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JÄÄPALAMUOTTI 
KOHOKUVIOLLA
Jääpala-astia (18x11x2 cm) jonka avulla logo tai viesti tulee esiin 
raikkaalla tavalla hyödyllisessä tuotteessa. Logo voidaan lisätä 
tuotteen keskiosaan ja/tai jokaisen yksittäisen palamuotin pohjaan 
kohokuvioina, jolloin lopputuloksena on uniikit jääpalat. Muotin ma-
teriaalina on 20% LDPE Muovi ja 80% EVA Plastic. Kirjepostitettava 
jääpala-astia on saatavana 5 värissä. Hinnat sisältävät kohokuvion 
muotin keskiosaan tai saman logon jokaisen palan pohjaan.

500 kpl à  3,65€

250 kpl à  4,99€

100 kpl à  8,50€

Aloituskulu 48 €

KUOHUJUOMA SETTI
Täydellinen pari piknikille! Alkoholiton ja vegaaninen Lehtikuohu (0,75 l) on 
mustaherukanlehdistä valmistettu hienostunut juhlajuoma. Pullo istuu loistavasti 
pystymalliseen olalla kannettavaan kylmälaukkuun (24x10x35 cm). Vihreä laukku 
on valmistettu ekologisesta rPET materiaalista. Hinta sisältää  1-väripainatuksen.

48 kpl à  39,50€

Aloituskulu 48 €

PIKNIKLASIT, 4 KPL
Akryylimuoviset jalalliset pikniklasit kauniilla kristalliku-
vioinnilla ovat saatavana kahdessa koossa valkoisena 
tai kirkkaana.

Matala 30 cl à  20,00€

Korkea 20 cl à  22,00€
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Yhdistä sivun tuotteet kokonaisuudeksi!
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PIKNIKKORI ASTIOILLA
Maalaisromanttinen pajusta valmistettu piknikkori (46x30x20 
cm) laatuajanviettoon. Kori sisältää pullonavaajan, ruostumat-
tomasta teräksestä valmistetut aterimet, keraamiset lautaset, 
juomalasit sekä kankaiset lautasliinat kahdelle henkilölle. 
Tuotteet on kiinnitetty kauniisti kanteen, joten kori on helppo 
täyttää ruoilla sekä juomilla.  Hinta sisältää 1-väripainatuksen 
sulkijahihnaan.

50 kpl à  83,90€

25 kpl à  88,20€

10 kpl à  99,90€

Aloituskulu 48 €

LUONNONOLKIHATTU
Heinä suuhun ja menoksi! Luonnonoljesta valmistettu hattu 
(Ø2 7X12cm) suojaa auringolta ja soveltuu sekä miehille, että 
naisille. Hatun ympärille on valittavissa musta tai valkoinen 
polyesterinauha. Hinnat sisältävät 1-väripainatuksen nauhaan.

250 kpl à  5,45€

100 kpl à  6,30€

50 kpl à  7,90€

Aloituskulu 48 €

RANTATOSSUT 
Miellyttävät varvastossut korkkimateriaalista. Pehmeillä 
tossuilla on kiva astella ja ne ovat myös kestävät. Tossut ovat 
saatavana kahdessa koossa 36/39 ja 40/43. Hinnat sisältävät 
1-väripainatuksen toiseen hihnaan.

250 kpl à  8,90€

100 kpl à  9,95€

50 kpl à  11,45€

Aloituskulu 48 €
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VARVASTOSSUT
Varvastossut ovat kätevät niin rannalla, mökillä 
kuin yleissessä kotikäytössäkin. Sandaalien 
pohja on kumia polyesteri päällysteellä ja niissä 
on mustat PVC hihnat. Tossut ovat saatavana 
kolmessa koossa M (36-39), L (40-43) ja XL (41-
44). Hinnat sisältävät moniväripainatuksen.

250 kpl à  9,85€

100 kpl à  11,55€

50 kpl à  14,35€

Aloituskulu 48 €
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AURINKOHATTU
Hauska kirjepostitettava kesälahja. Yhdenkoon aurinko-
hattu sopii niin naisille kuin miehillekin. Hellehatun mate-
riaalina on 100% puuvilla, 175 g/m2. Hattu on saatavana 
8 pirteässä värissä. Hinnat sisältävät 1-väripainatuksen.

