Vuoden 2019 aikana Iittala lahjoittaa 2,5 % kaikkien merensinisten esineiden myynnistä WWF:lle. Lahja
merensinisestä kokoelmasta on lahja kestävän kehityksen ja puhtaan luonnon puolesta.

Kaasa-kynttilälyhty
Ilkka Suppasen suunnittelema kynttilälyhty. Lyhdyssä
yhdistyvät suupuhallettu lasi ja kiillotettu ruostumaton
teräs. Mitat 141 x 115 mm.

Alvar Aalto -maljakko
Aaltojen muotoa heijastelevan ikonisen Savoy-maljakon on
suunnitellut Alvar Aalto. Jokainen Aalto-maljakko on
suupuhallettu yksilöllisesti Iittalan lasitehtaalla. Korkeus 160
cm.
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Alvar Aalto -kulho 75 mm
Tarjoilukulho sopii naposteltaville, makeisille ja
maustekastikkeille. Konepesun kestävä.Täydellinen lahja.

Kastehelmi - purkki 116x114 mm
Lasipurkki on käytännöllinen ja tyylikäs säilytysastia ruoalle ja
pienille tavaroille. Ihastuttava sisustusesine ja täydellinen
valmistujaislahja.

Vitriini - rasia 108x108 mm
Vitriini rasiaan voit säilöä ja laittaa esille tärkeimmät esineesi:
korut, muistot, avaimet tai vaikkapa kotitoimiston pienesineet.
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Aarikka korut ja sisustus
Kotimaisen Aarikan valikoimasta löytyy ihanat lahjat kevät- ja
kesäkauteen. Aarikan tuotteiden valinta liikelahjaksi on myös
vastuullinen valinta, sillä kokoaminen tehdään osin tai kokonaan
kotityöntekijöiden ja työkeskuksissa sosiaalisesti työllistettyjen
työntekijöiden voimin Suomessa.

Familon - torkkupeitto
Mukavalta tuntuva, rennon tyylikäs Familon Princess torkkupeite on muhkea ja pehmeä. Kolmiuloitteinen rakenne
tekee siitä erityisen mukavan. Korkealaatuinen torkkupeite on
100% puuvillaa. Koko: 130x170 cm.

Familon Hamam - kylpypyyhe
Suurikokoinen ja kevyt kylpypyyhe, joka kuivaa hyvin ja kuivuu
nopeasti, sopii myös saunan laudeliinaksi. Normaalia suurempi
koko 90x180 cm + päissä 4 cm hapsut. Kaksipuolisen pyyhkeen
toinen puoli on sileä ja toisella puolella on froteepinta.
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Jokipiin Pellava lahjasetit
Kotimainen ja ekologinen Jokipiin Pellavan tuote on hyvinvointia
korostava ja kestävä lahja. Pellavaisissa sauna-, kattaus- ja
keittiötekstiileissä tiivistyvät suomalainen taito, puhtaus ja
käytännöllisyys. Juuri siksi ne miellyttävät paitsi supisuomalaisia
saunapolulla myös ulkomaisia kumppaneita, eivätkä jää
käyttämättöminä kaapinpohjalle.

Tarjottimet ja leikkuulaudat
Kotimaiset tarjottimet ja leikkuulaudat kustomoituna.
Tarjottimien materiaalina suomalainen koivuviilu
ympäristöystävällisellä melamiinipohjaisella
pinnoitteella. Leikkuulaudat valmistettu MDFmateriaalista. Useita eri kokoja.

C-Secure turvalompakot
C-Secure turvalompakot estävät maksu-ja
luottokorttitietojen kopioimisen sekä tahattomat
lähimaksut. Useita erilaisia malleja sekä laaja
värivalikoima.
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Private Case-tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. salkut, vihkot,
kalenterit, kansiot, säilytyslaatikot, paperikorit ja pakkaukset.
Ominaista tuotteille on pelkistetty, oivaltava design ja uusiomateriaalien ekologinen käyttö.
Tuotteita saatavana eri väreissä.

Muistivihko
Uusionahkakantinen muistivihko, jossa vaihdettava sisus. Koko
90 x 120 mm.
Uusionahkainen A4 Nepparivihko, jossa nepparikiinnitys.

