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Neutral t-paita ekologisella 
painatuksella

Neutral t-paita on valmistettu 100 % orgaanises-
ta Reilun Kaupan puuvillasta (155 g) ja sertifioi-
tu usealla ekomerkillä. Paidasta löytyy kevyesti 
muotoillut mallit miehille sekä naisille 21 värivaih-
toehdossa. Ekologisuuden vie loppuun luontoystä-
vällinen vesiväripohjainen painatus, joka ei sisällä 
vahingollisia tai allergisoivia ainesosia. Koko: mie-
het S-3XL, naiset XS-XXL. Hinnat sisältävät 1-väri-
painatuksen.

250 kpl   à 9,90 € 

100 kpl   à 11,95 € 

50 kpl   à 14,90 €

Aloituskustannus 48 €. Hintoihin lisätään alv. 

Eco satulansuoja

Pyöräily on ympäristöystävällinen liikkumismuoto, jota on helppo 
korostaa ekologisella satulansuojalla. Kierrätetystä PVC-muovista 
valmistettu suoja (270 x 270 mm) on saatavana useissa väreissä. 
Tuotteen sisään on laitettu rypistymistä estävä pahvi. Hinnat sisäl-
tävät 1-väripainatuksen suojan pääliosaan.

2500 kpl   à 1,39 € 

1000 kpl   à 1,65 € 

500 kpl   à 1,89 €

Aloituskustannus 70 €. Hintoihin lisätään alv. 

Ekologinen 
vesiväripainatus

Ekologinen vaihtoehto silkkipainatuksen plas-
tisol-väreille.

Mitä:
Sertifioitu vesiväripainatus! 100 % ekologisia 
vesivärejä, jotka eivät sisällä vahingollisia tai 
allergisoivia ainesosia kuten raskasmetalleja, 
PVC:tä, APEO:ta tai ftalaatteja.

Vesivärien edut:
• ympäristöystävällisyys
• miellyttävä ihotuntuma
• päältäsilitettävä
• kestää 60 °C pesun
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Biohajoava sadeviitta

Ekologinen, biohajoava sadeviitta (115 x 110 cm) on valmistettu sertifioidusta, 
eurooppalaisesta maissitärkkelyksestä. Ponchon nyörit ja napit voidaan kom-
postoida. Luonnonvalkoisen viitan materiaali on kevyttä sekä hengittävää ja se 
on uudelleenkäytettävä. Toimitetaan yksittäinpussitettuna. Hinta sisältää 1-väri-
painatuksen (max. 30 x 30 cm).

1000 kpl   à 2,75 €

Hintaan lisätään alv. 

PET-sateenvarjo

Ekologinen suoja! Sateenvarjon kangas on valmistettu ympäristöystävällisestä 
R-Pet materiaalista eli kierrätetystä kulutusmuovista kuten PET-pulloista. Mustan 
varjon kahva on solumuovia ja ruoteet metallia. Koko: Ø102 cm, pituus 83 cm. 
Hinnat sisältävät 1-väripainatuksen (max. 26 x 10 cm).

250 kpl   à 9,50 € 

100 kpl   à 11,40 € 

50 kpl   à 12,95 €

Aloituskustannus 48 €. Hintoihin lisätään alv. 
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Bio juomapullo

Nimensä mukaisesti Bio juomapullo on biohajoava, mutta vastaa ulkoasultaan perinteisiä pulloja. 
Pullo on valmistettu vähintään 20 % tehdaskierrätetystä muovista, polyeteenistä ja vallankumouk-
sellisesta masterbatch-lisäaineesta. 100 % kierrätettävän pullon kompostointi alkaa kaatopaikalla ja 
prosessi kestää 1-5  vuotta. Luonnonvalkoinen pullo on saatavana kahdessa koossa. Hinnat sisältävät 
1-väripainatuksen.

