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MIGHTY MUG®

Ainutlaatuinen pohjassa oleva Smartgrip®- tekniikka 
”imee” kiinni mukin sileihin pintoihin.  Muki ottaa niin 
lujasti kiinni pohjasta että vaikka vahingossa kosket
 siihen se ei kaadu. Jos haluat irrottaa mukin pinnasta
 nostat  sen vain suoraan ylöspäin. Maagista!

GO 0.53L    Smartgrip®

Rst-teräksinen laadukas termos-muki jossa tyhjiö pitää huolen 
siitä että juoma pysyy kylmänä 6h tai kuumana 12h.

SOLO 0.32L   Smartgrip® 

Termo-muki valmistettu PP materiaalista.

Uutuus!
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Termos Trend 0.5L
Trendikäs teräksestä valmistettu laadukas termospullo, 
reatrotyylisesti muotoiltu. Jotta voimme tarjota 
mahdollisimman parhaan laadun on termos valmistettu 
ruostumattomasta 18/8 teräksestä. Automaattikorkin 
ansiosta termoksesta on vaivatonta kaataa. Korkin 
ansiosta myös laukku/reppu pysyy puhtaana. Termos 
pitää juoman kuumana pitkään.  Ergonomisesti  muo-
toiltu termospullo istuu hyvin kädessä. 10 vuoden takuu. 
Värivaihtoehdot: kiiltävä valkoinen, matta musta,  matta 
harmaa, ja läpikuultava punainen. Korkeus 250mm.

Termos Walk 0.35L
eräksinen muki josta ei läisky. Voit juoda siitä suoraan! 
Ergonomisesti muotoiltu laadukas termos. Valmistettu 
18/8  ruostumattomasta teräksestä. Termoksessa 
erinomainen lämmöneristys ja se ei valuta. Sopii 
erinomaisesti kävelyyn, autoon, veneeseen tai junaan. 
10 vuoden takuu.  Värit: matta musta, kiiltävä musta ja 
valkoinen. Korkeus 200mm.

Automaattikorkki!
Ei vuoda!

Helppo puhdistaa!

Henkilökohtainen!

Kaunein!

PAINOALAT katso s.112

MIGHTY MUG®

Ainutlaatuinen pohjassa oleva Smartgrip®- tekniikka 
”imee” kiinni mukin sileihin pintoihin.  Muki ottaa niin 
lujasti kiinni pohjasta että vaikka vahingossa kosket
 siihen se ei kaadu. Jos haluat irrottaa mukin pinnasta
 nostat  sen vain suoraan ylöspäin. Maagista!

GO 0.53L    Smartgrip®

Rst-teräksinen laadukas termos-muki jossa tyhjiö pitää huolen 
siitä että juoma pysyy kylmänä 6h tai kuumana 12h.
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Termos Nordic
0.35L / 0.5L / 0.75L / 1.0L
Klassinen metallitermos valmistettu 18/8 teräksestä. Termoksessa valumaton 
autokorkki mikä helpottaa kaatamista ja puhdistusta. Nordic sarjan termoksissa 
on loistava lämmöneristys. 10 vuoden takuu. Termos Nordic löytyy harjatusta 
teräksestä. 0,5l kokoluokan termoksesta löytyy värit: matta musta, kiiltävä 
musta, kiiltävä valkoinen, kiiltävä oranssi sekä kirkkaat värit: punainen, sininen, 
musta, sininenturkoosi, roosa ja lime, punainen, sininenturkoosi, musta,
sininenturkoosi ja lime.
Korkeus 0.35L: 200mm, 0.5L: 252mm, 0.75L: 260mm, 1.0L: 300mm Automaattikorkki!

Ei vuoda!
Helppo puhdistaa!

 Menestystuote!
PAINOALAT katso s.112
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Termos Nordic 0.5L
Klassinen metallitermos valmistettu 18/8 teräksestä. Termoksessa 
valumaton autokorkki mikä helpottaa kaatamista ja puhdistusta. Nordic 
sarjan termoksissa on loistava lämmöneristys. 10 vuoden takuu. Termos 
Nordic löytyy harjatusta teräksestä. 0,5l kokoluokan termoksesta löytyy 
värit: matta musta, kiiltävä musta, kiiltävä valkoinen sekä läpikuultavat värit: 
punainen, sininen, musta, sininenturkoosi, roosa ja lime, punainen, sininen, 
musta, oranssi, turkoosi ja lime. Korkeus 252mm.

 Menestystuote!

PAINOALAT katso s.112
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Termos Happy 0.3L
Joskus käytännöllisyys ja muotoilu on mielenkiintoinen yhtälö. Termos Happy  on valmistettu ruostumattomasta 
teräksestä ja se on muotoiltu innovatiivisesti. Termos on suunnattu ihmisille jotka hakevat pientä ekstraa. Autokorkki 
takaa helpon kaatamisen ja puhdistuksen. Käyttöystävällinen termos jonka väri on lähellä Pantone 2336. Limen, sinisen, 
oranssin tai lilan värinen silikoninen kaato-osa. Korkeus 215mm.

Cool!
PAINOALAT katso s.112
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Eventmugg 0.3L
Kaunis muovimuki valmistettu PP-muovista. Oteystävällinen TPR 
kuori mukin alaosassa. Helppo kansi joka avataan ”slide” toiminnolla. 
Erittäin helppo puhdistaa. BPA- vapaa! Löytyy mustalla kannella jossa 
TPR pinta. Toimitetaan pinottuna laatikkoon (ei yksittäin pakattuja 
rasiaan). Myös kannet pakattu erikseen. Korkeus 125mm.

 Helppo ja hyvä!

PAINOALAT katso s.112

Termoskannu Style 1.0L
Tyylikäs ja moderni termos, varustettu ”infinity” pohjalla. 
Valmistettu ruostumattomasta teräksestä 18/8.
Oteystävällinen kahva ja silikonista valmistettu ”nokka” 
sekä autokorkki takaa helpon kaatamisen termoksesta. 
Erittäin hyvä lämpöeristys. 10 vuoden takuu. Termos Style 
löytyy harjatun teräksen värisenä sekä kiillotetun teräksen 
värisenä mustalla korkilla. Korkeus 200mm.

Kahvitauko!
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Termos Push 0.3L
Oteystävällinen termosmuki. Avataan helposti nappia painamalla, kansi 
jää pystysuoraan asentoon. Tämän ansiosta termosmukista voidaan 
juoda suoraan. Helppo puhdistaa kun kannen osat voidaan irrottaa. Muki 
on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Korkki ei vuoda. Sopii 
hyvin lenkille tai matkalle. Termoksessa erittäin hyvä lämmöneristys. 
Värit: harjattu rosteri, matta musta ja matta valkoinen, matta musta.
Korkeus 198mm.

Termos Easy Go 0.3L
Kaunis muotoilu, tukevan tuntoinen toiminnallinen termosmuki. 
Easy go muki täyttää kaikki odotukset. Paina painonappia ja juo 
siitä suoraan. Kun päästät napin on termosmuki täysin suljettu ja 
tiivis. Paina-Juo-Päästä!
Termosmuki on valmistettu harjatusta teräksestä 18/8. Korkin 
kaksoisrakenne helpottaa puhdistusta. Termos Easy löytyy
harjattuna rosterina. Korkeus 166mm.

Juo suoraan!

Kovis!

PAINOALAT katso s.112-113

Lukittava 
painonappi!
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Termosmuki Grip 0.3L
Termosmuki Grip on kaunis ja tyylikkäästi valmistettu 
termosmuki. Valmistettu 18/8 ruostumattomasta teräksestä. 
Muki on miellyttävästi muotoiltu ja silikonsen kannen
ansiosta siinä on erittäin hyvä lämpöeristys.
Voit juoda suoraan mukista ja se ei valuta. Erittäin helppo 
puhdistaa. 10 vuoden takuu. Termosmuki Grip löytyy matta 
mustana, kiiltävän valkoisena sekä harjattuna
rosterina. Korkeus 160mm.

Termosmuki Click 0.3L

Click, kaunis ja pelkistetty Termosmuki. Valmistettu 
ruostumattomasta teräksestä 8/18. Mukissa mukava ja 
tyylikäs muotoilu sekä erittäin hyvä lämpöeristys. 
Juot suoraan termosmukista ja se ei valuta. 
Erittäin helppo puhdistaa ja siinä on 10 vuoden takuu.
Termosmuki Click:in värivaihtoehdot: 
matta musta sekä harjattu rosteri. Korkeus 160mm.

