
Tule nähdyksi 
Virkeyttä ja vastustuskykyä

Brändi on nykyajan tiimitunnus
Kahvinjuonnin maailmanmestaruus

Brändiviestinnän uudet välineet
Ole oman elämäsi masterchef

Casual everyday
Polkien päivään

Spring
full of hope

and joy!



Liity Mastermark-klubiin 
15.6.2021 mennessä ja voita 
Weber Genesis® II E-310 GBS 
kaasugrilli (svh. 1048 €)! 

Varmista, että olet Mastermark-klubin jäsen 
ja saat sähköpostia Mastermarkista. Näin olet 
mukana Weber kaasugrillin arvonnassa.

Mastermark-klubiin liityt helposti osoitteessa 
www.mastermark.fi/klubi.

Kuulumalla Mastermark-klubiin saat aina 
ensimmäisenä tiedon uusimmista trendeistä, 
liikelahja-uutuuksista, erikoistarjouksista sekä 
kilpailuista, joissa voit voittaa upeita palkintoja.

Grillaa kesän parhaat herkut huippuluokan 
grillausjärjestelmällä. Kolme poltinta ja Gourmet 
BBQ System -grillausritilät takaavat kesän 
onnistuneimman ruokaelämyksen

P.S. Kevään sähköpyörä arvonta klubilaisille 
suoritettiin 7.4.2021. Voitto meni Kymen Vesi 
Oy:lle, jossa se arvottiin henkilökunnan kesken.

VOITA WEBER GRILLI
JA MIELEISESI LAHJA

Äänestä paras kesälahja 30.5.2021 
mennessä ja voit voittaa sen itsellesi! 

Äänestä parasta lahjaideaa osoitteessa

www.aanesta.mastermark.fi

Arvomme kaikkien osallistuneiden kesken

100 kesälahjaa.

Onnea arvontaan!
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AITOJA
KOKEMUKSIA

Arvoisa asiakkaamme 
 

Alkava vuosi tuo meille jälleen uudet mahdollisuudet tehdä uusia hyviä
markkinointitekoja sekä luoda runsaasti innostavia brändikohtaamisia. 

 
Jatkuvasti muuttuva digitalisoituva maailmamme on muuttanut arvojamme ja
arvostuksiamme. Nyt lähiluonnossa liikkuminen, kotona kokkaaminen, kodin

sisustaminen ja yhteiset hetket läheisten kanssa ovat uudessa arvossaan. 
 

Hyviä ideoita tähän aikaan ovat esimerkiksi Teams-lahjan lähettäminen asiakkaalle 
Teams-palaverin jälkeen, huppari omalle tiimille ja kunnon välineet keittiöön

tai etätyön ja toimiston välillä työskentelevälle.  
 

Korkeatasoiset laadukkaat tuotteet omalla logollanne tarjoavat aitoja kokemuksia
hyvien asioiden parissa ja samalla antavat pitkäaikaisen näkyvyyden brändillesi. 

 
Huomasithan kampanjamme, jossa arvomme sähköpyörän ja 200kpl Eva Solon design
vesipulloja kaikkien vastanneiden kesken. Lisäksi palkitsemme jokaisen, vähintään 995 

eurolla kampanja-aikana tilauksen tehneen, upealla Wengerin Denim-repulla (svh. 69,00€). 
 
 

Menestyksellistä kevättä 
 

Lauri Honka, toimitusjohtaja
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Postitettavat
tuotteet

G
olf

Tule nähdyksi

Keittiö

Etätyö ja toimisto

Liikunta ja
hyvinvointi

Casual everyday

Luonto ja retkeily

122

108

94 72

62

106

84

44

115 Värikästä viestintää | 70 Oma kassi on ympäristöteko | 21 Virkeyttä ja vastustuskykyä
110 Mastermarkin ympäristöjärjestelmä | 112 Brändi on nykyajan tiimitunnus
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LUOTETTAVA JA VAS-
TUULLINEN KUMPPANI 
Tavoitteenamme on auttaa teitä kasvattamaan omaa myyntiänne, vahvistamaan 
brändiänne sekä tarjota hyviä ratkaisuja henkilöstönne palkitsemiseen ja 
motivoimiseen.  
   Mastermark on suomalainen perheyhtiö. Teemme vuosittain 25 000 toimitusta 
ja toimitamme 3,7 miljoonaa tuotetta. Palvelemme asiakkaitamme yli 100 hengen 
tiimillä ja viemme liikelahjoja 51 maahan. Olemme osa kansainvälistä Prominate-
verkostoa, jolla on 70 toimipistettä 47 maassa. Olemme yli 30 brändin virallinen 
maahantuoja.

Henkilökohtainen palvelu -
ammattitaitoinen henkilökunta
Palvelemme asiakkaitamme henkilökohtai-
sesti kaikkialla Suomessa. Ammattitaitoinen 
60 hengen palvelutiimimme palvelee sinua 
henkilökohtaisesti suomeksi, ruotsiksi, ja 
englanniksi. Taitava 3 hengen design-tiimim-
me luo yksilöllisiä brändin mukaisia tuote-
mallistoja. Superstore-varastossamme on 3 
500 tuotetta valmiina räätälöitäviksi brändisi
mukaisesti ilman minimitilausmäärää, jopa 
yhdessä päivässä.

Tutkittua laatua
Olemme sitoutuneet kehittämään palve-
luprosessiamme ja seuraamme aktiivisesti 
asiakkaidemme tyytyväisyyttä. Vuoden 2020 
asiakastyytyväisyystutkimuksen tuloksena   
saimme tietää, että vastanneista 97 % suosit-
telisi meitä, 98% oli tyytyväinen palveluum-
me ja 98 % vastanneista piti tuotteitamme 
laadukkaina. 