250 kpl à  3,20€

100 kpl à  4,10€

50 kpl à  5,95€

Aloituskulu 48 €

RANTAPUUHAKASSI 
Tukeva puuvillakassi (220g/m2) kestää hyvin painoa ja sitä on 
helppo kantaa olalla pitkien kahvojen ansiosta. Tilava kassi 
(38x8,5x41 cm) on saatavana 10 värissä. Setin täydentää 
värikäs rantapallo (25 cm) sekä aurinkolasit. Hinnat sisältävät 
1-väripainatuksen jokaiseen tuotteeseen.

250 kpl à  9,15€

100 kpl à  11,50€

50 kpl à  15,90€

Aloituskulu 48 €

HIGH PEAK  KESÄIDEAT 2022 HIGH PEAK  KESÄIDEAT 20226 7



HIGH PEAK  KESÄIDEAT 2022 HIGH PEAK  KESÄIDEAT 20228 9

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

RPET PIKNIKHUOPA
Pehmeästä fleecestä valmistettu huoliteltu piknikhuopa 
(130x170 cm) purjekankaisilla ja keinonahkaisilla somis-
teilla.  Päällysmateriaali on valmistettu 100% kierrätetyistä 
PET-pulloista ja alapuoli kosteutta torjuvasta PEVA-materi-
aalista. Kantokahvallinen huopa on helppo taitella kokoon 
ja ottaa mukaan. 4 raikasta kuosivaihtoehtoa. Hinta sisältää 
1-väripainatuksen.

50 kpl à  31,90€

Aloituskulu 48 €

KOTIMAINEN RULLAPYYHE
Rullapyyhe on loistava ratkaisu ranta-, treeni- tai reissukassiin. 
Iso kylpypyyhe (80x145 cm) kuivuu nopeasti ja vie rullattuna 
vähän tilaa. Pyyhe pysyy kasassa rullalla kumilenkin avulla. 
Pyyhkeestä löytyy useita kuosivaihtoehtoja esimerkiksi moti-
voiva Jaksaa Jaksaa lause. Materiaalina 50% pellava ja 50% 
puuvilla. Pyyhe toimitetaan lahjarasiassa. 

30 kpl à  49,90€

HAMAMPYYHE
Ihana, kevyt ja nopeasti kuivuva hamampyyhe 
sopii täydellisesti rannalle, mutta yhtä hyvin 
myös kodin sisustukseen. Raidallinen pyyhe 
(95x175 cm) on valmistettu 100% puuvillasta 
(160g/m2). Pyyhe on saatavana useassa 
raikkaassa värissä. Hinnat sisältävät logobro-
deerauksen sekä painetun paperivyötteen.

250 kpl à  16,85€

100 kpl à  18,50€

50 kpl à  19,90€

Aloituskulu 48 €
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FRISBEEGOLFKIEKKO
Laadukas frisbeegolfkiekko on saatavana kolmessa mallissa: 
Putter, Midrange ja Driver. Putteri on kiekoista tarkin ja tarkoi-
tettu väylän viimeisiin, lyhyisiin heittoihin. Midrange lentää 
pidemmälle ja sen avulla voidaan suorittaa lähestymisheitot. 
Driver on suunniteltu pitkänmatkan heittoja varten. Kiekon väri 
valittavissa useista eri värivaihtoehdoista ja tilauserään voi 
sisällyttää eri kiekkomalleja. Hinnat sisältävät 1-väripainatuk-
sen.

500 kpl à  10,15€

200 kpl à  10,90€

100 kpl à  12,40€

Aloituskulu 48 €

HEITTOPALIKKA PIHAPELI
Taktinen pihapeli, joka haastaa pelaajat heittämään puisen 
palikan kohti kahtatoista seisovaa puupalikkaa. Ensimmäinen 
pelaaja, joka saa tasan 50 pistettä, on voittaja. Yli 50 pisteen 
määrää ei saa ylittää. Se näyttää helpolta, mutta on todella 
haastavaa! Kun palikat ovat kaatuneet, nostetaan ne takaisin 
ylös. Setti sisältää 12 numeroitua palikkaa sekä 1 puisen 
heittopalikan. Kaikki palikat on valmistettu männystä. Pelin 
mukana tulee puuvillapussi sekä sääntökirja. Hinnat sisältävät 
1-väripainatuksen säilytyspussiin.

