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Reward
& Inspire
Kätkätunturin kupeessa

Anna lahja ja tee hyvää

Lomalle omalla autolla

Vaateta tiimisi syksyyn

Lumoavaa kauneutta

Branding Your Future since 1978



Arvonta suoritetaan 
16.12.2021. 

Liity kanta-asiakkaaksemme 15.12.2021  
mennessä ja voit voittaa itsellesi Kiramin  
Original Breezy M -kylpypaljun (svh. 1995 €). 

Tilaa tuotteitamme
vähintään1250 euron
(alv 0 %) arvosta
31.10.2021 mennessä
ja saat kampanjaetuna
Arctic Lumo
Tapio -hupparin
(arvo 56,95 €,
sis ALV).

Äänestä esitteen parasta lahjaideaa 31.10.2021 mennessä 
ja olet mukana 200 kpl Eva Solo karahvin (svh 49,95 €) 
arvonnassa.

Eva Solon karahvi on funktionaalista 
kauneutta parhaimmillaan. Sen 
muoto on lainattu klassiselta maito-
pullolta, joka mahtuu juuri sopivasti 
jääkaapin oveen. Karahvissa on 
neopreenitakki, joka eristää hyvin 
lämpöä ja pitää juoman kylmänä 
pidempään (ks. sivu 55).

Äänestä parasta 
lahjaideaa
osoitteessa
www.aanesta.
mastermark.fi.

Tilaa ja saat

Äänestä ja voita

Syksyn 2021
kanta-asiakasedut

Liity ja voita

Varmista, että olet Mastermarkin 
kanta-asiakas. Näin pääset 
hyödyntämään kuvastomme 
etuhinnat ja lisäksi olet mukana 
Kirami-kylpypaljun arvonnassa.

Kanta-asiakkaana saat aina 
ensimmäisenä tiedon uusimmista 
trendeistä, liikelahjauutuuksista,
erikoistarjouksista  sekä arvonnoista, 
joissa voit voittaa upeita palkintoja. 
 
Palkintomme Kiramin Original Breezy -kylpypalju on 
hippusävytetyllä muovisella sisäaltaalla varustettu
helppohoitoisuuden perikuva. Tämä aikaa kestävä malli 
soveltuu jokaiseen käyttötarkoitukseen ja on poikkeuksetta 
perusvarma valinta. Breezy M soveltuu kokonsa puolesta 
keskivertoperheelle tai vaikkapa pienemmän ystäväporukan 
illanistujaisiin.

á 9 95 €

(norm. 12,75 €)

Etuhinta
kanta-asiakkaalle

Mastermark-klubiin liityt helposti osoitteessa 
www.mastermark.fi/klubi tai päivittämällä 
asiakasrekisteritietosi osoitteessa www.paivita.
mastermark.fi 
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http://www.aanesta.mastermark.fi.
http://www.aanesta.mastermark.fi.
http://www.mastermark.fi/klubi
http://www.paivita.mastermark.fi  
http://www.paivita.mastermark.fi  


Kanta-asiakkuus
kannattaa

 3Liity kanta-asiakkaaksi www.mastermark.fi/klubi.

Menestyksellistä syksyä toivottaen 
 

Lauri Honka, toimitusjohtaja 
 

Mastermark Oy

Haluamme auttaa teitä kannustamaan, palkitsemaan ja viestimään
juuri teidän kohderyhmällenne sopivilla logotuotteilla. Autamme teitä

logotuotevalikoiman suunnittelussa ja toteutuksessa, ja tarjoamme
teille täydellistä avaimet käteen -palvelua.

Olemme valinneet tähän kuvastoon lahjaideoita syksyn tapahtumiin,
asiakaskohtaamisiin sekä henkilökunnan ja asiakkaiden muistamiseksi.

Huomaa esimerkiksi upea Tapion Lumo Arctic -huppari (s.30) ja
Victorinox taittoveitsi leikkuulaudalla (s.73).

Huomaathan myös kanta-asiakkaillemme tarjoamamme huomattavat edut.
Kanta-asiakkaana olet mukana kaikissa arvonnoissamme ja samalla pääset

hyödyntämään kuvastomme houkuttelevat etuhinnat. Lisäksi saat aina
ensimmäisenä tiedon alan uusimmista trendeistä ja innovaatioista.

Haluankin kutsua sinut ja koko tiimisi Mastermarkin kanta-asiakkaaksi.
Kanta-asiakkaaksi liittyminen käy helposti osoitteessa www.mastermark.fi/klubi.

Haluamme kertoa teille myös merkittävästä yhteistyöstä kahden arvostetun
kumppanin, SPR:n ja World Visionin, kanssa. Kannamme sosiaalista vastuutamme

lahjoittamalla kuvaston Huomio-tuotteiden myynnistä 5 % Suomen punaiselle ristille
nuorten ja vanhusten auttamiseksi. Olemme myös mukana ilmastotalkoissa
lahjoittamalla 5 % kuvaston Saving the Planet -tuotteiden myynnistä Suomen

World Vision -järjestölle ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön.
Tehdään yhdessä maailmasta vähän parempi paikka.

http://www.mastermark.fi/klubi
http://www.mastermark.fi/klubi
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Saving the Planet Joulusauna
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Hyvinvointi

Huomio -tuotteet

Koti ja sisustus Autoilu

Kätkätunturin
kupeessa 10834

52  Ken Hom - Mestarilta mestarille | 72  Näin järjestät onnistuneen webinaarin
92  Klassikon synty  | 124  Lahjakortit | 126  Palkitse ja kannusta - henkilöstölahjat
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Victorinox — laatua 
vuodesta 1884

70

78
Työkalut

http://www.mastermark.fi/klubi


Luotettava 
kumppani

Mastermark on suomalainen perheyhtiö, 

joka ideoi ja toteuttaa tuotteita yritysten 

omalla logolla Suomessa ja maailmalla. 

Palvelemme asiakkaitamme yli

40 vuoden kokemuksella. 

Tavoite motivoi

Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme uusia
tapoja brändin vahvistamiseen, myynnin kasvat-
tamiseen sekä asiakkaiden ja henkilökunnan
motivoimiseen ja palkitsemiseen. Tarjoamme
asiakkaillemme kokonaisvaltaisia avaimet käteen
-palveluratkaisuja, jotka kattavat koko prosessin
malliston suunnittelusta aina lahjojen
perille viemiseen asti.
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 7Liity kanta-asiakkaaksi www.mastermark.fi/klubi.

Ammattilaisten tiimi

Olemme 100 hengen yritys, jonka vahvuutena 
on monipuolinen ja ammattitaitoinen henki-
lökunta. Saat meiltä henkilökohtaista palvelua 
suunnittelusta toteutukseen. Meillä palvelupro-
sessi on ketterä ja joustava, sillä saman katon 
alta löytyy tuotekehitys, markkinointi, graafinen 
suunnittelu, myynti, osto, tuotanto ja pakkaamo. 
Oma varastomme takaa nopeat toimitukset ja 
korkean laadun sekä vähentää asiakkaan oman 
varastoinnin tarvetta.

Vastuullinen toimija

Huolehdimme siitä, että tuotteemme ovat vas-
tuullisesti ja ekologisesti tuotettuja. Mastermark 
on amforin jäsen ja toimii eurooppalaisen so-
siaalisen laadunvalvonnan mallin ja YK:n me-
nettelysääntöjen mukaan. Vaatemallistoillamme 
on muun muassa Öko-Tex-sertifikaatti ja useissa 
tuotteissamme on käytetty kierrätettyjä materi-
aaleja. Lisäksi meillä on oma Saving the Planet 
-mallisto, josta löytyy useita ekologisia tuotteita.
Lisäksi Mastermarkin ympäristöjärjestelmä  on 
sertifioitu, josta osoituksena Mastermarkille 
myönnettiin ISO14001 -sertifikaatti. Master-
mark on aina halunnut panostaa toimintansa 
laatuun. Tästä osoituksena on jo aiemmin ser-
tifioitu ISO9001-johtamisjärjestelmä. Tämän 
rinnalla uusi sertifikaatti tukee Mastermar-
kin arvoja olla aidosti ympäristöystävällinen 
toimija. Tavoitteenamme on olla edelläkävijä 
vastuullisten ja ympäristönäkökulmat huo-
mioon ottavien tuotteiden ja palveluiden myy-
misessä suomalaisille yrityksille.

Tyytyväiset asiakkaat

Olemme sitoutuneet kehittämään palvelupro-
sessiamme ja seuraamme aktiivisesti asiakkai-
demme tyytyväisyyttä. Vuoden 2020 asiakastyy-
tyväisyystutkimuksen tuloksena saimme tietää, 
että vastanneista 97 % suosittelisi meitä, 98% oli 
tyytyväinen palveluumme ja 98 % vastanneista 
piti tuotteitamme laadukkaina. 

ISO 9001
ISO 14001

http://www.mastermark.fi/klubi


IPPAG (International Partnership for 
Premiums and Gifts) on vuonna 1965 
perustettu johtavien mainostuoteja-
kelijoiden ja tukkukauppiaiden muo-
dostama järjestö, jonka tavoite on 
auttaa jäseniään kasvamaan alalla.

IPPAGilla on joka maassa vain yksi 
edustajayritys, ja Suomea edustaa 
Mastermark. Jäsenyrityksiä on yh-
teensä jo 32 maassa. Jäsenyyden etu-
ja on muun muassa yhteinen, hyväksi 
todettu ja luotettava tavarantoimit-
tajaverkosto, yhteistyö muiden alan 
toimijoiden kanssa sekä hyvien käy-
tänteiden ja tietotaidon jakaminen. 
Yhteistyön ansiosta jäsenyritykset 
saavat kokonaisvaltaisen näkemyksen 
maailmanlaajuisista tuotetrendeistä 
ja suuntauksista. IPPAG kantaa myös 

Prominate tarjoaa
globaalit palvelut

Mastermark on Prominaten, globaale-
ja logotuoteratkaisuja tuottavan yri-
tyksen, perustajaosakas ja virallinen 
edustaja Suomessa. Prominatella on 
yli 70 toimistoa ja 40 jakelukeskusta 
ympäri maailmaa ja se työllistää yli 
2100 henkilöä. Prominate-yritykset 
palvelevat yhdessä kansainvälisiä 
yrityksiä globaalisti ja paikallisesti 
varmistaen tehokkaan ja turvallisen 
hankintaketjun sekä tuottaen säästöä 
globaaleissa hankinnoissa. 

Yhteistyöllä
paremmaksi

vastuuta toiminnastaan, ja jäsenyri-
tykset ovatkin sitoutuneet edistä-
mään toimintansa kestävyyttä ja eko-
logisuutta. 
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 9Liity kanta-asiakkaaksi www.mastermark.fi/klubi.

CAMP
KAMPANJA
PALVELU
Logotuotteiden ostaminen 
ei ole ollut koskaan näin 
helppoa.

Autamme sinua valitsemaan kohderyhmällesi 
sopivimmat tuotteet ja toimitamme ne perille 
saateviestisi kera kaikkialla maailmassa.

CAMP kampanja-
palvelu sisältää
visuaalisen suunnittelun
ja kampanjan toteuttamisen 
avaimet käteen -periaatteella.

Kysy lisää ja pyydä ehdotus
omasta kampanjastasi:

mastermark@mastermark.fi

http://www.mastermark.fi/klubi
mailto:mastermark@mastermark.fi


Anna lahja
ja tee hyvää

Maapallon hyvinvointi on meidän kaikkien 
yhteinen etu. Mastermark on nyt mukana 
tekemässä ilmastotyötä Suomen World Vi-
sionin kanssa, sillä lahjoitamme jokaisen 
World Vision -bannerilla merkityn Saving 
the Planet -brändin tuotteen myyntihin-
nasta 5 % järjestön ilmastotyölle 1.8.-
31.12.2021 välisenä aikana. Tehdään yhdessä 
parempi huominen. 

World Vision on yksi maailman suurimmista 
avustusjärjestöistä. Järjestön missio on 
suojella lapsia ja parantaa heidän elinolo-
suhteitaan ympäri maailmaa. Tähän tavoit-

teeseen liittyy myös ilmastonmuutoksen 
torjunta, sillä ilmastonmuutoksen ensim-
mäiset kärsijät ovat juuri heikoimmassa 
asemassa olevat lapset. Suomen World 
Vision tekee ilmastotyötä harjoittamalla 
metsitysmenetelmää, jonka avulla pysty-
tään metsittämään eroosion runtelemat 
alueet. Metsitysmenetelmä sitoo ja varastoi 
ilmakehän hiilidioksidia, ylläpitää luonnon 
monimuotoisuutta, ehkäisee maaperän ra-
vinneköyhtymistä, tasapainottaa veden 
kiertokulkua sekä pienentää ääri-ilmiöiden 
riskiä. Metsitys lisää niin luonnon kuin ih-
mistenkin hyvinvointia.
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 11Liity kanta-asiakkaaksi www.mastermark.fi/klubi.

http://www.mastermark.fi/klubi


Vesitiivis reppu rPET-materiaalista pelastaa päivän 
kaupungilla ja matkoilla. Yhden repun valmistuk-
seen on käytetty 3,3 pulloa (0,5 litran). Reppu 
taittuu pieneen tilaan ja se kulkee kätevästi mukana 
omassa pienessä kuljetuspussissaan. Kevyessä 
repussa on säädettävät olkahihnat, repun edessä 
on erillinen vetoketjullinen tasku ja reppu suljetaan 
vesitiiviiksi rullaamalla ja soljella kiinnittämällä. 
Repun etupuolen vetoketjussa on myös heijastavaa 
materiaalia. Tilavuus 15 litraa. 300D ripstop rPET 
polyesteri.

Saving the Planet Tube reppu:
50 kpl á 14,95 €, 100 kpl á 13,95 €,     
250 kpl á 13,55 €, 500 kpl á 12,95 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T38865A8

Vesitiiviisti pakattu

Ekologisesti
liikkeelle

Lähde retkelle tai shoppailureissulle ympäristöystävällises-
ti ja valitse varusteiksi ekologisista materiaaleista valmis-
tetut tuotteet. Ottamalla ostoksille mukaan oman kassin ja 
lasijuomapullon säästät sekä rahaa että luontoa. Retkille 
sen sijaan voit valita maailman meristä kerätyistä muoveis-
ta valmistetun repun, joka istuu hyvin selkään ja jonne on 
helppo sujauttaa eväät ja ruokailuvälineet. 

á 1495 €
50 kpl
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Klikkaa tästä lisätietoa >

https://mastermark.fi/p/41533-reppu-tube-15l-musta-rpet-saving-the-planet/


á 995 €
48 kpl
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Kierrätetyistä pulloista valmistettuun kassiin 
mahtuu kaikki tarvittava mukaan. Janon 
yllättäessä laukusta napataan lasipullo, 
jossa juoma pysyy raikkaana pitkään. Pullon 
ympärillä on silikoninen grippi, joka suojaa 
pulloa kolhuilta ja varmentaa otetta. Ja jos 
energia uhkaa hiipua, on hyvä napsia pari 
palaa suklaata. Ja taas mennään. 

Lahjasetti Luonnosta nauttien:
20 kpl á 26,95 €
Hinta ilman merkkausta.

Tuotekoodi: JOULU131

Luonnosta nauttien

Tilava kassi on ekologinen ja tyylikäs
seuralainen ostoksille. Kassiin mahtuu 
mukavasti ruokaostokset tai viikonlopun 
mökkivarusteet. 70 gsm non-woven 
materiaalista valmistettu kassi kuljettaa
reilutkin kantamukset. Ekokassi säilyttää 
muotonsa ja pitää pintansa, vaikka käyttäisit 
sitä päivittäin. Kassin mitat 32 x 42 x 15 cm.

Saving the Planet ekokassi:
200 kpl á 2,65 €, 400 kpl á 2,40 €,
1000 kpl á 2,05 €, 2000 kpl á 1,80 €
Hinnat sis. 1-väripainatuksen.
Painatuksen aloituskulu 69,00 €.

Tuotekoodi: T39007A2

Ekologista arkea

á 2695 €
20 kpl

á 265 €
200 kpl

Reilun kokoinen ja virtaviivaisesti muotoiltu 
lasipullo, jossa on silikoninen ja raikkaan 
värinen sininen grippi helpottamaan
käyttöä. Classy-pullo sopii niin toimistolle, 
kotiin kuin salillekin. Lasipullossa juoma
pysyy raikkaana pitkään ja silikoninen 
grippi pitää pullon sekä suojassa kolhuilta 
että varmentaa otetta. 550 ml. Korkin
ulko- ja sisäpuoli ovat metallia.
Käsinpesu.

Saving the Planet Classy lasipullo: 
48 kpl á 9,95 €, 96 kpl á 9,55 €,    
192 kpl á 9,25 €, 384 kpl á 8,95 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T43751A3S

Virtaviivainen
virkistys

Klikkaa tästä lisätietoa.

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

https://www.mastermark.fi/p/#ordering=1&realm=1&search=T39007A2&view=grid
https://www.mastermark.fi/p/41499-lasipullo-classy-550-ml-sininen-saving-the-planet/
https://www.mastermark.fi/p/45018-lahjasetti-luonnosta-nauttien/
http://www.mastermark.fi/klubi


á 86 0 €
60 kpl

Repussa on pehmustettu osio kannettavalle tietokoneelle. 
Etupuolella on vetoketjullinen tasku ja sivuilla verkkotaskut. 
Repun sisällä pieni vetoketjullinen tasku, papukaijakoukku 
ja pieniä taskuja. Pehmustetut, säädettävät olkahihnat ja 
kantokahva. Mitat 16 x 28 x 40 cm, vetoisuus 18 litraa. 
Materiaali 100 % rPET 420D-kangas. Yhden repun
valmistamiseen on käytetty 11 kierrätysmuovipulloa.

Saving the Planet reppu: 
20 kpl á 39,50 €, 50 kpl á 38,50 €,      
100 kpl á 38,00 €, 200 kpl á 37,50 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T39545A3

Täydellinen työrepuksi

á 3950 €
20 kpl

Mukaan otettavat, uudelleen
käytettävät ruokailuvälineet
sisältävät lusikan, haarukan ja
syömäpuikot. Käytön jälkeen helppo
pakata uudelleen rasiaan, jossa
kantolenkki. 100 % BPA-vapaat.
Ruokailuvälineet ovat konepestäviä,
mutta eivät kestä 100 asteen lämpöti-
laa. Materiaali: 50% muovia, 50%
vehnänolkea.

Saving the Planet
Trek ruokailuvälineet:
90 kpl á 8,89 €, 180 kpl á 8,40 €,
360 kpl á 7,98 €, 720 kpl á 7,62 €
Hinnat sis. 1-väripainatuksen.
Painatuksen aloituskulu 69,00 €.

Tuotekoodi: T40953A4H

Ympäristö-
ystävälliset
retkieväät

Tuttu ja tyylikäs juomapullo nyt 
ekologisempana! Pullo on valmistettu 
50 % kierrätysmuovista. Se sopii niin 
kuntosalille kuin toimistollekin. Pulloa on 
kätevä kantaa trendikkäästä silikoni-
lenkistä ja voit ripustaa sen roikkumaan 
vaikka kuntopyörän tankoon. Itse pullo 
on konepesun kestävä, mutta korkki on 
käsinpestävä.

Saving the Planet
Loop rPET juomapullo: 
60 kpl á 8,60 €, 120 kpl á 8,25 €,    
240 kpl á 7,95 €, 480 kpl á 7,50 €
Hinnat sis. 1-väripainatuksen.
Painatuksen aloituskulu 69,00 €.

Tuotekoodi: T43986A7

Ekologinen
klassikko

Uutuus!

á 89 0 €
90 kpl
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Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa.

https://www.mastermark.fi/p/26404-t39545a3x-reppu-saving-the-planet/
https://mastermark.fi/p/44758-pullo-juomapullo-loop-rpet-600-ml-sininen-saving/
https://www.mastermark.fi/p/43898-ruokailuvalineet-trek-harmaa-saving-the-planet/


Nyt neljä pussia samassa setissä; mini, kaksi midiä ja 
maxi. Pesaise pussi ja ota uudelleen mukaan kauppa-
reissulle. Vähennät muovijätteen määrää ja teet arjestasi 
ekologisemman. Hintatarralle on oma paikkansa lapussa, 
josta se on helppo irrottaa - Toisella puolella on paikka 
logopainatukselle. Pussi, kiristysnauha ja hintalappuetiketti 
100 % polyesteriä, pussinsuljin 100 % polypropeenia
Mitat: mini 14 x 16 cm, midi 28 x 30 cm ja
maxi 33 x 40 cm.

Saving the Planet
kestohedelmäpussisetti: 
100 kpl á 5,45 €, 250 kpl á 5,25 €,     
500 kpl á 5,10 €, 1000 kpl á 4,95 €
Hinnat sis. 1-väripainatuksen.
Painatuksen aloituskulu 69,00 €.

Tuotekoodi: T9521J6SET

Fiksu vaihtoehto heviosastolle

 15Liity kanta-asiakkaaksi www.mastermark.fi/klubi.

á 545 €
100 kpl

Klikkaa tästä lisätietoa >

https://www.mastermark.fi/p/40905-kestopussi-4-kpl-setti-saving-the-planet/
http://www.mastermark.fi/klubi


Eatumquia sinvent ut min prestia presti delent 
quiaspid mil ipsum volori de pore peratur?  
Qui consectem ditis amus ne comni aut es-
sendit laboris sit quas dolorrores qui idelignis 
ea qui quam que plitiissi berestis endi aut et 
postora sundes 

Eatumquia sinvent ut min prestia presti delent 
quiaspid mil ipsum volori de pore peratur?  
Qui consectem ditis amus ne comni aut essen-
dit laboris sit quas dolorrores qui idelignis ea 
qui quam que plitiissi berestis endi aut et pos-
tora sundes Eatumquia sinvent ut min prestia 
presti delent quiaspid mil ipsum volori de pore 
peratur?  Qui consectem ditis amus ne comni 
aut essendit laboris sit quas dolorrores qui ide-
lignis ea qui quam que plitiissi berestis endi aut 
et postora sundes

Ulkoilu
otsikko
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Mikä olisikaan ihanampi paikka nauttia kupponen kahvia, 
kuin luonnon helmassa. Luonnossa unohtuvat stressi ja 
hektisen arjen kiireet. Tauon voi pitää luontopolun retki-
paikalla, kauniilla näköalapaikalla kalliolla tai vaikka
pehmeällä mättäällä. Nauti hiljaisuudesta, kuuntele
metsän ääniä ja rentoudu. Tämä kahvihetki on sinulle. 

Kahvihetki
luonnon
helmassa

Thermos on jo pitkään ollut suosittu ulkoilijoiden keskuudessa, 
eikä suotta. Juoma pysyy kuumana tai kylmänä jopa 24 h. 
Helppokäyttöinen automaattikorkki, jonka voi purkaa osiin 
pesua varten. Korkki sulkeutuu itsestään, jos pullo kaatuu tai 
juomakuppi kierretään paikoilleen. Kestävä täysteräksinen 
sisä- ja ulkokuori. Pullon sisäpinta on elektrokiillotettu (EP), 
mikä vähentää maku- tai hajujäämiä. Korkin materiaali on 
BPA (Bisfenoli-A) vapaa. Korkeus 240 mm, tilavuus 500 ml.

Thermos Midnight blue termospullo: 
24 kpl á 32,10 €, 48 kpl á 30,95 €,     
96 kpl á 30,35 €, 192 kpl á 29,55 €   
Hinnat sis. 1-väripainatuksen.    
Painatuksen aloituskulu 69,00 €.

Tuotekoodi: T5269F6

Keveys, kestävyys
ja taattu lämmönpitävyys
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Uutuus!

á 3210 €
24 kpl

Klikkaa tästä lisätietoa >

https://mastermark.fi/p/44663-pullo-termospullo-midnight-blue-500ml-thermos/
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Iltojen pimentyessä on täydellinen aika
lähteä retkelle tähtien alle. Reppuun
pakataan mukaan taskulamppu, istuin-
alusta, hyvät eväät ja termospullollinen
kuumaa juomaa. Tämän jälkeen etsitään 
sopiva paikka ja nautitaan. Katsellaan koko 
taivaan peittävää tähtimerta ja toivotaan 
ohilentävää tähdenlentoa.

Täydellinen retki, joka ei hetkeen unohdu.

Retki
tähtien
alla
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 19Liity kanta-asiakkaaksi www.mastermark.fi/klubi.

Lukittuvateräinen, iso kääntöveitsi. 
Luotettava matkakumppani kun muu 
apu ja kirves ovat kaukana. Lukittava 
terä varmistaa turvallisen käytön. Pituus 
111 mm. Veitsessä 14 toimintaa, mm. 
lukkiutuva veitsi, korkkiruuvi, tölkinavaaja 
ja pieni ruuvari, korkinavaaja, ruuvari 
ja johdonkuorija, pinsetit, puusaha ja 
sakset ym.

Luotettava
matkakumppani

á 3995 €
40 kpl

Uutuus!

á 3895 €
48 kpl

Uutuus!

á 4995 €
12 kpl

Suomessa suunniteltu Kaari Loimu XPower on 
maailman ensimmäinen USB-ladattava plasma-
sytytin, joka toimii samalla LED-taskulamppuna 
ja varavirtalähteenä. Tämä monitoimilaite kestää 
vettä, pölyä ja iskuja, joten se sopii mukaan 
otettavaksi minne tahansa. Plasmasytyttimellä 
voi sytyttää tulen jopa 500 kertaa yhdellä 
latauksella. Sytyttimessä ei ole liekkiä, joten 
voit sytyttää tulen myös tuulisella ja sateisella 
säällä. Sisäänrakennettu 100 lumenin kirkas 
taskulamppu valaisee pimeydessä tehokkailla 
led-valokennoilla. Lisäksi Kaari Loimu XPower 
toimii myös tehokkaana varavirtalähteenä 2900 
mAh akullaan. Tämä ekologinen, monipuolinen 
ja taskukokoinen laite on täydellinen varuste niin 
retkelle kuin mökille. 

Kaari Loimu Xpower sytytin:
40 kpl á 39,95 €, 80 kpl á 38,95 €,    
160 kpl á 38,55 €, 320 kpl á 37,95 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T43521B0M    

Maailman ensimmäinen
monitoimisytytin

Ruokatermos on kätevä seuralainen 
retkelle ympäri vuoden. Ruostumattomasta 
teräksestä valmistettu ruokatermos pitää 
ruokasi kuumana 7 tuntia ja kylmänä jopa 
9 tuntia. Erityisleveän suuaukon ansiosta 
termoksen täyttäminen, puhdistaminen ja 
ruuan ottaminen on helppoa. Lisäksi
korkkia on mahdollista käyttää ruoka-
astiana. Vetoisuus 710 ml. Mattamusta 
termos on konepesunkestävä, mutta
käsinpesua suositellaan. Ei sovellu
lämmitettäväksi mikroaaltouunissa. 

Thermos ruokatermos:
24 kpl á 40,10 €, 48 kpl á 38,95 €,    
96 kpl á 38,35 €, 192 kpl á 37,55 €
Hinnat sis. 1-väripainatuksen.
Painatuksen aloituskulu 69,00 €.

