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Veitset aina tallessa, PiilOssa.

4900
minimimäärä 10 kpl

Piilo Leikkuulauta
“Piilo-leikkuulaudan suunnittelua on innoittanut ja ohjannut idea usein 
jokapäiväisessä käytössä olevien pienten keittiöveitsien löytämistä 
helpottavasta säilytysratkaisusta. Kotimainen ja tervalepästä valmistettu 
Piilo-leikkuulauta sopii loistavasti leivän leikkaamiseen, vihanneksille, 
hedelmille sekä leivonnaisille tai vaikkapa juustojen tarjoilualustaksi.”
Leikkuulaudan taustapuolelta löydät sveitsiläisen Victorinoxin laadukkaat 
ja ergonomiset tomaatti- ja juuresveitset. Säilytät veitsiä kätevästi laudan 
takana piilossa ja löydät ne aina helposti. 



Piilo Leikkuulauta
materiaali: käsittelemätön tervaleppä
koko: 350 x 250 x 25 mm
Victorinox-veitsi musta, tomaattiveitsi terä 11 cm (sa-
halaitainen). Victorinox-veitsi musta, kuorimaveitsi 
terä 10 cm.
Pakattu pahvirasiaan (postitettava). Mukana 
käyttöohjeet.Piilo-leikkuulaudan on suunnitellut 
muotoilija Ari Kostamo ja laudat valmistetaan 
Halikossa.

UUTUUS
2019



Herkkusetti 1
Marjaglögi, Murena Maku
Kalkkunan Kaveri -mustaherukkahyytelö, Murena Maku
Pakkasen Puraisu -pihlajanmarjahyytelö, Murena Maku
Tuotteet on valmistettu Salossa paikallisilla pientuottajilla 
kotimaisista raaka-aineista.
Gluteeniton • Vegaaninen • Maidoton

Herkkusetti 2
Suomalainen vaalea omena-karviaisglögi, Murena Maku
Kinkkusinappi, Murena Maku Lupaus Lihalle -hyytelö, Murena Maku
BLUSH - suklaakuorrutettu vadelmamanteli, Heavenly by Schöttinger

2100
minimimäärä 10 kpl

2500
minimimäärä 10 kpl



JOUlUn MaUKKaiMMat PaKetit.

Murena herkkusetti 3
Talven Tervehdys -kahvi, Murena Maku

Punainen marjaglögi, Murena Maku 
VAIN - suklaakuorrutettu manteli, Heavenly by Schöttinger

Lakan Lumo -juustohillo, Murena Maku
Suolakeksi, Nicolas Vahe

Lupaus Lihalle -hyytelö, Murena Maku

4100
minimimäärä 10 kpl



Kaari tuiKKu Mini
 jokaiseen kotiin, mökkiin, veneeseen ja asuntovaunuun soveltuva pitkävartinen yleissytytin.
Uudelleenladattava, liekitön ja sähkökäyttöinen KAARI TUIKKU Mini tuottaa tehokkaan 
1100-asteisen plasmakaaren, joka sytyttää kynttilät, takkapuut tai grillihiilet kädenkäänteessä. 
KAARI TUIKKU Mini toimii heti myös sateessa, myrskytuulessa ja pakkasessa.
Täysmetallinen runko ja frosted efektimaalaus tuo luksusta sytyttämiseen.
KAARI TUIKKU Mini on suomalainen designtuote. 

2200
minimimäärä 10 kpl



Kaari LOiMu X2
eränkävijän, veneilijän ja mökkeilijän valinta, kun sytytintä tarvitaan vaativiin käyttöolosuhteisiin.
KAARI LOIMU X2 Plasmasytytin tuottaa tehokkaan ja tuulessa sammumattoman 
kaksoisplasmakaaren. Sytyttimen teleskooppivarsi antaa sytyttämiselle lisää ulottuvuutta 
tarpeen niin vaatiessa ja kaksitehoinen LED-valaisin valaisee lähiympäristönsä tehokkaasti.
KAARI LOIMU X2 on suomalainen designtuote. 

tYYliKKÄÄt UUtUUDet.