Vastuullinen toimija
Huolehdimme siitä, että tuotteemme ovat 
vastuullisesti ja ekologisesti tuotettuja. Mas-
termark on Amforin jäsen ja toimii euroop-

palaisen sosiaalisen laadunvalvonnan 
mallin mukaan. Vaatemallistoillamme on 
Öko-Tex-sertifikaatti. Monissa tuotteissam-
me on käytetty kierrätettyjä materiaaleja. 
Vastuullisuudesta osoituksena on myös 
vuonna 2020 myönnetty ISO 14001 ser-
tifikaatti, jonka avulla yritys voi parantaa 
ympäristöasioidensa hallintaa ja edistää 
kestävää kehitystä. Sertifikaatti kertoo Mas-
termarkin sidosryhmille, että yritys on si-
toutunut edistämään ympäristönsuojelua 
omassa toiminnassaan.

Prominate-yhteistyö tarjoaa 
globaalit palvelut
Mastermark on Prominaten, globaaleja 
logotuoteratkaisuja tuottavan yrityksen, 
perustajaosakas ja virallinen edustaja Suo-
messa. Prominatella on yli 70 toimistoa ja  
40 jakelukeskusta ympäri maailmaa ja hei-
dän henkilövahvuutensa on yli 2 100 henki-
löä. Prominate-yritykset palvelevat yhdessä 
kansainvälisiä yrityksiä globaalisti ja paikal-
lisesti varmistaen tehokkaan ja turvallisen 
hankintaketjun sekä tuottaen säästöä glo-
baaleissa hankinnoissa. 
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www.mastermark.fi  Kaikki hinnat ilman arvonlisäveroa ja ilman merkkausta.     6

http://www.mastermark.fi


Tarjotin Nordic 
Kitchen, Eva Solo

D - Salt & Caramel,
Lakrids by Bulow

Trolley Airox 34L,
Victorinox

LAHJAPALVELU

Autamme sinua valitsemaan teille mie-

leiset tuotteet, toteutamme niihin toivei-

denne mukaiset merkkaukset ja teemme 

niistä valmiit lahjat puolestasi. Koskaan ei 

ole lahjan antaminen ollut näin helppoa 

ja vaivatonta. Ideoimme mielellämme 

kanssasi lahjat juuri teidän tarpeisiinne. 

Taitavat lahjapaketoijamme tekevät va-

litsemastasi tuotteesta lahjan. Tuotteen 

ympärille laitetaan valintasi mukaan kau-

nis lahjanaru ja rusetti, lahjapaperointi tai 

se viimeistellään sellofaanilla. Viimeiste-

lemme lahjan sopivalla kortilla tai henki-

lökohtaisella viestillä. Lahja on upea tapa 

muistaa asiakkaita ja palkita henkilöstöä.

SOLUTIONSMART -PALVELUSOPIMUS

SolutionSmart -palvelusopimus tarjoaa teille täydellisen avaimet käteen -palveluratkaisun, 

jonka avulla säästät logotuotteiden hankinnassa, saat näkymän hankinnan johtamiseen 

ja varmistat, että yrityksesi visuaalinen ilme toteutuu aina brändin visuaalisten ohjeiden 

mukaisesti.  Räätälöimme jokaiselle asiakkaalle yksilöllisen palvelukokonaisuuden.Matka-

huollon lähinoutopalvelusta.

SolutionSmart-palveluratkaisumme sisältää mm:

POSTITUSPALVELU

Lähetämme lahjat puolestasi Suomeen 

ja maailmalle. Lahjat kulkevat kauttamme 

kaikkiin haluamiisi osoitteisiin. Valmis tuote 

merkkauksineen paketoidaan kauniisti ja 

pakataan huolellisesti.

Monet tuotteistamme ovat kirjepostituskel-

poisia ja menevät edullisella kirjepostimak-

sulla. Kotimaan toimituksena lahjapakettisi 

kulkee perille kaikkialla Suomessa. Paketit 

voit valita toimitettavaksi suoraan kotiovelle 

tai lähimpään noutopisteeseen. Esimerkiksi 

Matkahuollon Lähellä-pakettina lahjansaa-

ja pääsee noutamaan lahjansa lähimmästä 

Matkahuollon lähinoutopalvelusta.

tilausten toimituksen kaikkialle maailmassa

asiakaspalvelun

asiakaspalvelutiimin

asiakkuuden johtamisen

säästöjä yksikköhinnoissa, säästöjä
käyttämässänne ajassa ja säästöjä

varaston hallinnassa

malliston suunnittelun

malliston oston

malliston rahoituksen

malliston varastoinnin

sähköisen tilauskanavan

kaikille tilaajille

tilausten käsittelyn

Haluatko kuulla lisää palveluratkaisustamme ja sen teille tarjoamista hyödyistä?
Soita 020 781 5555 tai laita sähköpostia osoitteeseen mastermark@mastermark.fi.
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LÖYDÄ
SUOMEN

SALAT
-  R E T K E I LY  -

www.mastermark.fi

T H E M E S  2 0 2 1

www.mastermark.fi  Kaikki hinnat ilman arvonlisäveroa ja ilman merkkausta.     8

http://www.mastermark.fi
http://www.mastermark.fi
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www.mastermark.fi

