Lahjavinkit

Tähdet pienet tuikahtaa,
meiltä huolet poistaa.
Revontulet hulmuaa,
valo meille loistaa.
Tähdet maata katselee,
loimu yötä valaisee,
meille uuden riemun suo,
lämmön sinullekin tuo.
Z. Topeliusta mukaillen

Hinnat ovat suositushintoja ilman merkkauksia, alv 0 %.
Hinnat sisältävät tuotteisiin sopivat pakkaukset.

15,80 €
1. Mittakupillisen säilytyspurkin
kannen kupissa on mittaasteikko muun muassa
riisille. Mitta-asteikon avulla
saat valmistettua juuri sopivan
kokoisen annoksen. Kimaltava
juuttikassi viimeistelee lahjan.

56,00 €
2. Herkkä ja kaunis Amazonin
Lilja ihastuttaa tarjottimessa,
lautasliinoissa ja keittiöpyyhkeessä. Kuosi on Jukka Rintalan tuotantoa. Tarjotin on konepesunkestävää koivuvaneria ja
sille sekä keittiöpyyhkeelle on
myönnetty Avainlippu-merkki.

60,70 €
3. Johanna Oraksen
teos Magical World of Still Life
muistuttaa talven aistikkaasta
tunnelmasta. Teetimme teoksen
pohjalta ihastuttavan lahjasetin,
johon kuuluu tarjotin, keittiöpyyhe
sekä sieniliina. Tarjotin on konepesunkestävää koivuvaneria.
Tämän setin kaikille tuotteille on
myönnetty Avainlippu-merkki.

Pakkaus tarjottimelle.
Koko S: 36 x 36 x 2 cm
Koko M: 41 x 41 x 2,9 cm
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1. BR2910 Mittakupillinen säilytyspurkki, tilavuus 1,3 litraa (12,10 €), W433 Kimaltava juutti pullokassi, koko: 12 x 35 x 11 cm (3,70 €) 2. JRTA0001 Tarjotin, Ø 35 cm (31,50 €),
JR835 Keittiöpyyhe, koko: 65 x 45 cm (17,80 €), JRD002 Lautasliina, 33 x 33 cm (3 €), 9907MPI Musta pyöreäikkunallinen lahjapakkaus, Koko S: 36 x 36 x 2 cm (3,70 €)

3. JOTA0003 Tarjotin, Ø 40 cm (35,00 €), JO835 Keittiöpyyhe, 50 % pellavaa, 50 % puuvillaa, koko: 67 x 45 cm (17,80 €), JO836 Sieniliina, koko: 20 x 17 cm (3,90 €),
9907MPI Musta pyöreäikkunallinen lahjapakkaus, Koko M: 41 x 41 x 2,9 cm (4 €)

35 €

Black Tan Denim

Black Denim

Indigo Brown Denim

Indigo Denim

5. Klassisesti muotoiltu
taskullinen essu on joka
kokille sopiva vaihtoehto.
Johanna Oraksen
Magical World of Still Life keittiöpyyhe on tyylikäs
kaveri keittiöaskareisiin.

32,30 €
4. Division-essu suojaa keittiössä ahkeroivaa kokkia. Vahapinta hylkii vettä sekä likaa ja se on helppo
pyyhkiä puhtaaksi. Keinonahkaiset solmimisnauhat ja
niskanauha tekevät essusta rouhean tyylikkään.

17,30 €
6. Ylellisesti kimaltavaan
juuttikassiin on ilo pakata
lahjat. Sujauta kassiin
Brabantian kätevä
kahvipurkki ja
suosikkikahvisi niin
lahja on valmis.
(Hinta ei sisällä kahvia.)
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4. PR136 Division essu (29,60 €), 9907MI Musta ikkunallinen lahjapakkaus, koko M: 33 x 24,2 x 5 cm (2,70 €)

5. PR154 Taskullinen essu (14,50 €), JO835 Keittiöpyyhe, koko: 65 x 45 cm (17,80 €), 9907MI Musta ikkunallinen lahjapakkaus, koko M: 33 x 24,2 x 5 cm (2,70 €)
6. BR423628 Kahvi-/säilytyspurkki magneettisella mittalusikalla, tilavuus 1,4 litraa (13,60 €), W431 Kimaltava mini juuttikassi 6 litraa, koko: 26 x 22 x 14 cm (3,70 €)

45 €

Snowflake

Winter

10. Onni on oma huopa.
Suureen huopaan kääriytyminen on paras tapa
suojautua talvea vastaan.
Ihanan pehmoinen
Onni-huopa on 60%
puuvillaa ja 40 % akryyliä.

25,30 €
8. Holebrookin pehmoiset ja lämpimät sukat
ovat myös ilo silmälle.
Sukat ovat 50 % villaa,
40 % akryyliä ja 10 %
polyamidia.Koot: 36-40
ja 41-45.

53,20 €
7. Holly-pussilakanasetti on
100 % puuvillasatiinia.
Kaunis ornamenttikuvio luo
makuuhuoneeseen ylellistä
tunnelmaa.