Nimi- /osoitelappu
Uusionahkainen nimi-/osoitelappu matkalaukkuun.

Käyntikorttikotelo
Uusionahkainen kotelo käyntikorteille nepparilla tai
kuminauhalla.
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allroundo® - latauskaapeli
Monikäyttöinen latauskaapeli tarjoaa kuusi erilaista tapaa laitteiden lataamiseksi, sisältää mm. lightning adapterin iPhonelle, USB-C
adapterin Android - puhelimelle sekä Micro-usb adapterin kameralle tai muille laitteille. Liittäminen virtalähteeseen onnistuu joko USBC adapterilla tai USB-A adapterilla. Spiraalinmuotoinen kaapeli venyy jopa 50 cm pituiseksi. Kompaktin kokonsa ansiosta sitä on
helppo kantaa mukana. Kaapeli ja lenkki löytyy 15 eri värissä. Värejä yhdistelemällä voit koota yrityksesi väreihin sopivan paketin.
Oma Pantone-väri saatavana alk. 1000 kpl tilauksille. Logopainatus onnistuu kotelolle ja USB-liittimelle.
Hinta 100 kpl logomerkkauksella alk. 11,95 eur/kpl
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Backﬂip - puhelinpidike
Uudenlainen puhelinpidike, taittuu puhelintelineeksi. Saatavana
15 eri värissä.
Hinta 100 kpl logomerkkauksella alk. 5,95 eur/kpl

Swiss Peak -bassokaiutin
Pieni, mutta erittäin tehokas Bluetooth - kaiutin, 3W, valmistettu
ruostumattomasta teräksestä.
Hinta 50 kpl logomerkkauksella alk. 22,50 eur/kpl

Plasmasytyttimet
Elektroninen plasmasytytin, USB-ladattava, turvallinen. Useita
eri värejä ja malleja. Pakattu lahjapakettiin.
Hinta 100 kpl logomerkkauksella alk. 12,95 eur/kpl
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Uistin logopainatuksella
Suositut Kuusamon Uistimen uistimet logopainatuksella.
Esimerkiksi Räsänen, Lätkä, Taimen Super tai Profesor -malliset
uistimet. Blisteri- tai lahjapakkauksessa. Täydellinen kesälahja.
Hinta 300 kpl logomerkkauksella alk. 9,50 eur/kpl

Vedenpitävä kaiutin
Ota Bluetooth®-kaiutin mukaan rannalle tai pihajuhliin, sen voi
jättää vesisateeseen tai upottaa veteen vahingoittumatta.
Vedenpitävä IPX6, 2 x 5 W, digitaalinen ääniprosessori,
sisäänrakennettu mikrofoni ja musiikkikontrolli handsfreetoimintoon. Logomerkkaus kaiuttimen päätyyn.
Hinta 50 kpl logomerkkauksella alk. 49,00 eur/kpl

Vedenpitävä kassi
Vedenpitävä kassi ulkokäyttöön, edessä puhelinikkuna. Mitat:
28x11,5 cm, tilavuus 2 l. Kahdeksan värivaihtoehtoa.
Logopainatus kassin takaosaan.
Hinta 100 kpl logomerkkauksella alk. 6,95 eur/kpl
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Vesipullo omalla etiketillä
Suosittu mainostuote kuumille kesäpäiville. Saatavana
hiilihapollinen ja hiilihapoton versio, 35 cl ja 50 cl pullo.
Täysväripainettu etiketti.
Hinta 120 kpl omalla etiketillä alk. 1,90 eur/kpl

Logopainettu tikkari
Kahdeksan eri makuvaihtoehtoa. Neliväripainatus
käärepaperille. Minimitilaus 3500 kpl makua ja painatusta
kohden.
Hinta 3500 kpl logopainatuksella 0,25 eur/kpl

