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pientä kivaa pientä kivaa

SIEMENET 
MAINOSPUSSISSA
Siemenpussi (68x100 mm) on edullinen ja hauska postitettava 
lahja suurella mainospinta-alalla. Sisältövaihtoehtoina on erilai-
sia kukkia ja yrttejä kuten esim. auringonkukka, pensaskranssi, 
rucola ja persilja. Hinnat sisältävät moniväripainatuksen.

1000 kpl à1,10€ 

500 kpl à1,31€ 

300 kpl à1,78€ 

100 kpl à3,15€

Aloituskulu 48 € 

KALASTUSSETTI
Vain vapaa vailla. Setissä koukku, siima, koho sekä paino. 
Hinnat sisältävät 1-väripainatuksen pyöreään tai neliskant-
tiseen tikkuun.

500 kpl à2,10€ 

250 kpl à2,50€ 

100 kpl à3,50€

Aloituskulu 48 € 

TÖLKKICOOLERI
Näyttävä tölkkicooler neophrenistä pitää juoman kylmänä ja 
tekee tölkistä juomisen miellyttävämmäksi. Hinnat sisältävät 
kauttaaltaan monivärisen painatuksen.

500 kpl à1,95€ 

250 kpl à2,30€ 

100 kpl à2,85€

Aloituskulu 48 € 

KELLUVA LASINALUNEN
Puhallettava alunen tölkille, lasille tai pullolle trendikkäissä 
figuureissa; vesimeloni, ananas, flamingo ja yksisarvinen. 
Hinnat sisältävät 1-väripainatuksen.

500 kpl à2,25€ 

250 kpl à2,70€ 

100 kpl à3,75€

Aloituskulu 48 € 

RANTAPALLO
Rantapallo (Ø 25 cm) sateenkaaren väreissä.  Flataattiva-
paa, valmistettu EU standardien mukaisesti. Yksittäinpussi-
tettu. Hinnat sisältävät 1-väripainatuksen.

500 kpl à1,45€ 

250 kpl à1,59€ 

100 kpl à2,45€

Aloituskulu 48 € 

EKO AURINKOLASIT
Ekologiset aurinkolasit UV 400 linsseillä. Lasien kehykset 
on valmistettu vehnän olkikuidusta. Väreinä vihreä, sininen 
ja musta. Toimitetaan tukevassa kartonkirasiassa. Hinnat 
sisältävät 1-väripainatuksen.

500 kpl à2,45€ 

250 kpl à2,70€ 

100 kpl à3,65€

Aloituskulu 48 € 
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JUOMAKANISTERI
Reilun kokoinen nostokorkillinen pullo suurempaan janoon tai 
isommalle porukalle. Pullon väreinä sininen ja transparentti, kor-
keus 23 cm ja tilavuus 1,25 l. Hinnat sisältävät 1-väripainatuksen.

250 kpl à7,10€ 

100 kpl à7,80€ 

50 kpl à8,90€

Aloituskulu 48 € 

KYLMÄLAUKKU
Tilava kylmälaukku (35x26x36 cm) neljässä tyylikkäässä 
meleeratussa värissä. Laukkuun mahtuu kaikki mitä pikni-
killä tai rantaretkellä tarvitaan. Hinta sisältää 1-väripaina-
tuksen.

50 kpl à22,90€

Aloituskulu 48 € 

BLUETOOTH-KAIUTIN
Roiskeenkestävä elegantti kaiutin (92x45 mm) korkealaatui-
sella äänentoistolla. Paneelin väreinä musta ja harmaa. Kaiut-
timessa on sisäänrakennettu mikrofoni ja se on ladattavissa 
mukana tulevalla USB kaapelilla. Hinta sisältää laserkaiverruk-
sen.

40 kpl à46,00€

Aloituskulu 48 € 

piknik | ranta piknik | ranta

PIKNIKLASISETTI
Kauniit lasit sopivat käyettäväksi kaikkialla. Kestävät akryyli-
muoviset lasit kulkevat kätevästi mukana retkikorissa ja ovat 
konepestäviä. Setissä 4 kpl laseja (30 cl, korkeus 110 mm).

50 kpl à16,00€
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piknik | ranta pelit

LEKOTTELUALUSTA
Trendikkäillä geometrisilla kuvioilla ja hienoilla puuvilla- ja 
keinonahkasomisteilla koristeltu laadukas ja pehmeä pik-
nik-huopa (170x130 cm). Päällinen huippulaatuista flee-
ce-kangasta, alla kosteutta hylkivä PEVA-pohja. Hinta sisäl-
tää 1-väripainatuksen.

50 kpl à22,90€

Aloituskulu 48 € 

ANKKURI TIKKATAULU
Paperipintainen painettu tikkataulu (Ø 46 cm), jonka yhdellä 
puolella on Darts- ja toisella perinteinen mökkitikkataulu. Toi-
mitetaan lahjapakkauksessa 6 darts-tikan kanssa.

25 kpl à19,50€

MINI PETANQUE
Petankki kuulapeli pakattuna mustaan vetoketjulliseen nylon 
laukkuun (11x7x3 cm). Hinta sisältää 1-väripainatuksen lauk-
kuun.