Myyntimenestyjä!

Klikkaa ja juo!

Voidaan painaa kanteen!

PAINOALAT katso s.113
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Mugs ZELECTED! 
from the world!

10

Kahvimuki Forza 25cl
Kahvimuki värjätyllä kiiltävällä sisäpinnalla ja himmeällä ulkopinnalla.
Korkeus: 80mm
Pinottavuus: 3
Värit: Valkoinen/valkoinen, punainen/valkoinen, keltainen/valkoinen, oranssi/valkoinen, tummansininen/valkoinen, 
sininen/valkoinen, lime/valkoinen, tummanvihreä/valkoinen, vaaleanpunainen/valkoinen, valkoinen/musta, 
keltainen/musta, punainen/musta, keltainen/musta, lime/musta, oranssi/musta
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PAINOALAT katso s.113
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Enjoy your
Coffee!
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Kahvimuki Prezzo 25cl
Kahvimuki kiiltävä sisäpinta ja värillinen matta ulkopinta
Korkeus: 80mm
Pinottavuus: 2 
Värit: Valkoinen/valkoinen, Valkoinen/punainen, 
Valkoinen/tummansininen, Valkoinen/musta, 
Valkoinen/tummanharmaa

PAINOALAT katso s.113

Uutuus!
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Kahvimuki Intenzo 25cl
Kahvimuki värjätty kiiltävä sisäpinta ja matta ulkopinta
Korkeus: 80mm
Pinottavuus: 3
Värit: valkoinen/valkoinen, punainen/valkoinen, 
oranssi/valkoinen, tummansininen/valkoinen, 
lime/valkoinen, valkoinen/musta, musta/musta

PAINOALAT katso s.113

Uutuus!



14

Coffee in 
the office!
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Kahvimuki Terazza 30cl
Tee-/kahvimuki värjätty kiiltävä sisäpinta 
ja värjätty matta ulkopinta
Korkeus: 85mm
Pinottavuus: 3
Värit: valkoinen/valkoinen, punainen/punainen,
tummansininen/tummansininen, musta/musta

PAINOALAT katso s.113

Uutuus!
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Kahvimuki Piazza 30cl
Tee-/kahvimuki värjätty kiiltävä sisäpinta ja ulkopinta
Korkeus: 85mm
Pinottavuus: 3
Värit: valkoinen/valkoinen, punainen/punainen,
tummansininen/tummansininen, musta/musta

Kahvimuki Zappa 28cl
Kahvimuki patinalla. Kiiltävä off-white rosteri yksityiskohdilla. 
Sininen reuna ylhäällä.
Korkeus: 80mm
Pinottavuus: 1

PAINOALAT katso s.113

Uutuus!

Uutuus!
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Kahvimuki Mezzo 23cl
Kahvimuki ilman korvaa,  värjätty kiiltävä 
sisäpinta ja kiiltävä ulkopinta
Korkeus: 87mm
Pinottavuus: 6+
Värit: valkoinen/valkoinen, punainen/valkoinen, 
oranssi/valkoinen, tumman sininen/valkoinen, lime/
valkoinen, valkoinen/musta

PAINOALAT katso s.113
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Z-Matic-lyijytäytekynä
Lyijytäytekynä, 0,7 mm
Lyijytäytekynä, jossa pehmeä otepinta ja kaksi lisälyijyä.
Värit: valkoinen/musta ja kokomusta

Elite
Kiinteä lyijytäytekynä pyyhekumilla ja 0,7 mm:n lyijytangolla. 
Yhteensä kaksi lyijytankoa kynän mukana. Elite lyijytäytekynä 
on saatavana valkoisena/mustana ja mustana kromatuilla 
yksityiskohdilla sekä nyt myös 1,0 mm kuulakärkikynänä 
sinisellä musteella.
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Bic-Matic Lyijytäytekynä
Lyijytäytekynä, 0,7 mm
Värit: valkoinen/musta (musta kärki),
valkoinen/sininen,  valkoinen/punainen,
valkoinen/musta (valkoinen kärki)

Aston lyijykynä
Lyijykynä, 2kpl ylimääräistä 0,7mm lyijyä ja kumigrippi.
Värit: valkoinen/musta, musta, sininen/musta 
ja keltainen/musta
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City Pencil Lyijykynä
Lapinäkyvä lyijykynä josta löytyy neljä eri värivaihtoehtoa. 
City kynässä on kumiote, tämä saa kynän tuntumaan 
mukavalta kirjoitellessa. Pyyhekumella varustetussa 
lyjykynässä on 0,7mm lyijy, kaksi varalyijyä tulee mukaan. 
Musta ote jokaisessa kynässä.

City Pen Kuulakärki
Lapinäkyvä  mainoskynä josta löytyy varastosta kuusi eri 
väriä. 
City kynässä on kumipitoinen ote mikä antaa hyvän 
kirjoitus tuntuman. Sininen muste vakiona. Tuleva 
myyntimenestys! Kumiote saman värinen kuin kynän runko.
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Focus lyijykynä
Uusi lyijykynä josta löytyy seitsemän eri värivaihtoehtoa. 
Kaksi umpiväristä mallia löytyy myös. Lyijykynä toimitetaan 
kahdella ylimääräisellä 0,7mm lyijyllä. Pyyhekumi kynän 
ylhäällä. Oikea valinta kamppaniaa tehdessä!
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Pet Bottle Pen
KIERRÄTYSKYNÄ!
Läpikuultava kynä, joka on valmistettu kierrätetyistä PET-muovipulloista. 
Yksi markkinoiden tyylikkäimmistä kierrätyskynistä. PET-kynässä on vakiona sininen muste.

Uutuus!
Läpikuultavat värit!
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Wave Pen OSM & TSM

Herkullisia värejä ja ihastuttavaa muotoilua erinomaiseen hintaan! Kynä, josta ei halua luopua.
Kierrettävään, hopeanväriseen taskupidikkeeseen mahtuu suuri painatus. Logon voi panna myös kynän varteen.
Paksu mustesäiliö. Sininen muste. Metallinen, hopeanvärinen kärki.
Kiertomekanismi. Yhdeksän huurrettua väriä (TSM) sekä läpinäkymätön musta ja valkoinen (OSM).
Yli 20 000 kappaleen erän voi tilata erikoisväreinä..

OSM (läpinäkymätön) 

TSM (huurrettu, läpikuultava)
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Ultra Pen
Hintansa arvoinen kynä kumisen
otepinnan kanssa, monessa eri kiiltävässä 
läpikuultavissa ja läpinäkymättömissä 
väreissä. Tällä myyntisuosikilla on
äärimmäisen hyvä kirjoittaa.
Sininen muste.

Läpinäkymättömät värit 

Läpikuultavat värit
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Ultra Pen Deluxe
Hintansansa arvoinen kynä kumisen otepinnan kanssa, 
monessa eri kiiltävässä läpikuultavissa ja läpinäkymät-
tömissä väreissä. Ultra Deluxe on tosi hintansa arvoinen 
uutuus joilla varre on hopeanvärinen, kroomattuja 
yksityiskohtia ja kumiote eri väreissä. Tällä myyntisuosikilla 
on äärimmäisen hyvä kirjoittaa. Sininen muste.

Ultra Deluxe
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Uutuus!

Lynx Pen
 
Skandinaavinen muotoilu, riisuttu malli. Löytyy mattavärisenä ja huurrettuna. 
Hopeanvärinen kärki. Magnumpatruuna sinisellä musteella. 
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Uutuus!