Logopainettu pastillirasia
Neliväripainettu pakkaus sisältää 20 gr makeisia. Seitsemän
makuvaihtoehtoa. Minimitilaus 500 kpl makua ja painatusta
kohden.
Hinta 500 kpl logopainatuksella alk. 0,98 eur/kpl
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Vinga of Swedenin Sortino - sarjasta löytyy tyylikkäitä kylmälaukkuja joka
makuun!
Tykkäätkö perinteisesta laukusta, kylmälaukkukorista tai vaikka merimessäkistä? Täältä löydät sopivan.
Laukkuja saatavana neljässä eri värissä.
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Bayport XL - cooleri
Kasaan taittuva cooleri, johon mahtuu six-pack, viinipulloja tai
muita virvokkeita. Sopii hyvin piknikille, suurilla kantokahvoilla
helppo kantaa. Sisältää pullonavaajan.
Hinta 100 kpl logopainatuksella alk. 11,95 eur/kpl

Salaattikulhosetti
Kulhosetti, kannessa haarukka. Kolme värivaihtoehtoa.
Hinta 100 kpl logopainatuksella alk. 6,95 eur/kpl

Eco kahvimuki
Bambukuidusta valmistettu kahvimuki, tilavuus 270 ml.
Silikoninen kansi ja grippi.
Hinta 100 kpl logopainatuksella alk. 5,35 eur/kpl
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Eco aurinkolasit UV400
Kehykset valmistettu vehnäkuidusta. Pakattu lahjapakettiin.
Logopainatus kehykselle.
Hinta 250 kpl logopainatuksella alk. 2,75 eur/kpl

Kesähattu
Kesähattu viidessä eri värissä. Logomerkkaus nauhalle.
Hinta 250 kpl logomerkkaukusella alk. 2,40 eur/kpl

Piknik-alusta
Päällinen ﬂeece-kangasta, alla kosteutta hylkivä pohja. Mitat:
130x145 cm.
Hinta 100 kpl logomerkkauksella alk. 14,90 eur/kpl
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Aurinkosuihke Premium SPF20
Suojaa ihoa aurinkolta. Suojakerroin SPF20 tai SPF30, 25 ml.
Valmistettu EU:ssa.
Hinta 250 kpl logomerkkauksella alk. 2,90 eur/kpl

Huulivoide Premium SPF20
Huulirasva aurinkosuojakertoimella. Valmistettu EU:ssa.
Hinta 500 kpl logomerkkauksella alk. 1,25 eur/kpl

Laastaripaketti
Digipainettu laastaripaketti, jossa 10 laastaria.
Hinta 500 kpl logomerkkauksella alk. 0,90 eur/kpl
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Ilmasohva
Täytä kätevästi heiluttamalla tai vaikka hiustenkuivaajan
avulla. Koko ilmalla täytettynä 190x70x50 cm, kokoontaitettuna
39x17 cm. Logomerkkaus onnistuu sekä sohvalle että pussille.
Hinta 100 kpl logomerkkauksella alk. 29,90 eur/kpl

Lightest Hammock
Ticket To The Moonin uusi erittäin kevyt riippumatto Lightest
Hammock painaa vain 228 grammaa. Kulkee pienessä
kuljetuspussissaan vaivattomasti mukana mihin
tahansa. Materiaalina on korkealaatuinen Crinkle Nylon -kangas,
joka kestää kosteutta ja kuivuu kastuttuaan nopeasti.
Ticket To The Moon -kankaat ovat Öko-Tex-Standard 100 sertiﬁoituja eli mm. ihoystävällisiä eivätkä sisällä haitallisia
kemikaaleja. Koko: 320x140 cm. Painoraja: 150 kg.
Logomerkkaus onnistuu.
Hinta 25 kpl logomerkkauksella alk. 59,90 eur/kpl

Punkkikortti
Käytännöllinen korttimallinen punkinpoistaja.
Hinta 500 kpl logomerkkauksella alk. 1,25 eur/kpl

Lyreco Finland Oy

15

www.lyreco.ﬁ

Rantapeli
Kaksi puista mailaa ja pieni kumipallo. Logomerkkaus mailalle.
Hinta 200 kpl logomerkkauksella alk. 3,90 eur/kpl

Mini petank
Mini petankkipeli, helppo ottaa mukaan piknikille. Pakattu
puuvillakassiin.
Hinta alk. 12,90 eur/kpl

