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KUDOTTU LOGOPYYHE
Laadukas EU:ssa valmistettu rantapyyhe (70x140 cm) on tuote täynnä 
mahdollisuuksia. Logon lisäksi pyyhkeeseen on kudottavissa myös 
näyttävä kuva tai kuosi koko alalle. Pyyhkeen materiaalina on serti-
fioitu OEKO-TEX Standard 100 frotee (450gsm). Käytetyt värit ovat 
valittavissa laajasta varastovärikartasta.

Hinnat sisältävät 2-värisen kudonnan pyyhkeeseen, sekä 1-väripaine-
tun etikettimerkin pyyhkeen reunaan ommeltuna.

300 kpl à14,70€ 

200 kpl à16,90€ 

100 kpl à19,20€

Hintoihin lisätään alv.

PYÖREÄ RANTAPYYHE
Hauska pyöreä hapsullinen rantapyyhe (Ø160 cm) tuo iloa ja 
väriä rannalle. Pyyhe on saatavana neljässä raikkaassa kuo-
sissa. Pyyhkeen materiaalina on mikrokuitu, 160 gm/2.

Hinta sisältää 1-väripainatuksen.

48 kpl à15,90€

Aloituskulu 48€. Hintaan lisätään alv.

EKOLOGINEN 
RANTASETTI
Hamam-pyyhe (90x170 cm) on täydellinen seuralainen rannalle. 
Ohuesta luomupuuvillasta valmistettu pyyhe kuivuu nopeasti. 
Kauniisti kuvioitu pyyhe on saatavana 4 värissä. Vehnän olkikui-
dusta valmistetut aurinkolasit on varustettu UV 400 linsseillä. 
Väreinä vihreä, sininen ja musta. Setin täydentää puuvillainen tyy-
livarma ja tilava verkkokassi (32x38 cm), jossa  on myös pienem-
mille tavaroille erillinen säilytystasku. Värivaihtoehtoina musta ja 
natural. Tuotteet toimitetaan lahjalaatikossa.

Hinta sisältää 1-väripainatuksen aurinkolaseihin.

50 kpl à29,95€

Aloituskulu 48€. Hintaan lisätään alv.

RANTASANDAALIT
Varvastossut ovat kätevät niin rannalla, mökillä kuin kotikäytös-
säkin. Tossujen pohja on kumia polyesteri päällysteellä ja niissä 
on mustat PVC hihnat. Tossut ovat saatavana kahdessa koossa 
M (36-39) ja L (40-43).

Hinnat sisältävät moniväripainatuksen.

250 kpl à9,80€ 

100 kpl à10,60€ 

50 kpl à11,95€

Aloituskulu 48€. Hintoihin lisätään alv.

rannalla ja retkellä rannalla ja retkellä
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AURINKOHATTU
Hauska kirjepostitettava kesälahja. Yhdenkoon aurinkohattu sopii niin 
naisille kuin miehillekin. Hellehatun materiaalina on 100% puuvilla, 
175 g/m2. Hattu on saatavana 8 pirteässä värissä.

Hinnat sisältävät 1-väripainatuksen.

250 kpl à2,70€ 

100 kpl à3,80€ 

50 kpl à5,90€

Aloituskulu 48€. Hintoihin lisätään alv.

KAHVIHETKI LUONNOSSA 
-SETTI
Luonnon helmassa kaikki maistuu paremmalta. Kaksiseinäiseen kanto-
kahvalliseen kannuun mahtuu 1 L juotavaa, jonka se pitää kuumana 12 
tuntia. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kannu soveltuu myös 
kylmille juomille. Upeat akryylimuoviset mukit (4 kpl) kristallityylisellä 
kuvioinnilla tekevät kahvihetkestä vieläkin paremman. Setin täydentää 
4 annospussia (70x70 mm) Nescafe pikakahvia (2g/1,5 tl). Tuotteet toi-
mitetaan pakattuna lahjalaatikkoon.

Hinta sisältään moniväripainatuksen kahvipusseihin.

75 kpl à45,90€

Aloituskulu 48€. Hintaan lisätään alv.

PIKNIKPEITTO
Ylellinen piknikhuopa (130x170 cm), jossa on vettä hylkivä kääntöpuoli ja veto-
ketjullinen säilytystasku pientavaroille. Huopa on helppo kääriä kokoon ja kä-
tevä kantaa mukana kahvan avulla. Peiton värivaihtoehtoina on beige, harmaa 
sekä musta. Maateriaalina polyesteri/PEVA. 