UUTUUS
2019

3200
minimimäärä 10 kpl



Clifton kassi/pukupussi
Nerokas pukupussi! Pakkaa pukupussiin kauluspaidat, puvut, jakkupuvut 
ja muut juhlavaatteet. Pukupussin voi taittaa kiinni myös kantolaukuksi. 
Kivipesty puuvillakangas ja tekonahkaiset yksityiskohdat tekevät laukusta 
ajattoman matkakumppanin. Yksityiskohdat aina vetoketjusta vuoriin 
ovat harkittuja. Muotoilussa yhdistyvät käyttömukavuus ja estetiikka. 
Pukupussissa on lisäksi pienempi tasku pitkällä sivulla.  Neljä eri väriä.

6500
minimimäärä 10 kpl





CODE18 ParKa
Code18 –parkatakki on monikäyttöinen ja tyylikäs unisex -parkatakki, joka pitää taatusti sinut lämpimänä.
Pidempi helma tekee takista soveltuvamman kaupunkiin ja normaalitalveen. Takin pinta on mattainen, joka tekee
tuotteesta tyylikkään ja miellyttävän. Takki on läpitikattu. Päävetoketju on kahteen suuntaan toimiva. YKK-vetoketjut.
Tuulilista vetoketjussa. Säädettävä ja kiinteä huppu. Kaksi vetoketjullista etutaskua sekä yksi napoleon-tasku.
Resorit hihansuissa lisäävät mukavuutta ja pitävät lämpöä. Vyötäröllä kiristysnyöri. Hupussa irrotettava karvareunus.
Parkatakki soveltuu talven viimoihin ja tuiskuihin.
Materiaali: 85 % polyesteri, 15 % puuvilla. Vuori: 100 % polyesteri, täyte: 100 % polyesteri.
Väri: musta. Koot: XXS–3XL.

Code18 –parkatakki on monikäyttöinen ja tyylikäs unisex -parkatakki, joka pitää taatusti sinut lämpimänä. 
Pidempi helma tekee takista soveltuvamman kaupunkiin ja normaalitalveen. Takin pinta on mattainen, joka tekee 

tuotteesta tyylikkään ja miellyttävän. Takki on läpitikattu. Päävetoketju on kahteen suuntaan toimiva. YKK-vetoketjut. 
Tuulilista vetoketjussa. Säädettävä ja kiinteä huppu. Kaksi vetoketjullista etutaskua sekä yksi napoleon-tasku. 

Resorit hihansuissa lisäävät mukavuutta ja pitävät lämpöä. Vyötäröllä kiristysnyöri. Hupussa irrotettava karvareunus. 
Parkatakki soveltuu talven viimoihin ja tuiskuihin.

Materiaali: 85 % polyesteri, 15 % puuvilla. Vuori: 100 % polyesteri, täyte: 100 % polyesteri.
Väri: 990 musta. Koot: XXS–3XL

Lämmittävät taskut.

Lämpöä eristäviä ominaisuuksia.

Suunniteltu Suomessa.

Irrotettava karvareunus ja kiinteä huppu.

PARKATAKKI
C O D E  1 8  -  I M P U L S E  F O R  A  N E W  S T Y L E 

Parkatakista löytyy
tarkkaan harkkittuja
ykstyiskohtia.

Takista löytyy irrotettava karvareunus, jonka 
saat halutessasi helposti pois tai takaisin 
näkyville. Kiinteä ja säädettävä huppu.

Code18 –parkatakki on monikäyttöinen ja tyylikäs unisex -parkatakki, joka pitää taatusti sinut lämpimänä. 
Pidempi helma tekee takista soveltuvamman kaupunkiin ja normaalitalveen. Takin pinta on mattainen, joka tekee 

tuotteesta tyylikkään ja miellyttävän. Takki on läpitikattu. Päävetoketju on kahteen suuntaan toimiva. YKK-vetoketjut. 
Tuulilista vetoketjussa. Säädettävä ja kiinteä huppu. Kaksi vetoketjullista etutaskua sekä yksi napoleon-tasku. 

Resorit hihansuissa lisäävät mukavuutta ja pitävät lämpöä. Vyötäröllä kiristysnyöri. Hupussa irrotettava karvareunus. 
Parkatakki soveltuu talven viimoihin ja tuiskuihin.

Materiaali: 85 % polyesteri, 15 % puuvilla. Vuori: 100 % polyesteri, täyte: 100 % polyesteri.
Väri: 990 musta. Koot: XXS–3XL

Lämmittävät taskut.

