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Glögi omalla etiketillä

Perinteinen mustaherukka, voimakkaasti mausteinen, mustikka, puo-
lukka, tyrni - makuja jokaisen jouluun! Käsityönä suomalaisiin täys-
marjamehuihin valmistetut glögit maistuvat, tuoksuvat sekä näyttävät 
hyvältä. Tuotteet eivät sisällä maku- tai väriaineita. 0,5 litran lasipulloi-
hin pakatut glögit ovat saatavana viidessä eri maussa. Hinnat sisältä-
vät yksilöidyn nelivärisen etiketin pulloon.

1000 kpl    à 5,95 € 
500 kpl      à 6,60 € 
300 kpl      à 7,40 €

Aloituskustannus 48 €. Hintoihin lisätään alv. 

Herkkukassi

Joulun makuja ja tunnelmaa! Juuttikassi si-
sältää Kantolan Pallopiparipussin (150 g), 
Jävla Sås Santa Sauce kastikkeen  (210 ml), 
Kantolan Perinnekeksipaketin (100 g) sekä 
koivupuupalloista valmistetun punaisen Ver-
so Design kranssin (Ø19 cm). Kranssi toimii 
niin pannunalusena kuin ovikoristeenakin. 
Hinta sisältää laserkaiverruksen kranssin 
nahkalenkkiin.

48 kpl à 37,50 €

Aloituskustannus 48 €. Hintaan lisätään alv. 
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Hyvää ja kaunista -setti

Kotimainen Miiko pannunalunen (17x17x0,5 cm) 
on valmistettu melamiinipintaisesta sertifioidusta 
koivuvanerista. Monikäyttöinen, kaunis pannunalu-
nen kestää hyvin käyttöä ja kuumuutta ja on saa-
tavana myös muilla kuva-aiheilla. Makeutta settiin 
tuo Pandan Choko & Lakrits pussi (120g). Tuotteet 
toimitetaan harmaassa huopakassissa. Hintaan 
sisältyy 1-väripainatus kassiin.

42 kpl à 19.50 €

Aloituskustannus 48 €. Hintaan lisätään alv. 

Suklainen kirjarasia

Ekologisen Kolo Design koivuvanerisen rasian (12,5x17,5x4,5 cm) valmistuk-
seen ei ole käytetty lainkaan liimaa tai ruuveja. Lahjan viimeistelee Pandan 
enkelikonvehdit (n. 20 kpl). Hinta sisältää laserkaiverruksen rasiaan.

50 kpl à 16.50 €

Aloituskustannus 48 €. Hintaan lisätään alv. 
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Pressokeitin

Klassisella pressopannulla teet herkullista kahvia vasemmalla-
kin kädellä. Täytä pannu vastajauhetuilla kahvipavuilla, kaada 
päälle kuuma vesi, odota 3-4 minuuttia ja paina sitten sihti poh-
jaan. Valmis! Kolme värivaihtoehtoa (vihreä, punainen, musta), 
joissa matta ulkopinta ja valkoinen pinnoitettu sisäpinta. Pres-
sokannulla valmistat kahdeksan kuppia kahvia. Hinta sisältää 
laserkaiverruksen. Huom! Meiltä saat myös kahvit pannuun 
omalla etiketillä!

50 kpl à 39,90 €

Aloituskustannus 48 €. Hintaan lisätään alv. 

Bratzy pöytäpeli

Perinteinen Yatzy ylellisessä pakkauk-
sessa. Kullanväriset nopat ja samaa 
tyyliä henkivä kynä nostavat Yatzyn 
uudelle tasolle. Peli toimitetaan tyylik-
käässä kultakuvioisessa säilytysrasias-
sa (12x16,5x3 cm). Hinta sisältää 4-vä-
risen vyötteen paketin ympärille.

50 kpl à 13,90 €

Aloituskustannus 48 €. Hintaan lisätään alv. 



