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Jouluideat
2018

Vielä ehtii -jouluideat

Päivitetty 28.11.
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Magisso heijastava 
termospullo

Anna näyttävä lahja! Magisso on kehittänyt 
täysin uuden innovatiivisen pinnoitteen termos-
pulloon, joka refleksoi valoa. Pullo (0,35 l) lisää 
turvallisuutta esim. repun sivutaskussa tai kä-
dessä. Termospullossa juoma säilyy 12 tuntia 
kylmänä ja 8 tuntia lämpimänä, sen lisäksi sisäl-
lä on teesiivilä, jonka avulla voit hauduttaa ma-
kuvettä tai teetä pullossa. Tuote on BPA-vapaa 
ja se on pakattu Magisson lahjarasiaan. Väreinä 
tummanharmaa ja valkoinen. Hinta sisältää la-
serkaiverruksen.

25 kpl à 25 €

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. 
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Kahvisetti

Brabantian kahvipurkki magneettisella mittalusikalla sekä vas-
tapaahdettu 250g kahvipussi omalla etiketillä on täydellinen lah-
ja 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. 

Torkkupeitto

Raita-torkkupeitto (130x170 cm) on laadukas 
sekoitus villaa, kašmirvillaa, polyesteriä sekä 
akryyliä. Peitossa on kontrastivärinen raitakuvio 
ja  päissä hapsut. Toimitetaan Happy Holidays 
lahjapakkauksessa kustomoidun jouluterveh-
dyskortin kera.

10 kpl à 49 €

Hintaan lisätään alv. 

Kotimainen terveystyyny

Anna lahjaksi terveyttä! Terveystyyny on anatomisesti muotoiltu, joten se tukee päätä 
ja kaularankaa oikealla tavalla vähentäen niska- ja hartiakipuja. Patentoidun kennora-
kenteen ansiosta käyttäjä voi säätää tyynyn itselleen sopivaksi lisäämällä tai vähentä-
mällä täytettä. Tyynyn pintamateriaali ei läpäise kosteutta ja siten täyte pysyy puhtaa-
na 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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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. 

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. 



5 High Peak  |  Jouluideat 2018

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

Vinga lahjakortti

Anna lahjan saajan tehdä päätös puolestasi ja valita mieluisin 
tuote kortin tarjoamista vaihtoehdoista. Vingan lahjakortista 
löytyy vaihtoehtoja myös muilta arvostetuilta merkeiltä. Lah-
jakortti on saatavana neljässä eri hintaluokassa. Kortin kansi-
kuva on kustomoitavissa ja kirjautumissivut personoitavissa 
lahjanantajan näköiseksi lisähinnasta.

Classic     à 30,80 € 
Regal     à 55,80 € 
Extra     à 73,80 € 
Imperial    à 137,80 €

Hintoihin lisätään alv. 

Tutustu sisältöön:

Kirjaudu alla olevien 
testikoodien avulla osoitteessa:
www.vingalahjakortti.fi

Kortti  Kortinnumero  Salasana
Classic  TESTC  TESTC
Regal TESTR  TESTR
Extra  TESTE  TESTE
Imperial  TESTI  TESTI
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Paistomittari

Joka kodin tyylikäs käyttöesine upeassa kirjapakkauk-
sessa. Digitaaliseen paistomittariin on esiasennettu 
lämpötilat tavallisimmille liha-, kala- ja kanavaihtoeh-
doille. Mittari toimii myös munakellona. Pakkauksen 
kanteen on painettu ideaalilämpötilat eri lihoille ja vii-
neille. Rasian koko: 11 x 21,5 x 3,5 cm. 4-värinen vyöte 
sisältyy hintaan.

25 kpl à 19,90 €

Aloituskustannus 48 €. Hintaan lisätään alv. 