Lämpöä eristäviä ominaisuuksia.

Suunniteltu Suomessa.

Irrotettava karvareunus ja kiinteä huppu.

PARKATAKKI
C O D E  1 8  -  I M P U L S E  F O R  A  N E W  S T Y L E 

Parkatakista löytyy
tarkkaan harkkittuja
ykstyiskohtia.

Takista löytyy irrotettava karvareunus, jonka 
saat halutessasi helposti pois tai takaisin 
näkyville. Kiinteä ja säädettävä huppu.

Määrä 10 kpl 25 kpl  50 kpl
Hinta 159€ 145€ 135€

  

Code18 –parkatakki on monikäyttöinen ja tyylikäs unisex -parkatakki, joka pitää taatusti sinut lämpimänä. 
Pidempi helma tekee takista soveltuvamman kaupunkiin ja normaalitalveen. Takin pinta on mattainen, joka tekee 

tuotteesta tyylikkään ja miellyttävän. Takki on läpitikattu. Päävetoketju on kahteen suuntaan toimiva. YKK-vetoketjut. 
Tuulilista vetoketjussa. Säädettävä ja kiinteä huppu. Kaksi vetoketjullista etutaskua sekä yksi napoleon-tasku. 

Resorit hihansuissa lisäävät mukavuutta ja pitävät lämpöä. Vyötäröllä kiristysnyöri. Hupussa irrotettava karvareunus. 
Parkatakki soveltuu talven viimoihin ja tuiskuihin.

Materiaali: 85 % polyesteri, 15 % puuvilla. Vuori: 100 % polyesteri, täyte: 100 % polyesteri.
Väri: 990 musta. Koot: XXS–3XL

Lämmittävät taskut.

Lämpöä eristäviä ominaisuuksia.

Suunniteltu Suomessa.

Irrotettava karvareunus ja kiinteä huppu.

PARKATAKKI
C O D E  1 8  -  I M P U L S E  F O R  A  N E W  S T Y L E 

Parkatakista löytyy
tarkkaan harkkittuja
ykstyiskohtia.

Takista löytyy irrotettava karvareunus, jonka 
saat halutessasi helposti pois tai takaisin 
näkyville. Kiinteä ja säädettävä huppu.

UUTUUS
2019

Edessäsi ei ole pelkästään tarkkaan valituista materiaaleista ja elementeistä 
valmistetut tuotteet. Sillä tuotteiden takana seisoo ryhmä nuoria suomalaisia 

ammattilaisia, jotka vuosien kokemuksella rakensivat ne. 

Yhdistimme edeltäjiemme parhaita oivalluksia, nykyaikaisia trendejä ja 
suosituimpia yksityiskohtia. Jokaisella tuotteella on oma tarinansa ja 

olemme erityisen ylpeitä saadessamme esitellä teille uutta

Code18 -mallistoa!

C O D E  1 8  -  I M P U L S E  F O R  A  N E W  S T Y L E

D E S I G N E D   I N   F I N L A N D

16900
minimimäärä 5 kpl



Pehmeä ja sileä.

Ympäristöystävällinen. (DuPont Sorona)

Suunniteltu Suomessa.

Helppohoitoinen.

Tutustu tarkemmin 
uniikkiin ja laadukkaa-
seen kevyttoppatakkiin. 

Tarkkaan harkitut yksityiskohdat 
tuotteissa antavat viimeistellyn ulkoasun. 
Takista löytyy piilohuppu, jonka saat 
halutessasi helposti esille tai takaisin piiloon. 

Valitsimme Code18 takkiin kaikki parhaat elementit, jotka toivoimme kevyttoppatakilta. Päällipinnaksi halusimme 
nylonin, joka on materiaalina pehmeä, sileä ja kestää sääolosuhteita paremmin kuin perinteinen polyesteri. Pinta on 
myös mattainen, joka tekee tuotteesta tyylikkään ja miellyttävän. Täytteenä on DuPont Sorona, joka on valmistettu 

uusiutuvasta luonnonmateriaalista. Se on myös erinomainen materiaali pitämään lämpöä. Takissa on kolme 
vetoketjullista etutaskua, vetoketjukiinnitys sekä joustava helma ja hihansuut. Kevyttoppakin helmassa on heijastava 
logomerkki sekä taskuissa heijastavat vetimet. YKK-vetoketju edessä ja sivuilla. Takista löytyy piilohuppu, jonka saat 

halutessasi helposti esille tai takaisin piiloon. Voit myös pakata takin pieneen tilaan sen vasempaan taskuun ja 
kuljettaa mukana mihin vain. Takki on kevyt ja ohut, mutta silti lämmin ja täydellinen vaihtoehto joka tilanteeseen. 