500 ml 

1000 kpl   à 2,38 € 

500 kpl   à 2,64 € 

300 kpl   à 3,24 €

750 ml 

1000 kpl   à 2,72 € 

500 kpl   à 2,98 € 

300 kpl   à 3,60 €

Aloituskustannus 48 €. Hintoihin lisätään alv. 
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Puinen avaimenperä

Muotoonleikattu avaimenperä on valmistettu öljytyistä 4 mm 
paksusta tervalepästä. Kiinnikkeenä on 24 mm avainregas 
poronnahkanyörillä. Logomerkkaus yhdelle puolelle sisältyy 
hintaan.

1000 kpl   à 1,14 € 

500 kpl   à 1,38 € 

300 kpl   à 1,55 €

Aloituskustannus 48 €. Hintoihin lisätään alv. 

Avaimenperä Eko

Kierrätysmuovista valmistettu vihreä avaimenperä ekologi-
suutta ilmentävissä muodoissa: lehti, käsi ja jalka. Avaimen-
perät on varustettu Ekotarralla, jotta loppukäyttäjäkin tulee 
tietoiseksi tuotteen alkuperästä. Hinnat sisältävät 1-väripai-
natuksen.

5000 kpl   à 0,75 € 

2500 kpl   à 0,99 € 

1000 kpl   à 1,18 €

Aloituskustannus 48 €. Hintoihin lisätään alv. 

Bio rintanappi

Tämän vuosituhannen rintanappi. 100 % kierrätettävä, hiilineutraali Bio rintanappi on val-
mistettu kestävää kehitystä edistävistä materiaaleista. Näyttää perinteiseltä, mutta on ke-
vyempi ja yhtä kestävä. Koko: Ø 56 mm. Kiinnikkeenä muoviklipsu tai à 0,10 € lisähinnasta 
neulakiinnitys. Hinnat sisältävät moniväripainatuksen.

500 kpl   à 1,15 € 

300 kpl   à 1,50 € 

100 kpl   à 2,20 €

Hintoihin lisätään alv. 
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Kompostoitava mustekynä

Kynä on valmistettu patentoidusta ja ekosertifioidusta PLA-muo-
vista (ingeo®), joka on peräisin kasvikuidusta ja on siten biohajoa-
vaa materiaalia. Kynä on mustesäiliötä ja jousta lukuunottamatta 
kompostoitavissa. Kynästä löytyy useita värivaihtoehtoja. Hinnat 
sisältävät 1-väripainatuksen.

2500 kpl   à 0,74 € 

1000 kpl   à 0,83 € 

500 kpl   à 0,94 €

Aloituskustannus 48 €. Hintoihin lisätään alv. 

Istutettava kasvikynä

Käytä kynää ensin kirjoittamiseen, ja sitten voit istuttaa sen 
ja seurata kynän versomista. Sprout™ lyijykynä on valmis-
tettu kestävällä tavalla kasvatetusta puusta ja se ei sisällä 
lyijyä. Valittavanasi 12 eri kasvilajia. Esim. basilika ja salvia.

Kynä laserkaiverruksella 

2500 kpl   à 1,50 € 

1000 kpl   à 1,68 € 

500 kpl   à 2,05 €

Kynä laserkaiverruksella ja vakiopakkauksella 

2500 kpl   à 1,88 € 

1000 kpl   à 2,12 € 

500 kpl   à 2,52 €

Kynä laserkaiverruksella ja omalla pakkauksella 

2500 kpl   à 2,32 € 

1000 kpl   à 3,49 € 

500 kpl   à 3,95 €

Aloituskustannus 48 €. Hintoihin lisätään alv. 

Esimerkkipakkaus Vakiopakkaus

Clear

MatteGreen
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Coffee muistikirja

Mitä tahansa voi tapahtua kahvikupin äärellä! Tämän muistikirjan 
(koko: 14 x 20 cm) kansi on valmistettu kahvinpuruista ja sisällä 
olevat 160 sivua ovat 100 % kierrätettyä paperia. Tuotantoproses-
sissa ei siis ole tuhottu lainkaan metsää ja muistikirja on niin ym-
päristöystävällinen kuin voi olla. Kirja toimitetaan lahjalaatikossa 
(17 x 21,5 x 2,7 cm), josta aukeaa kirjan valmistustarina saajalleen. 
Hinnat sisältävät 1-väripainatuksen kirjaan sekä moniväripainetun 
sulkijatarran laatikkoon.