5 High Peak  |  Jouluideat 2018

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

Pussilakanasetti kahdelle

Kaksin aina kaunihimpi! Tyylikäs ja korkealaatuinen pussilakanasetti kahdelle 
henkilölle ihanissa kuoseissa. Materiaalina EU-ekomerkinnällä sertifioitu 100% 
BCI-puuvilla. Setti sisältää kaksi pussilakanaa (150x210 cm) ja tyynyliinaa 
(50x60 cm). Toimitetaan pakattuna lahjalaatikkoon kustomoidun joulutervehdys-
kortin kera.

25 kpl à 58,90 €

Hintaan lisätään alv. 

Kotimainen terveystyyny

Anna lahjaksi terveyttä! Terveystyyny on anatomisesti muotoiltu, joten se tukee päätä ja kaula-
rankaa oikealla tavalla vähentäen niska- ja hartiakipuja. Patentoidun kennorakenteen ansios-
ta käyttäjä voi säätää tyynyn itselleen sopivaksi lisäämällä tai vähentämällä täytettä. Tyynyn 
pintamateriaali ei läpäise kosteutta ja siten täyte pysyy puhtaana ja säilyttää muotonsa. Sopii 
myös allergikoille. Tyynyn keskimääräinen käyttöikä on jopa 5-7 vuotta ja takuu 2 vuotta.

10 kpl à 59 €

Hintaan lisätään alv. 
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Nautiskelijan setti

Lahja laatua ja luonnollisuutta arvostaville nautiskeli-
joille. Panda Lumous suklaapallot (120 g) hasselpäh-
kinä- tai vadelmasydämellä, sekä neljä Kolo Designin 
tammipintaisesta vanerista valmistettua lasinalusta 
pakattuna kirjepostitettavaan rasiaan.  Hinta sisältää 
4-värisen vyötteen  lasinalusten ympärille.

54 kpl à 13,90 €

Aloituskustannus 48 €. Hintaan lisätään alv. 

Jävla Sås 4-päkki

Suomessa valmistetut lisäaineettomat maustekas-
tikkeet kompaktissa salkussa. Päkkiin mahtuu neljä 
pulloa, jotka valittavissa seuraavista makumaail-
moista: luumumainen Santa Sauce, , merellinen Fisk-
sås, riistamainen Skutsi, kuninkaallinen Classic BBQ, 
tulinen Hot BBQ, hedelmällinen Sweet BBQ sekä 
perinteistä parempi Ketchup maustekastike. Hinta 
sisältää tarramerkkauksen pakkaukseen.

50 kpl à 19,90 €

Aloituskustannus 48 €. Hintaan lisätään alv. 

Kahvisetti

Brabantian kahvipurkki magneettisella mittalusikalla 
sekä vastapaahdettu 250g kahvipussi omalla etike-
tillä on täydellinen lahja kahvin ystävälle. Ilmatiiviin 
purkin koko on 17x11 cm, tilavuus 1,4 l. Toimitetaan 
pakattuna juuttikassiin.

50 kpl à 21,90 €

Aloituskustannus 48 €. Hintaan lisätään alv. 
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Sirkkasuklaa lahjarasia

Suomessa kasvatetut ja käsityönä salmiakkisuklaalla kuorrutetut kokonaiset kotisir-
kat tyylikkäässä lahjarasiassa (115x75x33 mm) on takuulla erottuva muistaminen. 
Hinta sisältää standardi käyntikortti kokoisen joulutervehdyskortin paketin kanteen. 

100 kpl à 7,50 €

Hintaan lisätään alv. 

Omenasiepparin glögisetti

Anna lahjaksi maistuvaa vastuullisuutta! Omenasiepparin ome-
namehu on ainutlaatuista käsityönä tehtyä mehua kotipuutar-
hojen ylimääräisistä omenoista, joiden talteen kerääminen luo 
palkkatöitä osatyökykyisille. Tuorepuristettuun mehuun ei ole 
lisätty sokeria, vettä tai säilöntäaineita, vaan se on 100 % ome-
naa. Hauduta mauste omenamehuun ja saat maukkaan vanhan-
ajan omenaisen jouluglögin.
 