Tuotekoodi: T5269F7 

Retkien huippu
seuralainen

Victorinox Outrider linkkuveitsi:
12 kpl á 49,95 €, 48 kpl á  48,95 €,    
96 kpl á 48,55 €, 192 kpl á 47,95 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: 0.8513.3

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

https://www.mastermark.fi/p/28643-linkkuveitsi-outrider-111-mm-victorinox/
https://mastermark.fi/p/44698-pullo-ruokatermos-470-ml-midnight-blue-thermos/
https://mastermark.fi/p/44898-sytytin-loimu-xpower-musta-kaari/
http://www.mastermark.fi/klubi


Säänkestävät ideat
Jos kynää ei ole saatavilla, Modestone Officer 
vihkoon voi kirjoittaa vaikka avaimella. Kivipaperin 
valmistus säästää merkittävästi luontoa verrattuna 
tavallisen paperin valmistukseen. Kun valmistetaan 
tonni kivipaperia tavallisen paperin sijaan, 20 puuta 
säästyy kaatamiselta, vesistöt säästyvät yli 28 000 
litralta jätevettä ja ilmasto 107 kilolta päästöjä. 
Käytännön tarpeesta syntynyt ekologinen tuote onkin 
suomalaisinnovaatio parhaimmillaan. Materiaali: 
kivipaperi. Mitat: 98 x 148 mm.

Modestone Officer vihko:
120 kpl á 8,55 €, 240 kpl á 8,25 €,     
480 kpl á 8,00 €, 960 kpl á 7,80 €  
Hinnat sis. 1-väripainatuksen.   
Painatuksen aloituskulu 69,00 €.

Tuotekoodi: T41047A2

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. To do -listat ja pro-
jektisuunnitelmat on hyvä tallettaa ylös, jotta ne eivät 
unohdu ja tulevat varmasti tehtyä. Joskus inspiraatio 
voi herätä yllättävässäkin paikassa. Mukana onkin hyvä 
pitää vihkoa, johon inspiraation voi tallettaa hetkessä. 
Muistiinpanot tulevista projekteista kannattaa tallettaa 
säänkestävään vihkoon, jossa ne pysyvät tallessa satei-
sellakin säällä.

Suunnittele,
toteuta ja nauti 
tuloksista
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Klikkaa tästä lisätietoa >

https://www.mastermark.fi/p/#ordering=1&realm=1&search=T41047A2&view=grid
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Kirjoita tärkeät asiat muistiin millaisissa olosuhteissa tahansa. 
Ladattava ja kevyt XO:n Rubic-otsalamppu sopii jokaiseen 
päähän joustavan päänauhan ansiosta. Säänkestävään
Modestone-vihkoon taas voi kirjoittaa sateessakin, sillä se 
kestää veden ja rasvan, eikä repeydy. Tämä setti on täydellinen 
apuväline esimerkiksi eräretkelle tai veneeseen. Setti sisältää 
myös MM Collectionin Silver City -kynän.

Lahjasetti Näkyvät muistiinpanot:
40 kpl á 24,95 €
Hinta ilman merkkausta.

Tuotekoodi: JOULU149

Näkyvät muistiinpanot

Steel-juomapullossa on kaksiseinäinen 
rakenne, joten se eristää ja pitää juomasi 
raikkaan viileänä kauemmin. Jämäkän 
juomapullon pinta on mustaa, mattapin-
noitettua ruostumatonta terästä. Pintama-
teriaalin ja logokaiverruksen yhdistelmä 
tekee juomapullosta arvokkaan oloisen. 
Korkki on PP-muovia ja silikonia. Suosit-
telemme käsinpesua. 500 ml. Kuvassa 
Ellego Powertech Oy:lle toteutettu
Steel -termospullo.

XO Steel termospullo:
48 kpl á 16,59 €, 96 kpl á 15,55 €,   
192 kpl á 15,13 €, 384 kpl á 14,50 €
Hinnat sis. 1-väripainatuksen.
Painatuksen aloituskulu 69,00 €.

Tuotekoodi: T43751A4M

Viileää tyyliä

á 24 95 €
40 kpl

á 15 55 €
96 kpl

á 850 €
120 kpl

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

https://www.mastermark.fi/p/41500-pullo-termospullo-steel-500-ml-musta-xo/
https://www.mastermark.fi/p/45036-lahjasetti-nakyvat-muistiinpanot/
http://www.mastermark.fi/klubi


Kotimainen, Lapissa käsityönä valmistettu makkaratikku 
teleskooppivarrella. Tyylikäs kahva mustaa visakoivua, 
pyörimätön varsi ruostumatonta terästä. Pituus täyspitkänä 
80 cm.

Arctic Legend visakoivu makkaratikku:
50 kpl á 19,80 €
Hinta ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T48426A2M

Designia makkaralleUutuus!

Arctic Legend -
pohjoisen perintö

Pohjoisessa Suomessa aurinko valaisee kesäyöt ja revon-
tulet leikkivät talvisella taivaalla. Näistä valoilmiöistä 
inspiroituneena syntyi Arctic Legendin Suomessa käsi-
työnä valmistetut tuotteet, joiden laatu ja luotettavuus 
yllättävät kerta toisensa jälkeen. 

Kotimainen, Lapissa käsityönä valmistettu puukko. Terä on 
mustaa, ruostumatonta terästä ja sen pituus on 9,5 cm. Kahva 
on mustaa visakoivua ja sen päässä on uniikki poronsarvesta 
valmistettu yksityiskohta. Mukana musta, kotimaisesta nahasta 
valmistettu nahkakotelo.

Vuoleminen rentouttaa Arctic Legend Hobby puukko:
50 kpl á 37,40 €
Hinta ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T48426A3M

á 198 0 €
50 kpl

Uutuus!

á 374 0 €
50 kpl
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Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

https://www.mastermark.fi/p/#ordering=1&realm=1&search=T41047A2&view=grid
https://mastermark.fi/p/44971-puukko-hobby-musta-arctic-legend/
https://mastermark.fi/p/44970-makkaratikku-visakoivu-80-cm-musta-arctic-legend/
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á 1595 €
80 kpl

á 3995 €
40 kpl

Tämä retkeilijälle sopiva setti sisältää 
Loop-termospullon, Arzie-plasmasytyttimen 
sekä pussillisen tervasalmiakkeja. 
Täydellinen setti mukaan otettavaksi 
esimerkiksi laavulle.

Lahjasetti Eväät viimeisen päälle
40 kpl á 39,95 €
Hinta ilman merkkausta.

Tuotekoodi: JOULU133

Eväät viimeisen 
päälle

Kalastaessa sattuu ja tapahtuu. Haaverin 
sattuessa on kuitenkin tärkeää, että apu 
on lähellä paikasta riippumatta. Tämä 
näppärän kokoinen ensiapupakkaus
kulkee helposti mukana autossa tai 
retkellä. Pakkaus sisältää kaiken
tarpeellisen, kuten hätäpillin,
hyönteislaastareita, antiseptisiä
liinoja, sidetarpeita, laastareita
ja sakset.

XO Rover ensiapupakkaus:
40 kpl á 17,45 €, 80 kpl á 15,95 €,    
160 kpl á 15,25 €, 320 kpl á 14,45 €
Hinnat sis. 1-väripainatuksen.
Painatuksen aloituskulu 69,00 €.

Tuotekoodi: T47686A2M

Kalastajan
ensiapupakkaus

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

https://www.mastermark.fi/p/43821-ensiapupakkaus-rover-musta-xo/
https://www.mastermark.fi/p/45020-lahjasetti-evaat-viimeisen-paalle/
http://www.mastermark.fi/klubi


Kotimaisen Orthex-sangon raaka-aineena on käytetty 
vanhoja, käytöstä poistettuja kalaverkkoja, jotka ovat 
yksi suurista merten muovijätteen lähteistä. Uusiosan-
gon koko: 25 x 30 x 27 cm. Tilavuus: 10 litraa. Väri: 
Tummanvihreä. Ocean uusiomuovista valmistetulle 
ämpärille on myönnetty Avainlippu.

Orthex sanko:
330 kpl á 3,95 €, 660 kpl á 3,75 €,     
1320 kpl á 3,55 €, 2640 kpl á 3,45 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T44126B0

Suomalaisten suosikki —
nyt pienempi hiilijalanjälki

Tapio kalanuija toimii sekä työkaluna että filetti-
veitsen suojuksena ja säilytyskotelona. Kalanuija 
on valmistettu suomalaisesta koivuvanerista, joka 
on petsattu ja öljykäsitelty. Filettiveitsi soveltuu 
erinomaisesti myös perkausveitseksi. Veitsen terä 
on taipuisa ja 15 cm pitkä. Terä on valmistettu par-
haasta ruostumattomasta erikoisveitsiteräksestä. Terä 
on huipputerävä. Fibrox-kahva on kuituvahvistettua 
nylonia, joka kestää 150°C:n kuumuuden. 

Tapio kalanuija ja filettiveitsi:
30 kpl á 39,95 €, 50 kpl á 38,95 €,     
100 kpl á 37,95 €, 250 kpl á 36,95 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T0285A2

Näppärä ja tyylikäs

Kalastus on kasvattanut suosiotaan 
viimeisen vuoden aikana, eikä ihme – 
mieli lepää merellä tai järvellä luonnon 
hiljaisuudessa. Onkiminen ja pilkkiminen 
ovat jokamiehenoikeuksia, joiden harjoit-
tamiseen ei tarvitse kalastuslupaa, ja ne 
sopivat kaiken ikäisten harrastukseksi. 
Kun välineet ja vaatetus on kunnossa, 
kalastaa voi joka säässä. Trek-muki kulkee 
kätevästi mukana vaikkapa taskussa, ja 
vaihtovaatteet pysyvät kuivina dry bagis-
sa. Saaliin voi laittaa ämpäriin ja fileoida 
heti kalastusreissun jälkeen Victorinoxin 
filettiveitsellä. Onki olalle ja kalaan!

Kireitä
siimoja

á 3995 €
30 kpl

á 395 €
330 kpl
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Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

https://www.mastermark.fi/p/43214-sanko-10-l-kalaverkosta-orthex/
https://mastermark.fi/p/41969-kalanuija-ja-filettiveitsi-15-cm-tapio/
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Arzien silikoninen, kasaan taitettava Trek-muki on 
vesitiivis ja se kestää kuumuutta jopa 200 asteeseen 
saakka. Mukia voi käyttää kolmessa eri koossa: 550 
ml, 350 ml ja 250 ml. Mukin tyhjennyttyä se on helppo 
painaa kasaan, jolloin se kulkee kätevästi mukana 
laukussa. Konepesun kestävä.

Arzie Trek muki:
50 kpl á 14,95 €, 100 kpl á 13,95 €,     
250 kpl á 13,55 €, 500 kpl á 12,95 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T47704A2M

Muki mahtuu taskuun

á 6495 €
10 kpl

á 1495 €
50 kpl

Lahjasetti syksyiselle retkelle. Pidä tavarasi 
kuivina vesitiiviissä Dry bag -repussa, pää
lämpimänä pehmeässä ja paksussa Tapio-
pipossa ja akut täynnä MM collectionin power 
bankin avulla. Kuvassa Vilpelle toteutettu 
power bank.

Lahjasetti retkeilijälle:
10 kpl á 64,95 €
Hinta ilman merkkausta.

Tuotekoodi: JOULU134

Retkeilijän lahjasetti

Ladattavalla akulla varustettu Rescue-
taskulamppu on kirkas valonlähde ja 
kätevä apuväline sekä rakennuksille, 
pajalle että luontoon. Sen toisessa 
päässä on voimakas magneetti, jolla voit 
esimerkiksi kiinnittää valon metalliseen 
pintaan, kun tarvitset molempia käsiä. 
Koko 128 x 27 x 25 mm. Valona kirkas 
CREE-led. Taskulampussa on viisi valo-
toimintoa: kirkkaus 100 %, kirkkaus 50 
%, kirkkaus 25 %, strobo-vilkkuvalo sekä 
SOS-moodi. Latausaika noin 4 tuntia. 
Käyttöaika noin 3 tuntia.

XO Charge Rescue
ladattava taskulamppu:
40 kpl á 24,95 €, 80 kpl á 23,95 €,   
160 kpl á 23,55 €, 320 kpl á 22,95 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T23684C3

Innovatiivista 
valaistusta

á 24 95 €
40 kpl

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

https://www.mastermark.fi/p/43832-muki-trek-550-ml-musta-arzie/
https://www.mastermark.fi/p/41721-taskulamppu-rescue-charge-ladattava-musta-xo/
https://www.mastermark.fi/p/45021-lahjasetti-retkeilijalle/
http://www.mastermark.fi/klubi


Laadukkaasta koivuvanerista valmistettu KOLO 
Design linnunpönttö on pitkäikäinen ja ekologinen 
tuote. Pöntön kasaaminen käy kätevästi ilman 
työkaluja ja se on suunniteltu erityisesti talitiaisille, 
kirjosiepoille ja lapintiaisille.

Kolo Design linnunpönttö:
30 kpl á 23,95 €, 50 kpl á 23,60 €,     
100 kpl á 23,25 €, 250 kpl á 22,95 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T42396A2

Viihtyisä koti linnuille

Musiikki ja äänikirjat kulkevat vaivat-
tomasti mukanamme, minne ikinä me-
nemmekään. Jos kuitenkin maltamme 
laskea kuulokkeet korviltamme, voim-
me päästä todistamaan luonnon omaa 
orkesteria huminoineen, sirkutuksineen 
ja lauluineen. Lintujen kuuntelua ja 
bongailua varten ei tarvitse aina lähteä 
omaa pihaa pidemmälle, sillä ruokinta-
laite houkuttelee linnut ihasteltavaksi 
omaan pihapiiriin. Jos kuitenkin mielit 
lähteä luontoretkelle, nappaa mukaan 
kiikarit ja eväät ja pysähdy nauttimaan 
metsän ihmeistä.

Luonto täynnä
nähtävää ja
kuultavaa

á 2395 €
30 kpl
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Klikkaa tästä lisätietoa >

https://mastermark.fi/p/44674-linnunpontto-kolo-design/
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Varustaudu kylmeneviin säihin ja pue retkelle 
Tapio-villasukat jalkaan. Nauti kuksasta 
kuuma kaakao tai kahvi ja herkuttele Jussin 
rapeilla ja rukiisilla korpuilla.

Lahjasetti Kotisohvalle ja luontoon
12 kpl á 59,95 €
Hinta ilman merkkausta.

Tuotekoodi: 
JOULU135M

JOULU135XL

Kotisohvalle ja 
luontoon

Jack-olkalaukussa on pehmustettu, säädettävä olkahihna ja 
soljella suljettavassa kansiläpässä erillinen vetoketjullinen tasku. 
Kannen alta löytyy oma paikka kynille, kännykälle ja muulle 
pientavaralle.Olkalaukun koko 32,5 X 31 X 9 cm . Tilavuus 9 l.

MM Collection Jack olkalaukku:
48 kpl á 14,95 €, 96 kpl á 13,95 €,    
192 kpl á 13,45 €, 384 kpl á 12,95 €
Hinnat ilman merkkausta.

Hinta kanta-asiakkaalle:
48 kpl á 12,95 €

Tuotekoodi: T5686A7

Lintubongarin olkalaukku

Ripusta linnuille ruokinta-automaatti ja
tiiraile niitä isommankin etäisyyden
päästä. Tämä lahjasetti ilahduttaa
lintuharrastajia ja eräilijöitä.

Lintubongarin lahjasetti:
12 kpl á 49,95 €
Hinta ilman merkkausta.

Tuotekoodi: JOULU136

Lintubongarin
lahjasetti

á 4995 €
12 kpl

á 5995 €
12 kpl

á 12 95 €

(norm. 14,95 €)

Etuhinta
kanta-asiakkaalle

Klikkaa tästä lisätietoa >Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä 
lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

https://www.mastermark.fi/p/800-laukku-olkalaukku-jack-mm-collection/
https://www.mastermark.fi/p/45024-lahjasetti-lintubongarille/
https://mastermark.fi/p/44963-ruokintalaite-linnuille-kolo-design/
https://www.mastermark.fi/p/45022-lahjasetti-kotisohvalle-ja-luontoon-m/
https://www.mastermark.fi/p/45023-lahjasetti-kotisohvalle-ja-luontoon-xl/
http://www.mastermark.fi/klubi


Puna poskilla, auringossa hohtava hiihtolatu 
ja upeat tunturimaisemat. Kotimaanmatkai-
lun suosio jatkaa edelleen kasvuaan ja ensi 
talvena suunnataan taas kohti Lapin upeita 
tunturimaisemia. Tutustu seuraavalla hiihto-
lomareissulla esimerkiksi upeaan Kätkätun-
turin hiihtolenkkiin, joka haastaa kokeneen-
kin hiihtäjän. Pitkiä ylä- ja alamäkiä, upeita 
maisemia ja herkullisia lettuhetkiä latukah-
viloissa. Talven ikimuistoisin 15 kilometriä 
hangilla hehkuen. 

Suomen korkeimmat kohdat ja tunturit

1) Halti, korkein kohta
rinteellä 1324 metriä

2) Ridnitšohkka, korkein
tunturin huippu 1317 metriä

3) Kiedditsohkka, Haltin
sivuhuippu 1285 metriä

4) Kovddoskaisi 1227 metriä

5) Loassonibba 1190 metriä 

6) Urtasvaara 1060 metriä

Kätkä-
tunturin
kupeessa

28   Kaikki hinnat ilman arvonlisäveroa.



Lämpöä talven kylmyyteen. Lämmitettävät 
kädenlämmittimet ovat pakkaspäivän pelastus. 
Tällä setillä lämmität kylmenneet sormet ja saat 
lisää energiaa talven rientoihin.

Lahjasetti Käsille lämpöä ja tekemistä:
50 kpl á 12,75 €
Hinta ilman merkkausta.

Hinta kanta-asiakkaalle:
50 kpl á 9,95 €

Tuotekoodi: JOULU132

Käsille lämpöä 
ja tekemistä

 29Liity kanta-asiakkaaksi www.mastermark.fi/klubi.

Mietitkö, ottaisitko laukun vai repun? Ota 
molemmat. Victorinoxin pieneen kokoon 
taittuvassa repussa on runsaasti säilytys-
tilaa. Taiteltuna voit sujauttaa sen toiseen 
kassiin tai kiinnittää sen koukusta toiseen 
reppuun tai matkalaukkuun. Repussa 
on säädettävät olkahihnat ja edessä 
vetoketjulliset pikkutaskut. Mitat taitettuna 
25 x 17 x 3 cm, avattuna 25 x 46 x 14 
cm. Tilavuus 16 litraa. Reppu painaa vain 
300 grammaa!

Victorinox kokoontaittuva reppu:
24 kpl á 42,47 €, 48 kpl á 41,47 €,    
96 kpl á 40,37 €, 192 kpl á 39,35 €
Hinnat sis. 1-väripainatuksen.
Painatuksen aloituskulu 69,00 €.

Tuotekoodi: T34851A9

Laukku vai reppu?

á 2795 €
24 kpl

á 4247 €
24 kpl

Napakassa juomataskussa vesipullo kulkee 
mukanasi kovissakin urheilusuorituksissa ja 
vetoketjutaskussa kulkevat puhelimen lisäksi 
mukana vaikkapa energiapatukka ja avaimet. 
Hengittävä materiaali ja sporttinen muotoilu 
tekevät vyöstä mukavan ja kevyen käyttää.

MM Collection Sport vyö:
50 kpl á 14,95 €, 100 kpl á 13,95 €,     
200 kpl á 13,35 €, 500 kpl á 12,95 €
Hinnat ilman merkkausta.

Hinta kanta-asiakkaalle
kaikissa määrissä: 9,95 €

Tuotekoodi: T33338A4M

Hiihtolenkille mukaan

Victorinoxin kevyt linkkuveitsi. Siinä on 
musta polyamidikahva ja 4 hyödyllistä 
toimintoa: yhdellä kädellä avattava, 
lukittuva aaltomainen terä, pinsetit,
hammastikku ja avainrengas.
Pituus 111 mm, paino 73 g.

Victorinox Sentinel linkkuveitsi:
24 kpl á 27,95 €, 48 kpl á 26,95 €,    
96 kpl á 26,55 €, 192 kpl á 25,95 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: 0.8413.M3

Tällä pärjää

á 9 95 €

(norm. 14,95 €)

Etuhinta
kanta-asiakkaalle

á 9 95 €

(norm. 12,75 €)

Etuhinta
kanta-asiakkaalle

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

https://www.mastermark.fi/p/30255-reppu-kokoontaittuva-musta-victorinox/
https://www.mastermark.fi/p/45019-lahjasetti-kasille-lampoa-ja-tekemista/
https://www.mastermark.fi/p/27203-vyo-sport-musta-mm-collection/
https://www.mastermark.fi/p/43973-linkkuveitsi-sentinel-one-hand-111-mm-victorinox/
http://www.mastermark.fi/klubi


á 370 0 €
48 kpl

Tämä iso huppari on pehmeä ja 
mukava syys- ja talvi-iltojen lämmittäjä. 
Materiaali: pehmeä fleece, polyesteria. 
Sisällä pehmoinen teddyvuori. Yksi 
koko, väri harmaa.

Tapio Arctic Lumo huppari:
24 kpl á 38,00 €, 48 kpl á 37,00 €,    
96 kpl á 36,00 €, 192 kpl á 35,00 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T46621A4 

Huppari ja peitto
samassa paketissa

Lumoavaa
kauneutta
Lumoava Lumo-tuoteperheemme on yhdistelmä 
pehmeyttä, ajattomuutta ja klassista 
kauneutta. Tuotevalikoima koostuu
pehmeistä tekstiileistä ja sisustus-
tuotteista, joiden vaalea väritys
tuo raikkautta kotiin. Lumoavan
pehmeisiin tekstiileihin on ihana
käpertyä syksyn viilentyessä
ja ajattomat sisustustuotteet
sopivat lahjaksi niin kotiin,
kesämökille kuin
työpaikallekin.

Tutustu ja lumoudu. 

Uutuus!
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Klikkaa tästä lisätietoa >

https://mastermark.fi/p/44764-huppari-lumo-tapio/
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á 3995 €
24 kpl

Ihastuttava tarjoilusetti, jossa yhdistyvät suomalainen 
design ja maku. Tarjoile herkulliset ja rapeat 
hapanjuureen leivotut korput ja  kuumat juomat
upealta tarjottimelta, joka toimii myös kodin
sisustuselementtinä. 

Lahjasetti Tarjoilun lumo:
24 kpl á 49,95 €
Hinta ilman merkkausta.

Tuotekoodi: JOULU138

Tarjoilun lumo

Lumoavan kaunista ja ajatonta Lumo-tarjotin-
ta voi käyttää tarjoiluun tai osana sisustusta. 
Tarjoile vieraillesi kuumat kahvit ja glögit tai 
asettele tuikkukipot ja kynttilät kauniisti näkyville. 
Koivuviilusta tehty porokuvioinen tarjotin henkii 
kotimaisuutta ja ekologisuutta. Koko 42 x 32 cm. 

Tapio Lumo koivuviilutarjotin:
24 kpl á 24,95 €, 48 kpl á 23,95 €,    
96 kpl á 23,55 €, 192 kpl á 22,95 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T37804A8

Kaunis ja ajaton

Lumoudu höyryävän kuuman talviglögin 
äärelle, joka nautitaan suloisista Lumo-
kupeista. Keittiö saa lisäksi uutta ilmettä 
Lumo-käsipyyhkeestä, jonka klassinen ja 
ajaton ulkonäkö sopii niin kotiin, kesä-
keittiöön kuin kesämökillekin.

Lahjasetti Lumoava glögihetki:
24 kpl á 39,95 €
Hinta ilman merkkausta.

Tuotekoodi: JOULU137

Lumoava glögihetki

á 2495 €
24 kpl

á 4995 €
24 kpl

Uutuus!

Klikkaa tästä lisätietoa >

https://www.mastermark.fi/p/45025-lahjasetti-lumoava-glogihetki/
http://www.mastermark.fi/klubi


Muodikas, tupsullinen pipo on tehty 
100 % mulesing-vapaasta merinovil-
lasta, joten se pitää pääsi lämpimänä 
kovimmillakin
pakkasilla. Kotimainen tuote.

Tapio Sailor pipo tupsulla:
25 kpl á 29,95 €, 50 kpl á 28,95 €
100 kpl á 28,55 €, 250 kpl á 27,95 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T11698A5H

Tupsut heilumaan

+ 144 väriä

á 2995 €
50 kpl

Uutuus!
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Klikkaa tästä lisätietoa >

https://www.mastermark.fi/p/44881-pipo-sailor-merinovilla-musta-tapio/
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Kotimainen Tapio-kaulaliina pitää kaulasi 
lämpimänä viileinä syyspäivinä. Lisäksi 
sileä kaulaliina viimeistelee asukokonai-
suutesi. Koko 160 x 20. 

Tapio merinovilla kaulaliina:
25 kpl á 27,95 €, 50 kpl á 26,95 €,    
100 kpl á 26,55 €, 250 kpl á 25,95 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T11698A7H

Kevyen lämmin huivi

Täydellinen lahjasetti jokaiselle vilukissalle, 
joka kaipaa lisää lämpöä ilmojen viilentyessä. 
Lämpimät Tapio-villasukat ja -pipo sekä
herkullinen, mustikanmakuinen Goodio-
suklaa pitävät lahjansaajan lämpimänä 
ja herkkuvajeen täydennettynä.

Lahjasetti Lämmintä päälle:
25 kpl á 48,95 €
Hinta ilman merkkausta.

Tuotekoodi: 
JOULU139M

JOULU139XL

Lämmintä päälle

Aidot kotimaiset Tapio-villasukat pitävät 
syysviileillä varpaat ihanan lämpiminä. 
Sukkien valmistusmateriaali on 70% villa 
ja 30% polyamidi. Kuvassa Luja-yhtiöille 
toteutetut villasukat.

Tapio villasukat:
50 kpl á 15,95 €, 100 kpl á 15,55 €,    
250 kpl á 15,35 €, 500 kpl á 14,95 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T9551A7M, T9551A7XL

Lämpöä lampaasta

á 1595 €
50 kpl

Uutuus!

á 2795 €
25 kpl

Uutuus!

á 4895 €
25 kpl

Uutuus!

Klikkaa tästä lisätietoa > Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

https://mastermark.fi/p/44821-villasukat-70villa30-polyamidi-36-40-tapio/
https://www.mastermark.fi/p/44884-kaulaliina-merinovilla-160-x-20-cm-harmaa-tapio/
https://www.mastermark.fi/p/45026-lahjasetti-lamminta-paalle-m/
https://www.mastermark.fi/p/45027-lahjasetti-lamminta-paalle-xl/
http://www.mastermark.fi/klubi


Ruis-tarjoilualusta valmistettu aidosta 
tammesta ja jokaisen tuotteen puukuviossa 
sekä sävyssä on luontaista yksilöllistä 
vivahteikkuutta. Mitat: Halkaisija 35 cm, 
korkeus 2,5 cm.

Tapio Ruis tarjoilualusta:
12 kpl á 41,55 €, 24 kpl á 40,52 €,    
48 kpl á 40,07 €, 96 kpl á 39,43 €
Hinnat sis. 1-väripainatuksen.
Painatuksen aloituskulu 69,00 €.