Brick Pen
 
Uusi mielikuvituksellinen muotoilu. Epäsäännölliset kumiosat klipsin värillä. 
Kynä toimitetaan magnum patruunalla. Sininen muste vakiona. 
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Qiros Pen
 
Uusi kynä kierre mekanismillä, useita eri värejä!
Kynässä on metalliklipsi. Patruuna sinisellä musteella.
Logo voidaan painaa kynän alaosaan tai pieneen valkoiseen keskiosaan!
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Joker pen
Tyylikäs ja pelkistetty muotoilu.  Kynä, joka tuntuu painavalta. 
Laadukas painomekanismi joka antaa arvokkaan tunteen kynälle. 
Varstosta löytyy useita eri värivaihtoehtoja. Sininen muste.
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Arena Pen
Hieno, tyylikäs ja hieman tukevampi kynä, joka sopii hyvin käteen. Kynässä on miellyttävä 
kumigrippi, jonka ansiosta sillä on erittäin helppo kirjoittaa. Kynän rungossa sekä klipsissä 
on suuret painopinnat, siinä on kromattu kärki ja painonappi. Valkoiseen kynärunkoon voi 
valita kuusi eriväristä klipsiä ja grippiä. Arenassa on jumbosäiliö, jossa on sinistä mustetta.
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Studio Pen
Erinomainen mainoskynä suositulla muotoilulla. Myyntisuosikki, jossa hieman 
paksumpi otepinta. Värivaihtoehdoissa 7 huurrepintaista sekä umpiväriset musta 
ja valkoinen. Studiossa on jumbosäiliö, sininen muste.
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Astra Pen
Uusi vähän paksumpi kynä. Moderni muotoilu mukavalla kirjoitus 
tuntumalla. Astra kynässä suuri painatusala. Jumbo patruuna 
sinisellä musteella.
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Cozmo Pen
Uusi, hienosti muotoiltu paksumpi kynä. Suurempi klipsi 
mahdollistaa suuren painoalueen. Cosmo Pen toimitetaan jumbo 
patruunalla jossa on sininen muste. Kynän eri värit tekee tästä 
kynästä erinomaisen mainoskynän. 
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Loop Pen
Uusi kierre-mekanismillä varustettu kynä. 
Muotoilu joka erottuu  massasta!
Sininen muste.
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Atlas Pen
Uusi suosittu mainoskynä kauniilla muodolla. Varastoidaan 
kuudella läpikuultavalla värillä. Painonuppi kromattuna.
Kynä toimitetaan jumbopatruunalla ja sininen muste 
vakiovärinä.
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Uutuus!

Como Pen
Mainoskynä modernilla muotoilulla mukavalla 
otepinnalla. Hyvä paino-ala niin kynän runkoon 
kuin klipsiin.
Kromatut yksityiskohdat ja kaksi osainen klipsi 
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Uutuus!

Xpo Pen
Modernisti muotoiltu mainoskynä mukavalla 
otepinnalla. Otepinta linjautuu kynän reunoille. 
Kynässä on sininen muste vakiona.
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Wow Pen
Uusi fantastinen muotoilu joka todella poikkeaa 
massasta.  Kuvioitu runko ja soft-touch toiminto 
antaa mukavan tuntuman kun kirjoitat.  Kynässä 
painat ainoastan muotoiltua klipsiä. 
Wow Pen varustettu korkealaatuisella 
muovijumbo patruunalla. Sininen muste vakiona!

Uutuus!
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Roxy Pen
Suora, pelkistetty kynä uniiin kauniilla klipsillä. 
Kynästä löytyy 6 eri värivaihtoehtoa ja siinä on 
sininen muste vakiona.

Uutuus!
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Nikko Pen
Uusi siisti tyylipuhdas vähän vankenpi kynä. 
6 värivaihtoehtoa, mustilla  renkailla ja mus-
talla kauluksella. Klipsi ja kärki kromattu, 
sininen muste alkuperäisenä värinä.
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Fame Pen
Uusi bestseller. Kiinteä ja tyylikäs kuulakärkikynä, 
jossa runsaasti painopintaa niin rungossa että 
klipsissäkin. Fame kynässä on pehmeä ja mukava 
kuminen ote ja kynä on varustettu korkealaatuisella 
muovisella jumbosäiliöllä sinisellä musteella. Fame 
kynä on saatavana viitenä läpikuultavana ja kahtena 
umpivärisenä mallina.
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Plaza Metal Pen
Uusi metallikynä, jossa trendikäs yhdistelmä kiiltävää metallia ja värikästä muovia.
Jos yrityksenne haluaa vankan kynän ilman suuria painatuskuluja, logo kannattaa 
painattaa kynän taskupidikkeeseen.

Kynästä tulee sen sijaan hieman ainutlaatuisempi, kun sen varteen tehdään erillinen 
kaiverrus.HUOM.! Muoviosan väri kannattaa valita yrityksen logon väreihin sopivaksi.
Kynässä on laadukas, Sveitsissä valmistettu mustesäiliö, jossa sininen muste.
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Plaza Pen
Uusi kynä, jonka esteettinen muotoilu vetää puoleensa.
Kynä on valmistettu laadukkaasta kiiltävästä, läpinäkyvästä muovista, ja siinä on suuri, 
luodin muotoinen metallikärki. Kärki tekee kynästä vakaan, joten kynää on mukava 
pitää  kädessä. Erittäin laadukas mustesäiliö. Sen kärki on valmistettu Sveitsissä ja sininen 
arkistointikelpoinen muste Saksassa.

Erinomainen painomekanismi kynän yläpäässä olevan sisäisen tukijousen ansiosta.
Taskupidikkeeseen voi painattaa sirosta muotoilusta huolimatta isojakin logoja.
Tämä on oikea valinta, mikäli haluat erittäin laadukkaan kynän edullisesti.
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Star Pen
Tässä kynässä yhdistyvät tyylikkyys, laadukkuus ja edullisuus. 
Kynän mustesäiliö on samanlainen kuin suositussa Ultra Pen 
-kynässä. Kaikki kynän yksityiskohdat on tarkkaan harkittu.
Vahva, kestävä taskupidike. Kynän otepinta on kumitettu, joten 
siitä on mukava pitää kiinni. Sininen muste.
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Turbo Pen
Uusi mainoskynä jossa kumpuileva muotoilu. 
Tämä kynä erottuu varmasti joukosta.
Metalliklipsi ja kumiote kynässä, jumboptruuna 
sinisellä musteella.
Värit: Valkoinen/sininen, valkoinen/punainen, 
valkoinen/musta, valkoinen/vihreä, valkoinen/
oranssi, sekä musta.



46

Lotus Pen
Valkoinen metallinynä metallisella klipsillä ja sinisellä musteella. 
Kynän yläosassa keltainen tussi joka saadaan tarpeen vaatiessa 
helposti esille.

Lotus Pen

Nemo PeN

Pieni erinomainen mainoskynä.
Kirjoittaminen tällä kynällä tuntuu erittäin mukavalta.
Värit: valkoinen/musta & musta. Molemmat knyn värit sisältää 
kromattuja yksityiskohtia.

HUOM vain 11cm pitkä
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Dharma Pen
Suosittu kynä jossa paksun muotoinen runko. 
Metallinen klipsi, mukava kumigrippi sekä 
laadukas jumbopatruuna. Erittäin hyvä kynän.
Värit: hopea/sininen, hopea/punainen
ja hopea/oranssi.

Promo Pen

Hintanansa arvoinen klassinen mainoskynä josta 
löytyy monta eri hienoa värivaihtoehtoa. Kynä 
toimitetaan muovijumbo patruunalla jossa on 
standardina sinien muste. 
Kynän klipsissä ja rungossa on suuri painoala. 
Oikea valinta seuravaa tarjouskampanjaa varten.
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Nimbus Pen
Erittäin suosittu, kurvikas ja hieman raskaampi kynä, joka sopii hyvin 
käteen. Kynän runko on hopeanvärinen, klipsi metallinen sekä ote 
viidessä eri huurrevärissä. Nimbus on varustettu korkealaatuisilla 
muovisilla jumbosäiliöillä sinisellä musteella. Saadaan monella eri 
värikombinaatiolla, logo painetaan otepintaan. Määrä 5000kpl tai enemmän.
Toimitusaika: 12 viikkoa Kysy mielellään hintaa!
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Nimbus Touch PeN

Nyt menestys kynä Nimbus löytyy myös kosketuskynänä. Tästä 
hintansa arvoisesta kierre mekaanisesta kynästä löytyy kolme 
kahdeksan värivaihtoehtoa. Sininen muste vakiona.
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Nimbus Touch Pen
Nyt menestys kynä Nimbus löytyy myös kosketuskynänä. 
Tästä hintansa arvoisesta kierre mekaanisesta kynästä 
löytyy kolme 
kahdeksan värivaihtoehtoa. Sininen muste vakiona.
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I-Touch Pen
Uusi kuulakynä soft touch kärjellä. Soveltuu puhelimelle, tabletille ym.
Kynässä hyväntuntuinen pehmeä otepinta.
Varastossa useita eri värejä, kynä sinisellä musteella.
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4in1 Kynä
Näyttävä metallinen monitoimikynä josta löytyy toiminnot: 
Screen-touch, Laser, Led light ja kuulakärki kynä. Kaikki
ominaisuudet samassa kynässä. Kynä löytyy varastosta valkoisen 
hopea ja musta. Värisenä ja se toimitetaan paristojen kanssa. 