Hinta sisältää 1-väripainatuksen.

50 kpl à29,00€

Aloituskulu 48€. Hintaan lisätään alv.

RETKILAUKKU
Kätevä laukku metsäretkille ja kaupunkikierroksille. Olalla kannettava laukku 
(24,5x14x12,5 cm) pitää kädet vapaana ja juomat kylmänä liikkuessa. Lau-
kussa on eristetty tasku juomapullolle sekä vetoketjutasku muille eväille ja 
tarvikkeille. Kolme värivaihtoehtoa.

Hinnat sisältävät 1-väripainatuksen.

250 kpl à9,80€ 

100 kpl à10,35€ 

50 kpl à12,25€

Aloituskulu 48€. Hintoihin lisätään alv.

Pikaka
hvi

(yrityksenne design)Pikakahvi
(yrityksenne design)

Pikakahvi
(yrityksenne design)

Pikakahvi(yrityksenne design)

rannalla ja retkellä
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SAIPPUAKUPLAPULLO
Saippukuplat tuottavat iloa, viihdettä ja tekemistä koko perheelle. Tasku-
kokoinen saippuakuplapullo (42 ml) kulkee helposti mukana kaikkialle. 
Pullon korkin väri on valittavissa 7 vaihtoehdosta.

Hinnat sisältävät 4-väripainetun etiketin.

900 kpl à1,50€ 

600 kpl à1,90€ 

300 kpl à2,45€ 

100 kpl à4,60€

Aloituskulu 48€. Hintoihin lisätään alv.

MINI BOCCIA
Bocciaa voi pelata kaikkialla: rannalla, puutarhassa, ruohikossa -yksin tai 
yhdessä. Pelissä on yksinkertaiset säännöt, joten se soveltuu kaikenikäi-
sille sekä -kokoisille. Pelivälineet; 6 pelipalloa, minikuula sekä mittanaru 
toimitetaan kankaisessa säilytyspussissa.

50 kpl à14,90€

Hintaan lisätään alv.

MÖLKKY
Aito ja alkuperäinen! Mölkky on kestävä ja ikivihreä pihapeli, joka 
on valmistettu Suomessa koivusta ja männystä. Pelin mukana 
tulee myös sääntö- & pistevihko. Peli toimitetaan kantokahvalli-
sessa säilytyslaatikossa (19x31,5x22 cm).

Hinta sisältää laserkaiverruksen laatikon alalautaan molemmin 
puolin.

30 kpl à36,90€

Aloituskulu 48€. Hintaan lisätään alv.

PERHEEN PUUHASETTI
Kivaa tekemistä perheen piirtäjille. Setti sisältää neljä värillistä 
katuliitua rasiassa (98x109x26 mm) sekä aikuisten värityskirjan 
(21x29,7x0,2 cm). Kirjassa on 16 sivua ja 32 eri kuvaa. Tuotteet 
toimitetaan kartonkisessa kirjepostitettavassa rasiassa.

Hinnat sisältävät moniväripainatuksen liitukoteloon sekä 1-väripai-
natuksen kirjan takakanteen.

250 kpl à4,90€ 

100 kpl à6,80€ 

50 kpl à8,95€

Aloituskulu 48€. Hintoihin lisätään alv.

tekemistä koko perheelle tekemistä koko perheelle
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MUUMI SAUNASETTI
Kaunis ja kestävä Muumi pefletti (40x50 cm) on miellyttävä alusta kuumil-
la saunanlauteilla. Pefletin materiaalina on korkealaatuinen pellava/puu-
villa -sekoitus (60/40%). Saunajuoma maistuu Kupilkan Muumi kuksassa, 
jossa yhdistyy uusi teknologia ja luontoa kunnioittava design. Muki on 
valmistettu Kareline® luonnonkuitukomposiitista ja se kestää niin -30°C 
pakkasta kuin kiehuvaa vettäkin. Makeutta settiin tuo Muumi-kermakara-
mellipussi (160 g). Pussissa on noin 30 yksittäispakattua pehmeää ka-
ramellia, joiden käärepapereissa esiintyy 9 eri Muumi-hahmoa. Tuotteet 
toimitetaan lahjalaatikossa.