250 kpl à  25,15€

100 kpl à  27,70€

50 kpl à  31,25€

Aloituskulu 48 €
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NOROLAN LOGOUISTIN
Kotimainen käsintehty Norolan lusikkauistin omalla logolla 
tai kuvalla on vastuullinen lahja. Light Spoon uistin on suunni-
teltu erityisesti heittokalastukseen, mutta soveltuu myös ve-
touisteluun. Uistimessa yhdistyy pitkäheittoisuus, voimakas 
ja hakeva uintiliike sekä kaloja houkutteleva hohtava keski-
linssi. Koko 8 tai 10 cm, runkoväreinä hopea, kulta tai kupari. 
Keskiosa saatavana halutulla värillä ja logolla/kuvalla. Uistin 
toimitetaan pakattuna informatiiviseen lahjapakkaukseen. 
Hinnat sisältävät logon tai kuvan uistimeen.

100 kpl à  19,50€

50 kpl à  20,50€

25 kpl à  21,00
Aloituskulu 48 €

PADEL KASSI
Laukku, joka toimii kätevästi myös reppuna. Kassissa on 
kantokahva ylhäällä ja edessä, sekä kaksi isoa vetoketjullista 
sivutaskua, joista toinen on eristetty kylmiä juomia ja ruokaa 
varten. Suuri u-muotoinen vetoketju nopeuttaa ja helpottaa 
pakkausta. Kassista löytyy myös tuulettuva kenkä/pyyhe 
tasku, vetoketjullinen ylätasku avainketjukoukulla, piilotettu 
turvatasku olkahihnojen takana ja yksi suuri verkkotasku. 
Kassissa on myös heijastavia yksityiskohtia. Koko: 34x56x28 
cm, 51 l. Hinta sisältää 1-väripainatuksen.

25 kpl à  65,00€

Aloituskulu 48 €

HIGH PEAK  KESÄIDEAT 2022
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POLKUPYÖRÄLAUKKU
Näppära laukku (8x10,5x19cm) polkupyörän runkoon. Laukussa 
on läpinäkyvällä ikkunalla varustettu puhelintasku, jonka ansiosta 
navigointi sekä musiikin kuuntelu on helppoa sateiseellakin säällä. 
Tarrakiinnityksen avulla laukun voi asentaa kaikkiin pyörärunkoihin. 
Pohjassa on myös pehmuste, jonka ansiosta sisältö kestää myös 
kuoppaisilla teillä. Hinta sisältää 1-väripainatuksen.

50 kpl à  28,90€

Aloituskulu 48 €

PETANKKI KUULAPELI
Hauska kuulapeli, joka sopii kaikenikäisille ja jota 
voi pelata erilaisissa maastoissa. Peli sisältää kaikki 
tarvittavat pelivälineet, jotka toimitetaan kätevässä 
kantokahvallisessa mustassa säilytyslaukussa 
(22x6x15 cm). Hinnat sisältävät 1-väripainatuksen 
laukkuun.

250 kpl à  28,50€

100 kpl à  31,75€

50 kpl à  35,25€

Aloituskulu 48 €

SÄHKÖINEN SUOLA- TAI 
PIPPURIMYLLY
Suolalle ja pippurille tarkoitettu sähkömylly (23x5,5 cm), jonka 
avulla ruoan maustaminen on helppoa. Myllyn virtalähteenä 
toimii neljä AA-paristoa (eivät sisälly tuotteeseen) ja se on saa-
tavana neljässä värissä. Materiaalina ruostumaton teräs, ABS 
muovi ja akryyli. Tuote toimitetaan lahjapakkauksessa. Hinnat 
sisältävät 1-väripainatuksen.