Parker Roller Ball Pen
Klassinen laatukynä!
Kynät toimitetaan lahjarasiassa.
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Control
Uusi trendikäs metallikynä touch toiminnalla, Iphone, 
Android, Tablet tai muita touch näyttöjä varten. 
Mukavan tuntuinen kynä kumisella otepinnalla. 
Metalliklipsi. Control löytyy neljällä eri värillä ja se 
toimitetaan jumbopatruunalla.
Sininen muste vakiovärinä
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Slim Touch Pen
Kapea, arvokkaan näköinen touch-kynä. Kierremekanismillä, touch toiminto kynän 
yläosassa. Varstossa 6 eri värivaihtoehtoa, sininen muste.
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Icon Pen
 Tyylikäs metallikynä mattamustalla muoviklipsillä. Vinkki: laita logo 
muoviklipsiin koska muoviin on halvempi painaa kuin metalliin. ICON 
metallikynästä löytyy viisi eri värivaihtoehtoa sekä alumini väri. 
Vakiona sininen muste.

Uutuus!
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Matrix Pen
Kolmiomainen muotoilu kynän rungossa joka muuttuu pyöreäksi mitä 
lähemmäs kärkeä tullaan. Kromatut yksityiskohdat. Suositellaan kai-
verrusta mikäli mikäli haetaan arvokkuutta. Löytyy valkoisen ja mustan 
värisenä. Sininen muste vakiona.

Techno Pen
Metallikynä josta etuosa on tehty kauniista valuumuovista. Todella 
onnistunut muotoilu. Kynässä touch toiminto, 
kromatut yksityiskohdat. Suosikkikynä!
Kaiverra tai paina kynän ylimpään osaan. 
Kynässä sininen muste.

Uutuus!

Uutuus!
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Santos Pen
Komea painava kynä! Ehkä kaikkein hintasa arvoisin metallikynä 
markkinoilla. Santos on saatavissa seitsemässä eri värissä.
Kynässä on iso metallisäiliö, jossa on sininen muste. Santos Pen 
löytyy viidellä eri värillä, jokaisessa värissä musta otepinta.
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Bermuda Pen
Kolmikulmainen painava kynä. Monia vuosia on tämä metallikynä ollut 
suosittu markkinoilla. Saat paljon rahalla!
Kynässä on iso metallisäiliö sinisellä musteella. mallia on saatavissa 
seitsemässä eri värissä.
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Centro Pen
Uusi moderni metallikynä jossa mukava kumiote. 
Laadullinen kynä joka poikkeaa massasta. Kynässä 
myös metallinen jumbo patruuna sinisellä musteella. 
Centro löytyy hopeana, mustana ja sinisenä  

Zenith Pen
Uusi, suosittu metallikynä jossa tyylikäs muotoilu. 
Zenith-kynässä on mukava kuminen ote ja laadukas 
jumbo metallisäiliö. Kynä on saatavana neljässä eri 
värissä. Mahdollista myös kaivertaa kynään.
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Zonda Pen
Uusi elegantti metallikynä. Äärimmäisen hyvä tuntuma 
kirjoitettaessa. Korkeatasoinen muotoilu tekee tästä kynästä 
tulevan klassikon. Jumbo patruuna sinisellä musteella. 
Zonda kynä löytyy hopean ja sinisen värisenä. 
Klipsi, kärkinappi ja rengas kroomattuna.

Barbados Pen
Painava uutuus. Uusi metallikynä jossa on iso kumiote 
ja hieno muotoilu. Kun kerran kokeilet kynää käteesi et 
enään päästä siitä irti. Kynässä metallinen jumbopatruuna 
sinisellä musteella. Barbados kynä löytyy hopean,  mustan 
ja sinisen värisenä.  
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MiniTouch
Uusi kosketusnäytön screen-touch tuote esimerkiksi Iphone:lle.
Hauska ja käytännöllinen give-away tuote jossa on nauha
ja muovitulppa jonka voi kiinnittää kuuloke liitäntään.
Ergonomisesti muotoiltu tuote joka istuu hyvin kädessä. 
MiniTouch löytyy varastosta valkoisena, kääntöpuoli on gunmetal värinen.

MiniTouch

Uusi MiniTouch kynällä
Kosketustoiminto ja KYNÄ!
Uusi tuubinmuotoinen stylus-kynä joka voidaan 
helposti avata keskeltä ja käyttää perinteisenä 
kynänä. Tuotteesta löytyy myös muovitulppa 
(narunperässä) joka voidaan kiinnittää korvakuulloke 
liittymään. Tuote löytyy valkoisella kynäsoalla jossa 
musta kosketusnäyttö osa. Jos määrä on vähintään 
10000kpl, värin voi määritellä itse.
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Mobile shell!
Thin slimfit!

Galaxy S5
Galaxy S6
iPhone 5/5s
iPhone 6/6s
Iphone 7
Galaxy S7

Kännykkäkuori
Korkealaatuinen pehmeä TPU kuori.  Huurrettu pinta ja läpikuultavat 
sivut. Näyttää paremmalta kuin kokonaan läpinäkyvä.
Ohut ja iskunkestävä, suojaa naarmuilta ja kolhuilta. Kuitenkaan 
tekemättä puhelimesta paksun tuntoista.
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Deluxe kännykkäpidike
Helppo kääntä ja vääntää puhelin oikeaan kulmaan. Ohut 
metallilevy kiinnitetään puhelimen takaosaan magneetti 
toiminnon takia. 
Kännykkäpidike on valmistettu kromatusta metallista mus-
talla tai valkoisella emblemillä mihin logo painetaan. 3M 
teippi kiinnitetään pohjaan. Toimitetaan lahjarasiassa.

Uutuus!Uutuus!
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Kännykkäpidike  autoon
Helppo tapa seurata kännykkää, molemmat kädet vapaana.
Pidike painetaan kiinni auton ilmastointiritilään. Voidaan 
helposti poistaa siitä mikäli sille ei ole tarvetta. 
Pidikkeessä silikonia sivulla jotta puhelimeen pysyy varmasti 
oikalla kohdalla. Voidaan kiinnittää puhelimeen joka on 
80mm leveydeltään!

Uutuus!Uutuus!
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We got the
POWER!

2200mAh

Basic Powerbank
Markkinoiden suosituin laturi! 2200mAh riittää pelastamaan tilanteen jos virta 
loppuu. Laturissa ylilatautumissuoja. Akku on markkinoiden parasta laatua. 
Meidän 3 -in- 1 kaapeli takaa sen että aina on oikea johto eri kännykkämalleihin. 
Metallinen laturi toimitetaan valkoisessa pahvirasiassa.
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4000mAh

2500mAh

Nobel Powerbank
Kaapeli ja Iphone adapteri säilytetään kannen alla. Suuri pai-
noala logoille tai kuville.
Väri: valkoinen/harmaa
Mitat: 113 x 35 x 28mm
Kapasiteetti: 2500mAh
Pakattu valkoiseen ikkunalliseen rasiaan

Active Powerbank
Vain 9mm paksu, kevyt olla mukana aktiiviselle ihmiselle. 
Sisäänrakennettu kaapeli ja Iphone adapteri takaa sen 
että ne ei koskaan hukassa. USB/Micro kaapeli jolla 
ladataan tuote sisältyy hintaan. 
Valkoinen väri. 
Mitat: 115 x 67 x 9mm
Kapasiteetti: 4000mAh
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Kännykkä/Ipad teline
Käytännöllinen teline kännykälle tai Ipadille/tabletille.
Kiistaton promotuote suurella painoalalla.
Vähän tilaa vievä teline kiinnitaitettuna.
Varastoväreinä musta ja valkoinen.
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Päivän matkapuhelimet ovat erittäin herkkiä kosteudelle ja voivat helposti vaurioitua vedestä. 
Mobiilitasku on erinomainen rannalla, golfradalla tai missä tahansa sadekuuro voi yllättää.

Voit soittaa ja tekstata puhelimen ollessa mobiilitaskussa.

Toimitetaan 100 kpl pusseissa, narut erikseen.

Mainospainatukset toteutetaan yhdellä värillä mobiilitaskun etupuolen alareunassa.