Hinta sisältää laserkaiverruksen kuksaan.

54 kpl à32,60€

Aloituskulu 48€. Hintaan lisätään alv.

TYÖKALUSETTI
Kätevä apuväline huonekalujen kasaamiseen sekä muihin pieniin 
kodin meisselitarpeisiin. Työkalusetissä on 36 vaihdettavaa erilaista 
ruuvimeisselin kärkeä, mukana myös torx- ja kuusiokolokärkiä. Is-
tukka helpottaa kärkien vaihtoa.  Setti toimitetaan kätevässä muovi-
sessa säilytysrasiassa, joka on pakattu kartonkiseen lahjalaatikkoon 
(2,7x9,2x13,6 cm).

Hinnat sisältävät 1-väripainatuksen rasian kanteen.

250 kpl à9,15€ 

100 kpl à10,40€ 

50 kpl à12,35€

Aloituskulu 48€. Hintoihin lisätään alv.

KOTIPUUTARHURIN 
SETTI
Kotipuutarhurin setti sisältää ison ja pienen lapion, haravan, pussil-
lisen istutettavia siemeniä sekä vyölaukun. Polyesteristä valmiste-
tussa laukussa on säädettävä vyö aina 120 cm asti. Siemenpussin 
(115x150 mm) sisältö on valittavissa useasta vaihtoehdosta kukkia 
sekä yrttejä ja salaatteja.

Hinta sisältää 1-väripainatuksen kantopussiin, 4-väripainatuksen sie-
menpussiin sekä moniväripainetun vyötteen laatikon ympärille.

100 kpl à15,90€

Aloituskulu 48€. Hintaan lisätään alv.

SIEMENPAPERIKORTTI
Tukevasta siemenpaperista (200g/m2) valmistettu postikortti 
(A6) jatkaa eloaan vielä viestin lukemisen jälkeenkin. Kortti ei jätä 
jalkeensä jätettä vaan kukkia. Siemensekoituksena kortissa on 
SummerFlowers. Kortti on postittevissa sellaisenaan, mutta toimiii 
myös kivana saatekorttina lahjapaketin mukana.

Hinnat sisältävät 4-väripainatuksen kortin yhdelle puolelle.

500 kpl à0,95€ 

250 kpl à1,30€ 

100 kpl à2,25€

Aloituskulu 48€. Hintoihin lisätään alv.

KALASTAJAN SETTI
Vapaa vaille tarvikkeet leppoisiin kalastushetkiin. Setti sisältää onkilait-
teen, punkkikortin sekä pussillisen suolapähkinöitä (25 g). Tuotteet toimi-
tetaan pakattuna kartonkiseen kirjepostitettavaan koteloon.

Hinnat sisältävät 1-väripainatuksen kohon muovitikkuun ja punkkikorttiin 
sekä moniväripainatuksen pähkinäpussiin.

500 kpl à6,95€ 

300 kpl à7,60€ 

100 kpl à9,90€

Aloituskulu 48€. Hintoihin lisätään alv.

 

 

kesähommia kesähommia
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SPORTTISUKAT
Urheilusukat ovat muotia ja ne saavat myös näkyä! Miellyttävät puu-
villasukat yrityksen omalla logokudonnalla on käytännöllinen lahja, 
koska sukkia ei koskaan voi olla liikaa. Lankojen värit on valittavissa 
laajasta värikartasta. Sukat on tilattavissa neljässä koossa; 35/37, 
38/40, 41/43 ja 44/46. Minimi tilauserä 50 paria/koko. Sukkien ma-
teriaalina on 80% puuvilla, 15% polyesteri ja 5% lycra.

Hinnat sisältävät kustomoidun logokudonnan.

300 kpl à5,20€ 

200 kpl à5,60€ 

100 kpl à6,50€

Aloituskulu 48€. Hintoihin lisätään alv.

RPET SPORTTIPYYHE
Kevyt ja kompakti sporttipyyhe (80x40 cm) urheiluun, ulkoiluun ja matkoil-
le. Pyyhe on valmistettu mikrokuidusta ja kolmesta kierrätetystä PET-pul-
losta. Sen ainutlaatuinen froteekangasrakenne imee enemmän vettä ja 
kuivuu kolme kertaa nopeammin kuin perinteinen pyyhe. Pyyhe on saata-
vana väreissä sininen, harmaa ja musta. Materiaalina on 80 % OEKO-TEX 
100 polyesteri ja 20 % polyamid (65% polyesteristä on RPET). 