Tuotekoodi: T35034A5

Kun haluat laittaa 
tarjottavat esille  
rustiikkisen koreasti

Keittiössä tuoksuvat niin tuoreet leivät ja leivonnaiset 
kuin perinteisemmät kotiruuatkin. Siellä vietetään 
aikaa yhdessä  perheen ja ystävien kanssa hyvistä 
mauista  nauttien ja kokkaillen. Keittiön tunnelmaa on  
helppo muokata pienillä yksityiskohdilla. Ajattomat 
tarjoiluastiat, laadukkaat keittiövälineet, tuikkukipot 
ja keittiöpyyhkeet ovat mieluisia lahjoja, jotka sopivat 
kaikenlaisiin keittiöihin tuoden niihin kotoisaa tun-
nelmaa.

Keittiö on 
kodin sydän

á 4155 €
12 kpl
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Klikkaa tästä lisätietoa >

https://www.mastermark.fi/p/28653-tarjoilualusta-ruis-tapio/
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Eva Solon lasinen juomapullo on
100 % vedenpitävä, joten sen voi huoletta 
sujauttaa laukkuun pelkäämättä sen vuo-
tamista. Kätevän nauhan ansiosta pulloa 
on helppo kantaa mukana. 
Materiaali: borosilikaattilasi, korkki harjat-
tua ruostumatonta terästä. 
Ei sisällä BPA:ta, ftalaatteja tai lyijyä. 
Mitat: korkeus 225 mm, halkaisija 7 cm, 
paino 0,23 kg. Vetoisuus 500 ml.

Eva Solo lasipullo:
24 kpl á 27,95 €, 48 kpl á 26,95 €,    
96 kpl á 26,55 €, 192 kpl á 25,95 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T6468Å4M

á 27 95 €
24 kpl

Tyylillä takaisin
toimistoon

Kätevä sekä käytännöllinen kynttilänjalka 
Marja Double, joka toimii samalla myös 
tuikkuna. Valitse väriksi hilla, mustaherukka 
tai kirkas lasi. Materiaali: läpivärjätty lasi. 
Mitat: korkeus 61 mm, leveys 85 mm, paino 
0,6 kg.

Tapio Marja Double Hilla kynttilänjalka: 
30 kpl á 24,00 €, 60 kpl á 23,00 €,    
120 kpl á 22,50 €, 240 kpl á 22,00 €
Hinnat ilman merkkausta.

Hinta kanta-asiakkaalle:
30 kpl á 17,95 € 

Tuotekoodi: T01129A1H

Upeasti
käytännöllinen

á 17 95 €

(norm. 24,00 €)

Etuhinta
kanta-asiakkaalle

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

https://www.mastermark.fi/p/40908-kynttilanjalka-marja-double-hilla-tapio/
https://www.mastermark.fi/p/43887-pullo-lasipullo-05-l-musta-eva-solo/
http://www.mastermark.fi/klubi


Kaunis ja reilunkokoinen House-lyhty
luo tunnelmaa niin ulkona kuin sisälläkin. 
Lyhty herää henkiin kynttilän tai led-valojen 
avulla. Upea sisustuselementti, joka sopii 
tyylikkään yksinkertaisuutensa vuoksi 
jokaiseen kotiin. Kodikasta taloa 
muistuttava lyhty on mattamustaksi 
maalattua metallia ja sen luukuissa 
on lasit. Koko 20 x 19 x 34 cm.

Tapio House lyhty:
36 kpl á 24,95 €, 72 kpl á 23,95 €,    
144 kpl á 23,45 €, 288 kpl á 22,95 €
Hinnat ilman merkkausta.

Hinta kanta-asiakkaalle:
36 kpl á 19,95 €

Tuotekoodi: T27582A7

Luo tunnelmaa
sisälle ja ulos
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á 19 95 €

(norm. 24,95 €)

Etuhinta
kanta-asiakkaalle

Klikkaa tästä lisätietoa >

https://www.mastermark.fi/p/42822-lyhty-house-20-x-19-x-34-cm-tapio/
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Elvangin alpakkavillaiset tekstiilit valmistetaan 
Perussa taitavien kutojien toimesta. Alpakka-
villan kuidut ovat pehmeitä, kestäviä ja tuottavat 
enemmän lämmöneristettä kuin mikään muu 
luonnonkuitu. Alpakka kuormittaa myös 
ympäristöään huomattavasti vähemmän 
verrattuna muihin tuotantoeläimiin. 
Koko: 130 x 200 cm, materiaali: 
50 % alpakkavillaa, 40 % lampaan-
villaa ja 10 % mikrokuitua.

Elvang Horizon huopa:
10 kpl á 99,00 €, 19 kpl á 98,00 €,    
38 kpl á 97,00 €, 76 kpl á 96,00 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T33403A2H

Ylellinen tuote
luo kotoisuutta

Tuikkivien valojen loistetta ja kynttilöitä 
tuomassa tunnelmaa. Pimeinä talvi-
iltoina nautiskellaan kotona hyvällä 
omatunnolla. Herkutellaan ja ihaillaan 
valojen loistetta pimeydessä. Tämä 
tunnelmallinen lahjasetti sisältää
House-lyhdyn, Kaari-sytyttimen ja
herkullisen Love Selection -lakritsi-
boksin. 

Lahjasetti Tuikkivaa tunnelmaa
10 kpl á 69,85 €
Hinta ilman merkkausta.

Hinta kanta-asiakkaalle:
10 kpl á 59,95 €

Tuotekoodi: JOULU141

Tuikkivaa  
tunnelmaa

á 990 0 €
10 kpl

á 59 95 €

(norm. 69,85 €)

Etuhinta
kanta-asiakkaalle

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

https://www.mastermark.fi/p/40953-huopa-horizon-harmaa-130-x-200-cm-elvang/
https://www.mastermark.fi/p/45029-lahjasetti-tuikkivaa-tunnelmaa/
http://www.mastermark.fi/klubi


á 395 €
50 kpl

Uutuus!

á 495 €
100 kpl

Viimeistele lahjasi kauniilla kortilla. Itse kirjoitettu 
tervehdys ilahduttaa ja lämmittää lahjan saajan mieltä.

Vakio aiheinen joulukortti omalla logolla:
50 kpl á 3,95 €
Hinta sis. merkkauksen.

Tuotekoodi: T42256D8P

Joulukortti omalla logolla 
ja tervehdyksellä

Halutessasi suunnittelemme sinulle juuri teidän 
yrityksenne näköisen joulukortin omalla
tervehdyksellä.

Joulukortti omalla designilla:
100 kpl á 4,95 €
Hinta sis. merkkauksen.

Tuotekoodi: T42256D9

Yksilöidysti suunniteltu 
oma joulukorttiViimeistele

lahja kortilla

Tuotekoodi: T42256D8S Tuotekoodi: T42256D8G Tuotekoodi: T42256D8V
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 39Liity kanta-asiakkaaksi www.mastermark.fi/klubi.

Winter Selection Box on täynnä toistaan 
herkullisempia erikoismakuja, jotka sopivat 
täydellisesti joulun aikaan nautiskeltaviksi. 

Lakrids by Bülow Winter
Selection Box lakritsilaatikko:
10 kpl á 29,95 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T41818B4W

Anna lahjaksi
talven makuja

Ihana sydämenmuotoinen lakritsilajitelma sisältää 
suosituimmat maut vakiovalikoimasta sekä
houkuttelevia kausimakuja.

Lakrids by Bülow Love Selection
Box lakritsilaatikko:
10 kpl á 29,95 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T41818B4L

Sydän pullollaan makuja

Anna lahjaksi valoa ja iloa talven 
pimeyteen ajattomalla Lighthouse-
lyhdyllä ja suolaisenmakeilla, suussa 
sulavilla Salt & Caramel -lakritsipalloilla.

Lahjasetti Valoa ja makua
10 kpl á 29,95 €

Tuotekoodi: JOULU142

Valoa ja makua 
talvi-iltaan

á 2995 €
10 kpl

Uutuus!

á 2995 €
10 kpl

á 2995 €
10 kpl

Viimeistele lahjasetti omalla logollisella 
joulukortilla (50 kpl á 3,95 €).

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

https://mastermark.fi/p/44932-lakritsilaatikko-love-selection-box-435g-lakrids/
https://mastermark.fi/p/44933-lakritsilaatikko-winter-selection-box-375g-lakrids/
https://www.mastermark.fi/p/45030-lahjasetti-valoa-ja-makua-talvi-iltaan/
http://www.mastermark.fi/klubi


Aika
tunnelmoida
Syksy on se aika vuodesta, jolloin saa luvan 
kanssa rauhoittua kotiin. Sää on harvoin mai-
ritteleva, joten viikonloput ja arki-illat kuluvat 
usein sisällä sateenropinaa kuunnellen. Tällöin 
kodin pienet ja tunnelmalliset yksityiskohdat 
tulevatkin taas uudella tavalla esiin. Kynttilät 
ja huovat kaivetaan kaapeista, ja ajatuksissa 
siintää jo tuleva talvi. Onkin tärkeää pysähtyä 
nauttimaan kotona olosta ja kodin tunnelmasta 
kiireettä. Kun kevätaurinko alkaa paistaa, ehtii 
taas sopia kalenterin täyteen menoja ja tehdä 
suursiivouksen. Nyt on aika tunnelmoida. 
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Sytytä kynttilät, kääriydy viltin alle ja nautiskele 
pala suklaata. Nauti tunnelmasta ja rentoudu. 
Lahjasetti tunnelmalliseen herkutteluhetkeen 
sisältää Lumo-huovan, Kaari-sytyttimen ja 
Fazerin piparkakkusuklaata.

Lahjasetti Tunnelmallinen herkuttelu:
21 kpl á 37,95 €
Hinta ilman merkkausta.

Tuotekoodi: JOULU140

Tunnelmallinen
herkuttelu

á 3795 €
21 kpl

á 995 €
50 kpl

Kierrätysmuovista neulaamalla valmistettu huopakassi on 
joka kodin henkeen sopiva sisustuselementti, joka toimii arjen 
apuna. Kassissa voi säilyttää niin takkapuut, lukulehdet kuin 
lelutkin. Pyöreän muotonsa vuoksi se pysyy ryhdikkäästi ja 
tukevasti muodossaan. Tuotteen voi pestä käsin. Tilavuus 30 
litraa.

Tapio Bucket rPET huopakassi:
50 kpl á 9,95 €, 100 kpl á 8,95 €,      
250 kpl á 8,45 €, 500 kpl á 7,95 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T1435D1

Käytännöllinen sisustuselementti
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Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

https://www.mastermark.fi/p/42866-kassi-bucket-rpet-30l-tapio/
https://www.mastermark.fi/p/45028-lahjasetti-tunnelmallinen-herkuttelu/


Uutuus!

á 1865 €
25 kpl

 43Liity kanta-asiakkaaksi www.mastermark.fi/klubi.

Plasmasytytin alumiinirungolla ja LED-kohdevalolla. 
Sytyttimessä ei ole tuulessa tai sateessa helposti sammuvaa 
liekkiä vaan sytytin muodostaa 1100-asteisen kaksoisp-
lasmakaaren. Yhdellä latauksella sytytät tulen jopa 100 
kertaa, minkä jälkeen laitteen lataus onnistuu mukana 
tulevalla USB-kaapelilla. Mitat: 200 mm x 26 mm x 16,9 
mm. Sisäinen 280 mAh litiumpolymeeriakku.

Kaari Soihtu LED-sytytin:
25 kpl á 18,65 €, 50 kpl á 18,25 €,     
100 kpl á 17,55 €, 250 kpl á 16,95 €
Hinnat sis. 1-väripainatuksen.
Painatuksen aloituskulu 69,00 €.

Tuotekoodi: T43521B1

Soihdulla näet 
sytyttää

Klikkaa tästä lisätietoa >

https://mastermark.fi/p/44900-sytytin-soihtu-led-musta-kaari/
http://www.mastermark.fi/klubi


Lämpöä & tunnelmaa
Mikä sopisikaan paremmin talvi-iltojen tunnelman luojaksi kuin takassa 
rätisevä tuli. Tutkimusten mukaan takkatulen luoma lämmin valo auttaa 
kehoa ja mieltä rentoutumaan, ja takkatulen katsomisen on havaittu jopa 
laskevan verenpainetta. Kääriydy siis pehmeään vilttiin ja nauti takka-
tulen hehkusta.

Arzie sisustustakka on suomalaista designia 
ja se sopii käytettäväksi sisällä. Sopii 
upeasti sekä juhlaillallisille että rauhallisiin 
koti-iltoihin. Luo lämmin tulen hehku kotiin. 
Koko: 20,5 x 20,5 x 29,5 cm. Sisältää 
koristekivet ja sammuttajan.

Arzie sisustustakka:
24 kpl á 39,00 €, 48 kpl á 37,50 €,    
96 kpl á 36,50 €, 192 kpl á 35,00 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T27582A6

Taio tunnelmallinen ilta 
elävän tulen avulla

á 390 0 €
24 kpl
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Klikkaa tästä lisätietoa >

https://www.mastermark.fi/p/40317-sisustustakka-arzie/


Airoista inspiraationsa saaneet kotimaiset 
salaattiottimet, joiden materiaali on 40 
% selluloosaa, 60 % muovia. Jykevän 
tuntuiset ja pitkäikäiset ottimet voi pestä 
astianpesukoneessa. Ottimien pituus 30,5 
cm.

Greenfin salaattiottimet:
20 kpl á 12,95 €
Hinta ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T8158B1 

Souda salaattiin
ekologisesti

á 1295 €
20 kpl

á 2295 €
20 kpl

Uutuus!

 45Liity kanta-asiakkaaksi www.mastermark.fi/klubi.

Ilahduta kotikokkia ja yhdistä laadukas 
Victorinoxin Santoku-veitsi tyylikkään 
mustaan leikkuulautaan, jonka päällä 
voit paloitella ja miksei myös tarjoilla 
sushit ja muut herkut.

Lahjasetti Jonottamatta
leikkaukseen:
12 kpl á 49,95 €
Hinta ilman merkkausta.

Tuotekoodi: JOULU144

Jonottamatta  
leikkaukseen

á 4995 €
12 kpl

Ekologinen tarjoiluvati salaatille tai hedel-
mille. Materiaali 40 % selluloosaa, 60 % 
muovia. Halkaisija 27,50 cm, korkeus 5 
cm. Konepesunkestävä.

Greenfin salaattivati:
20 kpl á 22,95 €
Hinta ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T8158B0 

Muodon kauneus

Uutuus!

Uutuus!

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

https://mastermark.fi/p/44973-salaattiottimet-greenfin/
https://mastermark.fi/p/44972-salaattivati-greenfin/
https://www.mastermark.fi/p/45031-lahjasetti-jonottamatta-leikkaukseen/
http://www.mastermark.fi/klubi


Kerää koko
sarja
Bochin veljekset avasivat keramiik-
katehtaan Luxembourgiin vuonna 
1767. Yksi ensimmäisistä posliiniin 
maalatuista kuvioinneista oli var-
pukuvio. Bochien valmistaman as-
tiaston erinomaista laatua alettiin 
kutsua Luxembourgin tyyliksi. Tämä 
tarina oli inspiraationa nimelle Old 
Luxembourg. Se on perinteikäs as-
tiasto, joka palauttaa mieliin Villero-
y&Bochin loistavat alkuajat ja jota 
yhä tänäkin päivänä käytetään ja ra-
kastetaan.

Perinne on aina modernia

Merkittävälle designille on tyypil-
listä ennen kaikkea yksi asia – ajat-
tomuus. Ajattomuus kuvaa hyvin 
myös Old Luxembourg -astiastoa, 
jota koristaa varpukuvio. Jo lähes 
250 vuoden ajan pienet siniset ku-
kinnot ovat koristaneet tätä orgaani-
sesti suunniteltua posliiniastiastoa. 
Siro rokokoo-kuvio on yksi kaikkien 
aikojen suosituimmista astiastojen 
kuvioinneista.

Astiaston hienostuneisuus

Täydellinen kattaus koostuu monesta 
asiasta, mutta ensimmäisenä silmiin 
pistää yksittäisen astian muoto ja de-
sign.  Täydellinen harmonia näiden 
kahden elementin välillä on Old Luxem-
bourg -astiaston tärkein ominaisuus. 
Hienot yksityiskohdat, kuten loivat 
aallot ja sirot siniset reunat antavat 
astiastolle ihastuttavaa eleganssia. 
Astiasto lisää ripauksen hienostunei-
suutta jokaiseen kattaukseen. 
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Liekitin tuo fine diningin omaan kotiisi. Anna 
ruuallesi se viimeinen silaus. Lapsilukon ja 
muiden turvaominaisuuksien kanssa liekitin 
on helppo ja turvallinen käyttää.  Kuvassa 
Suomen teollisuusmerkinnälle toteutettu 
liekitin.

MM Collection liekitin:
40 kpl á 19,95 €, 80 kpl á 18,95 €,   
160 kpl á 18,35 €, 320 kpl á 17,95 € 
Hinnat ilman merkkausta.

Hinta kanta-asiakkaalle:
40 kpl á 12,95 €

Tuotekoodi: T29356A6

Liekitin tekee
harrastajasta
mestarin

á 12 95 €

(norm. 19,95 €)

Etuhinta
kanta-asiakkaalle

Skannaa
resepti.

Rapeaksi paahdettu sokeripinta ja kermaisen pehmeä 
koostumus. Jouluinen crème   brûlée ihastuttaa var-
masti juhlapöydässä. Vanukkaan voi tehdä valmiiksi 
etukäteen ja monikäyttöisellä liekittimellä viimeis-
telet pinnan rapeaksi juuri ennen tarjoilua. 

Joulu
brûlée
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Klikkaa tästä lisätietoa >

https://www.mastermark.fi/p/27200-liekitin-mm-collection/
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á 29 95 €

(norm. 41,40 €)

Etuhinta
kanta-asiakkaalle

Lahjasetti jokaiselle herkuttelijalle. Setistä
löydät uunikintaat ja liekittimen esimerkiksi 
crème brûléen luomista varten. Herkkujen
valmistusta odotellessa voi toki napsia 
muutaman herkullisen Lakridsin. 

Lahjasetti Herkuttelijalle:
20 kpl à 41,40 €

Hinta kanta-asiakkaalle:
20 kpl á 29,95 €

Tuotekoodi: JOULU145

Lahjasetti
herkuttelijalle

Säilytä kahvi siististi läpinäkyvässä, mustakantisessa 
kahvipurkissa. Mukana tulee 15 ml mittalusikka. 
Purkkiin mahtuu 500 g kahvia. Tuote on valmistettu 
Ruotsissa ja se on konepesunkestävä. Leveys 110 mm, 
syvyys 77 mm ja korkeus 197 mm. Paino 222 g.

Kahvipurkki Anna:
80 kpl à 8,60 €
Hinta sis. 1-väripainatuksen.
Painatuksen aloituskulu 69,00 €.

Tuotekoodi: T45410A3

Siisti ja käytännöllinen

Kun illat pimentyvät ja ilma kylmenee, 
on aika sytyttää kynttilät ja keittää talven 
ensimmäiset glögit. Talvinen luomuglögi 
maistuu erinomaisesti upeista Villeroy&-
Bochin NewWave-laseista.  

Lahjasetti Glögihetki:
12 kpl à 54,95 €
Hinta ilman merkkausta.

Tuotekoodi: JOULU146

Glögihetki

á 5495 €
12 kpl

á 86 0 €
80 kpl

Uutuus!

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

https://www.mastermark.fi/p/45032-lahjasetti-herkuttelijalle/
https://mastermark.fi/p/44901-kahvipurkki-anna-110-x-77-x-197-mm-musta/
https://www.mastermark.fi/p/45033-lahjasetti-glogihetki/
http://www.mastermark.fi/klubi


á 12 95 €

(norm. 24,95 €)

Etuhinta
kanta-asiakkaalle

Puukahvoilla varustetuista veitsistä saat tukevan 
otteen, ja viipaloit lihan helposti sopiviksi suupa-
loiksi. Setissä on neljä sahalaitaista pihviveistä ja 
leikkuulauta. Veitsien 12,7 cm terä on ruostuma-
tonta terästä, kahvat ja leikkuulauta akasiapuu-
ta. Laudan mitat 38,5 x 17 x 1,2 cm. Pese lauta 
ja veitset käsin. Suosittelemme käsittelemään 
laudan silloin tällöin kasviöljyllä.

MM Collection leikkuulauta ja veitset:
40 kpl á 24,95 €, 80 kpl á 23,95 €,     
160 kpl á 23,45 €, 320 kpl á 22,95 €
Hinnat ilman merkkausta.

Hinta kanta-asiakkaalle:
40 kpl á 12,95 €

Tuotekoodi: T35034A4

Terävä valinta

Kaadin on suunniteltu öljyn, etikan ja muiden kastikkeiden säilyttämiseen ja 
annosteluun. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu korkki on suunniteltu niin, 
että sitä kääntämällä voi vaihtaa öljyn ja viinietikan välillä. Osioilla on erilliset 
kaatimet, joten ne pysyvät erillään. Säiliöön mahtuu noin 44 ml viinietikkaa 
keskelle ja kokonaistilavuus on noin 4 dl. Pullo on kestävää boroskiliaattilasia.

Cole & Mason Duo öljy ja viinietikki kaadin:
32 kpl à 24,95 €, 64 kpl à 23,95 €,       
128 kpl à 23,65 €, 256 kpl à 22,95 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T4212C2

Elegantti kaadin öljylle ja etikalle

á 2495 €
32 kpl
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Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

https://www.mastermark.fi/p/26429-veitset-pihviveitset-ja-leikkuulauta-mm-collection/
https://www.mastermark.fi/p/40898-kaadin-duo-oljy-viinietikka-cole-mason/
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á 850 0 €
4 kpl

á 1495 €
50 kpl

á 29 95 €

(norm. 47,85 €)

Etuhinta
kanta-asiakkaalle

Arzie Pro -veitsenteroittimella teroitat kätevästi myös sakset. 
Teroittimessa on ergonominen kädensija, oma kohta peukalolle 
ja liu‘unesto teroittimen alaosassa, jotta saat optimaalisen otteen. 
Teroittimesta löytyy erikseen kohdat saksille, normaaliteroitukselle, 
keraamiselle hienoteroitukselle sekä timanttiteroitus. Koko: 20,5 x 
9,5 x 4 cm, paino 210 g. Kuvassa Ekoroskille toteutettu 
veitsenteroitin.

Arzie Pro veitsenteroitin:
50 kpl à 14,95 €, 100 kpl à 13,95 €,      
250 kpl à 13,45 €, 500 kpl à 12,95 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T46571A2

Tukeva ja monikäyttöinen

Tällä setillä onnistut kinkunpaistamisessa 
varmasti. Digitaalisella Arzie-paistomittarilla
huolehdit ruuan oikeasta paistolämpötilasta. 
Paloittele liha leikkuulaudan päällä sahalai-
taisilla pihviveitsillä ja kuivaa kädet upeaan 
porokuosiseen Lumo-keittiöpyyhkeeseen. 

Lahjasetti Paistosetti:
25 kpl à 47,85 €
Hinta ilman merkkausta.

Hinta kanta-asiakkaalle:
25 kpl á 29,95 €

Tuotekoodi: JOULU147

Paistosetti

Kauniin rustiikkiselta Eva Solo -tarjottimelta, 
pohjoismaisesti on upea tarjota kotimaisia 
herkkuja! Pohjoismaalaisesti muotoiltu 
tarjotin ja suomalaiset Hommanäsin 
herkut luovat pöytään ylellisen kodikkaan 
tunnelman.

Lahjasetti Eevan glögi:
4 kpl à 85,00 €
Hinta ilman merkkausta.

Tuotekoodi: JOULU98

Eevan glögi

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

https://www.mastermark.fi/p/45034-lahjasetti-paistosetti/
https://www.mastermark.fi/p/41452-lahjasetti-eevan-glogi/
https://www.mastermark.fi/p/42808-veitsenteroitin-pro-arzie/
http://www.mastermark.fi/klubi


Michelin-tähtikokki Ken Hom on yksi maailman 
arvostetuimmista aasialaisen ruoan asiantun-
tijoista. Useiden ravintoloiden, tv-ohjelmien, 
ruokakirjojen, luentosarjojen ja valmisruokava-
likoiman (UK) lisäksi Ken Hom tunnetaan myös 
aidoista aasialaisista ruoanlaittovälineistä. Laa-
dukkaat raaka-aineet ja toimivat työvälineet aut-
tavat loihtimaan herkullisia annoksia – tämän 
vuoksi Ken Hom onkin kehittänyt kotikeittiöihin 
sopivia ruoanlaittovälineitä jo 30 vuoden ajan.

Ken 
Hom
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Pannussa on huippukestävä tarttumaton Whitford’s Quantum®2 -pinnoite.  
Excellence-hiiliteräswok soveltuu kaikille liesityypeille ja kestää sekä kone-
pesun että pyöreäreunaisten metallivälineiden käytön. Hiiliteräksen käyttö 
tekee wokista kevyen mutta kestävän. Wokin lisäksi setissä tulee mukana 
myös kätevä kansi, ritilä ja bambulasta. 

Mestarilta mestarille

Ken Hom Excellence
non-stick wokki-setti:
24 kpl à 39,95 €, 48 kpl à 38,95 €,    
96 kpl à 38,55 €, 192 kpl à 37,95 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T9521L2 

Koe italialainen ruokaelämys yhdessä 
boksissa. Pastaboksi sisältää italialaista 
käsintehtyä spagettia (500 g), käsinpoi-
mituista kirsikkatomaateista käsintehtyä 
tomaattikastiketta (580 g), italialaista 
100 % extra neitsyt oliiviöljyä (0,25 l), 
reseptin ja valmistusohjeet sekä
ekologisen lahjapaketin ja kortin. 

Lahjasetti Makumatka:
25 kpl à 39,95 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T48402A2

Makumatka

Kannettava bluetooth-kaiutin painaa vain 382 grammaa, 
mutta on äänentoistoltaan ja bassoltaan laadukas. Voit
toistaa musiikkia bluetoothin, Micro SD:n, USB:n tai radion 
kautta. Bluetoothin kantama 10 metriä. Teho 12W. Latausaika 
2-3 tuntia. Käyttöaika 4-10 tuntia riippuen äänenvoimak-
kuuden tasosta. Kaiuttimessa on musta kantonauha, joten
se kulkee kätevästi mukana missä tahansa.

XO Loop bluetooth kaiutin:
30 kpl à 29,95 €, 60 kpl à 28,95 €,     
120 kpl à 28,55 €, 240 kpl à 27,95 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T47762A2

Mausta musiikilla

á 39 95 €
25 kpl

á 2995 €
30 kpl

Uutuus!

á 39 95 €
24 kpl

Uutuus!

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

https://mastermark.fi/p/44980-wokki-setti-excellence-non-stick-31-cm-ken-hom/
https://www.mastermark.fi/p/43885-kaiutin-loop-bt-xo/
http://www.mastermark.fi/klubi


Nappaa aamukahvi mukaan autoon tai toimistolle 
tyylikkään mustassa takeaway-mukissa. Posliininen 
muki pysyy hyvin kädessä silikonisen kädensijansa 
ansiosta. Vetoisuus 0,35 l. Konepesunkestävä.

Villeroy & Boch Manufacture Rock To Go 0,35 l:
24 kpl à 34,95 €, 48 kpl à 33,95 €,     
96 kpl à 33,55 €, 192 kpl à 32,95 €  
Hinnat ilman merkkausta.