Kännykkätasku
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SunPro Aurinkolasit
Kauniit aurinkolasit miehille ja naisille UV suojatuilla linsseillä.
Varastossa musta väri. Mikäli tehdastoimitus voidaan valita muita värejäkin.
Pakattu muovipussiin vakiona, lisävalintana tuotten saa pakattua mustaan 
pouchiin (säilytyspussi)
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Luma Led-Light
Metallinen LED VALO, varustettu avainrenkaalla.
Varastotuotteena musta väri.

Twin Led-Light
Avainrengas / LED-valo jossa tupla twin-light.
Suuri painoala. Arvostettu give-away tuote.
Varastotuotteena harmaa väri.

Best-Light
Edullinen, hyvällä maulla suunniteltu LED-light.
Suurella painoalalla varustettu tuleva bestseller.
Voidaan myös asettaa avaimenperään.
Saatavana valkoinen/hopea värisenä sekä musta/
hopea värisenä.

Uutuus!
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Card Holder
Upea, pienikokoinen, pitkältä sivulta aukeava kotelo esimerkiksi 
käynti- tai luottokorteille. Kotelo on valmistettu alumiinista jossa 
molemmin puolin musta nahkajäljitelmä. Merkkaukset tehdään 
joko painamalla mustalle alueelle tai kaivertamalla metallialueelle. 
Edullista, upeaa ja nokkelaa!

Card Matic Wallet
Älykäs lompakko korteille ja rahoille.
Korttitaskuja 8kpl, pakattu rasiaan. Todella rahan arvoinen 
mainostuote. Lompakko saatavana valkoisen ja mustan 
värisenä. Voidaan tilata myös omalla  värillä mikäli tilaus on 
vähintään 5000 kpl.
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Suurennuskortti 
kotelossa
Tehokas muovinen
suurennuskortti.
Saatavana valkoisena
ja tummansinisenä.

Vision Kuituliinakotelo
Käytännöllinen kuituliina kotelossa. Pitää
puhtaana silmälasit, kännykät, CD- & DVD-
levyt ym. Kotelo on saatavissa kuudessa eri 
värissä, suuri painatusala.
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Party-Kaksoisavaaja
Klassinen liikelahja, jossa uusi raikas muotoilu.
Avaaja on paitsi näyttävä, myös hyvin käytännöllinen, 
sillä se avaa niin pullot kuin purkitkin hetkessä.
Kuusi eri väriä.

Logopalapeli
Visainen tehtävä aikuisillekin.

Sesam-korkinavaaja
Avaimenperä ja alumiininen 
korkinavaaja.

Avaaja/sulkija
Korkinavaaja ja -sulkija.
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De Luxe
Tyylikäs korkinavaaja.
Toimitetaan paperirasiassa.

Popit
Kestävästä muovista valmistettu 
pullonkorkki ja korkinavaaja.
Käytännöllinen ja aina tarpeellinen liikelahja.

Kengänkiillottaja, pyöreä
Kengänkiillottaja, jossa puhdistusainetta. Erikoinen pyöreän 
muotoinen kotelo jossa suuri painoala. Tuote löytyy valkoisena, 
harmaana, mustana, sininen, vihreä , oranssi ja tumma pinkki. 

Kengät tekevät miehen!
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Korkinavaaja
Perinteinen, suosittu liikelahja,joka on hyvä pitää 
aina mukana.

Pulloille ja 
purkeille!

HUOM.! Vain yksivärinen painatus

Alu Pop
Perinteinen, suosittu liikelahja.
Paras mainosavaimenperä on nyt entistä parempi!
Korkinavaaja on saatavana kahdeksana eri värinä, ja siinä on 
huomattavasti suurempi mainosala edelliseen verrattuna.
Alu Pop säästää myös kynsiä, sillä sen avulla voi aukaista minkä 
tahansa alumiinipurkin. Värit: mattapintainen hopea, musta, 
vihreä, punainen, liila, tummansininen ja keltainen.
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Bag hanger
Odotettu halpa uutuus tuote, suurella painoalalla!
Käytännöllinen koukku joka kiinnitetään pöytälevyyn. Pistä 
laukkusi ja takkisi roikkumaan siihen, omaisuutesi on näin 
aina lähelläsi. 

Käytännöllinen tuote ottaa mukaan kahvilaan ja ravintolaan. 
Kiinnitä se avainnnippuusi niin tuote on aina mukanasi.
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Soft keyring
Avainrengas silikoonisella rannikkeella. Voidaan helposti kiinnittää 
laukkuun, housuihin tai vastaavaan. Muoviosassa mainokselle 
sopiva painoala. Mahdollista saada  omalla PMS värillä kun määrä 
on yli 10.000 kpl.
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Ostoskärrykolikko ruosta-
lainen ,muovi-kymppi
Suosittu!
Tosi käytetty avaimen-perä. Aina kolikko kärryyn. Jos 
muovi-kolikko hukkuu, niin pistä oikea kymppi tilalle

Ostoskärrykolikko Euro-Sek
Ostoskärrypoletti kahdella poletilla, 1 Euro ja 10 SEK.
Käy useampiin
ostoskärryihin Suomessa.
Varastotuotteena valkoinen väri.

P-Lipun pidike
Lippupidike laitetaan auton lasiin kiinni, pidike pitää 
kaikki parkkiliput järjestyksessä. Läpinäkyvä lasinkirkas
tuote, 3M teipillä.
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Vaatepuhdistin
Erittäin käytännöllinen, kokoontaitettava 
vaatepuhdistin.
Teippi poistaa tehokkaasti pölyä ja nukkaa.

Kynsiviila
Apuväline kynsien hoitamiseen.
Näitä ihanan turhamaisia välineitä kannattaa 
hankkia aina muutama ylimääräinen.
Saatavana ainoastaan valkoisena.

Quatro-avaimenperä
Käytännöllinen avaimenperä, jossa neljä 
helposti irrotettavaa rengasta.

Quicknife
Avaimenperä ja jousikuormitettu veitsi.
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Lippo
Pienikin tuote voi olla hyvin merkittävä.
Lippo on ihanteellinen kampanjatuote, sillä se sopii 
kaikille. Se hoitaa niin aikuisten kuin lastenkin kuivat 
huulet kesällä ja talvella.
Voide maistuu vaniljalta. Siinä on aurinkosuojakerroin 
20. Saatavana 13 huurrettua väriä sekä valkoinen, 
musta ja kirkas. Vähintään 20 000 kappaleen erissä 
on mahdollista vaihtaa kotelon väri tai valita 
esimerkiksi mansikanmakuinen voide.
Kysy tarjousta!

Sisältö:

Paraffin oil
Vaselline
Lanolin oil
Isopropyl Palmitaye  
Ozokerite wax 
Bees wax
Butyl hydroxy anisel, BHA
Vitamin E
Mothyl Paraben
Propyl Paraben
Fragrance
Titan Dioxide

Saatavilla myös 
hopeanvärisenä

ja kultaa !

Saatavana 
18 väriä!



82

Frostis-Jääraappa
Kolmikulmainen jääraappa, jossa kumireunus. 
Helppo puhdistaa auton ikkunat loskasta. Sopii myös huurun 
poistamiseen lasien sisäpuolelta. Upea, arvostettu liikelahja! Varastovärit: 
valkoinen ja musta.
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Heijastinklemmari
Nokkela heijastin, jonka voi helposti siirtää 
vaatteesta toiseen.
Näitä ei voi olla koskaan liikaa. Saatavana 
monia värejä: valkoinen, tummansininen, 
punainen, musta.

Hyvä 
näkyvyys!

Jääraappa
Yleensä raappaa ei ole saatavilla silloin, kun sitä 
eniten tarvitsee.
Älä anna näin käydä itsellesi ja asiakkaillesi.
Tilaa raappoja hyvissä ajoin ennen lumen tuloa, 
niin saat yrityksen logon näkyville oikeaan 
paikkaan. Valettu raappa on edullisempi 
kuin jyrsitty. 

Autonrenkaanmittaaja
Hyvä turvallisuus!
Nyt merkitty kesä- sekä talvirenkaille uusien 
vaatimuksien mukaan..
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Slap-Wrap
Heijastinnauha
Paljon mainostilaa.
Vähintään 500 kappaleen erät painetaan tehtaalla.
Parasta laatua!
Heijastinnauhoissa on korkein heijastinstandardi (EN 13356), ja niiden 
takaosa on veluuria. Nauha rullautuu sen sisällä olevan vahvan 
metallikiskon avulla. Huomaa, että paksujen talvitakkien päälle 
tarvitaan jopa 38 cm pitkä nauha. Tehtaalla valmistettavissa 
heijastimissa lyhyt logo voidaan toistaa 3–4 kertaa, ja se voidaan 
painaa heijastinpinnan alapuolelle. Varastossa harmaa ja keltainen 
heijastin (pituudet 32 ja 38 cm). Sopii pieniin kiiretoimituksiin. 
Mainosala on tällöin rajattu, 150 × 15 mm.
Heijastinnauhan koot 380 × 30 mm

HUOM.! Tehdastuotannossa logo voidaan painaa heijastinpinnan alle,
jolloin logo erottuu paremmin ja painoväri on mattapintainen.

