tyytyväisen lahjansaajan, joka
arvostaa lahjaansa ja sen antajaa. Imperial-kortin valikoimassa on vähintään 30 tuotetta valittavana. Takaamme, että jokainen
löytää mieleisensä vaihtoehdon. Kahden vakiodesignin sijaan voimme painaa korttiin tilaajan haluaman tekstin ja yritysilmeen.
Tilausjärjestelmän ulkoasu on myös personoitavissa. Tuotteet jaetaan saajan lähellä sijaitsevaan noutopisteeseen.
Tuoten. LK1279 • Hinta alk. 127,90 € (sis. alv 0%) Rahti 9,90 € (sis. alv 0%)
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GIFTBOX MAP
Koko: medium 39x29x7 cm • iso 49x33x11 cm.
Tuoten. 0155 medium Vähittäiskaupan SH € 5,40 (sis. alv 24%)
Tuoten. 0156 iso Vähittäiskaupan SH € 7,60 (sis. alv 24%)

GIFTBAG MAP
Koko: 35x12x50 cm.
Tuoten. 203 • Vähittäiskaupan SH € 3,50 (sis. alv 24%)

GIFTBOX SUMMER
Koko: 39x29x7 cm
Tuoten. 0185 Vähittäiskaupan SH € 5,40 (sis. alv 24%)

GIFTBOX PROPELLER
Koko 39x29x7 cm

PITKÄRIPAINEN CANVASKASSI
Pitkäkahvainen kassi 170 g/m2 puuvillasta. Koko 43x43x15 cm.

Tuoten. 0180 Vähittäiskaupan SH € 5,40 (sis. alv 24%)

Tuoten. 2330 luonnonvalkoinen • 2331 musta
Vähittäiskaupan SH € 5,90 (sis. alv 24%)
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KESTÄVÄ EKOKASSI
Pitkäikäinen puuvillakassi erittäin hienosta luomupuuvillakanvaasista, GOTS-sertifioiti (kts.
sivu 2) takaa aidon ympäristöystävällisyyden ja sosiaalisen vastuunkannon. Valmistettu todella
paksusta 350 g/m2 100 % luomupuuvillasta. Öko-Tex-standardi 100. Koko 38x40x7 cm.
Tuoten. 2306 luonnonvalkoinen • 2307 harmaa
Vähittäiskaupan SH € 6,80 (sis. alv 24%)

KESTÄVÄ EKOKASSI
Pitkäikäinen puuvillakassi erittäin hienosta luomupuuvillakanvaasista, GOTS-sertifioiti (kts.
sivu 2) takaa aidon ympäristöystävällisyyden ja sosiaalisen vastuunkannon. Valmistettu todella
paksusta 350 g/m2 100 % luomupuuvillasta. Öko-Tex-standardi 100. Koko 38x40x7 cm.
Tuoten. 2308 sininen • 2309 musta
Vähittäiskaupan SH € 7,60 (sis. alv 24%)
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