100 kpl à  18,50€

50 kpl à  19,90€

25 kpl à  23,80€

Aloituskulu 48 €

KESÄKEITTIÖ SETTI
Suomen kesä!? Kesäkeittiö setti sisältää teräksisen grillausväli-
nesarjan, jossa on lasta (34,8x7,5 cm), haarukka (35,4x3,35 cm) 
ja pihdit (35x6,8x4 cm) kevyessä säilytyspussissa sekä värillinen 
kertakäyttösadeviitta. Lahjapakkauksen virkaa toimittaa kylmäkori 
(39x24x27 cm, 30 L), joka on saatavana 6 värissä. Hinta sisältää 
laserkaiverruksen grillilastaan ja logotarran viitan pussiin.

50 kpl à  49,90€

Aloituskulu 48 €

PIZZALAPIO
Ohut metallinen pizzalapio (43,3x6x25,4 cm) jonka avulla pizzat ja piirakat 
siirtyvät helposti uunista ulos lautaselle. Lapion kahva on valmistettu 
bambusta, joka on hankittu ja tuotettu luontoa säästävien stan-
dardien mukaisesti. Lapio-osa on ruostumatonta terästä. Hinta 
sisältää laserkaiverruksen.

100 kpl à  24,40€

50 kpl à  27,50€

25 kpl à  32,20€

Aloituskulu 48 €
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Yhdistä sivun tuotteet kokonaisuudeksi!
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MÖKKITULIAISET SETTI
Tultiin, kun kutsuttiin!  Potturi on Suomessa suunniteltu ja valmistettu 
pesuri, joka helpottaa uusien perunoiden pesemistä. Sitä voi käyttää 
vesistössä, ämpärissä tai tiskialtaassa. Lisää perunat, huuhtele vedellä 
ja ravista. Fazerin Jyväshyvä kaurakeksi (350g) on koko perheen kullan-
keltainen lempeän makuinen suosikkikeksi. Monikäyttöistä lahjapakka-
uksen virkaa toimittaa kierrätetystä puuvillasta valmistettu narureppu 
(44x1x35 cm), joka on saatavana 8 värissä. Hinta sisältää 1-väripaina-
tuksen reppuun.

45 kpl à  35,90€

Aloituskulu 48 €

BAMBULEIKKUULAUTA
Bambusta kestävien standardien mukaisesti vamistettu 
leikkuulauta (30x23x1 cm). Lautaa voidaan käyttää myös 
tarjoilualustana. Lauta toimitetaan kartonkisessa kirje-
kuoripakkauksessa. Hinta sisältää laserkaiverruksen.

50 kpl à  13,40€

Aloituskulu 48 €

SALAATTIOTTIMET
Bambusta valmistettujen salaattilusikan ja -haa-
rukan yhdistelmä on käytännöllinen jokaiseen 
ruokailuhetkeen. Bambumateriaali on hankittu 
ja valmistettu kestävän kehityksen standardien 
mukaisesti. Pituus 33,50 cm. Tuote toimitetaan 
puuvillaisessa säilytyspussissa. Hinta sisältää 
1-väripainatuksen pussiin.

50 kpl à  7,80€

Aloituskulu 48 €

BAMBULEIKKUULAUTA 
KAHVALLA
Kahvallinen bambusta kestävien standardien mu-
kaisesti valmistettu leikkuulauta (34x18x1,5 cm). 
Lautaa voidaan käyttää myös tarjoilualustana. 
Lauta toimitetaan kartonkisessa kirjekuoripakka-
uksessa. Hinta sisältää laserkaiverruksen.

50 kpl à  13,65€

Aloituskulu 48 €

HIGH PEAK  KESÄIDEAT 2022 14
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ASENNETTA RUOANLAITTOON
Poppamies on tullut tunnetuksi erityisesti chili- ja grillaustuotteistaan, korkeasta laadusta ja arvostuksesta ruokaa 
kohtaan. Poppamiehen valikoimasta löytyvät parhaat chili- ja BBQ-tuotteet, sekä laaja valikoima muita maistuvia 
ruokatuotteita. Tuotteita on helppo yhdistellä kesäisiksi seteiksi, lisätä kylkeen jokin teemaan sopiva lahjatuote, 

sekä tervehdyskortti vaikkapa ruokareseptillä höystettynä. 

