
“ Kun haluat 
kiittää, 
anna lahja 
josta sinut 
muistetaan”
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Lahjalaatikko pieni
Mitat: 170x125x60 mm

Lahjakassi pieni
Mitat: 240x110x320 mm

Kangaskassit

Lahjakassit

Lahjalaatikko keskikoko
Mitat: 300x270x95 mm

Lahjakassi keskikoko
Mitat: 320x120x400 mm

Lahjalaatikko iso
Mitat: 420x320x150 mm

Kangaskassi, luonnonväri
Materiaali: luomupuuvilla
Mitat: 43x43x15 cm, 20 L

Kangaspussi Natur
Materiaali: luomupuuvilla
Mitat: 29x19 cm

Lahjakassi iso
Mitat: 450x160x460 mm

Lahjojen antaminen yksilöille tai isoille ryh-
mille on aina yhtä mukavaa. Tarjoamme 
valikoiman paketontitarvikkeita, jotka hel-
pottavat päätöstäsi ja takaavat hymyn 
lahjan saajalle.
Jos haluat tehdä paketeista entistä hen-
kilökohtaisempia, autamme sinua valitse-
maan oikeanlaiset tarrat, nauhat ja kortit 
makusi mukaan.

Täydellinen lahja



HOLME GAARD lasilyhty
Suupuhallettua lasia, kahva nahkaa. 
Useita kokoja.
Värit: vihreä, savu ja kirkas.

Hinta, koko korkeus 16 cm
57,00€ (Alv 0%)
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DUALIT® Lite
DUALIT ® -perheen pienin leivänpaahdin 
uutuusväreissä.
Kestävä paahdin, josta on iloa pitkään. 
Eikä hyvä ulkonäkökään ole haitaksi.

Hinta
124,00€ (Alv 0%)

“Uuteen kotiin on 
mukava tulla”

FORMA kulho
Uusi ajaton kulhomallisto HOLME GAARDILTA. 
Kaksi kokoa sekä vaasi. Väri kirkas.

Kulho Ø 21 cm
Hinta
59,90€ (Alv 0%)

“Kuninkaallista 
tunnelmaa”

Kulho Ø 15,5 cm
Hinta
39,90€ (Alv 0%)

Vaasi korkeus 20 cm
Hinta
39,90€ (Alv 0%)
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Keittiöpyyhkeet
Erilaisia kuoseja ja värejä. 100% luomupuuvillaa.
Koko: 50x70 cm

Hinta
6,50€ (Alv 0%)

Torkkupeitto
Erilaisia kuoseja ja värejä. 100% puuvillaa.
Koko: 130x190 cm
Hinta
55,00€ (Alv 0%)
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”Pehmeää ja tyylikästä”



“Nille, jotka kulkevat 
omia polkujaan”

SACKit Rock 300
Langattomat nappikuulokkeet. Handsfree-toiminto ja 
kätevät kontrollinapit äänenvoimakkuuden ja kap-
paleen valintaan.

IPX5-vedenkestävyys takaa toimivuuden urheillessa ja 
sateessa.

2 x 75mAh Li-ion akku kuulokkeissa ja 590mAh Li-ion 
akku lataavassa säilytyskotelossa. Yhdellä latauksella 
jopa 20+8h toiminta-aikaa. Bluetooth 5.0.

Pakkauksessa 3 eri kokoa sovitinkappaleita.
Hinta

90,00€ (Alv 0%)

Termoskannu
Täydellinen lahja niille, jotka rakastavat designia ja toimivuutta. Accent
kahvikannu voitti Formex Formidable 2014 ja Red Dot Award 2016
-palkinnot kauniin designin ja ergonomisen muotoilun ansiosta.
 
Kannu ei vuoda ja pitää juoman kuumana jopa 12 tuntia. Uusi versio on
kaksiseinäinen ja sen sisus on ruostumatonta terästä paremman laadun
ja lämmönsäilymisen saavuttamiseksi.

Muotoilija: Gustav Hallén
Materiaali: Polyproneeni. Sisusta muovia/ruostumatonta terästä.
Mitat: 11x11x31 cm, 1 l

Hinta
45,00€ (Alv 0%)
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Teräspullo
Pitää juoman kuumana 12h ja kylmänä 
24h. Kaksiseinäinen, ruostumatonta 
terästä, kuparipinnoitteella.
Mitat: Ø7x26 cm, 5 dl
Värit: valkoinen, musta, kulta, rosa, ho-
pea, puu, sininen, keltainen, vihreä.

Hinta
24,00€ (Alv 0%)

Seinäkello
Musta alumiinirunko, lasitaulu. Selkeä 
taulu. Hiljainen kvartsimekanismi takaa 
kestävyyden ja tarkan ajan.
Saatavilla 10 eri taulun väriä.