Villeroy & Boch Manufacture Rock To Go 0,29 l:
24 kpl à 32,95 €, 48 kpl à 31,95 €,     
96 kpl à 31,55 €, 192 kpl à 30,95 €  
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T34914D2M, T34914D2S 

Aamukahvit mukaan

Kun välineet ovat kunnossa, kokkailu 
on mukavaa. Korkealaatuiset kattilat ja 
pannut kestävät käytössä pitkään ja hel-
pottavat ruuanlaittoa, ja paistomittarin 
avulla huolehdit joulukinkun ja muiden 
herkkujen täydellisestä kypsyydestä. 
Päivitä keittiövälineesi ja koe kokkailun 
ilo.

Välineet
kuntoon

á 3495 €
24 kpl

Uutuus!

á 3295 €
24 kpl

Uutuus!
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Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

https://mastermark.fi/p/44985-muki-manufacture-rock-to-go-035-l-villeroy-boch/
https://mastermark.fi/p/44986-muki-manufacture-rock-to-go-022-l-villeroy-boch/
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á 5795 €
12 kpl

Laadukkaassa kattilassa valmistat joulupuu-
ron ja muut joulun ajan ruuat huolettomasti. 
Settiin kuuluu myös ruostumattomasta teräk-
sestä ja biopohjaisesta muovista valmistettu 
kauha, jolla kauhot höyryävän kuuman 
puuron lautasille, sekä tietysti Risellan
ainutlaatuisen herkullinen puuroriisi.

Lahjasetti joulupuuro:
12 kpl à 57,95 €
Hinta ilman merkkausta.

Tuotekoodi: JOULU148

Lahjasetti joulupuuro

Ilahduta kokkailijaa tällä tyylikkäällä setillä, joka sisältää terävän 
Victorinox Santoku-veitsen (6.8523.17) ja puisen Tapio-leikkuulaudan. 
Koivusta valmistettu leikkuulauta. Ennen käyttöä sekä pari kertaa vuodes-
sa pinta kannattaa käsitellä parafiini- tai pellavaöljyllä. Ruokaöljyllä käsit-
telyä ei suositella. Ei sovellu pestäväksi astianpesukoneessa.  Sellofaani ja 
narutus lisähintaan. 

Tapio leikkuulauta:
12 kpl à 65,00 €, 24 kpl à 64,00 €,       
48 kpl à 63,00 €, 96 kpl à 62,00 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T46535A2

Kauniisti koivusta

Nordic-paistokasari vetää sisälleen isommankin perheen tai 
juhlaseurueen tarjoilut. Alumiinista valmistettu runko on kevyt 
käsitellä ja lämpenee nopeasti sekä tasaisesti. Ruostumatto-
masta teräksestä valmistetut korvat vievät vain vähän pöytä- ja 
kaappitilaa ja pysyvät viileänä pitkänkin haudutuksen aikana. 
Paistokasarin viimeistelevät karkaistusta lasista valmistettu kansi, 
titaanilla vahvistettu tarttumaton ja pitkäikäinen marmoripinnoite 
sekä energiatehokas täysinduktiopohja, joka soveltuu kaikille 
liesityypeille. Korkeus 120 mm, leveys 285 mm, paino 1,98 kg.

Infinity Chefs Nordic
kannellinen paistokasari:
12 kpl à 59,95 €, 24 kpl à 58,95 €,      
48 kpl à 58,55 €, 96 kpl à 57,95 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T41855B3 

Isojen juhlien kasari

á 5995 €
12 kpl

Uutuus!

Uutuus!

Uutuus!

á 650 0 €
12 kpl

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä 
lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

https://mastermark.fi/p/44696-leikkuulauta-380-x-230-x-17-mm-tapio/
https://www.mastermark.fi/p/45035-joulu148-lahjasetti-joulupuuro/
https://mastermark.fi/p/44960-kauha-gastromax-bio-375-cm-orthex/
https://mastermark.fi/p/44977-kattila-nordic-31-l-infinity-chefs/
https://mastermark.fi/p/44978-kasari-nordic-28-cm-kansi-infinity-chefs/
http://www.mastermark.fi/klubi


Tutkimusten mukaan kattauksella on suuri vaikutus 
siihen, millaiseksi koemme ruokailutilanteen ja itse 
aterian. Pienillä yksityiskohdilla saamme luotua maku-
maailmoja ja tunnelmia aina mummolan lämmöstä ulko-
maiden sykkeeseen. Hyvään kattaukseen kannattaa siis 
panostaa. Hyvä kattaus ei kuitenkaan aina tarkoita vain 
visuaalisuutta vaan myös käytännöllisyyttä. Ruokaili-
joiden ei tarvitse nousta hakemaan vettä hanasta, kun 
vesikarahvi on nostettu pöytään, ja terävillä veitsillä 
niin kasvikset kuin pihvitkin on helppo leikata suupa-
loiksi. Kaikki valmista - bon appétit! 

Kaunis kattaus
kruunaa ruokailun
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Victorinoxin korkealaatuinen ruokailuvälinesarja sisältää kuusi 
pihviveistä 11 cm terällä ja kuusi haarukkaa. Kahvamateriaali 
tuntuu miellyttävältä kädessä ja kestää konepesun. Kaikkein tärkein 
ominaisuus sarjassa on tietenkin pihviveitsien uskomattoman terävä 
ja pitkään terävyytensä säilyttävä sahalaitainen terä.

Victorinox 12-osainen aterinsetti:
12 kpl à 89,00 €, 24 kpl à 88,00 €,      
36 kpl à 87,00 €, 48 kpl à 86,00 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: 6.7233.12

Korkealaatuista ruokailua Metsän taikaa ja Suomen mytologiaa henkivä karhun muotoinen 
tarjoilualusta on valmistettu kauniista akaasiapuusta. Mukana lahjassa 
tulee tukeva juustoveitsi ruostumattomasta teräksestä, jonka runko on 
valmistettu myös akaasiapuusta. Tämä lahja sävähdyttää vaikkapa 
vientilahjana ulkomaille tai henkilökunnan lahjana joulun kynnyksellä. 
Laudan koko: 34,5 x 21 x 1,5 mm. Veitsen koko n. 10 x 1,5 cm. 

Tapio tarjoilualusta ja veitsi:
50 kpl à 19,95 €, 100 kpl à 18,95 €,       
250 kpl à 18,45 €, 500 kpl à 17,95 €
Hinnat  ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T35034A6

Mystinen metsän ruhtinas

Eva Solon jääkaappikarahvi yhdistää perinteisen maitopullon muodon, 
pehmeän tekstiilin ja helppokäyttöisyyden. Ruostumattomasta teräksestä 
ja lasista valmistettu funktionaalinen kaunotar sujahtaa jääkaapin oveen. 
Juomaan on helppo lisätä hedelmiä tai jäitä karahvin leveästä suuaukosta. 
Automaattikorkki avautuu kaadettaessa ja sulkeutuu kun karahvin nostaa 
pystyyn. Juoma säilyy tuoreena jääkaapissa, hedelmät kaadettaessa 
karahvissa ja pöytäliina siistinä. Sekä karahvi että takki ovat konepestäviä. 
Toimitetaan lahjapakkauksessa.

Eva Solo Woven jääkaappikaadin:
24 kpl à 39,95 €, 48 kpl à 39,45 €,      
96 kpl à 38,95 €, 192 kpl à 38,45 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T6468X5TH 

Funktionaalista kauneutta

á 1995 €
50 kpl

á 3995 €
24 kpl

á 890 0 €
12 kpl

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >
Klikkaa tästä lisätietoa >

https://mastermark.fi/p/43982-t6468x5thx-jaakaappikarahvi-woven1-l-tumman-harmaa-eva-soloe/
https://www.mastermark.fi/p/42823-tarjoilualusta-ja-veitsi-tapio/
https://www.mastermark.fi/p/43785-aterinsetti-12-osainen-musta-victorinox/
http://www.mastermark.fi/klubi


Uutuus!

á 1570 €
25 kpl

Näyttävästi muotoiltu, kestävä ja vankka 
termoskannu pitää juomasi kuumana 
tunteja ja sen teräksinen kaatonokka estää 
juomaa valumasta pöydälle. Kannun
materiaali silikonia ja ruostumatonta 
terästä. Korkki on tammea ja se 
kannattaakin öljytä säännöllisesti. 
 
Kannu on konepesunkestävä, korkki  
puhdistetaan pyyhkimällä kostella liinalla.

Eva Solo Silhuette termoskannu:
12 kpl à 79,95 €, 24 kpl à 78,95 €,    
48 kpl à 78,55 €, 96 kpl à 77,95 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T6468Å7M

Kuumaa juotavaa

á 7995 €
12 kpl

Digitaalisen paistomittarin avulla 
kokkailu helpottuu. Onnistu esimerkiksi 
täydellisen pihvin, kalan ja leivonnaisten 
paistossa. Mittarin avulla varmistat, että 
ruoka on juuri halutun lämpöistä. Sopii 
kaikille kokkailijoille ja grillimestareille. 
Ruostumatonta terästä. Koko 217 x 29 
x11 mm. Mittausalue -50 ~ +200 °C 

Arzie Stick paistomittari:
25 kpl à 15,70 €, 50 kpl à 14,60 €,    
100 kpl à 14,10 €, 250 kpl à 13,40 € 
Hinnat sis. 1-väripainatuksen.

Tuotekoodi: T23955C0

Macarons
leivonnaisten
salaisuus

Uutuus!
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Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

https://mastermark.fi/p/44930-termoskannu-silhouette-10-l-musta-eva-solo/
https://www.mastermark.fi/p/44673-mittari-paistomittari-stick-arzie/
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Tämä settii ihastuttaa niin ulkonäöllään kuin 
käytännöllisyydelläänkin. Tammivanerista
valmistettuja tuotteita ei tarvitse piilottaa 
kaappiin, vaan ne toimivat myös kauniina 
sisustuselementteinä keittiössä. Lahjasetti 
sisältää Kolo Designin kahvirasian, pussin-
sulkijat sekä suodatinpussitelineen.

Lahjasetti tammi Kolo Design:
12 kpl à 47,95 €
Hinta ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T42396A7M

Kahvi kauniisti esille

Huopapintainen pannunalunen tuo pehmeää tunnelmaa 
kattaukseen. Setissä on 3 pannunalusta, jotka ovat pakattu 
yhteen vyötteellä. Pannunalusen koko 20 x 20 cm.

Tapio rPET 3 kpl pannunalunen:
45 kpl à 12,95 €, 90 kpl à 11,95 €,      
180 kpl à 10,95 €, 360 kpl à 9,95 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T44081A3

Kolmella pannulla

á 1295 €
45 kpl

á 4795 €
12 kpl

Ihastuttavat sydämenmuotoiset jääpalat 
ilahduttavat niin lapsia kuin aikuisiakin. 
Jääpalamuotissa on kätevä kansi, joka 
suojaa jääpaloja pakastimen hajuilta 
ja mahdollistaa muottien pinoamisen. 
Joustavan materiaalin ansiosta jääpalat 
on helppo ja nopea irrottaa muotista. 
Yhdestä muotista tulee 14 jääpalaa. 
BPA-vapaa ja konepesunpestävä.

Lékué sydän jääpalamuotti:
48 kpl à 5,45 €, 96 kpl à 5,35 €,    
192 kpl à 5,30 €, 384 kpl à 5,25 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T9521L1

Jääsydän  
lämmittää mieltä

á 545 €
48 kpl

Uutuus!

Uutuus!

Uutuus!

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

https://mastermark.fi/p/44979-jaapalamuotti-sydan-punainen-lekue/
https://mastermark.fi/p/44962-kahvirasia-tammea-kolo-design/
https://mastermark.fi/p/44964-suodatinpussiteline-tammea-kolo-design/
https://mastermark.fi/p/44763-pannunalunen-3-kpl-rpet-20x20cm-harmaamusta-tapio/
http://www.mastermark.fi/klubi


Pitkän etätyöjakson jälkeen toimistolle paluu voi tuntua 
jopa hieman jännittävältä. Pitkä kotona vietetty aika, 
sosiaalisen yhteisön puute, jatkuvat etäpalaverit ja ko-
tivaatteet vaihtuvat puheensorinaan, hymyihin, tuttuun 
kahvikuppiin ja työpisteeseen. Paluu toimistolle sujuu 
helposti, kun työvälineet ovat kunnossa. Firman logolla 
painettu kahvikuppi, kynä, vihko tai vaikka työreppu saa 
toimiston tuntumaan tutulta ja olon tervetulleelta ta-
kaisin. Pieni ele, jolla on suuri vaikutus. 

Paluu
toimistolle
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 61Liity kanta-asiakkaaksi www.mastermark.fi/klubi.

Säilytä korttisi siististi. Antimikrobinen korttikotelo on tehty 
kestämään, sillä se on valmistettu aidosta nahasta. Tuotteen 
antimikrobinen ominaisuus on toteutettu hopeaioniteknologi-
alla, joka on turvallinen ympäristölle ja ihmisille. Se hillitsee 
todistetusti 99,99 prosenttisesti mikrobien kasvua. Koko 11,5 
x 7,5 cm.

XO antimikrobinen RFID lompakko:
50 kpl á 12,95 €
Hinta ilman merkkausta.
  
Tuotekoodi: T43281A2 

Kortit turvallisesti käytössä

á XXX X €
XX kpl

á 1295 €
50 kpl

Uutuus!

SwissCard on täynnä työvälineitä, ja se on 
todellinen sveitsiläinen innovaatio kompaktissa 
muotoilussa. Silti se mahtuu helposti lompakon 
luottokorttipaikkaan. Työkalussa on 10 erilaista 
toimintoa: kynsiviila, ruuvari (2,5 mm), hammastik-
ku, paineistettu kuulakärkikynä, pinsetit, nuppineu-
la, kirjeenavaaja, sakset, senttimitta ja tuumamitta. 
Työkalut valmistettu ruostumattomasta teräksestä. 
Pituus 82 mm, korkeus 4,5 mm, paino 26 g.

Victorinox Swisscard Classic työkalu:
20 kpl á 27,95 €, 50 kpl á 26,95 €,   
100 kpl á 26,55 €, 250 kpl á 25,95 €
Hinnat sis. 1-väripainatuksen.
Painatuksen aloituskulu 69,00 €.

Tuotekoodi: 0.7133.T3

Tärkeimmät työvälineet 
lompakossa á 2795 €

20 kpl

Sporttinen ja kestävä musta reppu on tehty polyesterista ja sitä koristaa 
tyylikäs Victorinoxin risti ja kilpi. Reppu on kuin luotu matkustamiseen, 
sillä siinä on läpimentävä tasku, jonka avulla sen saa kätevästi kiinni-
tettyä matkalaukun vetokahvaan. Selässä ja sädettävissä olkahihnoissa 
olevien toppausten vuoksi reppua on mukava kantaa selässä. Repun 
etutaskussa on kätevät lokerot esimerkiksi passille ja puhelimelle.
Tilavuus 20 L. Koko 7,1 x 31 x 45 cm, paino 0,7 kg. Kuvassa Exclusive 
Networksille toteutettu Evo-reppu.

Victorinox VX Sport Evo compact reppu:
12 kpl á 69,00 €, 24 kpl á 68,00 €,   
48 kpl á 67,00 €, 96 kpl á 65,00 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T34851B7M

Tyylikkäästi töihin

á 690 0 €
12 kpl

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä 
lisätietoa >

Klikkaa tästä 
lisätietoa >

https://www.mastermark.fi/p/24070-tyokalu-swisscard-nailcare-victorinox/
https://www.mastermark.fi/p/43848-reppu-vx-sport-evo-compact-musta-victorinox/
https://mastermark.fi/p/44817-lompakko-antimikrobinen-rfid-xo/
http://www.mastermark.fi/klubi


Kahvi ja pala suklaata. Täydellinen yhdis-
telmä, jonka voi nauttia työpäivän tauolla, 
retkellä tai oikeastaan missä vain, jos kahvi- 
ja suklaahammasta alkaa kolottamaan. 
Kahvinystävän lahjasetti sisältää Arzie-
kahvimukin (320 ml), Slow Coffee 
-kahvipussin sekä Goodion Forest-suklaan.
Kuvassa Loimaan kaupungille toteutettu 
Arzie kahvimuki.

Lahjasetti Kahvihetki:
50 kpl á 24,95 €
Hinta ilman merkkausta.

Tuotekoodi: JOULU154

Lahjasetti kahvihetki
á 2495 €

50 kpl
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Klikkaa tästä lisätietoa >

https://www.mastermark.fi/p/45041-lahjasetti-kahvihetki/


 63Liity kanta-asiakkaaksi www.mastermark.fi/klubi.

Työnteko sujuu jouhevasti, kun työvälineet 
ovat kunnossa. Laadukkaaseen Moles-
kine Classic Leather -vihkoon kirjaat ylös 
tarvittavat muistiinpanot ja Eva Solo Urban 
-termosmukiin täytetty kahvi, tee tai kaakao 
piristävät iltapäivän väsymyksen iskiessä. 
Setti sopii niin työpisteelle, etätöihin kuin 
paljon reissaavallekin henkilölle. 

Lahjasetti Energiset muistiinpanot:
12 kpl á 49,95 €
Hinta ilman merkkausta.

Tuotekoodi: JOULU155

Energiset muistiinpanot

Suomalainen Slow coffee pelastaa 
yrityksesi kestämättömän kehnolta 
kahvilta. Ympäristöystävällisesti sekä 
eettisesti tuotettu ja hankittu kahvi 
maistuu hyvältä ja tekee hyvää. Slow 
coffeen perustana ovat 37 Slow-vilje-
lijäperhettä, joiden arvokasta työtä 
tuetaan tasaisilla tuloilla vuoden 
ympäri. Lisäksi kahvin alkuperä-
maassa Laosissa työskentelee vuoden 
ympäri 6 hengen asiantuntijatiimi, 
jotka ratkaisevat ongelmia yhdessä 
viljelijöiden kanssa taaten samalla 
tuotantoketjun täydellisen läpinäky-
vyyden asiakkaille.

Pienviljelijöiden
kahvia eettisesti
– Slow Coffee

á 4995 €
12 kpl

Klikkaa tästä 
lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

https://www.mastermark.fi/p/#ordering=1&realm=1&search=slow&view=grid
https://www.mastermark.fi/p/45042-lahjasetti-energiset-muistiinpanot/
http://www.mastermark.fi/klubi


Eva Solon kauniissa lasikarahvissa on 
tiivis teräskorkki, joten sen voi laittaa 
jääkaappiin myös vaakatasossa tai 
ottaa mukaan piknikille. Käytännöllinen 
kaatoreunus takaa, että karahvi ei 
tiputa kaadettaessa. Kaikki osat ovat 
konepesunkestäviä. Vetoisuus 1,3 l. 
Materiaali: borosilikaattilasi ja harjattu 
ruostumaton teräs. 

Eva Solo lasikarahvi korkilla:
12 kpl á 39,95 €, 24 kpl á 38,95 €,    
48 kpl á 38,55 €, 96 kpl á 37,95 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T6468Å6 

Kaunis karahvi

á 3995 €
12 kpl

Uutuus!

Piristystä
työarkeen
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Klikkaa tästä lisätietoa >

https://mastermark.fi/p/44929-lasikarahvi-korkilla-13l-eva-solo/
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Kumipintainen Dot-kynä on pirteä   
kumppani palaverissa ja päivän kiireissä. 
Leveä klipsi pitää kynän paikallaan, ja 
jumbo-säiliöstä riittää pitkään mustet-
ta. Musteen väri sininen. Materiaali: 
ABS-muovirunko. Kuvassa Rockwoolille 
toteutettu Maxema kuulakynä.

Maxema Dot
kumipintainen kuulakynä:
300 kpl á 1,84 €, 500 kpl á 1,68 €,    
1000 kpl á 1,60 €, 2500 kpl á 1,53 €, 
5000 kpl á 1,49 €
Hinnat sis. 1-väripainatuksen.
Painatuksen aloituskulu 69,00 €.

Tuotekoodi: T2127C2

Minimalistista  
tyylikkyyttä

Moptoppersin hauska uutuus sopii käytettäväksi 
tietokoneen ja läppärin kameran suojuksena. Logo-
painatukselle on luonnikas ja näkyvä paikka hahmon 
kyltissä. Suojus kantaa yrityksesi logoa pitäen samalla 
käyttäjänsä turvassa ja hyvällä tuulella. Iloisesti hymyi-
levän hahmon hiukset ovat mikrokuitulankaa, joten voit 
käyttää sitä myös näyttöjen tai vaikkapa silmälasien 
puhdistamiseen. Kuvassa Rezulton Moptoppers 
webbikameransuoja.

Moptoppers webbikameransuoja:
200 kpl á 2,95 €, 500 kpl á 2,60 €,     
1000 kpl á 2,30 €, 2000 kpl á 1,95 €,   
5000 kpl á 1,78 €
Hinnat sis. 1-väripainatuksen.

Tuotekoodi: T38936A6

Veikeä suojus webbikameralle

á 295 €
200 kpl

á 1 84 €
300 kpl

Klikkaa tästä 
lisätietoa >

Klikkaa tästä 
lisätietoa >

https://www.mastermark.fi/p/#ordering=1&realm=1&search=T2127C2&view=grid
https://www.mastermark.fi/p/#ordering=1&realm=1&search=T38936A6&view=grid
http://www.mastermark.fi/klubi


Kun ylimääräinen hienostelu jätetään pois, 
jää jäljelle vain kaunis kello. Herätyskello-
nakin toimiva Tapio istuu hyvin pöydälle
tai voidaan asentaa koukusta seinälle.
Kello toimii yhdellä AA-paristolla. 
Mitat 16,5 x 6,5 x 16,5 cm.

Tapio seinäkello:
48 kpl á 14,95 €, 96 kpl á 13,95 €,    
192 kpl á 13,35 €, 384 kpl á 12,95 €
Hinnat ilman merkkausta.

Hinta kanta-asiakkaalle:
48 kpl á 9,95 €

Tuotekoodi: T37300A3

Ajattoman tyylikäs

Lukulampussa yhdistyvät kello, kalenteri, 
lämpömittari ja yövalo vaihtuvalla värillä. Saat 
säädettyä lukuvalon kolmeen eri voimakkuuteen. 
Lukulampun päällinen on harjattua alumiinia. 
Koskettamalla lampun jalkaa kerran syttyy ja-
lassa LED-yövalo, joka vaihtaa väriään. Lampun 
koko 95 x 65 x 460 mm. Latausaika 2-6 tuntia. 
Mukana latauskaapeli USB-liittimellä.

MM Collection pöytävalaisin LED-valolla:
10 kpl á 24,95 €, 40 kpl á 23,95 €,    
80 kpl á 23,35 €, 160 kpl á 22,95 €
Hinnat ilman merkkausta.

Hinta kanta-asiakkaalle:
10 kpl á 16,95 €

Tuotekoodi: T39567A3

Lukulamppu taitteella

Ero Denim -reppu on suunniteltu 16“ kan-
nettavalle tietokoneelle ja siinä on erikseen 
paikka myös 10“ tabletille. Sisällä on myös 
useita lokeroita pientavaroille. Olkahihnat 
on topattu takaamaan mukava istuvuus. 
Repun selkämys on muotoiltu niin, että ilma 
pääsee kulkemaan vapaasti ja käyttömu-
kavuus on taattu. Repun sivuilla on verkko-
taskut, joihin sujahtaa niin juomapullo kuin 
sateenvarjokin. Mitat: 25 x 34 x 45 cm. 
Paino 0,7 kg. Kuvassa Rauman Energialle 
toteutettu Wenger-reppu.

Wenger Ero Denim reppu:
12 kpl á 49,95 €, 24 kpl á 48,95 €,    
48 kpl á 48,45 €, 96 kpl á 47,95 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T34851B5

Kannettava toimisto

á 9 95 €

(norm. 14,95 €)

Etuhinta
kanta-asiakkaalle

á 16 95 €

(norm. 24,95 €)

Etuhinta
kanta-asiakkaalle

á 49 95 €
12 kpl
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Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä 
lisätietoa >

https://www.mastermark.fi/p/27321-kello-seinakello-valkoinen-tapio/
https://www.mastermark.fi/p/43194-reppu-ero-denim-16-wenger/
https://www.mastermark.fi/p/27260-valaisin-poytalamppu-led-valolla-mm-collection/
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Victorinoxin laadukas retkiaterinsetti sisältää 
ruokalusikan, haarukan sekä taittuvan 11 cm 
pitkän sahalaitaisen eväsveitsen. Täydellinen
aterinsetti töihin, piknikille ja retkelle. 

Victorinox aterinsetti:
20 kpl á 29,95 €, 50 kpl á 28,95 €,   
100 kpl á 28,55 €, 250 kpl á 27,95 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: 6.7192.F3

Omat eväät

Lahjasetti, joka toimii niin tervetuliaislahjana 
uudelle työntekijälle kuin myös piristävänä 
settinä kokeneellekin konkarille. Setti piristää 
ja tuo varmasti hymyn saajan huulille. Lahja-
setti sisältää Moptoppers-repun, Adflow- 
latauskaapelin sekä Thermoksen Kalor- 
mukin.

Lahjasetti Pirteästi töihin:
24 kpl á 29,95 €

Tuotekoodi:  JOULU156S,   
JOULU156O, JOULU156V

Pirteästi töihin

á 29 95 €
20 kpl

á 29 95 €
24 kpl

Seuraa kätevästi huonelämpötilaa ja sisätilojen kosteutta kellon kosteus- 
ja lämpömittareilla. Lämpömittarin asteikko on 0-60 °C, kosteusmittarin 
30-100 %. Seinäkellon viisarit toimivat sweep-koneistolla, eli liukuvat 
eteenpäin tasaisesti tikittämättä. Halkaisija 22,5 cm, syvyys 4,2 cm. 

MM Collection Stockholm seinäkello:
40 kpl á 17,45 €, 100 kpl á 15,95 €,   
200 kpl á 14,65 €, 400 kpl á 13,45 €
Hinnat sis. 1-väripainatuksen.
Painatuksen aloituskulu 69,00 €.

Tuotekoodi: T37300A2

Sisustuksen terävöittäjä

á 17 45 €
40 kpl

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä 
lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

https://www.mastermark.fi/p/44179-ruokailuvalineet-swiss-classic-3kpl-mu-victorinox/
https://www.mastermark.fi/p/7544-seinakello-stockholm-valkoinen/
https://www.mastermark.fi/p/45045-lahjasetti-pirteasti-toihin-vihrea/
https://www.mastermark.fi/p/45044-lahjasetti-pirteasti-toihin-sininen/
https://www.mastermark.fi/p/45043-lahjasetti-pirteasti-toihin-oranssi/
http://www.mastermark.fi/klubi


Designpullo
kestää myös 
kolhut

Raikas Eva Solo -juomapullo sopii kirkkaasti niin 
käsilaukkuun, jumppakassiin kuin eväsreppuunkin. 
Säästät samalla luontoa, kun otat vettä mukaan kotoa, 
sen sijaan että ostaisit pullovettä kaupasta. Pullon korkki 
on terästä ja pullo muovia, joten se kestää särkymättä 
kovaakin menoa. Kierrettävä korkki pysyy kiinni myös 
lenkistä kannettaessa. Pullo ei sisällä ftalaatteja tai 
Bisfenoli A:ta ja on näin turvallinen elintarvikekäytössä. 
Kuvassa Ascom Oy:lle toteutettu juomapullo.

Eva Solo juomapullo:
24 kpl á 21,52 €, 48 kpl á 21,07 €,     
96 á kpl 20,43 €, 192 á kpl 20,01 €  
Hinnat sis. 1-väripainatuksen.   
Painatuksen aloituskulu 69,00 €.