POPPAMIES HOT 
WINGS SETTI
Siipisetti sisältää Sriracha Rub kuivamausteseoksen 
(200g), The Sauce Piri Piri maustekastikkeen (290 ml) 
sekä laadukkaan tikatun uunikintaan. Tuotteet toimi-
tetaan pakattuna kustomoituun kartonkilaatikkoon A6 
kokoisen saatekortin kera. Hinta sisältää 1-väripaina-
tuksen kintaaseen.

48 kpl à  35,90€

Aloituskulu 48 €

Lylyk�ven Wingsit-Pyörittele siivet tilkassa öljyä ja mausta 
kauttaaltaan Sriracha RUB-mausteella, n. 2rkl per 

700 g siipiä.-Kypsennä airfryerissa (180° 20 min) tai leivinpaperin 

päällä uunissa (225° 25 min). -Käännä siivet paiston puolessa välissä. Dippaile 

valmiit siivet The Sauce Piri Pirin kanssa! Toivottaa
High Peakin väki

Aurinkoista grillikesää!
Muista rentoutua, nauttia ja ennenkaikkea syödä hyvin. 

POPPAMIES BURGER 
SETTI
Hampparisetti sisältää Chipotle Dip Burger Sauce hampurilaiskas-
tikkeen (320g), Smoky Aioli majoneesin (290ml), Burgers&Ribs Rub 
kuivamausteseoksen (200g) sekä puuvillaisen Denim farkkuessun. 
Tuotteet toimitetaan pakattuna kustomoituun kartonkilaatikkoon 
A6 kokoisen saatekortin kera. Hinta sisältää 1-väripainatuksen 
essuun.

48 kpl à  35,50€

Aloituskulu 48 €

Soikkelin Chipotle Burger 

-Pilko ylikypsä pekoni pieneksi silpuksi ja sekoita 

jauhelihan ja 1.5 rkl Burgers & Ribs 

RUB-mausteseoksen kanssa. 

-Muotoile 2-4 pihviksi.

-Grillaa pihvejä suoralla tulella n. 2-3 minuuttia per 

puoli 150 asteessa. 

-Kääntämisen jälkeen aseta Cheddar-juustoviipaleita 

pihvien päälle sulamaan.

-Pursottele sämpylän pohjaan Savuinen 

Aioli-majoneesia ja kanteen Chipotle Dip Burger 

Saucea. 
-Lado sämpylän päälle salaatti, punasipuli, 

maustekurkku, pihvi ja tomaatit.

-Aseta kansi päälle ja nauti ranskalaisten kanssa! 

Kesäterveisin, 

Mika High Peakilta

Aurinkoista grillikesää!

Muista rentoutua, nauttia ja ennenkaikkea syödä hyvin. 

17 HIGH PEAK  KESÄIDEAT 2022
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Pelasta pörriäinen ja anna lahjaksi pala Suomen luontoa sekä vastuullisia arvoja! 

KORPIKUUSIKON HUNAJA, 125 G
Kartonkiseen lahjapakkaukseen käsityönä pakattu lasipurkki täynnä pehmeää ja hienokiteistä hunajaa. Tämä on 100% suomalai-
nen, korkealuokkainen lahja. Lahjapakkauksen ympärillä on erillinen vanerivyöte joka polttomerkataan yrityksen logolla tai vapaa-
valintaisella tekstillä. Hunaja säilyy huoneenlämmössä useita vuosia ja on näin ollen käytännöllinen liikelahja varastoitavaksikin. 
Hinnat sisältävät polttomerkkauksen vyötteeseen.

250 kpl à  13,90€

100 kpl à  14,35€

50 kpl à  14,90€

Aloituskulu 48 € Tarvitset: 
125g Korpikuusikon Hunajaa  
0,5 lämmintä vettä 
1 litra kylmää vettä 
2 sitruunaa tai 1/4dl sitruunamehutiivistettä 
 
Ohje: 
Laita juomakannuun 0,5l lämmintä vettä. Lisää ja liuota 
125g hunajaa veden kanssa. Lisää 1 litra kylmää vettä 
sekä 2 sitruunan tuorepuristettu mehu. Jäähdytä ja nauti!