Uusi parempi laatu, paras heijastinstandardi:

HUOM.! Takaosa veluuria.

Esimerkki varastotuotteesta

Heijastinstandardi 
EN 20471

Heijastinliivi
Hyvin käyttökelpoinen mainostuote. Sen käyttämiseen ei 
tarvita erikoistilanteita, vaan sitä voi käyttää esimerkiksi 
kävely- tai pyöräilylenkillä.
Saatavana keltaisena, koot XL.
Heijastinstandardi EN 471. Materiaali: polyesteri

EN-13356

HUOM ! Velourbaksida.
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Kirjeenavaaja
Tarpeellinen väline kirjoituspöydän laatikossa. 
Tehokkaampi kuin pelkkä etusormi.

Kartonkiveitsi
Vakaa kartonkiveitsi. Valkoinen tai oranssi.

Hissikortinpidike
Käy hyvin myös henkilötodistuskortti.

Magneetti

Kirjekuoren avaaja/Pidike/
Magneetti
Erittäin käytännöllinen mainosartikkeli jolla voidaan avata kirje-
kuori. Se pitää myös huolen kauppalistasta tai kynästä. Voidaan 
asettaa magneetin avulla jääkaapin oveen tai vaikka konttoriin. 
Toimitetaan valkoisen värisen, sinisellä pienellä yksityiskohdalla. 
Erittäin onnistunut mainospuhuja suurella promoarvolla!
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Krozzy turvavasara
Turvavasara vyöleikkurilla.
Tämä tuote tulee löytyä jokaisesta autosta.
Onnettomuuden sattuessa turvavyö leikataan 
poikki vyöleikkurilla. Sitten ikkuna lyödään rikki 
turvavasaralla. Tuotteessa myös tarrakiinnitys jolla 
tuote voidaan kiinnittää sopivaan paikkaan. 
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Earz korvatulpat
Pesunkestävät ja uudelleenkäytettävät korvatulpat. Korkea laatuinen 
tuote. Käytetään konserteissa, festivaaleilla tai muuten meluisassa 
ympäristössä. Toimitetaan käytännöllisessä muovirasiassa.
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Ensiapulaukku
Hyvä olla aina mukana.
HUOM.! Vain yksivärinen painatus.
Sisältö: 
1 kolmikulmainen side, 2 elastista suojasidettä, 1 muovipinsetit,
1 pieni suojaside (5 × 450 cm), 1 sidetaitos (12,7 × 23 cm),
1 suojahansikkaat, 4 kosteuspyyhettä, 4 saippuapyyhettä,
1 elvytyssuoja, 1 sakset, 1 teippirulla, 1 leveä laastari (7 × 20 cm), 
erikokoisia laastareita, silmäkääre, 2 kolmioliinaa, hakaneuloja.

Pieni ensiaputyyny
Hyvä olla aina mukana.
HUOM.! Vain yksivärinen painatus.
Sisältö:
1 elvytyssuoja,
1 pieni suojaside (5 × 450 cm),
1 kolmikulmainen side, 1 kosteuspyyhe,
1 leveä laastari (7 × 20 cm), 1 saippuapyyhe,
1 sidetaitos (5 × 5 cm), 5 laastaria, hakaneuloja,
1 sakset, 1 teippirulla, 1 suojahansikkaat.

Ensiaputyyny
Hyvä olla aina mukana.
HUOM.! Vain yksivärinen painatus.
Sisältö:
1 elvytyssuoja,
1 pieni suojaside (5 × 450 cm),
2 kolmikulmaista sidettä, 2 kosteuspyyhettä,
1 leveä laastari (7 × 20 cm), 2 saippuapyyhettä,
5 laastaria, 1 paineside, 1 sakset, 1 teippirulla.

E - Kit
Käytännölinen pieni nailon-pussi, jossa on 23 laas-
taria neljässä eri koossa, 6 saippuapyyhettä ja 3 eri 
haavanpuhdistuspyyhettä.
HUOM.! Vain yksivärinen painatus.
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Travel Kit
Hyvä olla aina mukana jos onnettomuus 
tapahtuu. Pieni litteä pussi, etupuolella 
verkkotasku ja lisätasku takapuolella. 
Edessä iso valkoinen kansi joka pysyy kiinni
tarranauhalla, sopii kaikille painatuksille.
HUOM! Vain 1-värinpainatus.
Sisältö:
10 laastaria, i leveä laastari (7x20cm), 3 kosteuspyyhettäm, 
1 suojanaamio suusta suuhun-menetelmään,
1 kolmikulmenin side, 2 suojasidettä, 1 sakset,
1 teippirulla, 1 pinsetit, hakaneuloja ja ensiapuopas.

Kondomirasia
Avaimenperä jossa kondomi 

Ensiapu boksi EVA
Aina hyvä olla mukana kun onnettomuu sattuu. 
Sisältö: 1 kolmioside, 1 hätätilanne viltti, 2 kaa-
sukompressiota, sakset, laastareita ja teippiä.

Elvytyssuoja 
Avaimenperässä
Säilytys käytännöllisessä nailontaskussa. 
Elvytyssuoja aina näppärästi mukana, suojaa 
suusta suuhun -elvytyksessä.

Mitat noin 8x3,5cm.
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Plus Laastari Pahvipakkaus
10 laastaria pahvipakkauksessa.
Tähän saatte logonne maksimissaan neljällä värillä pai-
nettuna sekä paperiin, joka ympäröi jokaista laastaria 
että pahvipakkaukseen molemmille puolille.
Voimme painaa logon myös itse laastariin. Kysy tarjousta.
Toimitusaika 12-14 viikkoa

Minus-laastari
Kaunis rasia, jossa suuri mainosala. Sisältää viisi laadukasta laastaria, 
joihin on painettu sininen laastarisymboli.
Rasia on läpikuultavan valkoinen, ja siinä on suuri painatusala.
Yksi parhaista liikelahjoista, sillä laastareille löytyy aina käyttöä.
Laastarit ovat laadukkaita eivätkä tahraa.

Hyväksyntä: TUV APPROVAL 93/42/EEC.

5 Minus-laastaria
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Plus-laastari
Taipuisa muovirasia, jossa 10 laastaria.
Rasia on läpikuultavan valkoinen, ja siinä on suuri painatusala.
Yksi parhaista liikelahjoista, sillä laastareille löytyy aina käyttöä.
Laastarit ovat laadukkaita eivätkä tahraa.
HUOM.! Laastarit on mahdollista tilata värittöminä.

Hyväksyntä: TUV APPROVAL 93/42/EEC.

Plus Laastari Profiili
10 laastaria muovirasiassa.
Tähän saatte logonne maksimissaan neljällä värillä painettuna paperiin, 
joka ympäröi jokaista laastaria.Voimme painaa logon myös itse laastariin. 
Kysy tarjousta. Toimitusaika 12-14 viikkoa

10 Plus-laastaria
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Tokai M13 TC-5
Lapsiturvallinen laatusytytin, jossa 
pyöristetty muotoilu. Myydään 
50:en paketeissa, jossa on eri
läpikuultavissa väreissä. 
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Flex istuinalusta
Käytännöllinen kokoontaiteltava
istuinalusta moneen käyttötarkoitukseen! 
Sopii niin jääkiekko-otteluihin kuin
retkillekin! Koko avattuna 38 x 27 cm, 
mutta kokoontaiteltuna vain 18 x 14 cm, 
joten se sopii kätevästi jopa 
talvitakin taskuun. Istuinalusta on
vettähylkivä ja siinä on 5 mm:n pehmuste. 
Flex istuinalustan saa mustana, punaisena, 
sinisenä sekä hopea/harmaana

Flex istuinalusta
Taitettuna 18 x 14 cm
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Extreme Multitools
Kaksi tehokasta monitoimityökalua, joissa
paljon toimintoja. Kummassakin ergonominen 
kumitettu otepinta, joka helpottaa työskentelyä. 
Oikeanpuoleisessa 11 kärkeä.