Hinta sisältää 1-väripainatuksen.

50 kpl à9,90€

Aloituskulu 48€. Hintaan lisätään alv.

VALCO LANGATTOMAT 
VASTAMELUKUULOKKEET
Suomalaista suunnittelua olevat kuulokkeet suodattavat tehokkaasti taustamelun ja suovat omaa 
rauhaa. Dynaamiset 40 mm stereoelementit yhdistettynä ohjelmoitavaan Qualcommin QCC3008-pii-
risarjaan ja Valcon säätämiin asetuksiin takaavat nautinnolliset hetket musiikin tai pelien parissa. 
Korkealaatuinen 1050 mAh akku kestää yhdellä latauksella jopa 45 tuntia putkeen. Säädettävät ja 
taitettavat kuulokkeet istuvat nätisti ja tuntuvat erikoisvaahtomuovipehmusteiden ansiosta hyvältä.

10 kpl à134,00€

Hintaan lisätään alv.

liike on lääke



12 13

High Peak  |  Kesäkuvasto 2021 High Peak  |  Kesäkuvasto 2021

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

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

High Peak Finland    |   Tampere   |   Espoo   |   Pori

myynti@highpeak.fi   |   highpeak.fi

Lämpimä
t

terveiset !

KODIN KLASSIKKO SETTI
Marimekon Räsymatto-kuosi liittyy ekologisuuteen sekä käsillä tekemisen 
iloon. Monikäyttöinen peltipurkki (10,2x10,2x17,5 cm) saranakannella on 
kodin klassikko. Samalla kuosilla koristeltu paksu patalappu (21,5x21,5 cm) 
on materiaaliltaan 100% puuvillaa. Setin täydentää 300 g italialaista Penne 
Mezze tricolore pastaa kangaspussissa. Tuotteet toimitetaan pakattuna Mari-
mekko kuosilliseen tukevaan lahjarasiaan. 

Hinta sisältää 4-väripainatuksen kangaspussiin.

50 kpl à42,90€

Aloituskulu 48€. Hintaan lisätään alv.

UNIKKO KEITTIÖSSÄ SETTI
Maija Isolan design Unikko syntyi vuonna 1964. Aikana, jolloin kukat eivät kuuluneet Marime-
kon kuviomaailmaan. Korvaton 2dl Oiva-kuppiparin mukit toimivat niin juoma- kuin pieninä 
tarjoiluastioinakin. Ryhdikkäästä puuvillapellavasta valmistettu keittiöpyyhe (50x70 cm) on 
kaunis ja käytännöllinen. Makeutta settiin tuo Suomen rakastetuin keksi Domino (175 g). 
Vaaleassa Domino keksissä klassista vaniljan makuista täytettä täydentää kardemumman 
maku. Tuotteet toimitetaan kartonkisessa lahjalaatikossa.

Hinta sisältää kustomoidun tervehdyskortin.

42 kpl à47,50€

Aloituskulu 48€. Hintaan lisätään alv.

PUUTARHURIN PARHAAT 
SETTI
Marimekon kesäinen leikkuulauta (29,5x19,5 cm) Puutarhurin parhaat -kuo-
silla on valmistettu kovasta puukuitulevystä. Lauta on elintarvikekelpoinen ja 
siinä on kätevä reikä, josta laudan voi ripustaa tarvittaessa roikkumaan. Kes-
tohedelmä/vihannes -pussi (30x40 cm) on valmistettu ekologisesta RPET-ma-
teriaalista. Valkoisessa pussissa on vetonarukiinnitys sekä pieni tasku. Tuot-
teet toimitetaan pakattuna kirjepostitettavaan rasiaan.

Hinta sisältää 1-väripainatuksen pussin taskuun.

50 kpl à29,50€

Aloituskulu 48€. Hintaan lisätään alv.

KAUPPAREISSU SETTI
Marimekon Räsymatto-kuosinen smartbag ostoskassi (40x35 cm) on sekä 
kaunis että käytännöllinen. Kevyen polyesterisen kassin sisällä on pieni tas-
ku, johon kassin voi taitella pieneen tilaan mukana kannettavaksi. Heräteos-
toksilta pelastaa ja äkillistä makeanhimoa helpottaa pussillinen Fazerin peh-
meää lakritsia (150 g). Klassisen lakritsin herkullinen maku pohjautuu Fazerin 
perinteiseen reseptiin vuodelta 1928. Tuotteet toimitetaan kartonkisessa kir-
jepostitettavassa rasiassa.