Malli on ajaton ja on helppo yhdistää minkä tahansa asun kanssa. 

Materiaali: 100 % nylon, vuori: 100 % polyesteri, täyte: DuPont Sorona. 
Väri: 990 musta. Koot: S–4XL / XS–XXL

KEVYTTOPPATAKKI
C O D E  1 8  -  I M P U L S E  F O R  A  N E W  S T Y L E 

CODE18 KEVYttOPPataKKi
Valitsimme Code18 takkiin kaikki parhaat elementit, jotka toivoimme kevyttoppatakilta. 
Päällipinnaksi halusimme nylonin, joka on materiaalina pehmeä, sileä ja kestää sääolosuhteita 
paremmin kuin perinteinen polyesteri. Pinta on myös mattainen, joka tekee tuotteesta 
tyylikkään ja miellyttävän. Täytteenä on DuPont Sorona, joka on valmistettu uusiutuvasta 
luonnonmateriaalista. Se on myös erinomainen materiaali pitämään lämpöä. Takissa on kolme  
vetoketjullista etutaskua, vetoketjukiinnitys sekä joustava helma ja hihansuut. Kevyttoppakin 
taskuissa heijastavat vetimet. YKK-vetoketju edessä ja sivuilla. 
Materiaali: 100 % nylon, vuori: 100 % polyesteri, täyte: DuPont Sorona.
Väri: musta. Koot: Miesten  S–4XL. Naisten XS–XXL.

Code18 –parkatakki on monikäyttöinen ja tyylikäs unisex -parkatakki, joka pitää taatusti sinut lämpimänä. 
Pidempi helma tekee takista soveltuvamman kaupunkiin ja normaalitalveen. Takin pinta on mattainen, joka tekee 

tuotteesta tyylikkään ja miellyttävän. Takki on läpitikattu. Päävetoketju on kahteen suuntaan toimiva. YKK-vetoketjut. 
Tuulilista vetoketjussa. Säädettävä ja kiinteä huppu. Kaksi vetoketjullista etutaskua sekä yksi napoleon-tasku. 

Resorit hihansuissa lisäävät mukavuutta ja pitävät lämpöä. Vyötäröllä kiristysnyöri. Hupussa irrotettava karvareunus. 
Parkatakki soveltuu talven viimoihin ja tuiskuihin.

Materiaali: 85 % polyesteri, 15 % puuvilla. Vuori: 100 % polyesteri, täyte: 100 % polyesteri.
Väri: 990 musta. Koot: XXS–3XL

Lämmittävät taskut.

Lämpöä eristäviä ominaisuuksia.

Suunniteltu Suomessa.

Irrotettava karvareunus ja kiinteä huppu.

PARKATAKKI
C O D E  1 8  -  I M P U L S E  F O R  A  N E W  S T Y L E 

Parkatakista löytyy
tarkkaan harkkittuja
ykstyiskohtia.

Takista löytyy irrotettava karvareunus, jonka 
saat halutessasi helposti pois tai takaisin 
näkyville. Kiinteä ja säädettävä huppu.

Määrä 50 kpl 100 kpl  250 kpl
Hinta 70€ 65€ 59€
 
  

Pehmeä ja sileä.

Ympäristöystävällinen. (DuPont Sorona)

Suunniteltu Suomessa.

Helppohoitoinen.

Tutustu tarkemmin 
uniikkiin ja laadukkaa-
seen kevyttoppatakkiin. 

Tarkkaan harkitut yksityiskohdat 
tuotteissa antavat viimeistellyn ulkoasun. 
Takista löytyy piilohuppu, jonka saat 
halutessasi helposti esille tai takaisin piiloon. 