Tuotekoodi: T6468T2

Raikas Eva Solo -juomapullo 
putsaa pöydän

á 2152 €
24 kpl
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Klikkaa tästä lisätietoa >

https://www.mastermark.fi/p/#ordering=1&realm=1&search=T6468T2&view=grid


á 29 95 €
24 kpl

 69Liity kanta-asiakkaaksi www.mastermark.fi/klubi.

Tällä raikkaalla setillä toivotat uudet työnte-
kijät tervetulleeksi tiimiin. Kustomoitava Eva 
Solo-juomapullo ja Moleskine-muistivihko 
nostattavat tiimihenkeä, ja samalla varustat 
työntekijäsi työntouhuun.

Lahjasetti Tervetulosetti:
24 kpl á 29,95 €

Tuotekoodi: JOULU157

Tiedon janoon

Kirjaa luonnokset ja merkinnät ylös missä 
ja milloin vain. Et tarvitse verkkoyhteyttä 
etkä tekniikkaa. A5-kokoisessa muistikir-
jassa on 240 viivoitettua sivua, pyöristetyt 
kulmat, kuminauhakiinnitys ja takakannen 
sisäpuolella laajeneva sisätasku irrallisille 
papereille. Kuvassa Exclusive Logisticsille 
toteutettu muistivihko.

Moleskine muistikirja:
48 kpl á 14,95 €, 240 kpl á 14,65 €,    
480 kpl á 14,35 €, 960 kpl á 13,95 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T31204A2

Klassiseen muistikirjaan 
saat ideat heti muistiin

á 14 95 €
48 kpl

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

https://www.mastermark.fi/p/#ordering=1&realm=1&search=T31204A2&view=grid
https://www.mastermark.fi/p/45046-lahjasetti-tervetulosetti/
http://www.mastermark.fi/klubi


Victorinoxin historia alkaa vuodes-
ta 1884, jolloin Karl Elsener I perusti 
veitsipajan Sveitsissä Ibachin kylässä 
ja valmisti siellä ensimmäiset Sveit-
sin armeijaankin päätyneet veitset. 
Nyt 130 vuotta myöhemmin Victo-
rinoxin laatutuotteet valmistetaan 

edelleen Sveitsissä ja ne tunnetaan 
kaikkialla maailmassa, eikä turhaan 
– perheyritys ei tingi laadusta, eikä 
arvoistaan. Työntekijöiden ja ympä-
ristön hyvinvoinnista huolehditaan, 
sillä se on avain menestykseen. 

Victorinox – laatua vuodesta 1884
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 71Liity kanta-asiakkaaksi www.mastermark.fi/klubi.

Sveitsissä valmistetun laadukkaan ja aidon 
Victorinox-linkkuveitsen voi nyt ostaa pirteissä 
väreissä. Linkkuveitsi sisältää seitsemän eri 
toimintoa: pieni terä, sakset, kynsiviila, ruuvi-
meisseli (2,5 mm), avaimenperä, hammastikku 
ja pinsetit. Pituus 58 mm ja paino vain 21 
grammaa.

Victorinox SD Classic Sunny side:
50 kpl á 15,95 €, 100 kpl á 15,60 €,    
250 kpl á 15,25 €, 500 kpl á 14,95 €
Tehdasetsaus terään 0,36 €/kpl.
Aloituskulu 101,50 €.

Tuotekoodi: 0.6223.8G

Classic SD Classic

Sveitsissä valmistetun laadukkaan ja aidon Victo-
rinox-linkkuveitsen voi nyt ostaa pirteissä väreissä. 
Linkkuveitsi sisältää seitsemän eri toimintoa: pieni 
terä, sakset, kynsiviila, ruuvimeisseli (2,5 mm) ja 
avaimenperä, hammastikku ja pinsetit. Pituus 58 mm 
ja paino vain 21 grammaa.

Victorinox SD Transparent Tropical Surf:
50 kpl á 15,95 €, 100 kpl á 15,60 €,     
250 kpl á 15,25 €, 500 kpl á 14,95 €
Tehdasetsaus terään 0,36 €/kpl.
Aloituskulu 101,50 €.

Tuotekoodi: 0.6223.T24G

Classic SD Transparent

Sveitsissä valmistetun laadukkaan ja aidon 
Victorinox-linkkuveitsen voi nyt ostaa pirteissä 
väreissä. Linkkuveitsi sisältää viisi eri toimintoa: 
pieni terä, sakset, kynsiviila, ruuvimeisseli (2,5 
mm) ja avaimenperä. Pituus 58 mm ja paino 
vain 17 grammaa.

Victorinox SD Alox Flaming party:
50 kpl á 25,95 €, 100 kpl á 25,60 €,    
250 kpl á 25,25 €, 500 kpl á 24,95 €
Tehdasetsaus terään 1,02 €/kpl.
Aloituskulu 224,75 €.

Tuotekoodi: 0.6221.251G 

Classic Alox Classic

á 1595 €
50 kpl

á 2595 €
50 kpl

á 1595 €
50 kpl

http://www.mastermark.fi/klubi


Näin järjestät onnistuneen webinaarin 

Webinaarit ovat tulleet monelle tutuiksi kuluneen 
vuoden aikana. Fyysisten tapaamisten peruun-
tuessa webinaarien järjestäminen on kasvattanut 
suosiotaan ja se onkin ollut mainio tapa kerätä yri-
tyksen palveluista ja tuotteista kiinnostuneet ih-
miset yhteen kuulemaan uudesta tarjonnasta. Kun 
etätapahtumien myötä ruoka- ja kahvitarjoilut 
on täytynyt unohtaa, osallistujien kiittämiseksi ja 

palkitsemiseksi on keksitty uusia keinoja. Webi-
naarilahja onkin osoittautunut helpoksi ja hyväksi 
tavaksi muistaa webinaariin osallistuneita. Mas-
termark järjesti keväällä kaksi webinaaria, jotka 
keräsivät paljon hyvää palautetta. Webinaarin jäl-
keen kiitimme osallistujia teemaan sopivilla lah-
joilla. Kirjepostitettavista tuotteistamme löytyykin 
monta hyvää vaihtoehtoa webinaarilahjaksi. 

Etätapahtumat

Leveästi hymyilevä MopToppers-kynä 
kirjoittaa napakasti ja piristää työpöytää. 
Kynähahmon mikrokuituhiuksilla voit puh-
distaa nopeasti esimerkiksi puhelimen tai 
tabletin näytön. Kynän kärjessä on näp-
pärä kosketusnäyttöpää. ABS-muovista 
valmistetun rungon väri toistuu hahmon 
hiuksissa ja solmiossa. Kynässä 1,0 mm 
kärki ja sinistä saksalaista laatumustetta, 
jolla kirjoitat jopa 1 200 metriä tekstiä.

Moptoppers kosketusnäyttökynä:
200 kpl á 2,95 €, 500 kpl á 2,60 €, 
1000 kpl á 2,30 €, 2000 kpl á 1,95 €, 
5000 kpl á 1,78 €
Hinnat sis. 1-väripainatuksen.
Painatuksen aloituskulu 69,00 €.

Tuotekoodi: T38936A2

Unohtumaton kynä

Kokosimme alle kolme vinkkiä onnistuneen webinaarin järjestämiseen: 

Kiitä, pyydä palautetta ja muista
halutessasi osallistujaa pienellä
lahjalla. 

Valmistaudu, mutta älä opettele
ulkoa. Rentous ja spontaanius 
pitävät mielenkiintoa yllä.

Lähetä pieni tervehdys jo etukäteen
ja muistuta ilmoittautunutta
tulevasta tapahtumasta.

á 295 €
200 kpl
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https://www.mastermark.fi/p/#ordering=1&realm=1&search=T38936A2&view=grid
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Veitsessä on ruostumattomasta teräksestä 
tehty terä, joka taittuu kahvan sisään. 
Terän pituus on 11 cm. Koko veitsen pituus 
avattuna 230 mm ja suljettuna 130 mm. 
Laadukas leikkuulauta on lämmönkestävä 
175°C/350°F saakka. Leikkuulaudan 
koko 164 x 120 x 6 mm.  

Victorinox leikkuulauta ja taittoveitsi:
20 kpl á 29,95 €, 50 kpl á 28,95 €,    
100 kpl á 28,55 €, 250 kpl á 27,95 € 
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: 6.7191.F1 

Kätevää Victorinox- 
laatua

100% vegaaninen ja 100% makua. Maku aidoista marjoista ja 
hedelmistä. Maku: appelsiini, omena, mansikka, passiohedelmä, 
persikka ja mustaherukka. Säilyvyys 12kk. 

Makua aidoista
marjoista ja hedelmistä

Vegaaninen nallekarkkipussi:
500 kpl á 0,98 €, 1000 kpl á 0,66 €,    
1500 kpl á 0,60 €, 2000 kpl á  0,54 €
Hinta sis. 1-4 väripainatuksen.

Tuotekoodi: T28693W2P3

Massiivisessa 5000 mAh:n power bankissa 
on tuplasti enemmän tehoa kuin peruspuhe-
limen akussa. Linjakas valkoinen laitteiden 
elvyttäjä tukee uusinta USB-C -standardia ja 
mukana on integroitu Apple lightning -liitin ja 
sininen USB-latauskaapeli. Laitteessa on yli-
kuumenemisen estävä IC-suojaus. Mitat 118 x 
68 x10 mm. Lahjapakkaus. Kuvassa Kuopion 
Vesi Oy:lle toteutettu power bank.

MM Collection AdPower power bank:
50 kpl á 14,95 €, 100 kpl á 13,95 €,    
200 kpl á 13,35 €, 500 kpl á 12,95 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T40626A3V

Voimaa kuin
pienessä kylässä

Koot A4 ja A5. Minimierä vakiokuvalla 50 kpl, 
omalla aiheella 250 kpl. Vakioaiheiseen kalenteriin 
saat myös oman logopainatuksen. Pyydä tarjous 
omasta toteutuksesta. Esimerkkihinnat ovat vakio-
kuvalla ja yksivärisellä logolla.

Joulukuun makein mainos Joulukalenteri A4:
50 kpl á 8,56 €,
100 kpl á 6,66 €,    
250 kpl á 5,51 €,
500 kpl á 5,04 €

Tuotekoodi: T28693A5

Suojaa, palvelee ja estää varkaudet. RFID-suojattu 
korttikotelo pitää huolta, ettei kukaan pääse käsiksi 
lähiluettaviin kortteihisi. Kortit pysyvät suojassa ja 
järjestyksessä. Ne eivät kulu, väänny tai menetä
pinnoitettaan. Koko 110x70x20 mm. Lahjapakkaus.

MM Collection Safe korttilompakko:
200 kpl á 6,03 €, 400 kpl á 4,93 €,    
800 kpl á 4,30 €, 1600 kpl á 3,85 €
Hinnat sis. 1-väripainatuksen.
Painatuksen aloituskulu 69,00 €.

Tuotekoodi: T41680A2

Digiajan haarniska

á 1495 €
50 kpl

á 85 6 €
50 kpl

á 2995 €
20 kpl

á 603 €
200 kpl

á 09 8 €
500 kpl

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä 
lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

https://www.mastermark.fi/p/27255-power-bank-adpower-maxi-5000mah-valk-mm-collection/
https://www.mastermark.fi/p/43849-leikkuulauta-ja-taittoveitsi-setti-pun-victorinox/
https://mastermark.fi/p/42654-nallekarkki-vegaaninen-10g-w2p/
https://www.mastermark.fi/p/6431-joulukalenteri-a4-vakio/
https://www.mastermark.fi/p/27175-korttilompakko-safe-mm-collection/
http://www.mastermark.fi/klubi


Käsien pesusta ja desinfioimisesta, pin-
tojen puhdistamisesta, sekä koronates-
teistä on tullut arkipäivää.  Käsien pesu 
ja pöpöjä keräävien pintojen puhdistus 
on hyvä muistaa myös perinteisillä fluns-
sakausilla, jotta sinä ja läheisesi pysytte 
terveinä läpi vuoden. Tutustu helposti 

mukaan otettaviin Adfresh® -liinoihin, pu-
helimet ja muut pientarvikkeet UV-valolla 
puhdistavaan sterilointilaitteeseen sekä 
koronatesteihin, joilla koronatuloksen 
saa helposti ja nopeasti niin kotona kuin 
töissäkin.

Puhtaat pinnat

UV-sterilointilaitteella puhdistat pöpöt 
kätevästi ja nopeasti niin puhelimesta, 
älykellosta kuin kuulokkeistakin. Laite 
toimii UV-valotekniikalla, joka tappaa
99 % bakteereista ja viruksista jopa 
kuudessa minuutissa. Laitteessa on myös 
langaton lataustoiminto, jonka avulla 
lataat helposti samalla myös älypuhe-
limesi puhdistuksen aikana. Koko 245 x 
134 x 60 mm. Käyttöliittymä: tyyppi C. 
Kokonaisvirta 10 W. Jännite 5V/2A.

XO Power latausalusta UV-valolla:
20 kpl á 24,95 €, 40 kpl á 23,95 €,    
80 kpl á 23,55 €, 160 kpl á 22,95 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T47869A9

Puhdista pöpöt
puhelimesta

á 2495 €
20 kpl
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https://www.mastermark.fi/p/44027-latausalusta-uv-valo-puhdistimella-power-xo/


Fimean hyväksymällä Boson SARS-CoV-2 -koronatestillä 
saat tuloksen helposti ja nopeasti kotona tai töissä. Testi on 
helppokäyttöinen ja mukana tulevat selkeät käyttöohjeet. 
Tulos valmistuu 15 minuutissa ja testin varmuus on 98,72 
prosenttia. Paketti sisältää: näytepuikon, testiä varten tar-
vittavat uuttoputken ja uuttoliuoksen sekä näytekortin, joka 
näyttää testin tuloksen. Kotitesti ei ole virallinen koronatesti, 
vaan toimii suuntaa-antavana. Olethan siis tarvittaessa 
yhteydessä terveydenhuoltoon. 

Safe SARS-COV-2 koronatesti:
1 kpl á 4,95 € / sis. 1 testin.
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: BOSON1T

Helppo ja nopea
koronatesti

á 495 €
sis. 1 testin

 75Liity kanta-asiakkaaksi www.mastermark.fi/klubi.

Yksittäispakatuilla AdFresh®-liinoilla
puhdistat nopeasti kädet, puhelimet, 
tabletit ja näppäimistöt ja muut pinnat. 
Tarjoa lisäsuojaa ja kätevää arjen
hygieniaa logopainetuilla puhdistus-
liinoilla. Kuvassa Immuno diagnostic 
Oy:lle toteutetut AdFresh®-liinat.

AdFresh® käsipyyhe:
1000 kpl á 0,67 €, 3000 kpl á 0,62 €,    
5000 kpl á 0,57 €
Hinnat sis. 1-väripainatuksen.
Painatuksen aloituskulu 69,00 €.

Tuotekoodi: T36535A4

Pöpöt kuriin

á 067 €
3000 kpl

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

https://www.mastermark.fi/p/42806-kasipyyhe-adfresh-60x80mm-ruskea/
https://www.mastermark.fi/p/44761-korona-kotitesti-boson-sars-cov-2-1-kpl-safe/
http://www.mastermark.fi/klubi


Huolehdi koko tiimistäsi ja perheestäsi asettamalla 
logopainettu Safegel-pumppupullo sinne, missä käsien 
desinfiointi on tarpeen: toimistolle, ulko-ovelle, autoon, 
kotiin. Kotimainen aurinkoenergialla tuotettu käsigeeli 
desinfioi kädet varmasti ja turvallisesti, kuitenkin käsien 
ihoa kuivattamatta. Pumppupullon koko 500 ml. 
Antiseptinen Safegel-käsigeeli on käsien desinfiointiin 
tarkoitettu valmiste. Desinfioivana aineena etanoli (/70 
p-%), joka desinfioi tehokkaasti ja haihtuu nopeasti. Si-
sältää glyserolia ja PEG-7 glyseryylikokoaattia, joiden 
ansiosta tuote ylläpitää ihon kosteustasapainoa eikä 
kuivata käsiä. pH n. 7,5. Kuvassa KTA:lle toteutettu 
pumppupullo.

Safegel käsigeeli pumppupullo:
48 kpl á 10,43 €, 96 kpl á 9,98 €,     
192 kpl á 9,28 €, 348 kpl á 8,73 €
Hinnat sis. 1-väripainatuksen.
Painatuksen aloituskulu 69,00 €.

Tuotekoodi: T27362A3

Siellä missä käsien
desinfiointi on tarpeen

Tee toimistolle paluu turvallisesti. Varusta työpisteet de-
sinfioivalla käsigeelillä, jossa logosi saa näkyvyyttä jopa 
500 pumppauksen verran. Palaverista toiseen siirtyessä 
voi laukkuun sujauttaa pienemmän käsigeelin, jolloin 
kädet voi desinfioida tilanteessa kuin tilanteessa. Va-
rusta asiakkaasi ja henkilökuntasi Safe-tuotteilla, jotka 
tuovat turvaa jokaiseen työpäivään.

Turvallisesti 
toimistolla

Antiseptinen Safegel käsigeeli on käsien 
desifiointiin tarkoitettu valmiste. Desinfioi-
vana aineena etanoli (70 p-%), joka desin-
fioi tehokkaasti ja haihtuu nopeasti. Sisältää 
glyserolia ja PEG-7 glyseryylikokoaattia, 
joiden ansiosta tuote ylläpitää ihon kosteus-
tasapainoa eikä kuivata käsiä. pH n. 7,5.
Kuvassa Teboilille toteutettu käsigeeli.

Safegel käsigeeli:
144 kpl á 3,10 €, 288 kpl á 2,95 €,    
576 kpl á 2,90 €, 1152 kpl á 2,80 €
Hinnat sis. 1-väripainatuksen.
Painatuksen aloituskulu 69,00 €.

Tuotekoodi: T27362A1S

Taskukokoinen 
käsigeeli

á 1043 €
48 kpl

á 295 €
288 kpl
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Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

https://www.mastermark.fi/p/43266-kasigeeli-safegel-500ml-pumppupullo-safe/
https://www.mastermark.fi/p/1083-kasigeeli-safegel-50ml-desinfioiva/
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Pohjoismaista arjen hyvinvointia. Magneettiseen 
valkoiseen lahjapakkaukseemme pakataan 
hyvinvointia kerrakseen: tanskalaista muotoilua 
edustava Eva Solo -juomapullo sopii sekä toimis-
ton pöydälle että aktiivisen liikkujan varusteisiin 
sekä kolme suomalaista Puhdistamon vitamiinia ja 
lisäravinnetta, jotka pitävät vireystilan kunnossa. 
Vesihuikalla voi ottaa Puhdistamon tuotteet helposti 
ja pitää yllä yleistä hyvinvointia. Mukana Super 
D-vitamiini, Tripla C-vitamiini ja Tripla Magnesium. 

Lahjasetti Nordic Wellness:
48 kpl á 49,95 €
Hinta ilman merkkausta.

Tuotekoodi: JOULU124

Nordic Wellness

Kuulakynä Dot Antibacterial Maxema on valmistettu 
muoviseoksesta, joka sisältää hopeaioneja vapauttavia 
aineksia. Hopeaionit estävät bakteereita kiinnittymästä 
kynän pintaan. Kynät eivät sisällä haitallisia aineita ja 
ovat täysin myrkyttömiä ja noudattavat eurooppalaisia 
turvallisuusstandardeja. Antibakteerisella kynällä on 
helppo lisätä toimintaympäristön turvallisuutta.  
Saatavilla 20 eri väriä, klipsi aina valkoinen.

Maxema Dot antibacterial kuulakynä:
500 kpl á 1,33 €, 1000 kpl á 1,25 €,     
2500 kpl á 1,17 €, 5000 kpl á 1,11 €
Hinnat sis. 1-väripainatuksen.
Painatuksen aloituskulu 69,00 €.

Tuotekoodi: T2127C6

Kynä voittaa bakteerin

á 125 €
1000 kpl

á 4995 €
48 kpl

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

https://www.mastermark.fi/p/#ordering=1&realm=1&search=T2127C6&view=grid
https://www.mastermark.fi/p/43764-lahjasetti-nordic-wellness/
http://www.mastermark.fi/klubi


Kevyet ja joustavat, kestävästä ripstop-kankaasta 
tehdyt työhousut eivät repeydy tai rispaannu 
kovassakaan käytössä. Housut ovat ergonomisesti 
muotoillut mukailemaan vartalon luonnollisia 
liikkeitä, joten ne eivät ole haitaksi hankalimmis-
sakaan työskentelyasennoissa. Materiaali 70 % 
polyesteriä, 30 % puuvillaa. Paino 215 g/m².

Mascot Workwear housut
polvitaskuilla:
1 kpl á 87,00 €
Hinta ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T48430A3

Ahkeraan käyttöön 

á 870 0 €
1 kpl

Töissä vietetään suuri osa päivästä, joten työntekijän viih-
tyvyydestä on tärkeää pitää huolta. Hyvät työvaatteet li-
säävät työmukavuutta, suojaavat työntekijän vaatteita 
lialta ja edistävät työturvallisuutta. Lisäksi vaate viestii, 
että niiden kantaja kuuluu henkilökuntaan. Voit ilahduttaa 
työntekijöitäsi oikeanlaisten työvaatteiden ja -välineiden 
lisäksi taukotarvikkeilla, kuten vesitiiviillä eväsrasialla ja 
termospullolla, joiden avulla lounastauon vietto onnistuu 
missä tahansa. 

Työniloa hyvillä 
varusteilla

78   Kaikki hinnat ilman arvonlisäveroa.
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Worklite Maxin etupuolella on 150-180 
lumenin LED-valo ja rungossa 360-400 
lumenin COB-valo. Lampun päässä on 
magneetti, jolla se on helppo kiinnittää 
hankalammissakin paikoissa metallipin-
taan, josta se valaisee parhaiten. Lampun 
latausaika on noin 4 tuntia, jonka jälkeen 
sen käyttöaika päätyvalolla on noin 3,5 
tuntia ja sivuvalolla noin 2,5 tuntia. Lataa 
Worklite helposti mistä tahansa USB-por-
tista. USB-kaapeli sisältyy pakkaukseen. 
Tuotteen koko: 185 x 60 x 32 mm. 
Kuvassa Turku Stevedoringille toteutettu 
Worklite-taskulamppu.

Arzie Worklite Maxi
taskulamppu power bank:
50 kpl á 19,95 €, 100 kpl á 18,95 €,   
250 kpl á 18,45 €, 500 kpl á 17,95 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T43101A6

Valoa missä tahansa

Kannusta henkilöstöäsi ottamaan omat eväät mukaan. Siistiin 
Moptoppers-reppuun mahtuu helposti XO:n teräsjuomapullo, 
Victorinoxin laadukkaat ruokailuvälineet ja vesitiivis Sistema-
eväsrasia. Näillä varusteilla ruokailu onnistuu niin työmaalla
kuin puistopiknikilläkin.

Lahjasetti Lounas:
12 kpl á 49,95 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: JOULU151

Omilla eväillä jaksaa

Työtakissakin on nyt tyyliä. Mascotin 
hengittävä, tuulen- ja sateenpitävä 
työtakki on varustettu vedenpitävillä 
vetoketjuilla, irrotettavalla hupulla 
ja tyylikkäillä heijastinraidoilla. 
Materiaali 100 % polyesteriä, paino 
210 g/m².

Mascot Workwear kuoritakki:
1 kpl á 167,00 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T48430A2 

Todellakin näkyy

á 1995 €
50 kpl

á 4995 €
12 kpl

á 1670 0 €
1 kpl

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä 
lisätietoa >

https://www.mastermark.fi/p/42710-taskulamppu-power-bank-worklite-maxi-2000mah-arzie/
https://www.mastermark.fi/p/45038-lahjasetti-lounas/
http://www.mastermark.fi/klubi


Alkuperäinen kirkas SwissTool Spirit on Swiss-
Toolia kevyempi ja pienempi malli samoilla 
vahvoilla ominaisuuksilla ja laadulla. Muotoillut 
kahvat antavat erinomaisen otteen työkalusta ja 
pienempi koko helpottaa kantamista. Sisältää 
nahkakotelon.

Victorinox Swisstool työkalu:
6 kpl á 129,00 €, 12 kpl á 122,00 €,   
24 kpl á 116,00 €, 48 kpl á 109,00 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: 3.0224.L

Upea joululahja

Joka kodista on hyvä löytyä käytän-
nöllisiä työvälineitä, jotka sopivat niin 
tee se itse -puuhastelijoille kuin myös 
jokapäiväiseen käyttöön. Kun tuolista 
löystyy ruuvi tai kotiin saapuu uusia 
huonekaluja, on kodin nurkista aina 
hyvä löytyä kompakti työkalupakki, 
josta löydät välineet pieniin korjauksiin 
ja rakentamiseen. 

Joka kodin
must have- 
välineet

á 1290 0 €
6 kpl
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https://www.mastermark.fi/p/23958-tyokalu-swisstool-spirit-x-nahkakotelo-victorinox/
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Hopeanvärisessä työkalusetissä on vetoketjulla 
suljettava säilytyskotelo. Setissä on johtoleikkurilla 
varustetut pihdit, 1 m mitta, räikkäväännin, kolme 
tarkkuusruuvimeisseliä, kahdeksan kuusiokoloavain-
ta 1,5-6 kokovälillä, 25 mm ja 50 mm jatkopala 
hylsyille ja ruuvikärjille, yhdeksän hylsyä kokovälillä 
5-13 mm sekä 30 ruuvauskärkeä.

MM Collection Tools työkalusetti:
20 kpl á 23,95 €, 40 kpl á 22,95 €,   
80 kpl á 22,25 €, 120 kpl á 21,95 €
Hinnat ilman merkkausta.

Hinta kanta-asiakkaalle:
20 kpl á 12,95 €

Tuotekoodi: T40179A2

Minä korjaan

á 3995 €
10 kpl

Lahjasetti tee se itse -henkilölle tai puuhastelijalle. 
Välillä on hyvä muistaa istahtaa tauolle; viimeis-
tellä suunnitelmia ja kerätä energiaa. Lahjasetti 
sisältää Arzien työkalusetin, Shorty-rullamitan,  
Canvas-vyön sekä kahvinmakuisia lakritsipalloja.
Kuvassa Huoltopalvelu Viitaselle toteutettu 
Arzie-työkalusetti.  

Lahjasetti Työn iloa
10 kpl á 39,95 €
Hinta ilman merkkausta.

Tuotekoodi: JOULU150

Työn iloa

á 12 95 €

(norm. 23,95 €)

Etuhinta
kanta-asiakkaalle

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

https://www.mastermark.fi/p/25435-tyokalusetti-tools-hopea-mm-collection/
https://www.mastermark.fi/p/45037-lahjasetti-tyon-iloa/
http://www.mastermark.fi/klubi
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Viimeistele asusi ajattomalla, helposti säädettä-
vällä nahkavyöllä ja Exentrin lähimaksusuojatulla 
korttilompakolla. Lompakossa on kuusi korttitaskua 
ja erillinen tasku seteleille ja kuiteille. Laadukas 
lompakko on täyttä nahkaa ja lukko ruostumatonta 
terästä. Yrityksesi oma kaiverrus tai painatus antaa 
tyylikkäälle kokonaisuudelle viimeisen silauksen.