BRÄNDI-
VIESTINNÄN

UUDET
VÄLINEET

-  T U R V A L L I S U U S  -

HENGITYKSENSUOJAIN KN95 (FFP2)

Non-woven kuitukangas, 100 % polypropyleeniä. Hengityssuojain 
standardin EN 149+A1 mukainen, luokka FFP2. NR - kertakäyttöi-
nen. Hengittävä materiaali. Monikerroksinen suodatus. Suodatus-
teho vähintään 94%. 
Tuotekoodi:  T46570A4X 
Esimerkkihinta: à 2,98 / 100 kpl 
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KASVOSUOJA TYPE IIR 10-PACK SAFE

Tarjoa tehokasta suojaa henkilökun-
nallesi ja asiakkaillesi ammattitason 
roiskesuojatulla type IIR Safe suu-nenä-
suojaimella. Suojaimen suodatusteho 
(BFE) >98 %, joka on varmistettu sekä 
suomalaisen tutkimuslaboratorion että 
kansainvälisesti tunnetun tutkimusla-
boratorion toimesta ja se on hyväksytty 
sairaalakäyttöön. Kotimainen valmiste.
Tuotekoodi: T46600A1X 
Esimerkkihinta: à 0,25 / 200 kpl

KASVOSUOJA
KAUPUNGILLA,
käsihuuhde pöydän kulmalla ja desinfioi-
vat liinat käden ulottuvilla. Suojatuotteis-
ta on tullut brändiviestinnän ajankohtai-
nen ilmiö, jossa yrityksen logotuote tuo 
turvallisuuden tunnetta henkilökunnalle 
ja asiakkaille.

Vastaantulevasta henkilöstä katsotaan 
ensin, minkälainen kasvosuoja hänellä 
on käytössä, ja mikä tärkeintä, minkä yri-
tyksen logolla se on varustettu. Jokaiselta 
pöydältä löytyy iso pumppupullo desin-
fioivaa käsihuuhdetta, joka tuo yrityksel-
le helposti jopa 500 pumppauksen verran 
näkyvyyttä. Suojatuotteilla voit luoda uu-
denlaista brändiviestintää — samalla itse-
si ja ympäristösi suojaten.
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Antiseptinen Safegel-käsigeeli on käsien desinfiontiin tarkoitettu valmiste. 
Desinfioivana aineena etanoli (70 p-%), joka desinfioi tehokkaasti ja haihtuu 
nopeasti. Sisältää glyserolia ja PEG-7 glyseryylikokoaattia, jonka ansioista tuote 
ylläpitää ihon kosteustasapainoa eikä kuivata käsiä. pH n. 7,5.
Tuotekoodi: T27362A1SX  Esimerkkihinta: à 2,75 / 144 kpl 

DESINFIOIVA KÄSIGEELI 50 ML SAFEGEL

DOT ANTIBACTERIAL KUULAKYNÄ MAXEMA

Maxeman antibakteeriset muovikynät 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.
Tuotekoodi: T2127C6VX  Esimerkkihinta: à 1,15 / 300 kpl.
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AVAIMENPERÄ HYGIENIC HUMAN 

Kaipaatko hyödyllistä, hyväntuulista ja ajan haasteisiin vastaavaa mainoslahjaa? Apuun rien-
tää Hygienic Human – pieni, muovinen ja hauska monen kiperän paikan sankarihahmo.Se 
kulkee avaimenperänä vaivattomasti mukana ja avaa ovet ja hanat käsin koskematta. Sen 
avulla nappien painaminen käsin koskematta on helppoa. Lisäksi Hygienic Human -hahmon 
pää toimii ostoskärryjen polettina. Valmistettu kierrätetystä muovista Suomessa. Tuote kestää 
jatkuvaa käyttöä. Paksuus 6 mm. Tuotteella on malli- ja nimisuoja.
Tuotekoodi: T7130A9X Esimerkkihinta: à 1,94 / 200 kpl.

AVAIMENPERÄ NO TOUCH 

Yksinkertainen ja tehokas hygieniatyökalu, joka mahdollistaa oven 
avaamisen ja napin painamisen koskettamatta pintaa. Materiaali 
sisältää antimikrobista Biomaster teknologiaa, joka tarjoaa suojaa 
haitallisten mikro-organismien kasvua vastaan tuotteen eliniän. ABS 
muovia 98 % ja antibacterial additive 2 %. Mukana avaimenperä-
lenkki. Tuotekoodi: T9536G2X Esimerkkihinta: à 1,54 / 250 kpl.
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ANTIBAKTEERINEN KASVOSUOJAIN SAFE SPORT

Antibakteeriset kankaiset Safe -kasvosuojat näyttävät 
hyvältä katukuvassa. Voit käyttää kasvosuojaa joko 
kertakäyttöisen kasvosuojan päällä tai sellaisenaan. 
Kasvosuojat voidaan toteuttaa kokonaisuudessaan 
oman yrityksenne designilla. Koot: S ja L.  
Tuotekoodi: T34430D1X, T34430D2X
Esimerkkihinta: à 3,95 / 500 kpl
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ADMASK KASVOSUOJAIN

Uudelleenkäytettävä ja pesunkestä-
vä kasvosuoja näkyy katukuvassa ja 
julkisissa tiloissa. Kaksikerroksinen 
kankainen kasvosuoja toteutetaan 
täysin sinun yrityksesi vision mukai-
sella painatuksella. Hinnat sisältävät 
sublimaatiopainatuksen eli täysväri-
sen toteutuksen sekä infokortin.
Tuotekoodi: T2551A3X 
Esimerkkihinta: à 4,95 / 100 kpl
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LAHJASETTI SURVIVAL KIT