Valitsimme Code18 takkiin kaikki parhaat elementit, jotka toivoimme kevyttoppatakilta. Päällipinnaksi halusimme 
nylonin, joka on materiaalina pehmeä, sileä ja kestää sääolosuhteita paremmin kuin perinteinen polyesteri. Pinta on 
myös mattainen, joka tekee tuotteesta tyylikkään ja miellyttävän. Täytteenä on DuPont Sorona, joka on valmistettu 

uusiutuvasta luonnonmateriaalista. Se on myös erinomainen materiaali pitämään lämpöä. Takissa on kolme 
vetoketjullista etutaskua, vetoketjukiinnitys sekä joustava helma ja hihansuut. Kevyttoppakin helmassa on heijastava 
logomerkki sekä taskuissa heijastavat vetimet. YKK-vetoketju edessä ja sivuilla. Takista löytyy piilohuppu, jonka saat 

halutessasi helposti esille tai takaisin piiloon. Voit myös pakata takin pieneen tilaan sen vasempaan taskuun ja 
kuljettaa mukana mihin vain. Takki on kevyt ja ohut, mutta silti lämmin ja täydellinen vaihtoehto joka tilanteeseen. 

Malli on ajaton ja on helppo yhdistää minkä tahansa asun kanssa. 

Materiaali: 100 % nylon, vuori: 100 % polyesteri, täyte: DuPont Sorona. 
Väri: 990 musta. Koot: S–4XL / XS–XXL

KEVYTTOPPATAKKI
C O D E  1 8  -  I M P U L S E  F O R  A  N E W  S T Y L E 

Pehmeä ja sileä.

Ympäristöystävällinen. (DuPont Sorona)

Suunniteltu Suomessa.

Helppohoitoinen.

Tutustu tarkemmin 
uniikkiin ja laadukkaa-
seen kevyttoppatakkiin. 

Tarkkaan harkitut yksityiskohdat 
tuotteissa antavat viimeistellyn ulkoasun. 
Takista löytyy piilohuppu, jonka saat 
halutessasi helposti esille tai takaisin piiloon. 

Valitsimme Code18 takkiin kaikki parhaat elementit, jotka toivoimme kevyttoppatakilta. Päällipinnaksi halusimme 
nylonin, joka on materiaalina pehmeä, sileä ja kestää sääolosuhteita paremmin kuin perinteinen polyesteri. Pinta on 
myös mattainen, joka tekee tuotteesta tyylikkään ja miellyttävän. Täytteenä on DuPont Sorona, joka on valmistettu 

uusiutuvasta luonnonmateriaalista. Se on myös erinomainen materiaali pitämään lämpöä. Takissa on kolme 
vetoketjullista etutaskua, vetoketjukiinnitys sekä joustava helma ja hihansuut. Kevyttoppakin helmassa on heijastava 
logomerkki sekä taskuissa heijastavat vetimet. YKK-vetoketju edessä ja sivuilla. Takista löytyy piilohuppu, jonka saat 

halutessasi helposti esille tai takaisin piiloon. Voit myös pakata takin pieneen tilaan sen vasempaan taskuun ja 
kuljettaa mukana mihin vain. Takki on kevyt ja ohut, mutta silti lämmin ja täydellinen vaihtoehto joka tilanteeseen. 

Malli on ajaton ja on helppo yhdistää minkä tahansa asun kanssa. 

Materiaali: 100 % nylon, vuori: 100 % polyesteri, täyte: DuPont Sorona. 
Väri: 990 musta. Koot: S–4XL / XS–XXL

KEVYTTOPPATAKKI
C O D E  1 8  -  I M P U L S E  F O R  A  N E W  S T Y L E 

Edessäsi ei ole pelkästään tarkkaan valituista materiaaleista ja elementeistä 
valmistetut tuotteet. Sillä tuotteiden takana seisoo ryhmä nuoria suomalaisia 

ammattilaisia, jotka vuosien kokemuksella rakensivat ne. 

Yhdistimme edeltäjiemme parhaita oivalluksia, nykyaikaisia trendejä ja 
suosituimpia yksityiskohtia. Jokaisella tuotteella on oma tarinansa ja 

olemme erityisen ylpeitä saadessamme esitellä teille uutta

Code18 -mallistoa!