Lahjasetti Tyyliniekan varusteet:
10 kpl á 49,95 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: JOULU152

Tyyliniekan varusteet

á 4995 €
10 kpl

Tämä taskulamppu palvelee joka tilanteessa. 
3W COB-LED valaisee jopa 90 lumenin teholla. 
Pienen kokonsa vuoksi lamppu kulkee mukana 
vaikka taskussa, ja kätevän nauhalenkin ansiosta 
se on helppo kantaa ja kiinnittää. Lampun mitat 
ovat 88 x 30 x 27 mm. Tuote sisältää 3 kpl 
AAA-paristoja.

Arzie Shorty Cob taskulamppu:
80 kpl á 4,95 €, 160 kpl á 4,55 €,   
320 kpl á 4,25 €, 640 kpl á 3,95 €

Hinta kanta-asiakkaalle
kaikissa määrissä: 2,95 €

Tuotekoodi: T23684C0

Pieni mutta pippurinen

á 2 95 €

(norm. 4,95 €)

Etuhinta
kanta-asiakkaalle

82   Kaikki hinnat ilman arvonlisäveroa.

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

https://www.mastermark.fi/p/28389-taskulamppu-shorty-cob-arzie/
https://www.mastermark.fi/p/45039-lahjasetti-tyyliniekan-varusteet/
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Suomen neljä vuodenaikaa ja upea luonto hou-
kuttelevat retkeilemään ympäri vuoden. Syksyllä 
iltojen pimentyessä on hyvä napata eväiden 
lisäksi mukaan myös taskulamppu valaisemaan 
polkuja. Lahjasetti sisältää Sistema-säilytys-
rasian, Shorty-taskulampun ja 125 grammaa 
salmiakin makuisia lakritsipalloja. 

Lahjasetti Eväsretki:
24 kpl á 22,95 €
Hinta ilman merkkausta.

Hinta kanta-asiakkaalle:
24 kpl á 19,95 €

Tuotekoodi: JOULU153

Lahjasetti eväsretki

Ruostumattomasta teräksestä valmistetussa terässä on Teflon® 
non-stick pinnoite, joka estää teipeistä irronnutta liimaa jämäh-
tämästä terään. Lukittuvan veitsen pituus avattuna 110,6 mm, 
suljettuna 68 mm, paino 32 g. Kartonkiveitsi toimii hyvin myös 
avaimenperänä. Toimitetaan lahjapakkauksessa.

XO Tool kartonkiveitsi:
48 kpl á 14,95 € €, 96 kpl á 13,95 €,   
192 kpl á 13,45 €, 384 kpl á 12,95 €   
Hinnat ilman merkkausta.

Hinta kanta-asiakkaalle:
48 kpl á 9,95 €

Tuotekoodi: T40688A2

Paketit auki hetkessä

Kevyt lapio sopii erinomaisesti mukaan 
auton tavaratilaan, retkelle, laskettelijalle 
tai vaikkapa vuorenvalloittajalle. Lapio 
taittuu kätevästi kasaan. Voit lukita myös 
terän kuokka-asentoon. Mukana säi-
lytyspussi, jossa vyölenkki. Materiaali: 
rautaa, kahva muovia. Lapion pituus n. 
62 cm, taitettuna n. 24 cm.

MM Collection taittuva lapio:
30 kpl á 19,95 €, 60 kpl á 18,95 €,   
120 kpl á 18,55 €, 240 kpl á 17,95 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T34810A1

Kun luonto kutsuu

á 1995 €
30 kpl

á

á 19 95 €

(norm. 22,95 €)

Etuhinta
kanta-asiakkaalle

á 9 95 €

(norm. 14,95 €)

Etuhinta
kanta-asiakkaalle

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä 
lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

https://www.mastermark.fi/p/3241-lapio-taittuva-musta-mm-collection/
https://www.mastermark.fi/p/45040-joulu153-lahjasetti-evasretki/
https://www.mastermark.fi/p/26417-kartonkiveitsi-tool-xo/
http://www.mastermark.fi/klubi


Mastermark tekee tänä syksynä yh-
teistyötä SPR:n kanssa ja on mukana 
pitämässä huolta sekä lisäämässä tur-
vallisuuden tunnetta. Lahjoitamme kaik-
kien SPR-tuotetunnuksella merkittyjen 
Huomio-tuotteiden myyntihinnasta 5 % 
SPR:n toimintaan 1.8.-31.12.2021.

Vallitseva aika on vaikuttanut erityisesti 
yksinäisiin ja heikommassa asemassa 
oleviin. Tutkimusten mukaan joka viides 
suomalainen kokee ajoittain yksinäi-

syyttä ja nyt koronavuoden aikana jopa 
joka kolmas. Vapaaehtoisen ystävän 
tuki on yksinäiselle ihmiselle väylä ak-
tiivisempaan ja sosiaalisempaan elä-
mään. Monelle vapaaehtoinen ystävä 
on ainoa ja korvaamaton keskustelu-
kumppani. Valitsimme lahjoituskohteik-
semme kotimaan avun yksinäisille ja 
nuorille, jotka kaipaavat keskustelua-
pua, juttuseuraa ja tukea toiselta ihmi-
seltä. Lahjoituskohteistamme voit lukea 
lisää alta.

Anna lahja
ja tee hyvää

Suomen Punainen Risti auttaa onnettomuuksien ja kriisien sattuessa 
Suomessa ja maailmalla. SPR kannustaa ihmisiä pitämään huolta toi-
sistaan ja turvallisuudestaan sekä asettumaan heikomman puolelle. 

Ystävä yksinäiselle Suomessa

Jokainen meistä tarvitsee toista ih-
mistä – juttuseuraa, kaverin leffaan,                                                     
apua kauppareissulle. Tämä lah-
ja on ystävä yksinäiselle Suomessa.                                                             
Sinun ansiostasi yksinäinen saa va-
paaehtoisesta ystävästä seuraa, turvaa 
sekä viestin, jonka jokainen meistä ha-
luaa kuulla: Sinusta välitetään.

Iltapala Nuorten turvatalossa

Iltapala ja keskusteluapua kolmelle 
nuorelle Nuorten turvatalossa. Tämä 
lahja on iltapala nuorelle, jonka elämä 
on mennyt solmuun. Nuorten turvatalot 
auttavat nuoria ja heidän perheitään 
elämän pienissä ja suurissa pulmatilan-
teissa. Sinun ansiostasi nuori saa iltapa-
lan, keskusteluapua ja tarvittaessa myös 
yöpymispaikan. Lisäksi hän saa viestin, 
jonka jokainen meistä haluaa kuulla: Si-
nusta välitetään.
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 85Liity kanta-asiakkaaksi www.mastermark.fi/klubi. Kuvaaja:  Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

http://www.mastermark.fi/klubi


Uutuus!

á 1995 €
50 kpl

á 1495 €
50 kpl

Kaulaliina, joka näyttää hyvältä ja suojaa 
pimeässä. Sinun ei tarvitse muistaa laittaa 
erikseen heijastimia, vaan näyt kaula-
liinan avulla pimeässä. Nauti syksy- ja 
talvipäivistä ihanan pehmoisessa heijasta-
vassa kaulaliinassa. Koko 180 xx 22cm. 
Sisäpuoli pehmeää fleeceä, ulkopuoli 
akryylia heijastavalla langalla.

Huomio Magic kaulaliina:
50 kpl á 19,95 €, 100 kpl á 18,95 €,    
250 kpl á 18,55 €, 500 kpl á 17,95 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T41777B3

Lämmintä ja 
näkyvää

Jokaisen tyyliin sopiva musta pipo, joka 
on päivitetty paremmin pimeään aikaan 
sopivaksi heijastavalla langalla. Sopii 
käytettäväksi missä vain, ja tarpeen 
vaatiessa tekee sinut näkyväksi! Nauti 
syksy- ja talvipäivistä pää lämpimänä 
ja ole turvassa! Koko: leveys 23,5-24,5 
cm, korkeus 21 cm, taitettu osa 7 cm. 
Ulkomateriaali: 70 % akryyli, 30 % 
heijastava polyesterilanka, sisävuori 
polyesterifleeceä.

Huomio Magic pipo tupsulla:
50 kpl á 14,95 €, 100 kpl á 13,95 €,    
200 kpl á 13,65 €, 500 kpl á 12,95 €

Tuotekoodi: T41777A4

Tarpeellinen
turvatuoteM
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Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

https://mastermark.fi/p/40212-pipo-magic-tupsulla-musta-huomio/
https://mastermark.fi/p/44752-kaulaliina-magic-180-x-22-cm-huomio/
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Lahjasetti täynnä lämmintä tunnelmaa. 
Talvikeleillä voi pysähtyä ihastelemaan 
maisemia, nauttimaan kupin kuumaa 
juotavaa ja herkuttelemaan suklaa-
palalla. Lahjasetti sisältää tupsullisen 
Magic-pipon ja Magic-hanskat, Urban-
termosmukin ja Goodion kahvisuklaan. 

Lahjasetti Lämmin tunnelma:
12 kpl á 49,95 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi:  
JOULU158S

JOULU158XL

Lämmin tunnelma

Kassi taittuu pieneen tilaan omaan 
kuljetuspussiinsa. Saat työmatkalle 
mukaan täysimittaisen treenikassin, 
vaikka matkustaisit käsimatkatavaroilla. 
Tilavaan kassiin mahtuu kaikki, mitä 
tarvitset. Kassia on helppo kantaa 
kahvoista tai olkahihnasta. Sujauta si-
vutaskuun avaimet, kuulokkeet ja muuta 
tarpeellista pikkutavaraa. Mitat 45 x 30 
x 12 cm. Vetoisuus 16 litraa. Materiaali 
heijastavaa 190T-polyesteriä.
 
Huomio Gym bag:
50 kpl á 17,95 €, 100 kpl á 16,95 €,    
250 kpl á 15,95 €, 400 kpl á 14,95 €

Tuotekoodi: T44030A4

Pientä suuren
tarpeeseen

á 4995 €
12 kpl

á 1795 €
50 kpl

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

https://mastermark.fi/p/31120-laukku-gym-bag-huomio/
https://www.mastermark.fi/p/45048-lahjasetti-lammin-tunnelma-xl/
https://www.mastermark.fi/p/45047-lahjasetti-lammin-tunnelma-s/
http://www.mastermark.fi/klubi


á 695 €
100 kpl

á 1495 €

Herätä
huomio
Talven pimeydessä liikkuessa on 
tärkeää herättää muiden tiellä-
liikkujien huomio heijastavilla 
varusteilla. Laajasta tuotevalikoi-
masta löytyy heijastavia tuotteita 
joka tarpeeseen. 

Tässä moderni vaihtoehto perinteiselle 
heijastinliiville! Näiden heijastinval-
jaiden kanssa on helppo liikkua, joten 
pue nämä päälle, vaikka koko tiimille, 
ja voitte turvallisesti liikkua pimeällä 
kaudella. Kevyet ja sporttiset heijastin-
valjaat menevät pieneen tilaan, joten 
ne on helppo ottaa mukaan, minne 
vain! Erinomainen myös postitettavaksi 
lahjaksi! Yhden koon liivit, joita voi 
kätevästi säätää sopivaksi.

Huomio Outdoor
heijastavat henkselit:
100 kpl á 6,95 €, 250 kpl á 6,55 €,    
500 kpl á  6,25 €, 1000 kpl á 5,95 € 
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T36903A2M 

Valjasta näkyvyys
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Klikkaa tästä lisätietoa >

https://mastermark.fi/p/44975-liivi-sport-maxi-huomio/


á 1495 €
50 kpl

 89Liity kanta-asiakkaaksi www.mastermark.fi/klubi.

Heijastavat raidat lisäävät turvaa, valkoinen valo 
eteen lisää näkyvyyttäsi ja punainen valo takana 
huolehtii selustastasi. Scoot on malliltaan avoin liivi, 
joten se on helppo vetää pään yli olkapäille, kun 
lähdet liikkumaan sähköpotkulaudalla tai pyörällä. 
Liivi menee pieneen tilaan ja sen mukana tulee 
oma kuljetuspussukka, joten liivin voi pitää mukana 
laukussa, repussa tai taskussa. Koko sopii kaikille.

Huomio Scoot 2.0 liivi:
50 kpl á 14,95 €, 150 kpl á 13,95 €,     
300 kpl á 13,45 €, 600 kpl á 12,95 €  
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T41777B2

Lisää näkyvyyttäsi
nopeasti Scoot-liivillä

Kokonaan heijastavasta kankaasta 
valmistettu solakan kokoinen reppu 
on kirjaimellisesti loistava arkivaruste. 
Repussa on vetoketjusuljenta, vetoket-
jullinen etutasku sekä verkkokankaiset 
lisätaskut sivuilla, vaikka juomapullolle. 
Tilavuus 15 litraa. Kuvassa Bolidenille 
toteuttu reppu.

Huomio Reflex reppu:
60 kpl á 14,95 €, 120 kpl á 13,95 €,    
240 kpl á 13,55 €, 488 kpl á 12,95 €

Tuotekoodi: T41777A9

Taatusti
näkyvissä

á 1495 €
60 kpl

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

https://mastermark.fi/p/42639-liivi-scoot-20-musta-huomio/
https://mastermark.fi/p/41481-reppu-reflex-15l-heijastava-huomio/
http://www.mastermark.fi/klubi


Tuotekoodi:
T6377A5V

Tuotekoodi:
T25813B6

Tuotekoodi:
T6377A5R

Käytännöllisyys sekä turvallisuus samassa. 
Tuubihuivi on erinomainen tuote, sillä voit 
käyttää sitä kaulalla suojaamassa viimalta, 
kasvoilla suojaamassa hiihtäessä tai vaikka 
pantana lenkillä. Vaihtoehtoja on monia. 
Lisämausteen tuotteeseen tuo heijastava 
ominaisuus, joka lisää näkyvyyttäsi pimeällä 
säällä. Ulkokangas 68 % akryyli, 32 % 
heijastava polyesterilanka. Sisävuori 100 % 
polyesterifleece. Koko: Leveys 23 cm, korkeus 
20 cm.
 
Huomio Magic kauluri:
50 kpl á 15,95 €, 100 kpl á 15,55 €, 
250 kpl á 15,25 €, 500 kpl á 14,95 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T41777A5

Ulkoilijan unelma

Autoilija näkee heijastimen käyttäjän kolminkertaisen 
matkan päästä verrattuna ilman heijastinta kulkevaan 
jalankulkijaa. Anna asiakkaille henkivakuutus - heijastin.

Pyöreä LED-heijastin: 
500 kpl á 2,75 €, 1000 kpl á 2,65 €, 2000 kpl   
á 2,55 €, 3000 kpl á 2,45 €, 5000 kpl á 2,35 €

Suomi LED-heijastin: 
500 kpl á 2,75 €, 1000 kpl á 2,65 €, 2000 kpl   
á 2,55 €, 3000 kpl á 2,45 €, 5000 kpl á 2,35 €

Suorakaide LED-heijastin: 
500 kpl á 2,45 €, 1000 kpl á 2,35 €, 2000 kpl   
á 2,25 €, 3000 kpl á 2,15 €, 5000 kpl á 2,00 €  
Hinnat ilman merkkausta.

Pieni, mutta sitäkin tärkeämpi

á 1595 €
50 kpl
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Klikkaa tästä 
lisätietoa >

Klikkaa tästä 
lisätietoa >

Klikkaa tästä 
lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

https://www.mastermark.fi/p/23999-heijastin-led-valolla-pyorea-valkoinen-huomio/
https://www.mastermark.fi/p/26628-heijastin-suomi-ahvenanmaa-pehmea-huomio/
https://www.mastermark.fi/p/649-heijastin-led-valolla-valkoinen-huomio/
https://www.mastermark.fi/p/40214-kauluri-magic-musta-huomio/


á 1995 €
36 kpl

Uutuus!

á 3495 €
20 kpl

 91Liity kanta-asiakkaaksi www.mastermark.fi/klubi.

Tämä reppu kiinnittää varmasti huomion. 
Reppu sopii erinomaisesti työ- ja koulu-
matkoille, sillä siinä on punainen valo, 
joka on uuden tieliikennelain mukaan 
pakollinen kaikille pyöräilijöille. Heijasta-
vaa pintaa on käytetty repun etuosassa, 
sivuilla sekä olkahihnoissa, joten se näkyy 
joka suunnasta. Repun väri musta. USB-
ladattava LED-valo. 100 % polyesteria.  

Huomio heijastava reppu LED-valolla:
20 kpl á 34,95 €, 100 kpl á 33,95 €,    
200 kpl á 33,55 €, 500 kpl á 32,95 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T22962B7

Huomio reppujen 
uusin tulokas

Astetta kevyemmät heijastavat hanskat 
sopivat yhtä hyvin kaupunkiympäristö-
ön kuin ulkoiluharrastuksiin. Hanskojen 
selkäpuolen elastinen heijastava 
materiaali erottuu kirkkaasti pimeässä. 
Hanskoja ei tarvitse riisua, kun haluat 
näppäillä viestin tai vastata puheli-
meen. Etusormessa ja peukalossa on 
erikoispinta, jolla voit käyttää kosketus-
näyttöä. Pehmeät vuorettomat hanskat 
ovat erinomaiset kaupungilla, lenkillä 
tai vaikka pyöräillessä. Musta kämmen-
puolen materiaali 5 % spandexia, 95 % 
polyesteriä. Koot S ja XL.

Huomio Tech heijastavat hanskat:
36 kpl á 19,95 €, 144 kpl á 18,95 €,    
288 kpl á 18,45 €, 576 kpl á 17,95 € 
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T3227B4

Älä antaudu 
pimeälle

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä 
lisätietoa >

https://mastermark.fi/p/#ordering=1&realm=1&search=T3227B4&view=grid
https://www.mastermark.fi/p/43957-reppu-heijastava-15l-musta-valolla-huomio/
http://www.mastermark.fi/klubi


Mastermark on tehnyt jo kymme-
nien vuosien ajan pioneerityötä 
jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden 
turvallisuuden lisäämiseksi. Mas-
termark oli yksi ensimmäisistä 
yrityksistä, joka tarjosi yrityksille 
työkäyttöön suunniteltuja tur-
valiivejä mainostuotteiksi. Alku-
kauhistelusta huolimatta niistä 
tuli erittäin suosittuja. Eräs rouva 
kirjoittikin Helsingin Sanomiin, 
että kyllä hänkin voisi sellaista 
käyttää, jos sellainen olisi saata-
villa vaaleanpunaisena. Niinpä 
teimme vaaleanpunaisen turva-
liivin rouvaa varten.  

Turvaliivi oli tehokas ja varmasti 
näkyvä turvavaruste, joka sai 
suuren suosion niin lenkkeilijöillä 
kuin koirien ulkoiluttajillakin. 
Se oli kuitenkin alun perin suun-
niteltu työkäyttöön ja siksi se ei 
ollut kovinkaan istuva ja mukava 
käyttää. Siitä saimme idean luoda 
turvavarusteen, joka olisi yhtä 
turvallinen kuin turvaliivi, jossa 
olisi turvallisuus integroituna itse 
tuotteeseen.  

Näin syntyi klassikkotuotteemme 
heijastava Huomio-reppu. Maa-
ilman ensimmäinen 360 astetta 
heijastava reppu, jossa työvaa-
tetason heijastavaa materiaalia 
käytetään edessä olkahihnoissa, 
sivuilla sekä takana. Repun suun-
nittelun pohjana oli ajatus luoda 
optimaalisen kokoinen, tekni-
sesti kestävä ja ergonomisesti 
huippuunsa muotoiltu tuote, 
joka ilman heijastavaa ominai-
suuttakin vastaisi lähes kaikkia 
vapaa-ajan käyttötarpeita. Yksi 
tärkeä tekijä klassikon suunnit-
telussa oli säädettävyys, joka 
mahdollistaisi saman repun käyt-
tämisen niin rekkamiehelle kuin 
ekaluokkalaisellekin.  

Klassikkoreppu oli syntynyt. Nyt 
voitkin nähdä heijastavan repun 
esimerkiksi koululaisilla, moot-
toripyöräilijöillä, hiihtäjillä, har-
rastusten pariin kiirehtivillä ja 
työmatkalaisilla. 

Klassikon
synty
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 93Liity kanta-asiakkaaksi www.mastermark.fi/klubi.

Reppu itsessään on taidonnäyte Master-
markin omasta, laadukkaasta tuotekehityk-
sestä. Siinä yhdistyvät huomioliivin näkyvyys 
ja reppumallin käytännöllisyys. Tämä tuote 
herättää huomiota joka kulmasta, mikä tekee 
siitä erittäin loistavan, reaktiivisen turvatuot-
teen. Tilavuus 15 l. Paino vain 36 g.

Huomio heijastava reppu: 
20 kpl á 29,95 €, 100 kpl á 28,95 €,    
200 kpl á 28,65 €, 500 kpl á 27,95 € 
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi:
Musta T22962A2, valk. T22962A3,
sin. T22962B0, pun. T22962B4,   
pinkki T22962B8, kelt. T22962B5,   
lime T22962A1 , oranssi T22962B3,   
camo T22962B6

Jokapaikan reppu

Kuvissa asiakkaillemme toteutettuja heijastavia reppuja.

á 2995 €
20 kpl

Klikkaa tästä lisätietoa >

https://www.mastermark.fi/p/610-t22962a2x-reppu-heijastava-15l-musta-huomio/
http://www.mastermark.fi/klubi


Tarpeellinen turvatuote pyöräilyyn ja 
ulkoiluun. Kätevät ja hyvin istuvat hanskat, 
joiden rakenteeseen kudottu heijastavaa 
lankaa. Täydellinen yhdistelmä Magic 
pipon kanssa!

Materiaali: Ulkomateriaali 68 % akryyli, 
32 % heijastava polyesterilanka, sisävuori 
polyesterifleeceä.

Mitat: pituus 29 cm 

Huomio Magic hanskat S:
50 kpl á 17,50 €, 100 kpl á 16,20 €,    
200 kpl á 15,68 €, 500 kpl á 14,62 €

Tuotekoodi: T41777A4

Tarpeellinen
turvatuote

á XXX X €
XX kpl

Pyöreäksi putkeksi kudotut, 120 cm 
pituiset kengännauhat heijastavilla 
raidoilla ovat oiva keino näkyvyyden 
lisäämiseksi. Mukana tulee myös 
pikalukot, joiden avulla kengännau-
hojen kiinnittäminen on helppoa ja 
nopeaa, sekä stopperit pitämään 
nauhat paikoillaan. Materiaalina nau-
hoissa on joustava 100 % polyesteri. 
Kengännauhojen lisäksi suosittelemme 
käyttämään myös muita heijastavia 
asusteita ja heijastimia, jotta näkyvyyte-
si liikenteessä on riittävä.

Huomio heijastavat kengännauhat:
100 kpl á 6,95 €, 350 kpl á 5,95 €,    
700 kpl á 5,55 €, 1400 kpl á 4,95€ 
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T25813B8

Loistavat  
kengännauhat

á 695 €
100 kpl
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Klikkaa tästä lisätietoa >

https://www.mastermark.fi/p/41956-kengannauhat-120-cm-heijastavat-huomio/


á 4495 €
12 kpl

 95Liity kanta-asiakkaaksi www.mastermark.fi/klubi.

Laukku on yhtä perhettä heijastavan 
repun kanssa ja tuo näkyvyyttä pimeillä 
teillä ja parkkipaikoilla. Laukun pää-
dyissä ja etutaskussa on heijastavaa 
kangasta. Monipuolinen laukku on 
helppo ja nopea pakata, ja laukussa on 
useita vetoketjullisia taskuja. Iso laukku 
pysyy pystyssä tukevien tereiden ja 
irrallisen pohjakovikkeen ansiosta myös 
tyhjänä.

Huomio heijastava laukku:
24 kpl à 49,95 €, 48 kpl à 44,95 €,    
96 kpl à 43,95 €, 192 kpl à 42,95 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T22962A5M

Huippukäytännöllinen
vapaa-ajanlaukku

Joulun retkireppu pakataan täyteen 
jouluisia herkkuja. Joulun aikaan Huo-
mio-reppuun pakataan Vinfabrikenin 
luomujouluglögi ja Annas-piparkakut. 
Setti sisältää myös harmaan Huomio 
Reflex-pipon, jossa on heijastava raita. 

Lahjasetti Joulun retkireppu:
12 kpl à 44,95 €
Hinta ilman merkkausta.

Tuotekoodi: JOULU159

Joulun retkireppu

á 4995 €
24 kpl

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

https://www.mastermark.fi/p/2714-laukku-heijastava-musta-huomio/
https://www.mastermark.fi/p/45049-lahjasetti-joulun-retkireppu/
http://www.mastermark.fi/klubi
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Suojaa ja turvaa
syyssateisiin
Syksyn sateet tulevat taas. Vaikka tilastollisesti eniten sa-
detta syntyy kesäkuukausina, tuntuu kuitenkin syksyllä 
satavan koko ajan. Kesällä sateet ovat yleensä kuuroluon-
toisia, jolloin vettä tulee pienessä ajassa paljon. Syksyllä 
sen sijaan sademäärät pienentyvät, mutta sadepäiviä on 
enemmän. Syksyisin sateenvarjo kuuluukin  kotoa lähtiessä 
vakiovarusteisiin, minkä vuoksi se on mainio mainospaikka 
yrityksellesi. Yrityksesi logo näkyy parhaimmillaan 180 päi-
vänä vuodessa! Sateensuojan lisäksi sateenvarjo tarjoaa 
turvaa, sillä heijastavan ja ikkunallisen varjon alla kulkiessa 
asiakkaasi tai henkilökuntasi jäsen sekä näkee että näkyy.  

á 4210 €
24 kpl

Uutuus!

Kun valo osuu sateenvarjoon, hehkuvat 
värit kuin revontulissa. Upea väriloisto, 
joka suojaa käyttäjäänsä pimeällä. Auto-
maattisesti avautuva/sulkeutuva. Tukeva 
metallikehikko, joka kestää tuulta. Musta 
metallinen varsi ja tukeva kahva, josta on 
hyvä pitää kiinni.

Huomio Northern Lights sateenvarjo:
24 kpl á 42,10 €, 48 kpl á 41,10 €, 
96 kpl á 40,70 €, 192 kpl á 40,10€

Hinnat sis. 1-väripainatuksen.

Tuotekoodi: T44643A8 

Räiskyvät revontulet

Klikkaa tästä lisätietoa >

https://mastermark.fi/p/44775-sateenvarjo-northen-lights-21-huomio/


á 1395 €
72 kpl
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á 1195 €
36 kpl

á 1595 €
36 kpl á 1095 €

50 kpl

Varjo on tehty kestävästä kierrätysmuo-
vista valmistetusta polyesteripongeesta 
ja sen läpinäkyvä lohko on PVC-muo-
via. Varjon reunaa kiertää heijastavasta 
3M-materiaalista valmistettu nauha, joten 
näyt kauas illan pimetessä. Pehmeästä 
kahvasta saat mukavan otteen ja suora 
kahvamalli tekee varjosta sulavalinjaisen 
myös suljettuna.

Huomio Window Sport sateenvarjo:
36 kpl á 11,95 €, 72 kpl á 11,30 €,   
144 kpl á 10,95 €, 288 kpl á 10,65 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T44643A6M, T21566C7V

Suunniteltu
kestämään

Tämän sateenvarjon kangas on koko-
naan heijastavaa polyesteria, joten 
et jää pimeälläkään huomaamatta. 
Kehikko on mustaa metallia ja ruoteet 
mustaa lasikuitua, joten varjo kestää 
kovempaakin tuulta. Automaattisesti 
avautuva/sulkeutuva. Kumimainen 
kahva, jossa lenkki.