Pysy terveenä vuoden ympäri. Survival kit sisältää: 
Puhdistamo Super D-vitamiini 60 kapselia, Safe Ad-
mask kasvosuojain musta, käsigeeli Safegel 50ml 
desinfioiva, avaimenperä Hygienic Human, Safe 
Type IIR 10-pack -kasvosuojapaketti ja Arzie musta 
mini Dry bag.
Tuotekoodi: LAHJA27 
Esimerkkihinta: à 24,00 / 100 kpl

LAHJASETTI SAFETY KIT

Mastermarkin Safety Kit -lahjapakettiin olemme 
valinneet ajankohtaisia suojatuotteita. Safety kit 
sisältää: kasvosuoja type IIR 10-pack Safe, käsi-
pyyhe desinfioiva AdFresh® 3 kpl, käsigeeli  
SafeGel 50 ml desinfioiva ja avaimenperä  
Hygienic Human.
Tuotekoodi: LAHJA25 
Esimerkkihinta: à 9,95 / 50 kpl
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ENSIAPUPAKKAUS MOBILAID EVA VALKOINEN
MM COLLECTION

Tämä pieni ensiapupakkaus tarjoaa nopean avun pieniin haavereihin ret-
kellä, matkalla tai vaikka veneellä. Sisältää mm. lämpöpeitteen 150 x 210 
cm, kolmioliinan ja sakset 9 cm. Ensiapupakkauksen väri on valkoinen. 
Koko 16 x 12,5 x 5,5 cm.  
Tuotekoodi: T32313A1X Esimerkkihinta: à 12,95 / 50 kpl

PUNKINPOISTAJAKORTTI SAFECARD

SafeCard on kehitetty yhteistyössä punkkeihin eikoistuneiden asiantun-
tijoiden kanssa. SafeCardin avulla punkki poistetaan hitaalla liukuvalla 
liikkeellä helposti ihon pinnalta. Näin minimoidaan punkkien levittämien 
vaarallisten bakteereiden tartuntaristki. Kortti on suunniteltu siten, että 
sitä voidaan käyttää vartalon kaikissa osissa. Kortissa on suurennuslasi 
punkin tarkastelua varten.Materiaali: muovia, koko: 5,4 cm x 8,5cm
Tuotekoodi: T9625A3X Esimerkkihinta: à 2,70 / 100 kpl
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KÄSIGEELI PUMPPUPULLOSSA 500 ML SAFE

Huolehdi koko tiimistäsi ja perheestäsi asettamalla logopai-
nettu Safegel-pumppupullo sinne, missä käsien desinfiointi 
on tarpeen: toimistolle, ulko-ovelle, autoon, kotiin. Koti-
mainen aurinkoenergialla tuotettu käsigeeli desinfioi kädet 
varmasti ja turvallisesti, kuitenkin käsien ihoa kuivattamatta. 
Tuotekoodi: T27362A3X Esimerkkihinta: à 9,98 / 48 kpl
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KOSKETUSNÄYTTÖKYNÄ MOPTOPPERS

MopToppers ei ota itseään turhan vakavasti ja jää takuulla asi-
akkaasi mieleen. Leveästi hymyilevä MopToppers-kynä kirjoittaa 
napakasti ja piristää työpöytää. Kynähahmon mikrokuituhiuksilla 
voit puhdistaa nopeasti esimerkiksi puhelimen tai tabletin näytön. 
Kynän kärjessä on näppärä kosketusnäyttöpää. Tutustu muihin 
värivaihtoehtoihin verkkosivuillamme.
Tuotekoodi: T38936A2SX  Esimerkkihinta à 2,60 / 200 kpl

KOSKETUSNÄYTTÖKYNÄ DOCTOR MOPTOPPERS

Leveästi hymyilevä MopToppers-kynä nyt uudessa hahmos-
sa! Kynä kirjoittaa napakasti ja piristää työpöytää. Kynähah-
mon mikrokuituhiuksilla voit puhdistaa nopeasti esimerkiksi 
puhelimen tai tabletin näytön. Kynän kärjessä on näppärä 
kosketusnäyttöpää. 
Tuotekoodi: T38936A4SX sininen, T38936A4TUX vihreä  
Esimerkkihinta: à 2,95 / 200 kpl
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Klikkaa tästä lisätietoa.

Klikkaa tästä lisätietoa.

https://www.mastermark.fi/p/31024-kyna-kosketusnaytto-valkoinensininen-moptoppers/
https://www.mastermark.fi/p/#ordering=1&realm=1&search=DOCTOR&view=grid
http://www.mastermark.fi


KOSKETUSNÄYTTÖKYNÄ LIGHT 

Yhdistä logo ja valo. Tyylikäs kuulakärkikynä antaa 
logosi paistatella valossa. Logo kaiverretaan kynän 
runkoon, jonka sisässä oleva valo paistaa logon 
läpi. Paristoilla toimiva valo syttyy ja sammuu kynän 
klipsistä. Kumisesta otepinnasta on miellyttävä pitää 
kiinni.
Tuotekoodi: T43828A2X
Esimerkkihinta à 2,60 / 250 kpl

KOSKETUSNÄYTTÖ METRO 

Metro on väkevän tuottelias kosketusnäyttökynä, jossa 
on näppärä kosketusnäyttöpää. Raikas muotoilu ja hyvä 
painopinta-ala takaavat ehdottoman tuoreen otteen 
yrityksesi näkyvyydelle. Silikonivyötteen ansiosta kynä on 
miellyttävä käyttää. Varastoväri musta. Sininen muste.
Tuotekoodi: T21695B1MX
Esimerkkihinta à 0,90 / 200 kpl