Mini Tool
Pieni työkalu, jossa kaksi ruuvinväännintä.
Toimitetaan metallirasiassa.
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Keyring Tool
Käytännöllinen avaimenperä, jossa tasa-
ja ristipäinen ruuvinväännin.
Saatavana sinisenä, valkoisena ja mustana.
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Hälytyslaite remmillä/ 
Led Light
Käytännöllinen hälytystoiminnolla varustettu tuote, 
joka on tämän päivän kova sana. Tuote jossa on myös 
valaisin on hyvä olla mukana kun tulet esimerkiksi yöllä 
kotiin ravintolasta, olet lenkillä tai muuta vastaavaa. 
Hälytyslaite toimitetaan valkoisen värisenä ja paristot 
sisältyvät hintaan.

Hälytyslaite Remmillä
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Quill -pöytälaskin
Muodikas valkoinen pöytälaskin, jossa värilliset 
korostukset ja läpikuultavat painikkeet. Logo 
voidaan painaa valkoisena tai hopeana näytön 
alla olevalle värilliselle alueelle tai mieleisellä 
värillä valkoiselle alueelle laskimen alaosaan.

Quill -pöytälaskin
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Tellus 
Hopeanvärinen, kolmen näytön lämpömittari,  
jossa sisä- ja ulkolämpötila, minimi- ja maksi-
mitoiminto sekä kello.
Toimitetaan lahjarasiassa pariston kera.

DeLuxe-
metallilämpötilamittari
Metallinen, kolmen näytön lämpömittari, jossa 
sisä- ja ulkolämpötila, minimi- ja maksimitoiminto, 
kello ja herätyskello.
Toimitetaan lahjarasiassa pariston kera.

Luna 
Sisä- ja ulkolämpötila mittari, minimi- ja 
maksimitoiminto ja kello. Kantavuus 
korkeinteian100m. Aseta pöydälle tai 
seinään. Toimitetaan pariston kera.

Lämpötilamittari

Gaia 
Uusi digitaalinen mittari kauniilla muotoilulla, näyttää sisä- 
ja ulkoasteet. Mittarissa myös maximi ja minimi toiminto.
Langaton, toimii 50m etäisyydellä. Voidaan asentaa seinään 
tai asettaa pöydälle. Celsius ja Fahrenheit yksiköt. 
Toimitetaan pakkauksessa, sis. paristot.
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Digital paistomittari
Leivo, paista, keitä, friteeraa!
Digitaalinen paistomittari, jossa ajastin.
Mitta-ala 0–300 astetta.
Ruoanlaitossa kannattaa käyttää mittaria,
sillä kun ruoka on oikean lämpöistä,
se on mehukasta ja maukasta.

Deimos
Lämpömittari sisä- ja ulkolämpötilalla ja 
min- ja maxtoiminto.

Ceres
Sisä/ulkolämpömittari, valkoinen väri. 
Toimitetaan pahvirasiasssa, sis. paristot. 

Orcus
Sisä/ulkolämpömittari kellolla, valkoinen väri.
Toimitetaan pahvirasiassa, sis. paristot.
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Greenihaarukka
Valkolakatusta alumiinista valmistettu 
greenihaarukka ja 
korkinavaaja.

Tii 
Painatus varteen tai päähän.
Saatavat pituudet: 55mm, 68mm, 82mm 
ja 101mm.

Hook Golf Pen
Ulosvedettävä lyijykynä. Takapuolella 
metallipidike, josta kynä on kätevä 
kiinnittää housuihin tai golfbägiin.

Slice Golf Pen
Ulosvedettävä lyijykynä, jossa 
esimerkiksi golfbägiin sopiva pidike
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Greenihaarukka/
Avaimenperä valkoinen
Missä greenihaarukka on silloin kun sitä tarvitsee?
Avaimenperässä! Uusi, vahva avaimenperä greenihaarukan 
kera. Hyvä painatustila ja hyvä hinta! 

BallMarker
BMX2 on ainutlaatuinen golfpallon merkintänappi. Siinä on monta 
eri toimintaa. Vallankumoksellinen toiminta merkintänapissa takaa 
sen että lyönnit löytävät paremmin oikeaan osoitteeseen. 
Katso youtube.com/ballmarkerx2 Helppo 2min. opastava video.

R&A Skotlanissa on  hyväksynyt tuotteen ja sitä saa käytää kilpailuissa. 
Tuote on patentoitu. Moni pelaaja on oivaltanut tuotteen erittäin hyväksi.

Tuote nopeuttaa pelaamista radalla. Tuote voidaan lähettää kirjekuoressa. 
Tuotetta voi käyttää  monta kertaa uudenstaan, hyvä hinta/laatu suhde. 
Tämä tuote parantaa golfaajan suoritusta huomattavasti. 
Vuoden Golf-uutuus, eritääin mielenkiintoinen tuote!

Aivan uusi golf give-away!

1. Taita BMX2 ja piirrä linja koko pallon ympäri 2. Lue puttilinjasi ja tähtää BMX2:lla 
    kun olet merkinnyt pallon

Ball Marker X2
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Callaway Warbird
Callaway Warbird on erinomainen pallo 
keskitasoiselle golffaajalle joka haluaa pituutta 
lyönteihin. 2-osainen pallo HEX Aerodynamic dimpel 
kuviolla. Pallon ydin takaa pitkiä lyöntejä.

Callaway Supersoft 
Callawayn  uusi 2-ytiminen pallo. Niin kuin nimikin jo sanoo 
on tämä pallo markkinoiden pehmein pallo. Tässäkin pallossa 
Callaway on saanut tarkemman pallon, lentopituudesta tinkimättä. 
Vähemmän spinniä aloituslyöntipaikalta.
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Callaway Superhot 55 Soft
Uusi 3-osainen pallo nopealla ytimellä. Trionomer kuori 
joka antaa paremman nopeuden ja HEX dimpel kuvion 
ansiosta paremman korkeuden ja pidemmän carryn. 
Pehmeän manttelin ja kuoren ansiosta pallossa on 
vähemmän kierrettä, saat suorempia lyöntejä!

Callaway Chrome Soft

3-osainen pallo uretaani kuorella. Antaa hyvän 
tuntuman lähipeleissä. SoftFast ydin antaa 
pituutta lyönteihin draiverillä lyödessä menettämättä 
kuitenkaan tuntumaa greenipelaamisessa. Pallolla 
saavutetaan pitkiä lentoratoja HEX teknologian 
avulla.

Callaway Chrome Soft X
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Nike 20X1
Vallankumouksellinen ytimestä lähtien. Ensimmäinen 
pallo jossa käytetään uutta RZN-tekniikkaa. Uudella 
”Core tekniikalla” saadaan enemmän pituutta tiistä 
greenitarkkuudesta tinkimättä. 

Nike 20X1 Control
Nike 20XI on valmistettu neljällä ydin kerroksella. 
Pallo on suunnattu ”Tour pelaajille”
Pallo antaa hyvän pituuden tiistä lyönneissä ja 
lähipelissä. Nike 20IX pallo on varustettu isommalla 
ja pehmeämmällä RZN ytimellä. Tämä pallo 
maksimoi kehittyneiden pelaajien lyönnin pituuden.

Nike Power Distance Women
Naispelaajille kohdistettu erikoispallo. Ekstra pehmeän 
ytimen ja markkinoiden pehmeimmän ulkokuoren ansiosta 
pallolla saavutetaan korkea nopeus aloituslyönnissä. Pehmeä 
pallo takaa myös hyvän tuntuman lähipelissä.
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Nike One RZN
Nike One RZN golfpallo on suunnattu amatööri 
pelaajille jotka hakevat parempaa kontrollia ja 
suorempia  lyöntejä. 
Kolmeytiminen pallo takaa hyvän tuntuman 
lyönnissä.

Nike One RZN X
Pallo on suunniteltu pelaajille jotka haluavat 
lyödä pitkälle. Nike One RZN X pallo on 
ideaalinen pelaajille jotka lyövät kovaa. 
Kolmeytiminen pehmeä pallo.
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Nike RZN Platinum
Nike RZN Platinum on tourinspiroima, 
4-osainen pallo parannetulla  RZN ytimellä. 
Paremmalle pelaajaalle suunnattu pallo. 
Pallossa optimaalinen spinniominaisuus. 
Sopii pelaajille joilla on normaali tai kova 
lyöntinopeus. Uretaanikuori, optimaalisella 
kierre ominaisuudella.