Huomio Brest Reflex sateenvarjo:
36 kpl á 15,95 €, 72 kpl á 14,95 €,   
144 kpl á 14,55 €, 288 kpl á 13,95 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T44643A7

Tervetuloa
sateet ja pimeys

Brest Sport -sateenvarjo on automaattisesti 
avautuva ja sulkeutuva. Vahvasta rPET-mate-
riaalista valmistetussa varjossa on heijastava 
reunanauha, joka varmistaa näkyvyytesi 
pimeydessä. Yhden varjon valmistukseen on 
käytetty 2,2 pulloa (0,5 litran). Koko 21“. 

Huomio Brest Window:
72 kpl á 13,95 €, 144 kpl á 12,95 €,   
288 kpl á 12,35 €, 576 kpl á 11,95 € 
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T44643A5M

Automaattinen
sateelta suojaaja

Kun räntää ja vettä tulee vaaka-
suoraan, on mukava nähdä eteenpäin 
sateenvarjon alta. Window-auto-
maattisateenvarjon yksityiskohtana on 
läpinäkyvä lohko. Heijastava nauha 
varjon reunassa lisää jalankulkijan 
turvallisuutta. Koukkukahva, kärkipiikki 
ja ruoteiden päät ovat puuta.

Huomio Window sateenvarjo
heijastinreunalla:
50 kpl á 10,95 €, 100 kpl á 10,55 €,   
300 kpl á 9,95 €, 500 kpl á 9,55 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T21566B1

Sadepäivän
väripilkku

Klikkaa tästä lisätietoa > Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa > Klikkaa tästä lisätietoa >

https://www.mastermark.fi/p/41494-t44643a5mx-sateenvarjo-brest-sport-21-rpet-saving-the-planet/
https://www.mastermark.fi/p/42877-sateenvarjo-window-sport-rpet-23-musta-huomio/
https://www.mastermark.fi/p/41494-t44643a5mx-sateenvarjo-brest-sport-21-rpet-saving-the-planet/
https://mastermark.fi/p/43756-sateenvarjo-brest-reflex-21-huomio/
https://www.mastermark.fi/p/#ordering=1&realm=1&search=T21566B1&view=grid
http://www.mastermark.fi/klubi


Siili on digitaalisen muotoilutoimiston ja tekno-
logian moniosaajan ainutlaatuinen yhdistelmä. 
Työmme lähtökohtana on syvällinen ymmärrys 
ihmisen käyttäytymisestä. 
 
Muutamme visioita voittaviksi digitaalisiksi strate-
gioiksi, dataa kirkkaiksi näkemyksiksi ja varhaisia 
ideoita vaikuttaviksi innovaatioiksi ja palveluiksi. 
Olemme paras kumppani sekä synnyttämään 
kasvua että tuomaan tehokkuutta ja kilpailuetua 
digitaalisessa muutoksessa. 

Meidät tunnetaan ennen kaikkea osaavien, 
yhteistyökykyisten ja rehellisten ammattilaisten 
yhteisönä. 
 
Autamme asiakkaitamme löytämään olennaisen. 
Sitten toteutamme sen. 
 
MAKE IT REAL

Siili Solutions
Luovalla teknologiatyöllä parempia
digitaalisia kokemuksia.
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Siili Solutions aloitti brändiuudistuksen keväällä 2020. Uudella brändi-ilmeellä suunniteltiin muun 
muassa tekstiilejä ja asiakaslahjoja. Brändiuudistuksen yhteydessä kilpailutettiin lahja- ja logotuot-
teiden toimittajat ja toimittajaksi valittiin Mastermark. ”Kumppanivalinnassa olimme todella tarkko-
ja. Tärkeimmäksi valintakriteeriksi muodostui se, että huomasimme Mastermarkin olevan kumppa-
ni, joka pystyy viemään läpi haastavankin projektin tiukalla aikataululla”, Antti kertoo. ”Valintaa ei ole 
tarvinnut katua, olemme oikein tyytyväisiä.”

Siilillä logotuotteet näyttelevät 
isoa roolia ja ovat tärkeä osa brän-
din jalkautusta. Logon läsnäoloa 
työarjessa pidetään tärkeänä, 
jotta työntekijä muistaa kuuluvan-
sa yrityksen tiimiin silloinkin, kun 
työskentely tapahtuu muualla kuin 
omalla konttorilla. Tiimivaatteet 
ovatkin erinomainen tapa näyttää, 
mihin laumaan kuuluu. Asiakkaita 
logotuotteet taas auttavat ym-
märtämään, millainen uusi Siili So-
lutions on. Logotuotteet on otettu 
Siilillä hyvin vastaan ja niihin kyt-
keytyy paljon tunteita ja mieli-
piteitä. Tuotevalinnat ovat olleet 
onnistuneita ja auttaneet osaltaan 
vahvistamaan Siilin brändimieliku-

Logotuotteet
Siili Solutions
brändiuudistuksen tukena

Haastateltava: Antti Kiukas, 
Director Marketing & Communications
Siili Solutions 
 
Haastattelija / jutun kirjoitus: Ulla Parviainen
Customer Relations Manager
Mastermark

vaa. Antin tärkein vinkki tuotevalin-
tojen tekemiseen onkin valita ajat-
tomia designeja ja aikaa kestäviä 
tuotteita. ”Toinen asia olisi se, että 
tuotteiden ei tarvitse huutaa logoa 
tai firman nimeä. Logon visuaalista 
ilmettä voi käyttää hillitysti, mutta 
siten, että se kuitenkin saa näkyä.” 
Lisäksi Antti neuvoo osallista-
maan tuotevalintoihin organisaa-
tion työntekijöitä, jolloin saadaan 
lisää näkemyksiä ja samalla myös 
brändiin ja projektiin sitoutunei-
ta ihmisiä. ”Ja kun kuuntelee myös 
toimittajan konsultaatiota niin ei 
tehdä jotain sellaista, missä on iso 
riski epäonnistua. Co-creationille 
on hyvä antaa tilaa!”

http://www.mastermark.fi/klubi


á 7419 €
10 kpl

Vaateta
tiimisi
syksyyn

Topattu unisex-mallinen parkatakki, 
jossa neljä vetoketjullista taskua ja 
sisätaskut. Vetoketjut ovat vedenpitäviä. 
Materiaali 100 % polyesteriä.    

TH Clothes Brussels takki:
10 kpl á 74,19 €, 40 kpl á 74,19 €,   
80 kpl á 74,19 €, 120 kpl á 70,99 € 
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T46324G9 

Talven trendikkäin
ja lämpimin

Kun syksyn kylmä viima puhaltaa, on aika 
luopua kesävaatteista ja vaihtaa takkiin.
Logopainettu takki sopii kaikkiin tilai-
suuksiin: työmatkalle, lounasravintolaan 
ja vapaa-ajan viettoon. Tiimitakki lisää 
yhteenkuuluvuuden tunnetta ja toimii 
huomaamatta myös mainoksena. Anna 
brändisi näkyä ja tilaa nyt henkilökunnal-
lesi tiimitakit syksyyn ja talveen!

Uutuus!
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Klikkaa tästä lisätietoa >

https://mastermark.fi/p/42645-parkatakki-topattu-brussels/
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Tyylikäs naisten pikeepaita asiakas-
tapaamisiin tai messuille. Edessä neljä 
avattavaa nappia sävysävyyn paidan 
kanssa. 100 % puuvillaa, paino
195g/m2.

TH Clothes Eve naisten pikeepaita:
10 kpl á 13,38 €, 50 kpl á 9,78 €,   
100 kpl á 9,78 €, 200 kpl á 9,45 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T46324B6 

Vapaalle ja töihin

Kengurutaskut  
luonnollisesti
Naisten vetoketjullinen huppari kahdella
kengurutaskulla ja usealla värivaihtoehdolla. 
Hupparin sisäpuoli harjattu ja hupussa
kiristysnuori. Paino 320 grammaa.

TH Clothes Amsterdam huppari:
20 kpl á 26,13 €, 40 kpl á 26,13 €,   
80 kpl á 26,13 €, 160 kpl á 25,26 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: 
T46324D9 miesten 

T46324E0 naisten

Uutuus!

Uutuus!

á 133 8 €
10 kpl

á 2613 €
20 kpl

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

https://mastermark.fi/p/42596-pikeepaita-eve/
https://mastermark.fi/p/42619-huppari-vetoketjulla-amsterdam-naisten/
https://mastermark.fi/p/42618-huppari-vetoketjulla-amsterdam/
https://mastermark.fi/p/42619-huppari-vetoketjulla-amsterdam-naisten/
http://www.mastermark.fi/klubi


Tiimihuppari omalla logolla ja brändinmukaisissa 
väreissä. Saat valita hupparin ja hupun kiristysnyörin 
värin useasta vaihtoehdosta. Hupparissa täyspitkä 
vetoketju sekä kaksi sivu- ja sisätaskua. Sivutaskuissa 
vetoketju. Hupussa kiristysnyöri ja kontrastivärinen 
verkkovuori.Materiaali: Hihoissa ja helmassa
joustinneuletta. Koot: XS-5XL.

Clique Classic Hoody full zip huppari:
á 45,90 €
Hinta ilman merkkausta.

Tuotekoodi:
T4904A4

Tiimi osaksi brändiä

Logopainetuilla huppareilla luot juuri 
teidän näköisenne brändituotteen ja vah-
vistat tiimihenkeä. Lisääntynyt etätyö 
asettaa uudenlaisia haasteita tiimihengen 
ylläpitämiseen ja pakottaakin miettimään 
uudenlaisia keinoja koko henkilökunnan 
tavoittamiseen. Mikä olisikaan ilahdut-
tavampi yllätys kuin tiimitunnuksella 
varustettu huppari, joka yhdistää koko hen-
kilökuntasi samaan joukkueeseen. Luo oma 
tiimitunnuksesi, jota kannetaan ylpeydellä. 
Omassa joukkueessa on voimaa!

Design
yours

á 459 0 €
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Klikkaa tästä lisätietoa >

https://www.mastermark.fi/p/#ordering=1&realm=1&search=T4904A4&view=grid
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Monikäyttöinen ja mukava. Tämä vetoketjullinen 
collegehuppari on mukava ja rento vapaa-ajan 
vaate. Uudistetussa mallissa korkea kaulus 
lämmittää tehokkaasti. Huppua saa tarvittaessa 
kiristettyä nauhalla ja hihansuiden sekä helman 
resori suojaavat tuulelta. Laadukas materiaali 
kestää kulutusta, ja kankaan harjattu sisäpuoli 
tuntuu samettisen pehmeältä iholla.

Core full zip huppari:
25 kpl á 34,55 €, 50 kpl á 34,03 €,   
100 kpl á 33,16 €, 500 kpl á 32,28 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: ID0638 miesten,
ID0639 naisten

Vetskari koko matkalle

Toiminnallinen, pehmeä ja kevyt soft shell 
-takki erinomaisella istuvuudella. Takki on 
valmistettu kolmikerroksisesta ID Tech® 
-materiaalista. Ulkokangas on kestävää ja 
joustavaa materiaalia ja sisäpuoli hengittä-
vää verkkokudosta. Korkea kaulus suojaa 
tuulelta ja vedolta. Kaksi suurta taskua takin 
etupuolella. Joustavat hihat ja helma lisäävät 
käyttömukavuutta.

 ID Functional softshell-takki:
25 kpl á 50,59 €, 50 kpl á 49,82 €,   
100 kpl á 48,55 €, 500 kpl á 47,27 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: ID0854 miesten, ID0856 
naisten

Erinomaista istuvuutta

á 3455 €
25 kpl

á 5059 €
25 kpl
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Klikkaa tästä lisätietoa >

https://mastermark.fi/p/29101-id-0638-core-full-zip-hoodie-men/ , https://mastermark.fi/p/29100-id-0639-core-full-zip-hoodie-ladies/
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Fleecevuorisilla korvaläpillä varustettu 
kevyt Sport-talvilakki on pehmoisen lämmin 
talvivaruste. Siro talvilakki soveltuu hyvin 
kaupunkikäyttöön sekä naisille että miehille. 
Korvaläpät pitävät korvanseudun mukavan 
lämpimänä kireimpinäkin pakkaspäivinä. 
Läpät kiinnittyvät leuan alta näppärällä 
tarrakiinnityksellä. Lakin takaosassa on 
kiristyskuminauha ja tarralenkki esimerkiksi 
laskettelulaseille. Kuvassa Uponorille 
toteutettu talvilakki.

MM Collection Sport talvilakki:
72 kpl á 12,95 €, 144 kpl á 11,95 €,    
288 kpl á 11,65 €, 576 kpl á 10,95 €
Hinnat ilman merkkausta.

Hinta kanta-asiakkaalle:
72 kpl á 6,95 €

Tuotekoodi: T3227B2

Tämän talven
lämpimin varuste

Tiimipukeutuminen saa uusia ulottuvuuksia, 
kun valikoima laajentuu kustomoitavilla
tennareilla. Nämä siistit tennarit sopivat
asuun kuin asuun. Kenkiin valittavissa 
värillinen paikka ja tampopainatus. Kenkien 
materiaali mikrokuitua, ulkopohja pitävää
kumia. Sisäosassa rei’itykset, jotka paran-
tavat kenkien hengittävyyttä. Unisex-malli. 
Koot 35-44.

TH Clothes Rodrigo unisex tennarit:
12 kpl á 61,38 €, 24 kpl á 61,38 €,   
48 kpl á 61,38 €, 96 kpl á 59,33 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T46324H1 

Tiimipuketumisen
uudet ulottuvuudet

Uutuus!

á 6 95 €

(norm. 12,95 €)

Etuhinta
kanta-asiakkaalle

á 613 8 €
12 kpl

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

https://www.mastermark.fi/p/23541-lakki-sport-talvi-musta-mm-collection/
https://mastermark.fi/p/44906-tennarit-rodrigo-unisex-th-clothes/
http://www.mastermark.fi/klubi


Delta-collegepaita sopii niin miehille kuin 
naisillekin business casual -pukeutumiseen. 
Siinä on harjattu sisäpuoli sekä resorit pään-
tiessä, hihansuissa ja hupparin alaosassa. 
Materiaali 50 % puuvillaa, 50 % polyesteriä. 
Paino 300 g.

TH Clothes Delta collegepaita:
30 kpl á 16,26 €, 60 kpl á 16,26 €,   
120 kpl á 16,26 €, 240 kpl á 15,72 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T46324D6

Viimeisteltyyn casual-
pukeutumiseen

Uutuus!

Uutuus!

Kotimainen, merinovillasta tehty 
Tapio-pipo, joustavaa ribbineulosta. 
Tämä kevyt pipo on täydellinen varuste 
viileisiin syyspäiviin. Yksi koko.

Tapio merinovilla pipo:
25 kpl á 19,95 €, 50 kpl á 18,95 €,    
100 kpl  á18,55 €, 250 kpl á 17,95 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T11698A6H

Kevyen lämpimästi
á 1995 €

25 kpl

á 1626 €
30 kpl
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Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

https://mastermark.fi/p/42615-collegepaita-delta/
https://mastermark.fi/p/44883-pipo-merinovilla-kevyt-harmaa-tapio/
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Pehmeä, hupullinen fleecetakki sopii 
vapaa-ajanviettoon. Meleeratusta
langasta tehdyssä takissa on kontrasti-
väreillä ommellut saumat. Naisten malli 
hieman muotoiltu. Materiaali 100 %
polyesteriä, paino 300 g.

ID naisten neulefleece:
25 kpl á 53,16 €, 50 kpl á 52,36 €,   
100 kpl á 51,02 €, 500 kpl á 49,67 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: ID0853

Hupun verran  
lämpimämpi

á 5316 €
25 kpl

Klikkaa tästä lisätietoa >

https://mastermark.fi/p/39505-id0853-ladies-knit-fleece-cardigan/
http://www.mastermark.fi/klubi


Kotimaanmatkailun suosio sen kun jatkuu, 
mikä tarkoittaa myös lisääntynyttä au-
toilua. Pitkällä automatkalla matkustajalla 
on onneksi usein aikaa sellaiselle tekemi-
selle, joka muuten arjessa jää vähemmälle. 
Voimme kuunnella autossa lempimusiik-
kiamme, pelata älylaitteilla erilaisia pe-
lejä tai tutustua matkakohteen tarjontaan. 
Mukavan matkan ja matkustajien viihty-
vyyden varmistamiseksi valmistaudu mat-
kaan pakkaamalla tärkeimmät varusteet 
mukaan. Autolaturilla pidät huolen siitä, 
ettei älylaitteidesi akut pääse loppumaan 
pitkälläkään matkalla, puhelinpidikkeessä 
puhelimen karttasovellus on hyvin näky-
villä ja termosmukista nautit piristävät 
kahvit vaikka kesken matkan.

Lomalle
omalla 
autolla
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 109Liity kanta-asiakkaaksi www.mastermark.fi/klubi.

Eva Solon Urban to go -termosmuki on 
tyylikäs ja huoleton arkivaruste. Nappaa 
mukaan laukkuun tai autoon, avaa 
ja sulje näppärästi yhdellä kädellä ja 
nauti juoma tuoreena. Termosmuki kestää 
kovaa menoa ja sulkeutuu täysin tiiviisti. 
Juoma pysyy kuumana tai kylmänä jopa 
kuusi tuntia. Korkeus 19 cm, tilavuus 0,35 
l. Korkki muovia ja silikonia.  
Kestää konepesun.

Eva Solo Urban To Go termospullo:
24 kpl á 30,10 €, 48 kpl á 28,95 €,    
96 kpl á 28,35 €, 192 kpl á 27,55 € 
Hinnat sis. 1-väripainatuksen.   
Painatuksen aloituskulu 69,00 €.

Tuotekoodi: T6468Y6M

Tiivis arkivaruste

á 2895 €
48 kpl

Klikkaa tästä lisätietoa >

https://www.mastermark.fi/p/#ordering=1&realm=1&search=T6468Y6M&view=grid
http://www.mastermark.fi/klubi


á 1450 €
250 kpl

Valo vähenee, kun laite on latautunut melkein 
täysin, ja sammuu kokonaan, kun akku on 
ladattu 100%. Ei energian tuhlausta. Kolmella 
erilaisella liittimellä ja 100 cm: n kaapelilla 
voit ladata useimmat markkinoilla olevat 
puhelimet ja tabletit (Micro USB, Type-C ja 
Apple Lightning). Ruotsalainen patentoitu
innovaatio, CE-laatutuote, joka lisää tietoi-
suutta energiasta. RohS-sertifikaatti.
Materiaali: ABS. Mitat: Pituus: 100 cm.
Paino: 34 g.

XO AdFlow latauskaapeli:
100 kpl á 15,55 €, 250 kpl á 14,50 €,  
500 kpl á 14,15 €, 1000 kpl á 13,40 €
Hinnat sis. 1-väripainatuksen.
Painatuksen aloituskulu 69,00 €.

Tuotekoodi: T28628A2

Ei energian tuhlaustaM
as

te
rm

ar
k

Reward & inspire 2021 

110   Kaikki hinnat ilman arvonlisäveroa.

Klikkaa tästä lisätietoa >

https://www.mastermark.fi/p/#ordering=1&realm=1&search=T28628A2&view=grid
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Keskikonsolista puhelin voi helposti valahtaa 
jalkatilaan tai penkkien väliköihin. Kiinnitä 
magneetilla varustettu puhelinpidike auton 
kojelaudan ilmastointiritilään ja vastakappale 
puhelimesi taakse tarralla. Puhelin on aina 
varmassa paikassa, nähtävillä ja tukevasti kiinni-
tettynä. Pidikkeen pituus 25 mm, vastakappaleen 
halkaisija 35 mm. Soveltuu enimmillään 5,5“ 
puhelimille. Toimitetaan lahjapakkauksessa.

MM Collection Mini Stand puhelinpidike:
50 kpl á 8,95 €, 100 kpl á 7,95 €,    
250 kpl á 7,45 €, 500 kpl á 6,95 €
Hinnat ilman merkkausta.

Hinta kanta-asiakkaalle:
50 kpl á 4,95 €

Tuotekoodi: T40777A2

Mihin lasket
puhelimen ajaessasi?

Autolaturin avulla voi ladata puhelimen, 
tabletin ja muun älylaitteen ajomatkan 
aikana. Quatro-autolaturissa on neljä 
USB-latausporttia, joten lataukseen mahtuu 
samaan aikaan useampi älylaite.

XO Quatro autolaturi:
50 kpl á 14,95 €, 100 kpl á 14,55 €,    
200 kpl á 14,25 €, 400 kpl á 13,95 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T46022A2

Latauspaikka kaikille

Lumiharja-jääraappa-yhdistelmä helpottaa lumisia 
talviaamuja. Lumiharjassa on teleskooppivarsi, jonka 
voit säätää tarpeen mukaan oikean pituiseksi. Leveästä 
jääraappaosasta saat tukevan otteen, kun taistelet jäätä 
ja lunta vastaan. Kokoon painettuna lumiharja sujahtaa 
pieneen tilaan. Koko 8,5 cm leveä ja 42 cm pitkä, 
pidennettynä 62 cm. 

Arzie Pro harja-jääkaavin:
50 kpl á 7,95 €, 100 kpl á 7,65 €,     
200 kpl á 7,35 €, 400 kpl á 6,95 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T44064A2

Talviaamujen supersankari

á 1495 €
50 kpl

á 795 €
50 kpl

á 4 95 €

(norm. 8,95 €)

Etuhinta
kanta-asiakkaalle

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

https://www.mastermark.fi/p/41736-autolaturi-quatro-musta-xo/
https://www.mastermark.fi/p/41736-autolaturi-quatro-musta-xo/
https://www.mastermark.fi/p/26275-matkapuhelinpidike-mini-stand-mm-collection/
https://www.mastermark.fi/p/41736-autolaturi-quatro-musta-xo/
https://www.mastermark.fi/p/29775-harja-jaakaavin-pro-arzie/
http://www.mastermark.fi/klubi
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WINTER LOOK BOOK 2021 

Kun työmatkaliikenne taas lomien jälkeen 
ruuhkauttaa tiet, etenkin lyhyemmät matkat 
taittuvat nopeasti polkupyörällä. Syksyn pime-
tessä on kuitenkin hyvä muistaa varustautua 
matkaan huolellisesti: pyörävalojen ja pinnahei-
jastimien ansiosta näyt muille tiellä liikkujille 
ja Huomio-brändin suuntavilkuilla varustetun 
Traffic-repun avulla näytät suuntamerkkiä irrot-
tamatta käsiä ohjaustangosta. Nauti pyöräilystä 
turvallisesti! 

Pyöräillen
perille
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 113Liity kanta-asiakkaaksi www.mastermark.fi/klubi.

á 99 0 €
200 kpl

Ladattavassa pyörävalossa on sekä punainen että valkoinen 
valo helpottamaan pyöräilijän arkea. Valo on helppo kiinnittää 
varmasti pyörän runkoon satulan alle punaiseksi takavaloksi 
tai tankoon valkoiseksi etuvaloksi ja ottaa siitä irti latausta 
varten. Valkoisen valon kirkkaus 65 lumenia ja punaisen valon 
12 lumenia. Koko: 84 x 17 x 18,7 mm. Käyttöaika 4 tuntia, 
latausaika 2-3 tuntia.

Pyöräilijän tärkein lisävaruste

Muista pyöräilijää lahjalla, joka tarjoaa turvaa ja virkistystä. 
Syksyn pimetessä pinnaheijastimet ja pyörän ohjaustankoon
kiinnitettävä Huomion Mini-lamppu ovat pyöräilijän yk-
kösvarusteita. Pyörä-matkan jälkeen on hyvä hörpätä vettä 
litteästä ja vesitiiviistäEva solo backpack -vesipullosta, 
joka kulkee helposti mukana repussa. 

Lahjasetti Pyöräilijän lahjapaketti:
24 kpl á 24,95 €
Hinta ilman merkkausta.

Tuotekoodi: JOULU161

Pyöräilijän lahjapaketti

Huomio Traffic pyörävalo:
100 kpl á 11,05 €, 200 kpl á 9,90 €,     
400 kpl á 9,25 €, 800 kpl á 8,70 €  
Hinnat sis- 1-väripainatuksen.  
Painatuksen aloituskulu 69,00 €.

Tuotekoodi: T43101A7

Reppukin voi istua fiksusti bisnesilmeeseen. Ryhdikäs 
ja ekologinen Narvik-reppu erottuu edukseen ja on 
hämmästyttävän kevyt kantaa. Yhdeksi osaksi avau-
tuvaa modernia reppua on helppo säilyttää litteänä. 
Reppu on valmistettu voimapaperista, on vedenkestä-
vä ja siinä on pehmeä fleece-vuori. Tilavaan 15 litran 
reppuun mahtuu leikiten kannettava tietokone, kansiot 
ja päivän dokumentit.

MM Collection Narvik reppu:
25 kpl á 29,95 €, 50 kpl á 28,95 €,     
100 kpl á 28,65 €,200 kpl á 27,95 €
Hinnat ilman merkkausta.

Hinta kanta-asiakkaalle:
25 kpl á 17,95 €

Tuotekoodi: T38083A2M

Citypyöräilijän tyylikäs valinta

á 2495 €
24 kpl

á 17 95 €

(norm. 29,95 €)

Etuhinta
kanta-asiakkaalle

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

https://www.mastermark.fi/p/42711-pyoravalo-traffic-ladattava-huomio/
https://www.mastermark.fi/p/24044-reppu-narvik-15l-musta/
https://www.mastermark.fi/p/45051-lahjasetti-pyorailijalle/
http://www.mastermark.fi/klubi


Suuntavilkuilla varustettu Traffic-reppu sopii
erinomaisesti polkupyöräilijän tai mopoilijan 
turvavarusteeksi. LED-vilkut toimivat langatto-
malla kaukosäätimellä. Erityisesti pyöräilijälle 
reppu on moninkertaisen hyödyllinen: saat 
näkyvyyttä liikenteessä, näytät suuntamerkkiä 
irrottamatta käsiä ohjaustangosta ja ajat turval-
lisemmin. 15 litran vettähylkivään polyesteri-
reppuun mahtuu olennaiset tarvikkeet töihin 
tai harrastuksiin. Repussa on sisäänrakennettu 
USB-ladattava 600 mAh vastaanotin.

Huomio Traffic reppu:
20 kpl á 39,95 €, 40 kpl á 38,95 €,    
80 kpl á 38,55 €, 160 kpl á 37,95 €
Hinnat ilman merkkausta.

Hinta kanta-asiakkaalle:
20 kpl á 19,95 €

Tuotekoodi: T29194A5

Täydellinen pyöräilijän
turvatuote 

á 19 95 €

(norm. 39,95 €)

Etuhinta
kanta-asiakkaalle
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Klikkaa tästä lisätietoa >

https://mastermark.fi/p/31071-reppu-traffic-huomio/


 115Liity kanta-asiakkaaksi www.mastermark.fi/klubi.

Tuubihuivia voi käyttää kaulahuivina, hikinauhana tai 
hiuspantana, jolloin se pääsee käyttöön ympäri vuoden. 
Tuubihuivi on valmistettu kierrätetystä PET-muovista ja 
sen ympärillä on ekologinen paperivyöte, jossa tietoa 
tuotteesta. Koko 50 x 25 cm. Pyydä tarjous omasta 
toteutuksesta. Kuvassa Neste Oyj:lle toteutettu tuubihuivi.