HUNAJAINEN SITRUUNAJUOMA 
KESÄÄN

18

PÖLYTTÄJÄNIITTY
Yksivuotinen kukkasiemensekoitus 10 m2 alalle. Kirje-
postitettava ekologinen pakkaus sisältää noin 25 erilaista 
perhosten sekä mehiläisten suosimaa kukkalajiketta. Niitty 
on saatavana sinisenä, valkoisena ja punaisena. Ohjeet pak-
kauksessa. Hinnat sisältävät logopainatuksen pakkaukseen.

100 kpl à  8,90€

50 kpl à  9,80€

Aloituskulu 48 €

PÖRRIÄISHOTELLI
Pörriäishotelli on luonnonvaraisille pölyttäjille rakennettu keino-
pesä. Pörriäishotelli tarjoaa pörriäisille paikan yöpyä, pesiä 
tai talvehtia pidemmänkin aikaa. Pörriäispesä on valmistettu 
lakatusta kartongista, joka kestää useita vuosia sään armoilla. 
Koottava pesä on myös kirjepostitettava. Hinnat sisältävät 
logomerkkauksen.

100 kpl à  14,90€

50 kpl à  15,85€

Aloituskulu 48 €
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TAMMIKUKSA
Täystammesta valmistettu kuksa (120 ml) ripustuslenkillä on vakiovaruste luonnossa 
patikointi- ja telttaretkillä. Retkimukissa käytetty luonnonmateriaali saattaa aiheuttaa 
pieniä väri- ja kokovaihteluita tuotekohtaisesti. Hinnat sisältävät laserkaiverruksen.

250 kpl à  10,70€

100 kpl à  11,95€

50 kpl à  13,90€

Aloituskulu 48 €

SELVIYTYJÄN SETTI
Käytännöllinen setti sisältää LED taskulampun ja monitoimityökalun. Taskulamppu (10,5x3 cm)  
luo keskitetyn valonsäteen joka valaisee jopa 5 metriin saakka.  Sisältää kolme AAA-paristoa. 
Erittäin vankka ja kestävä monitoimityökalu (10,5x4,5x2,3 cm) sisältää monia hyödyllisiä omi-
naisuuksia; pihdit, puusaha, veitsi, 2 x ruuvimeisseli, pullon- ja tölkinavaaja ja kynsivii-
la. Setti on saatavilla useassa värissä ja toimitetaan pakattuna tyylikkääseen 
mustaan lahjarasiaan. Hinnat sisältävät laserkaiverruksen molempiin 
tuotteisiin.

100 kpl à  28,50€

50 kpl à  32,90€

20 kpl à  47,00€

Aloituskulu 48 €

HERNEROKKA -SETTI
Rokka reppuun ja retkelle! Ruostumattomasta teräk-
sestä valmistettu ruokatermos (400 ml) keraamisella 
sisäpinnoitteella pitää ruoan kuumana jopa 5 tuntia. 
Jalostajan perinteinen hernekeittopurkki (435g) on oiva 
eväs termokseen. Tuotteet toimitetaan pakattuna kom-
paktiin kylmälaukkuun (24x13x22 cm). Hinta sisältää 
laserkaiverruksen termokseen. 

48 kpl à  38,50€

Aloituskulu 48 €

TELESKOOPPIGRILLITIKKU
Teleskooppigrillitikku on omiaan avotulessa. Haarukan päissä on väkä-
set, joiden ansiosta grillattava ei putoa tikusta. Grillitikussa on puukahva 
sekä kätevä nahkalenkki, joka helpottaa ripustamista. Tikun pituus ulos-
vedettynä n. 70 cm. Makkaratikku toimitetaan kangaspussissa. Hinta 
sisältää laserkaiverruksen.

50 kpl à  14,90€

Aloituskulu 48 €

KARTTAKOMPASSI
Karttakompassi läpinäkyvällä muovipohjalla, pyörivällä asteikolla 
ja fosforoivilla lukupisteillä. Lisätoimintoina kompassista löytyy 
suurennuslasi, viivain tuumina ja sentteinä sekä nauha. Kompassia 
voi käyttää vaaka- sekä pystyasennossa. Kompassi toimitetaan 
pehmustetussa karabiinilla varustetussa nylonpussissa. Hinnat 
sisältävät 1-väripainatuksen pussiin.