Nike RZN Black
Nike RZN Black on tourinspiroima pallo, 
4- osainen parannetulla RZN ytimellä. Pallo 
lentää vakaammin ja pidemmälle. Tämän 
pallon valitsee ne joilla on kova svingi 
nopeus. Uretaanikuori, optimaalisella kierre 
ominaisuudella.



107

Nike RZN Red
3-osainen golfpallo Nikeltä joka takaa hyvän 
pituuden ja kontrollin. Pallo on kehitetty 
edellisestä versiosta  saadakseen pidemmän 
ja vakaammaan lentoradan. Inomersal 
ulkokuori joka takaa optimaalisen
kestävyyden.

Nike RZN White
Optimaalinen pallo Nikeltä pelaajille joilla 
on vähän hiljaisempi svingi nopeus. Pallossa 
3-osainen ydin joka on kehitetty parempaan 
suuntaan edellisestä versiosta. Pehmeämpi 
ulkokuori takaa vakaan lentoradan. RZN:ssä 
hyvä kierre ominaisuus.
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Nike One Tour D
Tourpallo joka antaa vähemmän kierrettä  
driverillä lyödessä. Hyvä tuntuma lähipelissä. 
Tiger Woods on mm pelannut tällä pallolla!

Nike Vapor Black
Vapor Black on perus tourpallo joka soveltuu 
hyvin keskitason pelaajalle.  Pituutta, kontrollia 
ja tuntumaa samassa pakkauksessa.



109

Titleist NXT Tour
Myyntimenestys!
Pallossa yhdistyvät pituus, tuntuma ja hallinta.
NXT Tour on erittäin kestävä pallo, joka sopii 
keski- ja matalatasoituksellisille pelaajille.

Titleist NXT Tour S
Uusi Tour S on muotoiltu antamaan NXT 
Tourille suorituskykyä, poistamatta kuiten-
kaan tuntumaa. NXT Tour S löytyy valkoisen 
ja optic keltaisen värisenä. Täällä uudella 
pallolla on patenttisuojattu muoto, pehmeä 
kompressio, kimmoisa ydin, pehmeä kuori 
Fusablen-materiaalista. Uusi 302 koloinen 
ochahedral dimpelkuviointi.
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Titleist DT TruSoft
DT TruSoft pallossa on pienempi puristus kuin aikaisemmissa 
malleissa. Pallo antaa erittäin pehmeän tunteen lyödessä. 
Pallo antaa myös hyvän pituuden lyönteihin  ja hyvän 
lähipeli tuntuman. Sopii kaikille pelaajille jotka haluavat 
pelata erittäin pehmeällä pallolla.

Titleist New Pro V1
New Pro V1 on Pro V1:n uusi Painolaatta, joka jatkaa 
menestyksekästä tietään niin harrastajien kuin 
ammattilaistenkin parissa. Pallossa on ainutlaatuinen 
kantavuus ja erittäin hyvä, entisestään parannettu 
tuntuma. Drop and Stop -ominaisuus muuttaa lentorataa 
ja saa pallon putoamaan maahan ja pysähtymään 
paikoilleen. Se sopii ennen kaikkea pelaajille, 
joilla on kovat lyönnit ja suuri lyöntinopeus.

Titleist Pro V1x
Pro V1x on Titleistin uusi pallo, jossa yhdistyvät monet 
johtavat menetelmät. Tutkimukset ovat osoittaneet, että 
monet pelaajat lyövät palloa niin kovaa, että he kaipaavat 
yhä vähemmän kierrettä.  Tämän takia Titleist on kehittänyt 
Pro V1x -pallon, jossa on hyvin vähän kierrettä ja sama Drop 
and Stop -ominaisuus kuin edeltäjissäänkin. Pallo takaa 
myös maksimaalisen lyöntipituuden.
 Pro V1 sopii edistyneemmille pelaajille, joiden lyönnit 
ovat kovia ja jotka haluavat vähentää kierrettä saadakseen 
pidemmät ja suoremmat lyönnit.
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Velocity
Uusi räjähdysmäinen pituus uudessa Velocity pallossa, 
antaa korkean nopeuden kaikilla täyslyönneilla, hyvä 
tuntuma lähipelissä. Velocity pallossa on käytetty LSX 
teknologiaa mikä antaa ytimelle korkean nopeuden. 
332 koloinen isosahedral teknologia, dimple design 
NaZz sekoituksella.
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Painokoot
Termospullot

Termos Trend 0.5L • Sivu  3
Tampo • Korkkiin 38x38mm • Yläosaan 40x30mm • Alas 40x50mm

Silkkipainaino 1-väri • Yläosaan 30x75mm • Alas 60x75mm
MaxiSilkkipainanta 140x80mm • Digitaal 30x150mm 

Termos Walk 0.35L • Sivu 3
Tampo • 40x50mm

Digitaalipaino 30x80mm

Termos Nordic 0.35L • Sid 4
Tampo • Korkkiin 40x40mm • 40x50mm

Silkkipaino 1-väri • 70x75mm
Erikois silkkipaino 140x100mm • Digitaalipaino 30x150mm

Termos Nordic 1.0L • Sid 4
Tampo • Top 50x50mm • 42x55mm

Silkkipaino 1-väri • 70x75mm
Erikois silkkipaino140x120mm • Digitaali 30x200mm

Termos Nordic 0.75L • Sid 4
Tampo • Top 50x50mm • 42x55mm

Silkkipaino 1-väri • 70x75mm
Erikois silkkipaino 140x120mm • Digitaali 30x170mm

Termos Nordic 0.5L • Sid 4-5
Tampo • Top 40x40mm • 40x50mm

Silkkipaino 1-väri • 70x75mm
Erikois silkkipaino 140x120mm • Digitaali 30x170mm

Termos Happy 0.3L • Sid 6
Tampo • Yläosaan: 40x40mm • Alaosaan: 40x50mm

Silkkiopaino 1-v • Ylin: 30x75mm • Alaosaan: 60x75mm 
Erikois silkkipaino140x80mm • Digitaali 30x80mm

Eventmugg 0.3L • Sid 7
Tampo • 35x25mm

Silkkipaino 1-väri • 75x30mm
Erikois silkkipano• 140x30mm

Termos Easy Go 0.3L • Sid 8
Tampo • 40x50mm

Silkkipaino 1-väri • 75x50mm
Erikois silkkipaino 140x60mm • Digitaali 30x100mm
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Painokoot
Termospullot

Mukien painokoot
Vaaleat ja kirkkaat värit kuten valkoinen, keltainen, oranssi, 
punainen, vihreä ja sininen väri tummalle taustalle tulee painaa 
kahdesti jotta saadaan mahdollisimman paras tulos.

Annetut PMS-värit mukeille ovat suuntaa
antavia ja toimivat ensitilassa apuvälineenä.
Eri valaistuksissa voidaan huomata pieni väri ero. 

Termoskannu Style 1.0L • Sivu 9
Tampo • 42x55mm

Termos Grip 0.3L • Sivu 9
Tampo • 40x50mm

Silkkipaino 1-väri • 60x75mm
Erikois silkkipaino • 140x100mm • Digitaali 30x100mm

Kahvimuki Prezzo 25cl • Sivu 12
Tampopaino • 40x50mm

Maksimi siirtopaino 240x55mm

Kahvimuki Terazza 30cl • Sivu 14
Tampopaino • 42x55mm

Maksimi siirtopaino 240x70mm

Termos Push 0.3L • Sivu 8
Tampo • 40x50mm

Silkkipaino 1-väri • 75x50mm
Erikois silkkipaino 140x80mm • Digitaali 30x100mm

Kahvimuki Mezzo 23cl • Sivu 10
Tampo • Yläosaan: 40x35mm • Alaosaan 35x30mm

Maksimi siirtopaino 260x40mm

Kahvimuki Piazza 30 cl • Sivu 15
Tampopaino • 40x50mm

Maksimi siirtopaino 260x70mm

Kahvimuki Forza 25cl • Sivu 11
Tampopaino • 40x50mm

Maksimi siirtopaino 240x75mm

Kahvimuki Intenzo 25cl • Sivu 13
Tampopaino • 40x50mm

Maksimi siirtopaino 240x75mm

Kahvimuki Zappa 28 cl • Sivu 15
Tampopaino • 40x50mm

Mukien PMS-värit        Yksi Paino            Kahdesti painettu