Jouluinen glögisetti sisältää Omenasiepparin omenamehun 
0,75 l sekä maustesekoituksen 10g (kanelirouhe, pomeranssin-
kuori, kardemummansiemen ja neilikka) pakattuna paperipintai-
seen aromipussiin, jonka sisällä on kätevä ja käyttövalmis hau-
dutuspussi. Hintaan sisältyy kustomoitu tarra maustepussiin.

60 kpl  à 12,90 €

Aloituskustannus 48 €. Hintaan lisätään alv. 
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RFID lompakko/monitoimityökalu

Lompakko (59x91x5,1 mm), joka suojaa maksukortteja lu-
vattomalta skannaukselta. Samassa paketissa myös moni-
toimityökalu! Kortit ja rahat säilyvät varmassa tallessa kah-
den ruostumattomasta 420 -teräksestä valmistetun levyn 
välissä, joita Cash Wrap Strap™ pitää jämerästi yhdessä. 
Pullonavaaja, kiintoavain, risti- ja talttapäämeisseli, sikli ja 
mitta täydentävät tuotteen.

50 kpl à 14,90 €

Aloituskustannus 48 €. Hintaan lisätään alv. 

Herkkuhetki koivumetsässä  -setti

Miiko Koivumetsä tarjotin (27x20 cm) sekä kaksi lasinalusta 
(10x10 cm) on valmistettu Suomessa melamiinipintaisesta ser-
tifioidusta koivuvanerista.  Lahjan täydentää aikuisempaan ma-
kuun istuva Panda Choco & Lakrits pussi (120 g), jossa makuina 
Lakritsi tai Vadelma. Tuotteet toimitetaan kirjepostitettavassa 
laatikossa kustomoidun joulutervehdyskortin kera.

50 kpl à 27,50 €

Aloituskustannus 48 €. Hintaan lisätään alv. 

Marimekko toilettisetti

Marimekon puuvillaisen kosmetiikkalaukun 
(23x17x10 cm) kuosina on Armi Ratian suun-
nittelema Tiiliskivi. Siinä on vettä hylkivä vuori, 
kaksi taskua ja vetoketju. Täydellinen kump-
pani laukulle on Flow luomusaippua (100 g), 
joka sisältää kaiken tarpeellisen eikä mitään 
ylimääräistä. Saippua saatavana 4 vaihtoeh-
dossa. Hinta sisältää kustomoidun jouluter-
vehdyskortin.

48 kpl à 39,50 €

Aloituskustannus 48 €. Hintaan lisätään alv. 
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Lexon toilettisetti

Lexon toilettipussi (22,6x12,3x12 cm) kumisella 
pohjalla on saatavana väreissä sininen, violetti 
ja tummanharmaa. Maskuliinisuutta lahjaan tuo 
runsasvitamiinisesta voipuun rasvasta valmistet-
tu pallivahapurkki (50 ml). 1-värinen logo vaha-
purkin standarditarraan  sekä kaiverrus pussukan 
metallilaattaan sisältyy hintaan.

50 kpl à 27,50 €

Aloituskustannus 48 €. Hintaan lisätään alv. 

Lexon Anti-Theft reppu

Monipuolinen, helppokäyttöinen sekä turvallinen - kaikki hyvän repun ominaisuudet. 
Lexon repun vetoketjut on piilotettu ulkopuolisilta, joten se ehkäiseen varkauksien 
mahdollisuutta tehokkaasti. Repusta (40x30x22 cm) löytyy omat tilat niin läppärille, 
kännykälle, powerbankille, pikkutavaroille kuin vesipullollekin. Repussa on myös tuet-
tu selkäosa, lenkki trolleyhin kiinnittämiseen, sekä laajalti aukeava päätasku. Väreinä 
harmaa, punainen, sininen ja musta. Hinta sisältää laserkaiverruksen metallilaattaan.