KOSKETUSNÄYTTÖKYNÄ MULTIPEN 

Hopeanvärisellä Multipen-kosketusnäyttökynällä se-
laat näppärästi kosketusnäyttöä tahmaamatta näytön 
pintaa. Kynän pää on muotoiltu telineeksi, johon voit 
asettaa kännykän katsoessasi videota tai vaikka lukies-
sasi pidempää tekstiä. Klipsissä on mikrokuitupyyhin, 
jolla voit pyyhkiä näytön kirkkaaksi. Kynässä on 1,0 mm 
kärki ja saksalaista sinistä mustetta. 
Tuotekoodi: T40683A2HX  
Esimerkkihinta à 2,60 / 250 kpl
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Klikkaa tästä lisätietoa.

Klikkaa tästä lisätietoa. Klikkaa tästä lisätietoa.

https://www.mastermark.fi/p/31451-kyna-kosketusnaytto-metro-musta-mm-collection/
https://www.mastermark.fi/p/26200-kyna-kosketusnaytto-multipen-hopea-mm-collection/
https://www.mastermark.fi/p/29267-kyna-kosketusnaytto-metro-light-hopea-mm-collectio/
http://www.mastermark.fi


LATAUSALUSTA UV-VALO PUHDISTIMELLA POWER XO

UV-sterilointilaitteella puhdistat pöpöt kätevästi ja nopeasti niin puhelimesta, älykellosta kuin 
kuulokkeistakin. Laite toimii UV-valotekniikalla, joka tappaa 99,9 % bakteereista jopa kolmessa 
minuutissa. Laitteessa on myös langaton lataustoimtinto, jonka avulla lataat helposti samalla 
myös älypuhelimesi puhdistuksen aikana. Koko 245 x 134 x 60 mm.
Tuotekoodi: T47869A9 Esimerkkihinta: à 26,60 / 20 kpl / Hinta sisältää 1-väripainatuksen.

ADFRESH® DESINFIOIVA KÄSIPYYHE

Yksittäispakatuilla AdFresh®-liinoilla desinfioit 
nopeasti kädet, puhelimet, tabletit ja näppäimistöt 
ja muut pinnat. Tarjoa lisäsuojaa ja kätevää arjen 
hygieniaa logopainetuilla desinfiointiliinoilla. Liinat 
säilyvät käyttökelpoisina ja kosteina jopa 36 kuukau-
den ajan. Koko 60 x 80 mm.
Tuotekoodi: T36535A4X
Esimerkkihinta: à 0,45 / 1000 kpl

SUURENNUSLASI VALOLLA
MM COLLECTION

Kolminkertaisen suurennustehon lisäksi tämä val-
koinen suurennuslasi on varustettu kahdella valkoi-
sella LED-valolla. Siro ja kokoontaitettava apuväline 
kulkee helposti mukana. Suurennuslasi on kooltaan 
101 x 58 x 9 mm ja pakkaus sisältää paristot.
Tuotekoodi: T43101A3VX
Esimerkkihinta à 4,95 / 100 kpl
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Klikkaa tästä lisätietoa.

Klikkaa tästä lisätietoa.

Klikkaa tästä lisätietoa.

https://www.mastermark.fi/p/28592-suurennuslasi-valolla-valkoinen-mm-collection/
https://www.mastermark.fi/p/44027-latausalustauv-puhdistin-radiance-xo/
https://www.mastermark.fi/p/42806-kosteuspyyhe-adfresh-desinfioiva-60x80mm-ruskea/
http://www.mastermark.fi


D-VITAMIINI SUPER 60 KAPSELIA
PUHDISTAMO

Laadukkaat ja puhtaat raaka-aineet ovat Puhdistamon 
tuotteiden perusta. Puhdistamo ei käytä tuotteidensa 
valmistuksessa apuaineita eli ainesosia, jotka vaikuttavat 
tuotteen koostumukseen. Näin voidaan valmistaa tuot-
teita, jotka ovat 100 % funktionaalisia: tuotteita, jotka si-
sältävät ainoastaan aidosti toimivia ja keholle hyödyllisiä 
ainesosia. Puhdistamon vitamiinit valmistetaan yrityksen 
omissa toimitiloissa Lempäälässä. 
Tuotekoodi: T47454A3X
Esimerkkihinta à 10,50 / 48 kpl

VIRKEYTTÄ JA 
VASTUSKYKYÄ
Suomen pimeä ja kylmä talvi vaikuttaa ihmisten hyvin-
vointiin monella tavalla: talvikaudella leviävät virukset 
haastavat vastustuskykyä, pakkanen ja viima kuivattavat 
ihoa ja jatkuva pimeys väsyttää. Liikunta ja terveellinen 
ravinto ovat hyvinvointimme kulmakiviä, mutta voimme 
parantaa vastustuskykyämme ja terveyttämme myös vi-
tamiineilla ja lisäravinteilla. Puhdistamon tuotteet ovat 
Suomessa kehitettyjä ja valmistettuja. Ne ovat lisäksi täy-
teaineettomia, gluteenittomia ja laktoosittomia. Nappaa 
purkista iholle, lihaksille ja vastustuskyvylle kehitettyjä 
lisäravinteita ja voi hyvin läpi talven.
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Klikkaa tästä lisätietoa.