60 kpl à10,90€

Aloituskulu 48 € 

WILSON 
SULKAPALLOSETTI
Kantokassiin pakattu sulkapallosetti kulkee kätevästi mukana 
niin mökille kuin puistoonkin. Kahden pelaajan settiin kuuluu 
mailat ja sulat. Hinta sisältää 1-väripainatuksen säilytyspus-
siin.

50 kpl à24,90€

Aloituskulu 48 € 

JUOMAPULLO 
YMPÄRIPAINATUKSELLA
Digipainettu tyylikäs juomapullo monivärisellä omalla kuo-
silla. Pullossa on alumiinikorkki ja silikoninen kantolenkki. 
Pullon väri on valittavissa 8 väristä. Pullo on on valmistettu 
BPA-vapaasta Tritan-muovista.

100 kpl à10,90€

Aloituskulu 48 € 
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grillaus grillaus

BBQ-SETTI
Kolmiosainen grillaussetti alumiinisessa salkussa 
(37x8,5x10 cm). Lasta, pihdit ja haarukka on valmis-
tettu ruostumattomasta teräksestä. Hinnat sisältä-
vät 1-väripainatuksen salkun metallilaattaan.

100 kpl à23,00€ 

50 kpl à24,35€ 

25 kpl à25,90€

Aloituskulu 48 € 

POPPAMIES 
HEAVY GRILL & BBQ 
METALLIBOXI
Poppamiehen limited edition grilliboksi, jonka tuotteet on tehty 
vain tätä grillaajan kokonaisvaltaista settiä ajatellen. Tämän kans-
sa kun saapuu grillijuhliin, niin suosio on taattu. Sisältönä Omena 
& Balsamico makusuihke, Beer BBQ RUB-mausteseos, Chili & Lime 
RUB-mausteseos, Apple & Lime Rib Sauce, Pulled Pork BBQ Sauce 
sekä Valkosipuli & Pippuri injektioneste sekä injektori.

100 kpl à41,50€ 

50 kpl à44,00€ 

20 kpl à45,50€

POPPAMIES 
CLASSIC HOT SAUCE 
OMALLA ETIKETILLÄ
Moneen käyttöön sopiva maukas Poppamiehen Classic Hot 
Sauce Chilikastike on valmistettu perinteitä vaalien. Sopii pöy-
tämausteeksi tai esimerkiksi margariiniin sekoitettuna siipikas-
tikkeeksi. Tulisuus 4/10 Medium. Hinta sisältää etiketin omalla 
designilla.

1000 kpl à4,70€ 

500 kpl à5,20€ 

250 kpl à5,90€

Aloituskulu 48 €

SUOLA JA PIPPURISETTI
Kookas maustajan setti ruostumattomasta teräksestä. Sopii hyvin 
grillaukseen ja ulkokäyttöön, koska muovikorkit suojaavat maus-
teita kosteudelta. Purkin koko Ø 70 mm, korkeus 95 mm. Toimite-
taan lahjapakkauksessa. Hinta sisältää laserkaiverruksen.

50 kpl à23,90€

Aloituskulu 48 € 
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BBQ PIHVIPURISTIN
Puristin täydellisten pihvien valmistukseen. Laita jauhelihaseos 
puristimeen, paina ja grillaa tai paista. Materiaalina alumiini / muo-
vi. Koko Ø 115 mm. Toimitetaan lahjapakkauksessa. Hinta sisältää 
laserkaiverruksen.

50 kpl à18,90€

Aloituskulu 48 € 

PÖYTÄMAUSTAJAN 
SETTI
Ihana teräksinen öljykannu (21x15x6cm), josta on helppo 
tarjoilla sekä kaataa öljyä tai salaatinkastiketta. Lisämakua 
settiin tuo Poppamiehen Omena & Balsamico-makusuihke 
(135g) ja Hiidenhillo (360g). Hinta sisältää laserkaiverruksen 
kannuun. Tuotteet pakattuna juuttikassiin.

48 kpl à32,90€

Aloituskulu 48 € 

GRILLIVAIJERISETTI
Nerokas vaijerivarras, jonka avulla voit asettaa varrasherkut ritiläl-
lä taipuisasti sopiviin vapaisiin rakoihin muiden herkkujen lomaan. 
Pakkauksessa on neljä 80 cm mittaista grillivaijeria. Pakattu lahja-
pussiin 8x12x1 cm).

25 kpl à9,90€

Aloituskulu 48 € 

grillaus kesäkassit

KANTOLAN KEKSISETTI
Suut makeaksi ja suolaiseksi! Kätevään ja monikäyttöiseen 
Koziol Taschelino-kassiin on pakattu Kantolan suosituimpia 
herkkuja.  Voit valita kassin värin kymmenestä eri vaihtoehdos-
ta. Hinta sisältää 1-väripainatuksen kassiin. 

250 kpl à26,50€ 

100 kpl à28,50€ 

50 kpl à29,90€

Aloituskulu 48 € 

Organic-värit
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Kyky muodostaa toimiva tiimi

on ominaisuus vailla vertaa. Me

tarjoamme esimiehille työkaluja,

joilla joukkue saadaan voittamaan.