250 kpl   à 19,75 € 

100 kpl   à 22,00 € 

50 kpl   à 25,90 €

Aloituskustannus 70 €. Hintoihin lisätään alv. 

Veiti kenkälusikka

Suomessa suunniteltu sekä valmistettu design-kenkälusikka (25 x 4,2 x 1,8 cm). Materiaalina 
kotimainen puukomposiitti, jossa on 40 % selluloosaa. Väreinä musta ja luonnonvalkoinen. 
Toimitetaan pakattuna mustaan lahjarasiaan. Hinnat sisältävät 1-väripainatuksen.

500 kpl   à 9,45 € 

200 kpl   à 10,85 € 

100 kpl   à 12,00 €

Aloituskustannus 48 €. Hintoihin lisätään alv. 
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Rento Pisara saunakiulu ja kauha

Selkeälinjainen kiulu ja kauha on valmistettu Suomessa ympäristöystävällisestä bio-
komposiitista, UPM Formista, joka sisältää mäntysellua sekä puhdasta muovia. Kiulun 
(38 x Ø22 cm, 5 l) sekä kauhan (48 cm) väreinä Jää, Ahomansikka, Sammal, Tuohi 
ja Turve. Elinkaarensa lopussa tuote on kierrätettävissä tai poltettavissa energiaksi.  
Hinnat sisältävät 1-väripainatuksen.

84 kpl   à 19,90 € 

48 kpl   à 21,90 €

Aloituskustannus 48 €. Hintoihin lisätään alv. 

Värit:
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Ecoffee muki

Joka vuosi yli sata miljardia pahvimukia päätyy kaatopaikalle. Biohajoavasta bambukuidusta ja kierrätettäväs-
tä silikonista valmistettu Ecoffee-kestomuki on käytännöllinen sekä tyylikäs kertakäyttömukin konepestävä 
korvaaja. Muki on saatavana kolmessa koossa, niin värillisenä kuin kuvioitunakin. Materiaali: biohajoava bam-
bukuitu, maissitärkkelys, luonnonkuitu puusta (70 %) ja BPA- sekä ftalaattivapaa hartsi, kierrätettävä silikoni 
(30 %). Hinnat sisältävät 1-väripainatuksen.

250 ml 

504 kpl   à 9,95 € 

252 kpl   à 11,25 € 

108 kpl   à 11,95 €

Aloituskustannus 48 €. 
Hintoihin lisätään alv. 

Esimerkkivärejä ja -kuoseja:

340 ml 

504 kpl   à 10,50 € 

252 kpl   à 11,45 € 

108 kpl   à 12,55 €

400 ml 

504 kpl   à 10,95 € 

252 kpl   à 11,90 € 

108 kpl   à 13,00 €
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Luomupuuvillakassi

Luonnonvalkoinen kassi pitkillä (70 cm)  kahvoilla on valmistettu 
100 % luomupuuvillasta, 140g/m². Kassin koko on 38 x 42 cm ja 
tilavuus 10 litraa. Hinnat sisältävät 1-väripainatuksen.

1000 kpl   à 1,95 € 

500 kpl   à 2,15 € 

250 kpl   à 2,59 €

Aloituskustannus 48 €. Hintoihin lisätään alv. 

Muovipussin keskimääräinen käyttöikä on 15 minuuttia. Muovi ei katoa 
mihinkään, vaan pysyy aina olemassa, koska se ei ole kompostoitava 
materiaali. Muovi hajoaa hyvin pieniksi hiukkasiksi aiheuttaen haittaa 
ympäristölle.

Kassit
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PET-narureppu

Ekologinen narureppu, joka oli entisessä elämässään PET-muovipullo. 
Repun (30 x 47 cm) kiristysnyörit ovat puuvillaa. Hinnat sisältävät moni-
väripainetun kuosin kassiin, sekä kudotun etikettimerkin (2 x 4 cm) sivu-
saumaan ja painetun roikkolapun (12 x  5 cm).

5000 kpl   à 2,95 € 

2500 kpl   à 3,30 € 

1000 kpl   à 3,95 €

Hintoihin lisätään alv. 