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


TERVEYTTÄ 
LUONNOLLISESTI
Tiesitkö, että tyrni on terveyspommi, joka kasvaa luonnonvaraisena 
Suomessa? Terve.fi sivuston mukaan tyrni tukee elimistön hyvinvointia, 
vahvistaa immuunipuolustusta ja auttaa toipumaan sairauksista.  50 g 
tyrniä sisältää aikuisen päivittäistä saantisuositusta vastaavan määrän 
C-vitamiinia. Lisäksi siinä on runsaasti E-vitamiinia, bioflavonoideja 
ja beetakaroteenia. Täydellinen terveyspommi ylläpitämään terveyttä 
luonnollisesti.

Tyrnimarja 9:n isä on itähelsinkiläinen Ville Heinonen, joka tunnetaan 
kaduilla nimellä “Tyrni-Heinonen”. Hän tuli nuorempana tunnetuksi 
trokarina itäisessä Helsingissä. Myöhemmin löydettyään tyrnimarjan 
hän raitistui ja teki elämäntaparemontin. Hän päätti alkaa valmistaa 
luomutyrnimehua, joka olisi niin hyvänmakuinen, että Suomen kansa 
rakastuisi siihen - ja osaltaan siten toimisi esimerkkinä niille suomalaisille, 
jotka haluavat muuttaa elämäntapojaan terveellisemmäksi (9si.fi).

MEHU TYRNI 500 ML JA 2 X SHOTTILASI

Aito ja alkuperäinen 9. Aidosti hyvältä maistuva tyrnimehu. 
Mehu sisältää vain ja ainoastaan luonnonmukaisesti kasvatettu-
ja, c-vitamiinirikkaita ja raskametallivapaita tyrnimarjoja. Taatusti 
terveellinen vaihtoehto niin sekaaneille kuin vegaaneille. Nauti-
taan raskaan päivän tai yön jälkeen kylmänä ja raakana shottina, 
jotta elämä maistuisi paremmalle.
Tuotekoodi: T47908A2 
Esimerkkihinta: à 34,95 / 10 kpl
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Klikkaa tästä lisätietoa.

https://www.mastermark.fi/p/44023-mehu-tyrni-500ml-ja-2-x-shottilasi-9si/
https://vimeo.com/456896522
http://www.mastermark.fi


HUNAJA KORPIKUUSIKON

Korpikuusikon Hunaja on laatuhunajaksi sertifioitu, 100 % suomalainen, käsityönä 
pakattu korkealuokkainen yrityslahja. Tuotteen pakkausmateriaaleina ovat lasi, kar-
tonki sekä ohutviilusta valmistettu koivuvaneri. Kotimainen hunaja välittää lahjan 
vastaanottajalle seuraavia arvoja:  laatu, kotimaisuus, puhdas ja monimuotoinen 
luonto sekä materiaalivalinnat. Hunaja säilyy huoneenlämmössä useita vuosia ja 
on näin ollen käytännöllinen lahja varastoitavaksikin.
Tuotekoodi: T3604A3PK Esimerkkihinta: à 13,10 kpl

HUULIVOIDE  ENSILUMI
KORPIKUUSIKON 

Huulivoiteiden raaka-aineina on 
käytetty kotimaista mehiläisvahaa, 
luomupellavansiemenöljyä, hunajaa 
sekä karitevoita. Puhdas luonnontuote, 
näyttävässä kotimaissa pakkauksessa. 
Pakkaus on 100 % vastuullinen valinta. 
Huulivoiteissa käytetty Sulapac– pakkaus 
on valmistettu puukomposiitista, se on 
täysin vapaa mikromuoveista sekä on 
biohajoavaa materiaalia.
Tuotekoodi: T3604A2PK
Esimerkkihinta: à 6,90 kpl
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Klikkaa tästä lisätietoa.

Klikkaa tästä lisätietoa.

https://www.mastermark.fi/p/44149-huulivoide-nordic-musta-tai-valkoinen/
https://www.mastermark.fi/p/44141-hunaja-125-gpk/
http://www.mastermark.fi


PARAS
LÖYLYTYS

IKINÄKiireisen päivän jälkeen 
mieli ja keho rentoutuvat 
saunan lauteilla.
Saunakassiin pakataan 

KYLPYPYYHE TAPIO

Suomalaiseen kotiin ja saunaan sopiva pyy-
he on tuntumaltaan mukavan karkea ja erit-
täin imukykyinen. Pyyhkeen ripustuslenkit 
ovat tukevat ja näyttävät. Pyyhkeeseen saa 
upeasti logon tyyliin sopivasti brodeerattu-
na tai tyylikkäästi erillisellä kangasmerkillä. 
Materiaali on laadukasta froteeta, jossa on 
60 % pellavaa ja 40 % puuvillaa, ripustuslen-
kit ovat 100 % pellavaa. Koko: 75 x 140 cm. 
Tuotekoodi: T46921A2X 
Esimerkkihinta: à 34,95 / 20 kpl

mukaan laudeliina, viilentävää juomaa ja löylytuoksupussi, joka 
tuo saunaan kesäisen koivumetsän tuoksua. 

Nykypäivänä sauna löytyy usean suomalaisen kodista, jossa se on 
tärkeä osa niin arkea kuin juhlaakin. Ja löytyyhän saunomiselle 
tietenkin omat maailmanmestaruuskisatkin, joissa hurjimmat 
löylynheittäjät ottavat mittaa toisistaan. Eiköhän lähdetä 
saunomaan ja oteta parhaat löylyt ikinä!