RPET tuubihuivi:
100 kpl á 5,43 €, 250 kpl á 3,73 €,     
500 kpl á 2,80 €, 1000 kpl á 2,36 €

Tuotekoodi: T9629B8

Kätevä tuubihuivi
taipuu moneksi

Revelin luottamusta herättävä tyyli ja erinomainen 
ilmanvaihto yhdistyvät kompaktissa muotoilussa, joka 
sopii lähes ajoon kuin ajoon. Tuttu ja turvallinen In 
Mold -rakenteinen, vapaa-ajan kypärä. Irroitettava 
lippa ja Acu Dial -säätöpanta tekevät kypärästä istu-
van ja mukavan käyttää. 22 tuuletusaukkoa. Acu Dial
säätöpanta. Säädettävissä välillä 54-61cm.

Giro Revel pyöräilykypärä:
24 kpl á 47,95 €, 48 kpl á 46,95 €,     
96 kpl á 46,45 €, 192 kpl á 45,95 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T7273A3

Tuttu ja turvallinen

á 373 €
250 kpl

á 1495 €
50 kpl

Pipon etupuolella on valkoinen valo ja takana punainen, joten 
tämä sopii kaikille tienkulkijoille, myös pyöräilijälle tai sähkö-
potkulaudalla viilettäjälle. Pipossa on kestävä litiumpolymeeri-
akku, jonka voit ladata uudelleen ja uudelleen. Yhden koon pipo 
on miellyttävän joustava ja torjuu tehokkaasti viimaa ja pakkasta. 
Materiaali 100 % akryyliä. Muista irrottaa valo pesun ajaksi.

Huomio Duolight ladattava pipo:
50 kpl á 14,95 €, 100 kpl á 13,95 €,      
250 kpl á 13,45 €, 500 kpl á 12,95 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T46811A2

Valaiseva pipo

á 4695 €
48 kpl

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >
Klikkaa tästä lisätietoa >

https://www.mastermark.fi/p/44001-tuubihuivi-rpet/
https://www.mastermark.fi/p/43216-pyorailykypara-revel-54-61-cm-giro/
https://www.mastermark.fi/p/43041-pipo-duolight-ladattava-musta-huomio/
http://www.mastermark.fi/klubi


Syksyn pimentyessä energiaa voi nostattaa töissä kevyellä 
taukojumpalla tai kotona hikisellä kotitreenillä. Sykkeet 
nousevat ylös, vireys lisääntyy ja tehokkuus kasvaa. Pienikin 
jumppahetki auttaa jaksamaan paremmin arjessa ja usein 
bonuksena saa myös hymyn huulille. 

Lisää
vireyttä
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 117Liity kanta-asiakkaaksi www.mastermark.fi/klubi.

Vaihda vanha muovinen urheilujuomapullo 
kauniiseen lasipulloon. Luontoa kunnioittava  
materiaali kestää vuodesta toiseen harrastuk- 
sissa, retkellä ja työpäivän lomassa. 600 ml 
pullossa on irrotettava muovisuojus, josta saat 
tukevan otteen. Lasipullo on osa Tapio-tuote- 
perhettä, joka on saanut inspiraationsa suoma-
laisesta luonnosta. Suosittelemme käsinpesua.  
Kuvassa Ambientia Oy:lle toteutettu lasipullo.

Tapio City lasipullo:
48 kpl á 9,95 €, 96 kpl á 8,95 €,     
192 kpl á 8,55 €, 384 kpl á 7,95 €  
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T43751A2M

Pullo joka kestää
vuodesta toiseen

á 995 €
48 kpl

Klikkaa tästä lisätietoa >

https://mastermark.fi/p/29156-lasipullo-city-600-ml-musta-tapio/
http://www.mastermark.fi/klubi


Energiaa
syksyyn
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Laadukas puuvillainen pyyheliina. Erityistekniikalla 
kierretty chenillelanka luo pyyhkeelle pehmeän 
samettiset 10 cm leveät reunat. Leveä reunus   
mahdollistaa näyttävän logopaikan. Materiaali 
puuvilla. Koko 70 x 140 cm. 

Tapio Deluxe kylpypyyhe grafiitti ja musta:
25 kpl á 19,95 €, 50 kpl á 19,60 €,     
100 kpl á 19,25 €, 250 kpl á 18,95 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tapio Deluxe kylpypyyhe valkoinen:
25 kpl á 17,95 €, 50 kpl á 17,60 €,     
100 kpl á 17,25 €, 250 kpl á 16,95 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi:
 T36937A9G

T36937A9M

T36937A9V

Samettisen pehmeä

 119Liity kanta-asiakkaaksi www.mastermark.fi/klubi.

Uutuus!

Vahvista vatsan, selän, lantion ja reisien 
lihaksia keinuttelemalla kehoasi eri 
suuntiin pyörivän levyn päällä. Spin-
master parantaa liikkuvuutta, tasapai-
noa ja koordinaatiota, ja se sopii hyvin 
selkävaivoista kärsiville.  Kevyen treenin 
jälkeen Fruity-pullosta voi nauttia hedel-
millä tai marjoilla maustettua vettä ja 
ottaa niistä irronneet hivenaineet ja vita-
miinit talteen. Kuvassa Neseta Oy:lle 
toteutettu Fruity-juomapullo.

Lahjasetti Kehon hyvinvointiin:
10 kpl á 29,95 €
Hinnat ilman merkkausta.

Hinta kanta-asiakkaalle
kaikissa määrissä: 22,95 €

Tuotekoodi: JOULU160

Hyvinvointia
koko keholle

Kotona kuntoilu on tehokas ja edullinen tapa pysyä hyvässä kunnossa. 
Jumppanauha vie vain vähän tilaa, mutta on monipuolinen kuntoiluväline. 
Neljän TPE-muovista tehdyn jumppanauhan setti säilyy polyesteripussu-
kassa, joka on helppo napata mukaan vaikka puistoon. Jotta saat treeniisi 
vaihtelua, jokaisessa nauhassa on eri vahvuus. Setin koko 20,3 x 10,7.  
Kuvassa Bisnode Finlandille toteuttu jumppanauhapussi.

Jumppanauhat pussissa 4 kpl:
50 kpl á 10,50 €, 100 kpl á 9,70 €, 200 kpl á 9,40 €,  
300 kpl á 9,05 €, 500 kpl á 8,45 €, 1000 kpl á 8,00 €  
Hinnat sis. 1-väripainatuksen.

Tuotekoodi: T9629B7

Nyt kuntoillaan

á 22 95 €

(norm. 29,95 €)

Etuhinta
kanta-asiakkaalle

á 1795 €
25 kpl

á 1995 €
25 kpl

á 1050 €
50 kpl

Uutuus!

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

https://mastermark.fi/p/43985-jumppanauhat-pussissa-4-kpl/
https://www.mastermark.fi/p/45050-lahjasetti-kehon-hyvinvointiin/
https://www.mastermark.fi/p/44818-pyyhe-kylpypyyhe-deluxe-70x140-cm-grafiitti-tapio/
https://mastermark.fi/p/44819-pyyhe-kylpypyyhe-deluxe-70x140-cm-musta-tapio/
https://mastermark.fi/p/44820-pyyhe-kylpypyyhe-deluxe-70x140-cm-valkoinen-tapio/
http://www.mastermark.fi/klubi


Joulusauna
Joulusauna on suomalainen jou-
lunajan perinne, jolloin saunaa 
usein koristellaan tunnelmal-
lisin kynttilöin ja lyhdyin. Ennen 
vanhaa joulusaunaan liittyi paljon 
uskomuksia hengistä ja saunaton-
tuista, mutta nykyään joulusauna 
on enemmänkin rauhoittumisen 
hetki kaiken jouluisen kiireen 

keskellä. Jotkut saunovat ensim-
mäisenä aamulla, toiset vasta 
aattoillan päätteeksi. Jotkut käyt-
tävät löylytuoksuja, toiset kaa-
tavat lorauksen olutta kiukaalle. 
Oli perinne mikä hyvänsä, yksi on 
varmaa: joulusaunassa on tun-
nelmaa.   
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Lahjasetti nautiskelijalle. Sytytät sitten takan, 
nuotion tai kynttilän, tulen loimussa on ihana 
herkutella suklaalla.

Lahjasetti Makeaan illanviettoon: 
36 kpl á 21,10 €
Hinta ilman merkkausta.

Hinta kanta-asiakkaalle
kaikissa määrissä: 14,95 €

Tuotekoodi: JOULU162

Makeaan illanviettoon

Nauti löylyistä kiuassuihkulähteen rauhoittavassa 
pulputuksessa ja koivuntuoksussa. Räätälöidystä 
löylytuoksupussista riittää koivuntuoksua 3–5 
saunomiskertaan. Kiuassuihkulähde on valmistettu 
ikiaikaisesta suomalaisesta vuolukivestä.
Halkaisija 86 mm, korkeus 70 mm.

Lahjasetti Löylyn lumoa:
50 kpl á 22,95 €
Hinta ilman merkkausta.

Tuotekoodi: JOULU163

Löylyn lumoa

á 3725 €
10 kpl

 121Liity kanta-asiakkaaksi www.mastermark.fi/klubi.

Ulkotuliastian pohjassa on reikä josta sadevedet pääsevät valumaan 
pois. Kalliomaisella kestävyydellä ilmeensä säilyttävä roihumalja valot-
taa illan hämärää useita vuosia. Vuolu-ulkotuli suojaa myös ympäristöä 
liialta kuumuudelta. Astia halk. 125 mm, korkeus 58 mm.

Vuolu pieni ulkotuliastia:
10 kpl á 37,25 €, 30 kpl á 35,05 €,   
50 kpl á 32,85 €, 100 kpl á 31,65 €
Hinnat sis. 1-väripainatuksen.
Painatuksen aloituskulu 69,00 €.

Tuotekoodi: T26373A7

Järeä ulkotuliastia ei tulta,
pakkasta tai sadetta hetkahda

á 2295 €
50 kpl

á 14 95 €

(norm. 21,10 €)

Etuhinta
kanta-asiakkaalle

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

https://mastermark.fi/p/27435-ulkotuliastia-vuolu/
https://www.mastermark.fi/p/45053-lahjasetti-loylyn-lumoa/
https://www.mastermark.fi/p/45052-lahjasetti-makeaan-illanviettoon/
http://www.mastermark.fi/klubi


Tyylikäs ja ajaton pallolöylykauha sekä 
pehmeä Tapio-kylpypyyhe houkuttelevat 
rentoutumaan ja tuovat pilkahduksen 
luksusta saunan lämpöön. Kuvassa 
Tujunen Yhtiöt Oy:lle toteutettu
löylykauha.

Lahjasetti Pyöreän
pehmeät löylyt:
12 kpl á 67,95 €

Tuotekoodi: JOULU164

Pyöreän pehmeät löylyt

Ihanalla porokuosilla varustettu vaalea 
laudeliina rentouttaviin saunahetkiin. Tuote 
sopii mainiosti esimerkiksi joululahjaksi tai tu-
liaisiksi kesämökille. Kangas 37 % pellavaa, 
63 % puuvillaa. Koko 46 x 160 cm.

Tapio Lumo laudeliina:
40 kpl á 17,95 €, 80 kpl á 16,95 €,   
160 kpl á 16,55 €, 320 kpl á 15,95 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T33113A2

Lapin tunnelmointia

á 6795 €
12 kpl

á 1795 €
40 kpl
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Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

https://www.mastermark.fi/p/43854-laudeliina-lumo-46-x-160-cm-tapio/
https://www.mastermark.fi/p/45054-lahjasetti-pyorean-pehmeat-loylyt/


 123Liity kanta-asiakkaaksi www.mastermark.fi/klubi.

Anna lahjaksi makuja ja herkkuja 
Suomen luonnosta. Yhdistä settiin 
esimerkiksi siirappeja, riistaa ja 
hyytelöä. Pyydä tarjous omasta 
settitoteutuksesta.

Herkkuja Suomesta

Tämä ihana saunasetti sisältää saunalämpömit-
tarin, kaksi Tapio-käsipyyhettä sekä raikkaan 
Sitrustarha-kuorintavoiteen, joka kuorii ihosi 
pehmeäksi ja hoitaa sitä. Suolakuorinta sisältää 
Himalajan ruususuolaa, sheavoita, kookosöljyä 
ja manteliöljyä sekä aitoja eteerisiä öljyjä.

Lahjasetti Nautiskelijan saunasetti:
12 kpl á 57,95 €
Hinta ilman merkkausta.

Tuotekoodi: JOULU165

Nautiskelijan saunasetti

á 5795 €
12 kpl

á 4985 €
16 kpl

Fazerin rakastetuimmat konvehdit ja näyttävä 
metallinen lyhty ovat mukava lahja kenelle 
tahansa joulun ja talven tunnelmaa rakasta-
valle. Lyhty sopii niin sisä- kuin ulkokäyttöön. 
Koko 14 x 15 x 40 cm.

Lahjasetti Loistava ajatus: 
16 kpl á 49,85 €
Hinta ilman merkkausta.

Tuotekoodi: JOULU166

Loistava ajatus

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

https://www.mastermark.fi/p/45055-lahjasetti-nautiskelijan-saunasetti/
https://www.mastermark.fi/p/45056-lahjasetti-loistava-ajatus/
http://www.mastermark.fi/klubi


Kun et halua päättää toisen puolesta,  valitse lahjakortti. 
Lahjakortti antaa saajalleen vapauden valita itse, minkä 
vuoksi se on täydellinen lahja kaikille. Oli lahjan saaja sitten 
ulkoilun, kotoilun tai designin ystävä, valikoimamme takaa 
aina onnistuneen valinnan. 

Lahjakortti on hieno tapa muistaa ystävää tai asiakasta. Voit 
valita joko sähköisen tai paperisen lahjakortin sekä viimeis-
tellä sen omalla painatuksellasi ja henkilökohtaisella vies-
tillä. 

Käy tutustumassa lahjavalikoimiin
kotisivuillamme.

Anna
vapaus

valita
á 59 0 0 €

+ 10 € lahjan
toimituskulu

á 39 0 0 €

+ 10 € lahjan
toimituskulu

á 100 0 0 €

+ 10 € lahjan
toimituskulu
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á 249 0 0 €

+ 10 € lahjan
toimituskulu

á 39 0 0 €

+ 10 € lahjan
toimituskulu

á 290 0 €

+ 10 € lahjan
toimituskulu

Uutuus!

Uutuus!

http://www.mastermark.fi/klubi


Palkitse ja 
kannusta
HR-lahjoilla palkitaan ja kannustetaan, muistetaan 
merkkipäivänä ja juhlitaan saavutuksia.

Suomalaista, selkeälinjaista muotoilua 
edustava Sarpanevan käytännöllinen 
ja jykevä valurautapata irrotettavalla puu-
kahvalla. Tässä padassa ruoka kypsyy 
hitaasti ja tasaisesti liedellä tai uunissa, 
ja emalipinnoitteensa ansiosta padan 
puhdistaminen on helppoa. Paksun puu-
kahvan avulla kansi on helppo poistaa 
tai koko pata nostaa pöytään sormia 
polttamatta.

Iittala Sarpaneva valurautapata:
2 kpl á 149,00 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T6993D0 

Selkeälinjaista
muotoilua

á 1490 0 €
2 kpl
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Klikkaa tästä lisätietoa >

https://mastermark.fi/p/44993-pata-valurauta-sarpaneva-3-l-iittala/


á 9995 €
4 kpl
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Langattomalla meat°it -paistomittarilla voit seurata ruokasi kypsymistä 
helposti puhelimen välityksellä samalla, kun itse jatkat valmisteluja 
keittiön puolella tai seurustelet vieraidesi kanssa. Mittari toimii
induktioliedellä, grillissä sekä uunissa ja se soveltuu yhtä hyvin
niin nopeaan 5 minuutin kypsennykseenkin kuin 24 tunnin haudu-
tukseenkin. Mastradin meat°it -sovellus on saatavilla veloituksetta
sekä Applen että Googlen sovelluskaupoista. Sovellus pitää sinut 
ajan tasalla  kypsennyksen edistymisestä ja varoittaa, jos ruoka
meinaa palaa kesken kypsennyksen tai grillin lämpötila laskee
äkillisesti. Mittari mittaa lämpötiloja 0–100 asteeseen ja kestää
jopa 400 astetta mittarin vahingoittumatta.

Mastrad langaton paistomittari:
4 kpl á 99,95 €, 8 kpl á 96,60 €,   
16 kpl á 93,25 €, 32 kpl á 89,95 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T9521L0

Ruuanlaitto ei ole ikinä
ollut näin helppoa

Käytännölliset ja ajattoman kauniit salaattiottimet 
jokapäiväiseen käyttöön. Ruostumattomasta 
teräksestä valmistettujen ottimien silikonisesta 
kädensijasta saa hyvän otteen, ja ne ovat
konepesunkestävät. Ottimien yhteispaino
260 grammaa.

Villeroy & Boch S+ Cosy Grey salaattiottimet:
40 kpl á 29,95 €, 80 kpl á 29,55 €,     
160 kpl á 29,25 €, 320 kpl á 28,95 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T34914C2H 

Ajatonta arkea

Tämä ruostumattomasta teräksestä valmistettu 
kattilasetti tulee varmasti päivittäiseen käyttöön. 
Setti sisältää kasarin, kattilan ja paistinpannun 
tarttumattomalla pinnoitteella. Kasarin vetoisuus 
1,1 litraa, halkaisija 13 cm. Pannun vetoisuus 2,2 
litraa, halkaisija 16 cm. Paistinpannun halkaisija 
20 cm. Kaikki setin osat sisältävät korkeita lämpö-
tiloja ja ovat konepesunkestäviä.

Eva Solo 3 kpl kattilasetti:
2 kpl á 249,00 €
Hinta ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T6468Å8  

Kokin teräksiset apulaiset

á 29 95 €
40 kpl

á 249 0 0 €
2 kpl

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä 
lisätietoa >

Klikkaa tästä 
lisätietoa >

https://mastermark.fi/p/44998-t6468a8x-kattilasetti-3-kpl-eva-solo/
https://mastermark.fi/p/44984-salaattiottimet-s-cosy-grey-villeroy-boch/
https://mastermark.fi/p/44976-mittari-paistomittari-meatit-langaton-mastrad/
http://www.mastermark.fi/klubi


Harri Koskinen suunnitteli Block -lampun vuonna 
1996 ja tuote nousi tunnetuksi hyvin nopeasti. Lamppu 
on yksi Design House Stockholmin suosituimmista 
tuotteista, ja se on esillä muun muassa New Yorkin 
modernin taiteen museossa MoMAssa. Block-lampun 
koko on 10 x 16 x 9 cm. Johdon väri on valkoinen.

Design House Stockholm Block-valaisin:
10 kpl á 112,00 €, 20 kpl á 110,00 €,     
50 kpl á 109,00 €, 100 kpl á 108,00 €

Tuotekoodi: T25589A1

Jäätynyt hehkulamppu

Ajatonta designia

á 1120 0 €
10 kpl
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Klikkaa tästä lisätietoa >

https://mastermark.fi/p/704-valaisin-block-kirkas-valk-johto-design-house-stoc/
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Harman Kardon FLY ANC -kuulokkeiden 
edistyksellinen aktiivinen vastamelutekniikka
yhdistää sinut täysin musiikkiisi. 20 tuntia
häiriötöntä  kuuntelua tai jopa 30 tuntia
kuuntelua vastamelutoiminnon ollessa pois päältä. 
Bluetooth versio 4.2. Kuuloke-elementin koko
40 mm. Latausaika alle 2 tuntia, kun akku tyhjä.

Harman / Kardon Fly Anc kuulokkeet:
5 kpl á 192,00 €, 10 kpl á 189,00 €,     
25 kpl á 185,00 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T31470A4

Uppoudu täydelliseen
ääneentoistoon

Barometrillä varustettu GPS-multisport-kello, 
jonka akku kestää pitkään. Vankka Suunto 
9 on tehty pitkään, rankkaan harjoitteluun ja 
kilpailuun sekä extreme-seikkailuihin. GPS-na-
vigointi, yli 80 urheilutilaa, rannesykemittaus, 
ilmanpainemittari, vesitiivis 100 metriin. 

Suunto 9 Baro urheilukello:
1 kpl á 475,00 €
Hinta ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T26328A6M

Urheilijan unelma

Täydellinen yhdistelmä eleganssia ja käytännöllisyyttä. Tämän 
laadukkaan, sveitsiläisen kvartsikellon runko on ruostumatonta 
terästä ja sen lasi on kolmikerroksista, heijastamatonta ja erittäin 
kestävää safiirilasia. Paino 208 grammaa, halkaisija 43 mm.

Victorinox Maverick Chronograph musta:
1 kpl á 585,00 €

Victorinox Maverick Chronograph 
2-tone sininen / vihreä:
1 kpl á 645,00 €

Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T48413A3M, T48413A2S, T48413A2V

Mahtava rannekello

Montblancin jo vuonna 1924 esitelty Meisterstück -täytekynä on 
saavuttanut kulttiaseman - ei vain ajattoman muotoilunsa vuoksi, 
vaan koko Montblanc -tuoteperheen ilmeisen arvostuksen takia. 
Montblanc -tuotteet antavatkin omistajilleen tunteen ikuisuudesta.

Mont Blanc Meisterstück Classique kuulakynä:
1 kpl á 325,00 €
Hinta ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T4071A3

Kirjoittamisen taidetta

á 192 0 0 €
5 kpl

á 645 0 0 €
1 kpl

á 585 0 0 €
1 kpl

á 475 0 0 €
1 kpl

á 299 0 0 €

(norm. 325,00 €)

Etuhinta
kanta-asiakkaalle

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä 
lisätietoa >

Klikkaa tästä 
lisätietoa >

Klikkaa tästä 
lisätietoa >

https://mastermark.fi/p/44997-urheilukello-suunto-9-baro-musta/
https://mastermark.fi/p/26973-kuulakyna-mont-blanc-meisterstuck-classique/
https://mastermark.fi/p/44996-rannekello-maverick-chrono-musta-victorinox/
https://mastermark.fi/p/44994-rannekello-maverick-chrono-2-tone-green-victorinox/
https://www.mastermark.fi/p/43223-kuulokkeet-fly-anc-vastamelu-harman-kardon/
http://www.mastermark.fi/klubi


á 272 0 0 €
10 kpl

Kuusiosainen Victorinoxin tyylikäs 
musta veitsitukki. Sisältää viisi veistä ja 
haarukan: yleisveitsi 15 cm, santoku-veitsi 
kaarretulla reunalla 17 cm, lihaveitsi extra 
leveällä terällä 20 cm, lihaveitsi 22 cm, 
paistihaarukka 15 cm ja leipäveitsi 22 
cm. Kaikissa veitsissä on ruostumattomat, 
kulutusta kestävät terät sekä synteettiset 
kahvat.

Victorinox Swiss Modern
6-osainen veitsitukki:
10 kpl á 272,00 €, 25 kpl á 265,00 €,    
50 kpl á 259,00 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: 6.7186.63

Veitsitukki tyylikkään 
mustana
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Klikkaa tästä lisätietoa >

https://mastermark.fi/p/43992-veitsitukki-swiss-modern-6-osaa-musta-victorinox/
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Ekotuoli on ainutlaatuisen mukava puusta 
sekä juutti- ja hamppunarusta valmistettu 
lepotuoli. Käytä tyylikästä Ekotuolia sisällä tai 
ulkona - puu kestää suomalaiset sääolosuh-
teet. Säilytystä varten tuoli taittuu helposti 
kasaan. Tuolin korkeus 120 cm, leveys 90 cm. 
Setti sisältää kaksi tuolia tyynyllä sekä Ecofurn 
Lilli -sivupöydän/rahin. Rahin mitat 40 x 40 
x 40 cm.

Ecofurn Combo tuolisetti ja rahi:
1 kpl á 249,00 €
Hinta ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T44093A5HM 

Nautiskele luonnollisesti

á 295 0 0 €
7 kpl

á 110 0 0 €
5 kpl

á 249 0 0 €
1 kpl

Victorinoxin Spectra 2.0 Dual-Access Global 
Carry-On on ketterä käsimatkatavarakokoinen 
trolley-laukku. 360° astetta kääntyvät pyörät
ja kolmeen eri korkeuteen lukittuva vetokahva.
Etupuolella on vetoketjulla varustettu dual-
access -lokero. Laukussa on integroitu Travel 
Sentry Approved -lukko, joka voidaan avata 
ja sulkea turvatarkastuksessa lukkoa rikkomatta.
Koko 55 x 40 x 20 cm.

Victorinox Spectra Dual-Access trolley:
7 kpl á 295,00 €, 14 kpl á 289,00 €,    
28 kpl á 285,00 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T34851B1M

Ketterä reissukaveri

Lihashuoltovasaran avulla huollat kehoasi ja edistät 
palautumista. Sopii erinomaisesti treenin jälkeisten 
ja huonosta työasennosta aiheutuvien lihasjumien 
hoitoon. Lihashuoltovasarassa on neljä eri värinä-
tasoa ja neljä erilaista hierontapäätä. Käyttöaika 
1,5 tuntia, ladattava akku.

Kica lihashuoltovasara:
5 kpl á 110,00 €, 32 kpl á 107,00 €,     
64 kpl á 104,00 €, 128 kpl á 102,00 €
Hinnat ilman merkkausta.

Tuotekoodi: T47930A2

Lihakset lomakuntoon

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä lisätietoa >

Klikkaa tästä 
lisätietoa >

https://mastermark.fi/p/41518-trolley-spectra-20-dual-access-musta-victorinox/
https://mastermark.fi/p/44981-tuolisetti-combo-ja-rahi-harmaa-manty-ecofurn/
https://mastermark.fi/p/44091-lihashuoltovasara-kica/
http://www.mastermark.fi/klubi


www.mastermark.fi

instagram.com/mastermarkoy

mastermark@mastermark.fi

020 781 5555

facebook.com/mastermarkfinland

linkedin.com/company/mastermark-oy

Ota yhteyttä

Tuotteiden hinnat ovat euroissa, arvonlisäverottomia ja voimassa toistaiseksi. Maksuehto 14 päivää netto. Toimitusehto vapaasti 
Mastermarkin varastossa. Mikäli valuuttakursseissa tapahtuu yli 5 % muutos, myyjä pidättää oikeuden muuttaa hintoja vastaavasti laskettuna 
tilauspäivämäärästä. Painetuissa tavaroissa pidätämme oikeuden 10 % toimituksen ylitykseen tai alitukseen. Myyjä on vapaa kaikesta 
vastuusta, jos ei voi täyttää toimitusvelvollisuuttaan itsestään riippumattomista syistä, kuten sodan, liikekannallepanon, lakon, sulun, 
tulipalon, tapaturman, kuljetusvaikeuksien tai muun ylivoimaisen esteen vuoksi, taikka sen johdosta, että tehdas tai tavarantoimittaja ei täytä 
toimitusvelvollisuuttaan. Valitusaika on 8 päivää toimituksesta. Mastermark Oy pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin. Tuotekuvissa väri voi 
painoteknisistä syistä poiketa alkuperäisestä. Mastermark Oy ei vastaa mahdollisista painovirheistä tuotehinnoissa tai tuoteselosteissa. 

Muuttuivatko osoitetietosi? Ilmoita uusi osoite: mastermark@mastermark.fi

4041-0619
Painotuote

http://www.mastermark.fi
mailto:mastermark@mastermark.fi
mailto:mastermark@mastermark.fi