Kokoontaittuva PET-kassi

100 % kierrätyspulloista valmistettu kassi on materiaaliltaan kevyttä, mutta kestävää. Kassi taittuu kätevästi pieneen tilaan mukana tu-
levaan säilytystaskuun. Kassin väreinä valkoinen, musta, punainen ja tummasininen. Kokoina 46 x 42 x 12 cm tai 38 x 41 x 6 cm. Hinnat 
sisältävät 1-väripainatuksen kassiin (max. 28 x 28 cm) tai säilytyspussiin (8 x 8 cm).

500 kpl   à 2,50 € 

250 kpl   à 2,90 € 

100 kpl   à 3,60 €

Aloituskustannus 48 €. Hintoihin lisätään alv. 
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KOLO Design 
tuotteet

Kotimaiset KOLO Design tuotteet valmistetaan 
luonnonmukaisesta koivuvanerista ja niiden val-
mistukseen ei käytetä lainkaan liimaa tai ruuveja. 
Kaikkia tuotteita yhdistää patentoitu kokoamis-
menetelmä: KOLOtekniikka. Tuotteet toimitetaan 
kokoamattomina kauniissa ja kompakteissa lahja-
pakkauksissa. Hinnat sisältävät lasermerkkauksen 
tuotteeseen.

Säilytyslaatikko

Pinottava laatikko toimii pientavaroiden säilytysrat-
kaisuna, mutta se on myös täydellisesti mitoitettu 
kuudelle 0,33 litran juomatölkille. Koko koottuna 
22,5 x 15,5 x 13 cm.

50 kpl   à 21,00 €

Aloituskustannus 48 €. Hintaan lisätään alv. 

Suodatinpussiteline

Suodatinpussiteline istuu pyödälle, mutta on myös 
kiinnitettävissä seinälle tai kaapin oveen. Koko koot-
tuna 17,5 x 9 x 6,5 cm.

50 kpl   à 14,00 €

Aloituskustannus 48 €. Hintaan lisätään alv. 

Säilytysrasia

Kirjan mallinen rasia toimii myös tyylikkäänä lahja-
pakkauksena. Koko koottuna 12,5 x 17,5 x 4,5 cm.

50 kpl   à 14,60 €

Aloituskustannus 48 €. Hintaan lisätään alv. 
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Saippuateline

Koko: 13,1 x 8,5 x 2,6 cm

50 kpl   à 8,90 €

Aloituskustannus 48 €. Hintaan lisätään alv. 

Säilytysrasia

Koko: 15,4 x 8,4 x 9,4 cm

50 kpl   à 22,90 €

Aloituskustannus 48 €. Hintaan lisätään alv. 

Hammasharjakuppi

Koko: 13,8 x 8,7 x 3,2 cm

50 kpl   à 11,90 €

Aloituskustannus 48 €. Hintaan lisätään alv. 

Lexon 
ZEN-sarja

Tyylikkäästi ympäristöystävällinen tuoteperhe! Lexonin ekologi-
nen Zen-mallisto sisältää kylpyhuonetuotteita, jotka soveltuvat 
niin kotiin kuin hotellikäyttöönkin. Tuotteiden rungot ovat bambu-
kuitua ja puuosat bambupuuta. Hinnat sisältävät 1-väripainatuk-
sen. Aloituskulut veloitetaan vain kerran, jos tilataan eri tuotteita 
samalla painoaineistolla.



High Peak Finland Oy  |  Tampere  |  Espoo  |  Pori 
myynti@highpeak.fi  |  www.highpeak.fi

14High Peak  |  Ekokuvasto 2018/2019

MENO-toilettipussi

Toilettipussin  materiaalina on käytetty armeijan varustesäk-
kien pohjia, joihin on jätetty alkuperäiset yksityiskohdat. Pus-
sissa on pikakiinnityslenkki, metallinen vetoketju sekä Globe 
Hope laatta. Väriltään MENO on musta. Koko: 30 x 16 x 6 cm.

100 kpl   à 29,50 €

Hintaan lisätään alv. 