Painetut pyyhkeet
Korkealaatuiset pyyhkeet digipainatuksella.
100% puuvilla. Saatavana eri kokoja.
Esimerkiksi 70x140 cm pyyhe digipainatuksella hinta 100 kpl 15,40 eur/kpl
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Esiliina twillkankaasta
Laadukas essu, 2 taskua, twillkangas 240 g/m2, 65 % polyesteri
ja 35 % puuvilla. Paljon värivaihtoehtoja. Logomerkkaus rinnalle
tai taskulle.
Hinta 100 kpl logomerkkauksella alk. 7,95 eur/kpl

Silikoninen grillikinnas
Ulkopuolella silikonia, joka suojaa käsiä. Kestää kuumuutta jopa
204 °C. Eksklusiivinen muotoilu. Puuvilla ja silikoni.
Logomerkkaus onnistuu.
Hinta 100 kpl logomerkkauksella alk. 10,90 eur/kpl

Vinga of Sweden pihviprässi
Kätevällä pihviprässillä teet hetkessä suuren määrän
tasalaatuisia pihvejä mistä tahansa massasta! Valmistettu
ruostumattomasta teräksestä. Toimitetaan lahjalaatikossa
reseptivihkosen kanssa.
Hinta alk. 12,90 eur/kpl
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Treenimatto
Jooga- ja treenimatto, jossa liukumaton pinta. Maton koko on
60x170 cm. Polyesterinen kantopussi, logomerkkaus pussille.
Hinta 100 kpl logomerkkauksella alk. 19,15 eur/kpl

Fitness kuminauha
Laadukas vastuskuminauha treenamiseen. Pituus 1,5 m, leveys
15 cm, yksittäispakattu. Saatavana viidessä värissä.
Logomerkkaus yksivärisenä, painatusväri musta tai valkoinen.
Hinta 500 kpl logomerkkauksella 4,60 eur/kpl

Juomapullo Sky 650 ml
Kierrekansi, tilavuus 650 ml. BPA-vapaa Eastman Tritan™materiaali.
Hinta 250 kpl logomerkkauksella alk. 3,45 eur/kpl
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Vinga of Sweden -sporttipyyhe
Pehmeä mikrokuitupyyhe, jossa on vetoketjullinen tasku esim.
salikorttia tai avaimia varten. Taskuun voi tehdä brodeerauksen
tai painatuksen. Kaksi kokoa: 40x80 cm ja 70x140 cm. Useita
värivaihtoehtoja. Pakattu vetoketjulliseen pussiin. Sopii hyvin
settiin sporttisen Lean-juomapullon kanssa.
Hinta alk. 6,60 eur/kpl

Lean - juomapullo
Vinga of Sweden tyylikäs juomapullo toimistoon, kotiin ja salille,
570 ml. Kätevä silikonilenkki. Valmistettu Tritan-muovista, joka
ei sisällä vaarallisia BPA-aineita. Kahdeksan värivaihtoehtoa.
Lasermerkkaus pullolle tai korkille. Nyt myös monivärisellä
ympäripainatuksella!
Hinta 100 kpl ympäripainatuksella 10,90 eur/kpl

Clifton - toilettilaukku
Vinga of Sweden toilettilaukku tyylikkäillä nahkayksityiskohdilla.
Saatavana neljässä värissä.
Hinta alk. 18,90 eur/kpl
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Heijastava tuubihuivi
Logopainettu tuubihuivi heijastavalla reunalla. Painatusvärien
määrä ei ole rajoitettu, ympäripainatus. Yksitäispakattu.
Valmistettu EU:ssa.
Hinta 500 kpl ympäripainatuksella 2,75 eur/kpl

Lippis Eco
100% kierrätetystä polyesterista valmistettu lippis, taivutettu
lippa, tarrasolki. Laaja värivalikoima.
Hinta 500 kpl logomerkkauksella alk. 4,95 eur/kpl

Automaattinen sateenvarjo
Automaattinen sateenvarjo, läpimitta 106 cm, puinen runko ja
kahva, metalliruoteet. Laaja värivalikoima.
Hinta 100 kpl logomerkkauksella alk. 6,50 eur/kpl
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