28,50 €
9. Hellyyttävä pehmoporo on
ihanan halattava ystävä. Se
soveltuu brodeerattavaksi tai
sublimoitavaksi. Sujauta tämä
punanenäinen kaveri punaiseen
puuvillakassiin ja anna lahjaksi.
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7. 753 Holly-pussilakanasetti, pussilakanan koko: 150 x 210 cm, tyynyliinan koko: 50 x 60 cm (53,20 €) 8. HB864717 Winter-sukat (23 €) tai HB864716 Snowflake-sukat
(23,00 €), 9907PA Paperikassi punainen, koko L: 27 x 15 x 10 cm (2,30 €) 9. MM560 Poro, korkeus 46 cm, (26,20 €), W101 Pitkäkahvainen promo puuvillakassi 10 l, koko: 42 x
38 cm (2,30 €)

10. 752 Onni-kudottu puuvillahuopa, koko: 150 x 200 cm (41,70 €), 9907MI Musta ikkunallinen lahjapakkaus, koko L: 49 x 31 x 9,7 cm (3,30 €)

28,10 €
13. Puuvillafroteisilla
Tähti-pyyhkeillä luot iloista
pilkettä kylpyhuoneeseen.

26,80 €
11. Tyylikäs Raita-laudeliina ja
Rento Lapinmarja-löylytuoksu
tuovat saunaan kotoisaa
tunnelmaa.

15,10 €
12. Luomuvehnällä täytetty
vehnätyyny rentouttaa ja
lämmittää. Sopii väsyneille
ja kipeille lihaksille.
Koko: 50 x 13 x 2 cm
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11. 763R Raita-laudeliina, koko: 52 x 153 cm (19,80 €), RE2794 Rento löylytuoksu Lapinmarja, 10 ml (4,50 €), 9907MI Musta ikkunallinen lahjapakkaus: koko S: 31 x 20 x 2,5 cm
( 2,50 €) 12. 767 Koivu -pellava vehnätyyny, 70 % pellavaa, 30 % puuvillaa (13 €), 9907PA Paperikassi, koko S: 18 x 17 x 9 cm (2,10 €) 13. 760 Tähti-pyyhe, koko: 50 x 100 cm
(6,80/9 €), 761 Tähti-pyyhe, koko: 70 x140 cm (13,40/17,40 €), 9907RI Ruskea ikkunallinen lahjapakkaus, koko: 33,2 x 26,5 x 8,7 cm (1,70 €)

16,90 €
15. Keinonahkaisessa
NuHide-toilettilaukussa on
vintagetyyliset metalliosat ja
tyylikäs raidallinen vuori.

86,20 €
14. Usva-sarjan tuotteet huokuvat rentoa tunnelmaa. Hupullista
kylpytakkia sekä pyyhettä löytyy
kahdessa meleeratussa värissä:
navy ja harmaa.

22,30 €
16. Pirteä limenvärinen
Magni-toilettilaukku on
käytännöllinen lahja.

40,70 € €
17. Jukka Rintalan
suunnittelemista Viuhkakuosisista tuotteista saa
koottua upeita lahjoja.
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14. 715 Usva meleerattu hupullinen kylpytakki (62,10/66,90 €), 725 Usva meleerattu kylpypyyhe, koko: 70 x 140 cm (16 €), 9907MI Musta ikkunallinen lahjapakkaus,
koko L: 49 x 31 x 9,7 cm (3,30 €)

15. QD879 NuHide-toilettilaukku, koko: 13 x 26 x 11 cm (14,60 €), 9907PA Paperikassi, koko L: 27 x 15 x 10 cm (2,30 €) 16. HH79462 Magni-toilettilaukku, koko: 15 x 25 cm
(20 €), 9907PA Paperikassi, koko L: 27 x 15 x 10 cm (2,30 €) 17. JR825 Viuhka-toilettipussi (23,40), JR7015 Viuhka-käsipyyhe (10,80), RE2067 Rento löylytuoksu 400 ml (3,80),
9907MI Musta ikkunallinen lahjapakkaus, koko M: 33 x 24,2 x 5 cm (2,70 €)

76,70 €
18. Hyvin istuva Aspen
-neulosfleece lämmittää
ihanasti tuulessa ja tuiskussa.

11,80 €
20. Anna lahjansaajan näkyä.
Heijastava pipo
on lahja, joka
kertoo, että välität.

53,60 €
19. NuHide-viikonloppulaukku
on klassisesti muotoiltu
business-tyylinen kassi.

144,50 €
22. Crew Midlayer
-takki on ajaton
klassikko.

95,50 €
23. Merinovillainen
Sofie-poncho on
monikäyttöinen,
helppo ja ennen
kaikkea tyylikäs
lahja.