KUKKUU-nipsukukkaro

Kolikoille sopiva nipsukukkaro on valmistettu laadukkaasta, 
kuviollisesta hotelliylijäämätekstiilistä. Tuotteen väri määräy-
tyy löytyvän materiaalin mukaan, vuoritekstiilin väri on valitta-
vissa. Koko: 11 x 14 cm.

100 kpl   à 19,90 €

Hintaan lisätään alv. 

PIIA-kestokassi

Tukeva kestokassi on valmistettu vanhasta messumatosta. 
Laukun väri on musta tai tummanharmaa. Hihnat ovat ym-
päristöystävällistä polypropeenia ja saatavana eri väreissä. 
Koko: 48 x 36 x 12 cm.

100 kpl   à 23,70 €

Hintaan lisätään alv. 

Globe Hope 
tuotteet

Globe Hope tuotteet ovat kierrätys- ja ylijäämämateriaaleista 
valmistettuja ekologisia designtuotteita. Tuotteet on on herä-
tetty henkiin edellisestä käyttötarkoituksestaan tarpeettomak-
si jääneistä kankaista. Jokaiseen tuotteeseen kiinnitetään 
riippulappu asiakkaan omalla tekstillä sekä mustavalkoisella 
logolla. Lappuun on mahdollista kirjoittaa esimerkiksi tuot-
teessa käytetyn materiaalin tarina oman tervehdyksen kera.
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EKOTEKO- 
tuotteet

Ekologinen tuote voi myös keskittyä edesauttamaan ja hel-
pottamaan ympäristöystävällistä käyttäytymistä arjessa.

Kierrätyskassit

Jätteiden kierrätätys on arjen ekote-
ko. Kolme värikästä non-woven kassia 
(29,2 x 29,0 x 41,6 cm) kiinnittyy toi-
siinsa tarralla, mutta voidaan säilyttää 
myös erillään. Kasseihin on valmiiksi 
painettu ikonit, jotka viittaavaat metal-
lin, paperin ja pullojen kierrätykseen. 
Hinnat sisältävät 1-väripainatuksen 
(max. 100x35 mm) yhteen kassiin.

500 kpl   à 7,90 € 

250 kpl   à 8,95 € 

100 kpl   à 9,65 €

Aloituskustannus 48 €. Hintaan lisätään alv. 
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Pullovalo

Tyhjien pullojen elinkaari pitenee muokkamaamalla ne muodikkaaksi 
koriste-esineeksi pullovalon (8,2 x 3,4 x Ø3,4 cm) avulla. Valo kestää 
jopa kaksi tuntia yhdellä latauksella ja se voidaan ladata uudelleen 
USB:n kautta. Hinnat sisältävät laserkaiverruksen (max. 25 x 25 mm).

500 kpl   à 6,95 € 

250 kpl   à 7,20 € 

100 kpl   à 8,24 €

Aloituskustannus 48 €. Hintaan lisätään alv. 
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Uudelleenkäytettävä hedelmä-/
vihannespussi

Punnitse ja säästä luontoa. Oma vihannes-/hedelmäpussi 
kauppareissuilla vähentää muovipussien kulutusta.  Uudel-
leenkäytettävä ja -pestävä polyesterista valmistettu pussi 
sulkeutuu vetonarulla ja siinä on oma paikka hintatarran 
kiinnitykseen sekä kudottu etikettimerkki. Pussin koko  
noin 21 x 30 cm.

5000 kpl   à 0,82 € 

3000 kpl   à 0,99 € 

1000 kpl   à 1,49 €

Aloituskustannus 48 €. Hintaan lisätään alv.

Minisuihkuvahti

Veden kulutus vähenee, kun suihkuvahti asettaa aikarajan veden käytölle. Imukupillinen 
tiimalasi (6 x Ø1,8 cm) toimitetaan käyttöön viittaavaan postikorttiin kiinnitettynä. 1-väripai-
natus (max. 55 x 25 mm) korttiin sisältyy hintoihin.

2500 kpl   à 1,40 € 

1000 kpl   à 1,49 € 

500 kpl   à 1,60 €

Aloituskustannus 48 €. Hintaan lisätään alv. 
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