Hintaan sisältyy 4-väripainettu saatekortti.

48 kpl à22,90€

Aloituskulu 48€. Hintaan lisätään alv.
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KANNETTAVA 
SALKKUGRILLI
Kannettava salkkutyylinen grilli (29x10,5x34,5 cm) irrotettavalla 
hiilikaukalolla ja kantokahvalla. Grilli on valmistettu kevyestä, 
mutta kestävästä ruostumattomasta teräksestä mustalla puu-
teripinnoitteella ja kiinnilukittavalla soljella. Täydellinen tuote 
spontaaneille piknikeille!

Hinnat sisältävät 1-väripainatuksen.

100 kpl à34,80€ 

50 kpl à36,25€ 

25 kpl à39,90€

Aloituskulu 48€. Hintoihin lisätään alv.

POPPAMIES 
STREET FOOD 
MAUSTESEOSSETTI
Setti sisältää neljä mahtavaa mausteseosta katuruokia maus-
tamaan. SPICY FRIES on mausteinen premium-ranskanperuna-
mauste, joka sopii myös erittäin hyvin grillattaville kasviksille. 
PULLED PORK on omenalla ja aidolla bourbonilla maustettu 
seos, joka soveltuu parhaiten possulle. BARBEQUE BURGER on 
mallasoluen makuinen, juuri sopivan suolainen seos naudalle 
ja possulle. TANDOORI CHICKEN on eksoottinen, intialaistyyli-
nen mausteseos, joka sopii erityisesti kanalle. 

48 kpl à15,70€

Hintaan lisätään alv.

grillistä suuhun grillistä suuhun
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yhteystiedot

OTA YHTEYTTÄ

Myyntinäyttelymme sijaitsevat kolmella paikkakunnalla.

Viinikankatu 45, 33800 Tampere
Puh. +358 10 219 1000

Sinikalliontie 3 B, 02630 Espoo
Puh. +358 10 219 1011

Itäpuisto 3, 28100 Pori
Puh. +358 10 219 1000

Asiantunteva henkilökuntamme opastaa sinua niihin tutustumisessa.
Katso henkilöstön yhteystiedot >> 
(highpeak.fi/pages/toimitilat-henkilosto)

Palvelemme sinua myös sähköpostitse myynti@highpeak.fi

LASERLEIKATTU 
PANNUNALUNEN
Huopainen pyöreä (Ø 200x5 mm) pannunalunen laserleikatulla kusto-
moidulla designilla on kevyt ja näyttävä kirjepostitettava lahja. Alunen 
on saatavana useassa eri värissä.

Hintoihin sisältyy 4-väripainettu kartonkinen vyöte alusen ympärille.

500 kpl à4,70€ 

250 kpl à5,80€ 

100 kpl à6,90€

Aloituskulu 48€. Hintoihin lisätään alv.

MARINOINTISETTI
Marinointisetti sisältää 0,75 l astian ruostumattomasta teräksestä, 
silikonisen marinadisudin sekä maustesekoituksen kangaspussissa 
(80x160 mm). Mauste on pakattu erilliseen muovipussiin kangaspus-
sin sisällä. Täytevaihtoehtoina mm. 40 g mustapippuria, sormisuolaa 
tai pippurisekoitusta.

Hinnat sisältävät 4-väripainatuksen kangaspussiin sekä saatekortin.

50 kpl à24,90€

Aloituskulu 48€. Hintaan lisätään alv.

ESILIINA
Tyylikäs perinteinen essu, jonka materiaalina on paksu puuvillakanvaa-
si sekä yksityiskohdat vegaanista ”nahkaa”. Essussa on säädettävä 
niskalenkki ja iso etutasku. Käytössä upeasti patinoituva klassikko. 
Väreinä ruskea ja musta.

Hinta sisältää 1-väripainatuksen.

50 kpl à23,90€

Aloituskulu 48€. Hintaan lisätään alv.
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grillistä suuhun
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Hintoihin lisätään alv. ja toimituskulu. 
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