240 kpl à  6,80€

120 kpl à  8,70€

60 kpl à  10,90€

Aloituskulu 48 €
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TICKET TO THE MOON 
COMPACT RIIPPUMATTO 
Riippumatto chillailun ammattilaisille! Riippumaton materiaali on 
korkealaatuista hengittävää Öko-Tex sertifioitua laskuvarjonailonia. 
Se kestää kosteutta ja kuivaa nopeasti. Koukut maton päissä ovat ruos-
tumatonta terästä.  Maton makuupituus on 2,9 m ja leveys 1,55 m, ja se 
kestää 200 kilon painon.  Riippumatto on pakattu irrotettavaan puolikuun 
muotoiseen säilytyspussiin, mutta matossa on myös toinen kiinteä suo-
rakaiteen muotoinen tasku, johon matto on pakattavissa. Matosta löytyy 
useita värivaihtoehtoja.

48 kpl à  39,90€

Kiinnitysköysipakkaus à 9,90€

REISSUPUSSI
Valmis setti liikkuvalle ihmiselle. Tyylikäs vetoketjupussi 
(21,5x5x15 cm) on valmistettu 50% kierrätetystä puu-
villasta ja denimistä. Pussin sisälle on pakattu käside-
sigeelipullo (50 ml), unimaski sekä korvatulpat. Hinnat 
sisältävät 1-väripainatuksen pussiin, etiketin käsidesiin 
ja korvatulppapakkaukseen ja moniväripainatuksen 
maskiin.

100 kpl à  17,70€

Aloituskulu 48 €

VAIHTOHIHNA
Trendikäs leveä vaihtohihna (127x5 cm) olkalaukulle 
5 värissä.

25 kpl à  9,00€
AVAIMENPERÄ
Pyöreä (7 cm) keinonahkainen avaimenperä avainkoukulla toimii 
laukkukoristeena ja voidaan myös hyödyntää merkkauksessa. 
9 värivaihtoehtoa.

25 kpl à  2,90€

Yhdistä sivun tuotteet kokonaisuudeksi!
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OLKALAUKKU
Neliskanttinen olkalaukku (21x13x7 cm) on valmistettu 100% 
PU-keinonahasta. Kultaisilla yksityiskohdilla varustettu laukku 
on saatavana kolmessa värissä. Laukussa on vetoketjullinen 
sisätasku ja irrotettava sekä säädettävä olkahihna.

25 kpl à  27,50€
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LEXON TUULETIN & KAIUTIN 
-SETTI
Täydellinen pari rannalle! Pieni ja tehokas käsituuletin 
(13,2x4,8x7,9 cm) on varustettu kolmella eri teholla. Yhdestä 
lautauksesta riittää viilennystä 4,5 tunniksi. Tunnelmasta pitää 
huolen pieni, mutta tehokas bluetooth-kaiutin (3,7x3,2 cm), 
jossa on langaton latausmahdollisuus. Tuotteista löytyy useita 
kivoja värivaihtoehtoja ja molemmat toimitetaan pakattuna 
tyylikkääseen ikkunalliseen lahjarasiaan. Hinta sisältää laser-
kaiverruksen toiseen tuotteeseen.

50 kpl à  42,90€

Aloituskulu 48 €

Monipuolinen ja turvallinen selkäreppu (44x30x16 cm), joka soveltuu  
sekä kaupunki- että työkäyttöön. Repun sisä- ja ulkopuolen kangas on 
tehty  100% kierrätysmateriaalista. Repun kaikki taskut aukaistaan vain 
repun takaosasta, jolloin ulkopuolinen ei pääse käsiksi sisältöön. Repun 
RFID-tasku suojaa kortteja ja anticut-tekniikalla valmistettu materiaali on 
lähes mahdotonta saada veitsellä rikki. Repussa on oma pehmustettu 
osio 15,6” tietokoneelle, ergonomiset olkaimet, USB-portti, sekä heijasta-
via yksityiskohtia. Reppu on saatavana useassa raikkaassa värissä.

50 kpl à  72,00€

20 kpl à  75,00€

10 kpl à  78,00€

SAMSONITE SECURIPAC SELKÄREPPU
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Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Hintoihin lisätään voimassa oleva alv.

Nämä ja monta muuta ideaa löydät osoitteesta

www.highpeak.fi