15,80 €
21. Vuorellinen pipo ja
kudottu huivi ovat varma
valinta kylmiin talvipäiviin.
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18. T9615 Aspen-neulosfleece (74 €), 9907HI Harmaa ikkunallinen lahjapakkaus, koko: 33,2 x 26,5 x 8,7 cm (2,70 €) 19. QD878 NuHide-viikonloppulaukku, koko: 56 x 28 x 29 cm
(53,60 €) 20. B407 Heijastava pipo (9,70 €), 9907PA Paperikassi, koko S: 18 x 17 x 9 cm (2,10 €) 21. B447 Thinsulate-vuorellinen pipo (6,50 €), B470 Klassinen kudottu huivi,
pituus: 153-163 cm (7,20 €), 9907PA Paperikassi, koko S: 18 x 17 x 9 cm (2,10 €)

22. HH30253 Crew Midlayer -takki (141,20 €), 9907MI Musta ikkunallinen lahjapakkaus, koko L: 49 x 31 x 9,7 cm (3,30 €)
23. HB422437 Sofie-poncho (92,80 €), 9907MI Musta ikkunallinen lahjapakkaus, koko M: 33 x 24,2 x 5 cm (2,70 €)

46,90 €
24. Cocoon peilikiillotettu teräksinen makeiskulho on ylellisen
tyylikäs.
Leveys: 16 cm.

159 €
25. Cocoon-vaasi on upea
katseenvangitsija. Peilikiillotetusta
teräksestä valmistettua astiaa voit
käyttää niin shampanja-coolerina
kuin kukkavaasina. Cocoon on
tyylikäs yksityiskohta kotiin.
Leveys: 43 cm

39,90 €

79 €
27. Ginoo-salaattiottimien
linjakas muotokieli hivelee silmää.
Varsissa magneetit, joiden avulla
osat voidaan hauskasti yhdistää.
Materiaali on ruostumatonta
terästä. Koko: 27 cm

28. Wave-juustoveitset tuovat
pöytään ylellistä tunnelmaa. Juustoveitset on pakattu tyylikkääseen
puurasiaan.

89 €
89 €
26. Fontaine-tarjoiluastia kauniilla
lasivaasilla on juhlapöydän helmi.
Korkeus: 24,5 cm

19,90 €
30. Wave-voiveitset tuovat luksusta arkeen ja juhlaan. Kaunislinjaiset teräksiset veitset ovat
käytännöllinen lahja jokaiseen
kotiin. Veitset on pakattu kauniiseen mustaan puurasiaan.

29. Ruostumattomasta teräksestä
valmistetussa Cascara-pähkinäkulhossa tarjoilet pähkinät
näyttävästi. Kuoret katoavat keskellä olevasta reiästä. Tyhjennys
on helppoa irrotettavan yläosan
ansiosta. Koko: Ø 22 cm.
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24. 108002 Cocoon-makeiskulho (46,90 €) 25. 129008 Cocoon-Shampanjacooleri/kukkavaasi (159 €) 26. 129012 Fontaine-tarjouluastia maljakolla (89 €)

27. 189004 Ginoo-salaattiottimet (79 €) 28. 189001 Wave-juustoveitset (39,90 €) 29. 123149 Cascara-pähkinäkulho (89 €) 30. 189008 Wave-voiveitset (19,90 €)

49,90 €

99 €

35. Giorgio-kenkienkiillotussetti
on pakattu kätevään nahkaiseen
koteloon. Mukana kulkevien kenkienkiillotustarvikkeiden
avulla kengät pysyvät
aina hyvännäköisinä.

31. Burn-pöytätuli on kaunis
tunnelmallinen katseenvangitsija.
Voidaan täyttää lamppuöljyllä tai
parafiinilla.
Koko: Ø 20 x 13 cm

27,90 €
32. Cinderella kakkulapio on
hauska lahja. Magneettisen koron
saa irrotettua helposti.
Pituus: 21 cm

79 €
19,90 €
33. Angelo-suolasirottimella on
punainen irrotettava tonttulakki
päässä. Kukapa ei haluaisi pitää
käsissään tätä pientä enkeliä?
Korkeus: 7 cm

36. Bow-kynttilänjalka on kaunis
lahja. Magneettiset osat kiinnittyvät toisiinsa ja voit luoda paloista
näyttäviä kokonaisuuksia.
Kolmen kynttilän setti 79 €
Kahden kynttilän setti 59 €

149 €
34. Näyttävä Margarethe-tarjoilulautanen ei jää keneltäkään huomaamatta. Suurikokoisen tarjoilulautasen pehmeästi kaareutuvat reunat
on taivutettu käsin jokainen kulho on uniikki!
Koko: Ø 52 x 18 cm

59 €

19,90 €
37. Vogelfrei-linnunruokintateline
on kaunis ja käytännöllinen pihapuussa tai parvekkeella. Sisälle
voit laittaa talipallon tai irtoruokaa.
Koko: 21 cm
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31. 123072 Burn-pöytätuli (99 €) 32. 195071 Cinderella-kakkulapio (27,90 €) 33. 273030 Angelo-suolasirotin (19,90 €) 34. 105002 Margarethe-vaasi (149 €)

35. 128091 Giorgio-kenkienhoitosetti (49,90 €) 36. 123125 Bow-kynttilänjalka (59/79 €) (59,00 €) 37. 258001 Vogelfrei linnunruokintateline (19,90 €)