25 kpl à 49 €

Aloituskustannus 48 €. Hintaan lisätään alv. 
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Panda suklaa kartonkikotelossa

Joulun makuinen yhdistelmä  valkosuklaata ja piparkakkua - mielihyvää kielelle ja 
mielelle! Pandan 135 g suklaalevy omassa täysväripainetussa kartonkikotelossa on 
kirjepostitettava lahja. Saatava myös muita suklaamakuvaihtoehtoja.

1026 kpl   à 2,82 € 
513 kpl     à 3,65 € 
297 kpl     à 4,66 € 
162 kpl     à 4,97 €

Aloituskustannus 48 €. 
Hintoihin lisätään alv. 

Poppamies herkkukoppa

Miehekäs herkkukori täytetään Poppamies tuotteilla: Caribbean Hot chilikas-
tike (147 ml), American Classic Yellow sinappi (275 ml), Pekonisuola (100 g), 
Burgers & Rib Rub (200 g) -syötävä se on joulunkin jälkeen! Tuotteet toimi-
tetaan pakattuna koivuvanerista, ilman liimaa ja ruuveja, valmistettuun Kolo 
Desing laatikkoon. Laatikko on mitoitettu täydellisesti kuudelle 0,33 l juoma-
tölkille, joka takaa jatkokäytön. Hinta sisältää laserkaiverruksen laatikkoon.

48 kpl à 35,50 €

Aloituskustannus 48 €. Hintaan lisätään alv. 
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Suunto 3 Fitness -sporttikello

Älykäs, kevyt  ja lujatekoinen fitnesskello aktiivisille liikkujille sekä 
terveydestä ja hyvinvoinnista kiinnostuneille. Kellossa on sisään-
rakennetut urheilutilat ja se mittaa sykkeen kätevästi suoraan ran-
teesta.Tyylikäs kello soveltuu jokapäiväiseen käyttöön.  Saatavana 
seitsemässä raikkaassa värissä.

Black, Ocean ja Sakura        à 149 € 
Gold, All Black, Copper ja Burgundy       à 169 €

Hintoihin lisätään alv. 

Mukautuva 
harjoittelunohjaus Sykeohjaus

Aktiivisuuden seuranta Rannesyke

Unen laatu ja seuranta Yhdistetty GPS

Vesitiiviys 30mStressi ja palautuminen
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Torkkupeitto

Raita-torkkupeitto (130x170 cm) on laadu-
kas sekoitus villaa, kašmirvillaa, polyesteriä 
sekä akryyliä. Peitossa on kontrastivärinen 
raitakuvio ja  päissä hapsut. Toimitetaan 
Happy Holidays lahjapakkauksessa kusto-
moidun joulutervehdyskortin kera.

10 kpl à 49 €

Hintaan lisätään alv. 

Loop kynttilänjalka

Kynttilänjalan kultainen väri ja pehmeät 
muodot luovat kotiin ylellistä ja viihtyisää 
tunnelmaa. Koristeellinen metallinen kynt-
tilänjalka (270x200 mm) on  mitoitettu pöy-
täkynttilöille. Tuote toimitetaan lahjapak-
kauksessa kustomoidun tervehdyskortin 
kera.

25 kpl à 34 €

Hintaan lisätään alv. 
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Wilfa vohvelirauta

Harva asia päihittää tuoreita, rapeiksi vastapaistettuja vohveleita! Tehokas 1400 
watin vohvelirauta (Ø 23 cm) paistaa 6 suurta, syvää sydäntä. Tarttumaton tupla-
pinnoite, säädettävä termostaatti sekä höyryä ulos päästävät ilmareiät, takaavat 
tasaisen paistotuloksen. Raudan mukana toimitetaan annostelukauha. Hinta si-
sältää kustomoidun joulutervehdyskortin.

12 kpl à 89 €

Hintaan lisätään alv. 