Suomalainen saunaperinne on ainutlaatuinen ja se 
onkin nimetty Unescon Ihmiskunnan aineettoman 
kulttuuriperinnön luetteloon 17. joulukuuta 2020 
(Opetus- ja kulttuuriministeriö).
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Klikkaa tästä lisätietoa.

https://www.mastermark.fi/p/43154-pyyhe-kylpypyyhe-75-x-140-cm-tapio/
http://www.mastermark.fi


LÖYLYKAUHA MM COLLECTION

Pallolöylykauha on hienostunut yhdistelmä puuta 
ja ruostumatonta terästä, pitkä puinen kädensija on 
haapaa. Löylykauha on lahjapakkauksessa. Heitä pal-
lo verkkaisille saunailloille. Tuote on EY-mallisuojattu 
(RCD) 002247965-0001. Pituus 70 cm.
Tuotekoodi: T8051D2X
Esimerkkihinta: à 39,95 / 12 kpl

LAUDELIINA LUMO 46 X 160 CM TAPIO

Tunnelmaa saunaan. Ihanalla porokuosilla 
varustettu vaalea laudeliina rentouttaviin sauna-
hetkiin. Tuote sopii mainiosti esimerkiksi joulu-
lahjaksi tai tuliaisiksi kesämökille. Kangas 37 % 
pellavaa, 63 % puuvillaa. Koko 46 x 160 cm.
Tuotekoodi: T33113A2 
Esimerkkihinta: à 17,95 / 40 kpl 

KIUASSUIHKULÄHDE VUOLU

Rentoudu löylyjen lämmössä ja kuuntele veden 
rauhoittavaa pulputusta. Vuolu-kiuassuihkuläh-
de solisee hiljaa saunan kiukaalla ja vie ajatuk-
set arktisiin puromaisemiin. Kiuassuihkulähde 
on valmistettu ikiaikaisesta suomalaisesta 
vuolukivestä. Halkaisija 86 mm, korkeus 70 mm. 
Tuotekoodi: T26373A4X
Esimerkkihinta: à 24,95 / 24 kpl

OSTOSKASSI FELT RPET TAPIO

Kierrätysmuovista valmistettu huopakassi on kevyt ja 
kestävä. Sen valmistukseen on käytetty 8 kappaletta
0,5 litran PET-pulloa. Se on loistava lahjakassi, messu-
kassi ja ostoskassi. Kassin materiaali on 2 mm paksua 
huopaa, joka on taitettu kantokahvojen kohdalta kak-
sin kerroin. 
Tuotekoodi: T1435D2X 
Esimerkkihinta: à 8,95 / 50 kpl 
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Klikkaa tästä lisätietoa. Klikkaa tästä lisätietoa.

Klikkaa tästä lisätietoa.Klikkaa tästä lisätietoa.

https://www.mastermark.fi/p/25566-sauna-kiuassuihkulahde-vuolu/
https://www.mastermark.fi/p/42868-kassi-ostoskassi-felt-rpet-tapio/
https://www.mastermark.fi/p/3259-loylykauha-pallo-mm-collection/
https://www.mastermark.fi/p/43854-laudeliina-lumo-46-x-160-cm-tapio/
http://www.mastermark.fi


LASIPULLO CLASSY 550 ML
SAVING THE PLANET

Design lasipullo, jossa on silikoninen ja raikkaan värinen 
sininen grippi helpottamaan käyttöä. Lasipullossa juoma 
pysyy raikkaana pitkään ja silikoninen grippi pitää pullon 
sekä suojassa kolhuilta että varmentaa otetta. 550 ml.
Tuotekoodi: T43751A3SX 
Esimerkkihinta: à 9,95 / 48 kpl

LÖYLYTUOKSUPUSSI

Pussin sisällä suodatinpussi, jossa kotimaista koivunleh-
tirouhetta. Laita pussi hautumaan lämpimään löylyve-
teen noin 30 minuuttia ennen saunomista. Laita pussi 
kuivumaan käytön jälkeen. Pussista riittää koivuntuoksua 
3-5 saunomiskertaan. Kotimainen tuote. 
Tuotekoodi: T0577B2
Esimerkkihinta: à 2,45 / 300 kpl
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Klikkaa tästä lisätietoa.

Klikkaa tästä lisätietoa.

https://www.mastermark.fi/p/41499-lasipullo-classy-550-ml-sininen-saving-the-planet/
https://www.mastermark.fi/p/43818-loylytuoksupussi-150-x-115-mm-arzie/
http://www.mastermark.fi


SAUNAMITTARI VUOLU

Suomalaisesta vuolukivestä muotoiltu saunalämpömittari tuo maanlä-
heistä tunnelmaa saunan hämyiseen lämpöön. Lämpömittari on täysin 
kotimainen tuote materiaalista suunnitteluun ja valmistukseen. Lämpö-
mittarin halkaisija 120 mm, korkeus 10 mm.  
Tuotekoodi: T26373A3  
Esimerkkihinta: à 26,95 / 24 kpl

PYYHE ORGAANINEN PUUVILLA WEGO

Luontoystävällistä pehmeyttä. WEGO-pyyhe on tehty 100 % luomu-
puuvillasta, joka on kasvatettu ilman kemiallisia lannoitteita ja torjun-
ta-aineita. Kuidut on värjätty luonnollisilla väriaineilla. WEGO-pyyhkeet 
ovat pehmeitä, imukykyisiä ja hengittäviä, ja ne sopivat hyvin allergisista 
oireista kärsiville. Saatavilla viidessä eri värissä: sitriini, akvamariini, kvart-
si, nefriitti ja ruskea akaatti. 
Tuotekoodi: T36937A7 Koko: 70 x 140 cm   Esimerkkihinta: à 14,80 / kpl 

Tuotekoodi: T36937A8 Koko: 50 x 100 cm   Esimerkkihinta: à 7,80 / kpl
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Klikkaa tästä lisätietoa.