C O D E  1 8  -  I M P U L S E  F O R  A  N E W  S T Y L E

D E S I G N E D   I N   F I N L A N D

7900
minimimäärä 5 kpl



Sherpapeitto Plume
Suomalaista designia ylellisen pehmeässä 
sherpapeitossa. Erinomainen tuote lahjakauteen. 
Laadukasta koralli-fleecea näyttävässä 
lahjapakkauksessa.  Iso koko 126cm x 180cm
Sävy valkoinen/harmaa.

JOUlUn PeHMeiMMÄt PaKetit.

3900
minimimäärä 10 kpl



College kylpytakki
Tämä uniikki kylpytakki on valmistettu ihanan pehmestä college 
materiaalista. Kylpytakki on kevyt ja erittäin mukava päällä. 
Modernit tehosteet molemmissa taskuissa ja hihansuissa.
Varoitus! Kun kerran puet kylpytakin päällesi, et halua enää 
riisua sitä! Värit: valkoinen, harmaa ja grafiitin harmaa.
Koot: S/M, L/XL, XXL.

4900
minimimäärä 10 kpl

UUTUUS
2019



26500
minimimäärä 5 kpl



SuuntO 5 urHEiLuKELLO
Tuhansia kertoja toistuva sykli: yksi askel, yksi veto, yksi 
poljinkierros. Uppoudut rytmiin.
Maailma ympärilläsi häviää. Suunto 5 on tehty näitä 
hetkiä varten. Se on suunniteltu toimimaan kanssasi 
oman rytmisi mukaan.

Suunto 5 tarjoaa pitkän akun keston kompaktissa GPS-
kellossa, joka on täynnä erilaisia urheiluominaisuuksia, 
joiden avulla voit seurata harjoituksiasi ja edistymistäsi. 
Kello seuraa myös aktiivisuuttasi vuorokauden ympäri, 
mukaan lukien askelia, kaloreita sekä rasitus- ja 
lepotilaasi. Tällä tavoin voit varmistaa, että olet 
palautunut ja valmis seuraavaan harjoitukseen.



CraFt tranSit rEPPu 25L
Käytännöllinen reppu jokapäiväiseen käyttöön. Kaksi päätaskua, joista toisessa pehmuste 
tietokoneelle/tabletille. Ulkopuolella vetoketjullinen puhelintasku sekä sivutaskut 
juomapulloille tai muulle pientavaralle. 100 % polyesteri, polyuretaani pinnoitteella
Mitat: 26x17x44cm

4500
minimimäärä 10 kpl



CraFt nEw training Bag 35L
Keskikokoinen treenikassi, jossa useita taskuja tarvikkeille ja vaatteille. Viisi taskua. 
Verkkoneulostasku vesipullolle.

3900
minimimäärä 10 kpl



CLiquE CuStEr
Kevyesti topattu fleece-takki, jossa heijastava printti edessä ja takana. Kaksi vetoketjullista 
sivutaskua. Vetoketjullinen piilotasku hihassa, 2 sisätaskua ja hihansuissa peukaloreiät. 
Kätevä ratkaisu kuulokkeille.

Miesten koot XS-3XL , naisten XS-3XL

Heijastava kevyt toppafleece.

8900
minimimäärä 10 kpl



1990
minimimäärä 25 kpl

HEijaStaVa rEPPu
Heijastavasta materiaalista valmistettu reppu. 
Suuri pinnoittamaton alue painatusta varten. 
600D polyesteriä + heijastava PU-pinnoite. 
Heijastusindeksi: 250.
Koko: 29x18x42 cm, 21 litraa.



promopaja.fi

Sähköpostit:  etunimi.sukunimi@promopaja.fi      www.promopaja.fi 
Esitteen kaikki hinnat alv0% kappalehintoja, jos ei erikseen mainittu. Mahdolliset painatus- ja aloituskulut lisätään hintaan.

SaLO
Joensuunkatu 5
24100 SALO

Juha Sairanen
+358440535455

Rauno Kokko
+358405136932

turKu
Matinkatu 2
20810 TURKU

Tanja Lujala
+358405770185

 

 

SEinÄjOKi
Timo Passinen
+358503853104

SOMErO / HELSinKi
Lummetie 7
31400 SOMERO

Jussi Tapio
+358405034679