Hinta
26,60€ (Alv 0%)
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Viikonloppulaukku
Tyylikäs PU-nupukkinahkainen viikonlop-
pulaukku. Vettähylkivä pinta.
Koko: 55,5x22x43 cm
Värit: vihreä, musta, beige, navy
Saatavilla samaa sarjaa myös toalet-
tilaukku naisten (beige) ja miesten mal-
leissa.

Hinta (viikonloppukassi)
54,80 (Alv 0%)

Reilun Kaupan pyyhesetti Fairtrade®
Froteepyyhkeet on valmistettu Reilun Kaupan puuvil-
lasta. Setti sisältää kaksi suihkupyyhettä 70x130 cm sekä 
kaksi käsipyyhettä 50x70 cm.
20 eri värivaihtoehtoa.
saatavina myös yksittäin.

Hinta (setti)
58,00€ (Alv 0%)
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Puuvillapeitto, iso
Hamam puuvillapeitto. Luomupuuvillaa.
Värit: vihreä, sininen, beige
Koko: 145x250 cm
Hinta
45,00€ (Alv 0%)

Puuvillakassi
Hamam puuvillakassit. Luomupuuvillaa.
Värit: vihreä, sininen, beige
Koko: 41x38 cm
Hinta
9,00€ (Alv 0%)



MINISATEENVARJO ECOBrella Shopping
Helppo käsitellä, korkea laatuinen tuulenpitojärjestelmä, joka joustaa myrskyolosuhteissa. 
STANDARD 100 mukaista OEKO-TEX® sertifioitua materiaalia, joka on valmistettu kierrätety-
stä muovista.
Miellyttävän tuntuinen kahva. Useita yksilöimisvaihtoehtoja. Suojuspussi on kätevä kaup-
pakassi.

• Sateenvarjon halkaisija 98 cm
• Pituus suljettuna: 25 cm
• Paneelien lukumäärä: 8
• Paino: 265g
• Runko: 3-osainen
• 100% polyesteri (kierrätettävää)
• Kahva: muovia
• kehikko: metallia
• Värit: sininen, punanen, vaaleanvihreä, valkoinen, harmaa, musta 
• Määrä: 500 kpl

Hinta sisältää 1x1-väripainatuksen kassiin sekä sateenvarjon kahvaan (päähän) 2-
väripainatuksen (linssitarran) tai yhteen lohkoon.
Hinta: 17,50€/kpl

”Ja sadepäivän 
varalle”



Tuotemerkkaukset
Tuotemerkkauksiin voidaan käyttää monia eri menetelmiä ja useampiin tuotteisiin void-
aankin käyttää kahta tai kolmeakin eri tapaa riippuen siitä minkalainen vaikutelma hal-
utaan antaa. 
Myyntimme kertoo mikä merkkaustapa mihinkin tuotteeseen voidaan toteuttaa ja esitt-
elee myös merkkaustapojen eroavaisuudet, plussat ja miinukset.

Kaikissa merkkauksissa käytämme pääasiassa kotimaisia ja pitkäaikaisia yhteistyökumppa-
neitamme. Erikoismerkkaukset toteutetaan valmistajilla.

TAMPOPAINATUS
Ehkä yleisin merkkaustapa, jossa logo 
painetaan tuotteeseen. Merkkausta-
paa voidaan käyttää useimpiin tuot-
teisiin, sekä koviin materiaaleihin, että 
tektiileihin.

BRODEERAUS
Brodeeraus on neulekoneella 
tehtävää käsityötä. Brodeerattu tuote 
on aina hivenen enemmän luksusta.

Hinnat ja toimitus
Esitteen hinnat ovat suuntaa antavia yksittäiskappaleiden hintoja. Lopulliset hinnat 
määräytyvät aina tarjouksen mukaan, jossa otettu huomioon myös tilausmäärät.

Kaikki hintamme ovat arvonlisäverottomia nettohintoja ilman merkkausta. Välimyyntiva-
rauksin. Vapaasti varastollamme Espoossa.

LASER-KAIVERRUS
Kaiverrus anta kovalle tuotteelle lisää 
arvokkuutta ja hienostuneisuutta. 
Kaiverrus pysyy eikä haalistu ajan 
kuluessa.

MERKIT JA TARRAT
Merkeillä ja tarrkoilla voidaan aikaan 
saada erilaisia labeleita teksiileihin tai 
pieniä merkkejä esimerkiksi lasitavaro-
hin. 

Salccu Oy
Juvan teollisuuskatu 8

02920 ESPOO

020 775 1290
info@salccu.fi
www.salccu.fi
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