Poppamiehen lahjasalkku

Anna lahjaksi erilainen joulupullo! Pakkasimme lahjasalkkuun kaksi 
Poppamiehen 150 ml pöytämausteeksi ja ruoanlaittoon soveltuvaa kas-
tikepulloa. Poppamiehen Habanero-Chilikastike on Poppamiehen oma 
laadukas habanero-kastike, josta selkeä ominaismaku ja hedelmäisyys 
tulee hyvin esille. Savuchili-Chilikastike on savustetuista chileistä ja val-
kosipulista tehty maukas kastike. Se on yleiskäyttöinen ja keskitulinen,  
jolla loihdit ruokiisi aivan uuden ilmeen. Hinta sisältää oman jouluterveh-
dyksen salkkuun.

48 kpl à 9,90 €

Aloituskustannus 48 €. Hintaan lisätään alv. 
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Orrefors More Wine punaviinilasi 4 kpl

Erika Lagerbilke Orreforsille suunnittelema kristallilasisarja More 
on täydellinen niin arkeen kuin juhlaan. Lasit on valmistettu käsi-
työnä ja ovat konepesun kestäviä. Orreforsin XL viinilasin (61 cl) 
suuri koko sopii täydellisesti eri tyyppisille punaviineille tuoden 
maut hyvin esiin. 

12 kpl à 45 €

Hintaan lisätään alv. 

Tarjoilukulho

Hauskat koristeelliset kivitavararasta valmistetut tarjoilukulhot
piristävät joulupöytää. Toimitetaan lahjapakkauksessa.

Piparkakku 25 kpl à 18 € (koko: 170 x 270 mm) 
Lumiukko 25 kpl à 24 € (koko: 255 x 180 x 60 mm)

Hintoihin lisätään alv. 
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Lexon Apollo selkäreppu

Lexon APOLLO selkäreppu (30 x 38 x 14 cm) on käytännöllinen  
ja helppo kantaa, kiitos ergonomisten olkahihnojen ja tuetun sel-
käosan. Repussa on useita hyödyllisiä taskuja sekä oma osasto 
kannettavalle tietokoneelle (max 14”) ja tabletille.  Repussa on 
myös erillinen sadesuoja, jonka voi vetäistä nopeasti repun suojak-
si kovan sateen yllättäessä. Hintaan sisältyy laukkuun kiinnitetty 
metallilaatta omalla logokaiverruksella. Repun värinä musta.

25 kpl à 49,90 €

Aloituskustannus 48 €. Hintaan lisätään alv. 

Suomivati & Panda konvehdit

Sinivalkoinen lahja. Suomen kartta upotettuna ko-
timaiseen lasiseen siniseen vatiin (15x24 cm)sekä 
Panda Suomi100 mustikka-vaniljakonvehtirasia 
(250 g) juttikkassissa (26x22x14 cm). Hinta sisäl-
tää joulutervehdyskortin.

25 kpl à 32,90 €

Hintaan lisätään alv. 

Airam retro taskulamppu

Nostalginen klassikkolamppu (40x120x65 mm) 
päivitettynä LED-valolähteellä. Lomella AA paris-
toilla toimiva metallikuorinen lamppu on tehol-
taan 3W, 120 lumenia. Paristot eivät sisälly hin-
taan. Hinta sisältää 1-väripainatuksen.

48 kpl à 9,35 €

Aloituskustannus 48 €. Hintaan lisätään alv. 
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Plantui 6 Älypuutarha

Suomessa suunniteltu älykäs puutarha, jos-
sa kastelu ja valot vaihtuvat kasvukausien 
mukaan. Lisää vain vesi sekä Plantuin ravin-
teet ja kasvata herkullisia yrttejä, lehtivihan-
neksia tai syötäviä kukkia läpi vuoden. Täy-
sin automaattinen puutarha minimaalisella 
sähkönkulutuksella toimii samalla myös kau-
niina lamppuna. Plantui 6 älypuutarhassa 
voi kasvattaa kuutta kasvikapselia kerralla. 
Koko: 29 cm, pakkaus 30x30x22,5 cm.

159 €

Hintaan lisätään alv. 

Plantui 3E Älypuutarha

Plantui 3e sopii täydellisesti pieneenkin keittiöön. Lait-
teessa voi kasvattaa kolmea kasvikapselia kerralla. 
Koko: 19 cm, pakkaus 19,5 x 19,5 x 25 cm.

98 €

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.