Vohvelitaikina
(13 kappaletta)

Taikina:
75 g voita
3 munaa
4 dl täysmaitoa
4 dl vehnäjauhoja
½ dl sokeria
2 tl vaniljasokeria
1 ½ tl leivinjauhetta
½ tl suolaa
1 dl kivennäisvettä

Sulata voi. Sekoita munien rakenne rikki kulhossa. 
Lisää maito. Yhdistä kuivat aineet keskenään ja lisää 
seos muna-maitoseokseen vähitellen vispilällä hyvin 
sekoittaen. Sekoita joukkoon voisula. Anna taikinan 
seistä puolisen tuntia viileässä. Lisää taikinaan kiven-
näisvesi juuri ennen paistamista.

Paista vohvelit vohveliraudalla öljyä tai voita apuna 
käyttäen. Tarjoile kermavaahdon ja esimerkiksi man-
sikka- tai puolukkahillon kera.
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Etikkasetti

Etikka kuuluu jouluun! Tammitynnyrissä 
pitkään kypsytetyt Paladin puna- ja valko-
viinietikat (500 ml) on pakttu tyylikkäisiin 
lasipulloihin. Monikäyttöiset etikat toimi-
tetaan juuttikassiin pakattuna yhdessä 
kotimaisen koivuvanerisen pannunalusen 
(17x17cm) kanssa. Hinta sisältää laser-
merkkauksen aluseen.

50 kpl à 22,50 €

Aloituskustannus 48 €. Hintaan lisätään alv. 

Tyyliä keittiöön -setti

Marimekon Räsymatto-kuosilla pinnoitettu leikkuu-
lauta (34,5x24,5 cm) ja saman sarjan paksusta puu-
villasta valmistetuttu molempikätinen uunikinnas 
(15x31,5 cm) muodostavat täydellisen parin.  Kolman-
tena pyöränä lahjalaatikossa on muotoilultaan tyyli-
käs termospullo  (0,5 l), joka pitää juoman kylmänä tai 
kuumana kaksiosaisen rakenteensa ansiosta. Kaunis 
helmiäishohto viimeistelee tyylin. Hinta sisältää laser-
kaiverruksen pulloon.

48 kpl à 64 €

Aloituskustannus 48 €. Hintaan lisätään alv. 
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Bluetooth kaiutin

Bluetooth-kaiutin poikkeuksellisella äänellä ja trendikäkkäällä tyylillä. Kaiuttimen runko on 
päällystetty kankaalla ja siinä on sisäänrakennettu musiikin kontrollointi sekä mikrofoni. 
Bluetooth toiminta-alue on 10 metriä. Soittoaika maksimi volyymillä on 2 tuntia ja lataus-
aika 2 tuntia. Pakkauksessa mukana Micro-USB-/USB-latauskaapeli ja 3,5 mm audiojohto. 
Hinta sisältää 1-värisen painatuksen tuotteen yläreunaan.

50 kpl à 26,90 €

Aloituskustannus 48 €. Hintaan lisätään alv. 

Joulukalenteri

Maistuva kirjepostitettava lahja, joka sopii kaikille ikään katsomatta. Suklaakalenteri 
(197x284x10 mm) näkyy ja ilahduttaa saajaansa päivittäin joulukuun ajan. 24 luukun 
kalenteri sisältää 50 g maitosuklaata. Kalenteri on kiristepakattu muoviin ja siten myös 
elintarvikeystävällinen. Moniväripainatus kauttaaltaan sisältyy hintoihin. Lisähinnasta 
à 0,42 € kalenteriin on saatavana myös valkoinen postituskotelo.

1000 kpl   à 2,65 € 
500 kpl      à 3,10 € 
250 kpl      à 3,99 € 
100 kpl      à 5,65 €

Aloituskustannus 48 €. 
Hintaan lisätään alv. 
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High Peak Finland     |

Pidätämme oikeuden muutoksiin.
High Peak Finland Oy  |  Tampere  |  Espoo  |  Pori

myynti@highpeak.fi  |  highpeak.fi

Kyky muodostaa toimiva tiimi
on ominaisuus vailla vertaa. Me

tarjoamme esimiehille työkaluja,
joilla joukkue saadaan voittamaan.