Klikkaa tästä lisätietoa.

Klikkaa tästä lisätietoa.

https://www.mastermark.fi/p/25564-mittari-saunamittari-vuolu/
https://www.mastermark.fi/p/44134-pyyhe-orgaaninen-puuvilla-70-x-140-cm/
https://www.mastermark.fi/p/44135-pyyhe-orgaaninen-puuvilla-50-x-100-cm/
http://www.mastermark.fi


TUOLI ECOFURN

Ekotuoli on pohjolan luonnossa kasvanut 
ainutlaatuisen mukava lepotuoli. Puusta 
sekä juutti- ja hamppunarusta valmistettu 
tuoli asettaa ympäristön etusijalle. Käytä 
tyylikästä Ekotuolia sisällä tai ulkona - puu 
kestää suomalaiset sääolosuhteet. Säily-
tystä varten tuoli taittuu helposti kasaan. 
Ekotuolin esikuva on baltialainen ja poh-
joismaalainen tuoli, joka valmistetaan pe-
rinteisesti itse. Tuoli on muotoiltu uudel-
leen ja saanut sielukseen hamppunarun, 
joka pitää tuolin osat lempeästi yhdessä. 
Tuolin korkeus 120 cm, leveys 90 cm. 
Toimitetaan osina pahvipakkauksessa. 
Tuotekoodi: T44093A2HMX 
Esimerkkihinta: à 119,00 / 10 kpl                     

PICNIC HUOPA

Piknik kuuluu kesään. Tämä kierrätysmuovista 
tehty piknikmatto on ekologinen ja mainio 
valinta eväsretkelle, sillä sen kanssa voi istah-
taa märällekin nurmikolle. Harmaa matto on 
kooltaan 150 x 145 cm.   
Tuotekoodi: T40071A2 
Esimerkkihinta: à 21,30 / 50 kpl
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Klikkaa tästä lisätietoa.

Klikkaa tästä lisätietoa.

https://www.mastermark.fi/p/30244-tuoli-combo-harmaa-manty-ecofurn/
https://www.mastermark.fi/p/43817-matto-picnic-breeze-150x145cm-saving-the-planet/
http://www.mastermark.fi


PAKASTETTAVA PULLOKASSI ARZIE

Pakastettava pullokassi pitää juomasi kylmänä pe-
rille asti ja pidempäänkin. Pitkänmallisessa kylmä- 
kassissa pidät virvoitusjuomat viileinä rannalla ja 
kuohuviinin raikkaana vappupiknikillä.
Tuotekoodi:  T42830A2SX, T42830A2VX 
Esimerkkihinta: à 9,95 / 24 kpl 

MUKIT KALOR THERMOS

Termosmuki pitää kuuman kuumana ja kylmän 
kylmänä. Mukin leveästä lipasta on helppo juoda 
silloinkin, kun olet liikkeessä. Kannen mekanismi var-
mistaa kuumien juomien turvallisen käsittelyn. Mukin 
harjattu teräs ja muovi ovat tyylikäs yhdistelmä, joka 
kestää kovempaakin käyttöä. Tilavuus 270 ml. 
Tuotekoodi: T5269E9OX, T5269E9SX, T5269E9LX 
Esimerkkihinta: à 14,95 / 48 kpl

RANTAPYYHE CASA 90 X 160 CM BENETTON 

Ihanan pehmeä ja imukykyinen rantapyyhe 100 % 
puuvillavelouria. Päätysaumoissa United Colors of 
Benetton -teksti värikkäällä pohjalla.  Kestävää kan-
gasta, kuivuu nopeasti. Konepesun kestävä. 
Tuotekoodit: T41855B0K KELTAINEN
T41855B0P PUNAINEN, T41855B0S SININEN
T41855B0V VIHREÄ 
Esimerkkihinta: à 29,95 / 24 kpl

Kun lämpöasteet kohoavat yli 20 asteen, suoma-
laiset rientävät rannoille. Kesä on lyhyt, ja siksi 
siitä halutaan nauttia täysin rinnoin. Auringosta 
voi nauttia turvallisesti, kun muistaa varustau-
tua hyvin: aurinkovoide, aurinkolasit ja vesipullo 
kuuluvat jokaisen rannalla kävijän tärkeimpiin 
tarvikkeisiin. Lisäksi kylmälaukkuun sujahta-
vat eväät virkistävät hellepäivänä. Mikä onkaan 
ihanampaa, kuin tuntea auringon lämpö iholla 
ja lepäillä pehmeän pyyhkeen tai huovan päällä 
rantahiekan kutitellessa varpaita. Tule jo kesä!

KESÄ,
AURINKO
JA LÄMPÖ

Klikkaa tästä lisätietoa.
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Klikkaa tästä lisätietoa.

Klikkaa tästä lisätietoa.

https://www.mastermark.fi/p/44164-pyyhe-rantapyyhe-casa-90x160-cm-keltainen-benetton/
https://www.mastermark.fi/p/#ordering=1&realm=1&search=PULLOKASSI&view=grid
https://www.mastermark.fi/p/#ordering=1&realm=1&search=KALOR&view=grid
http://www.mastermark.fi


RANNALLE
SANNALLE
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KAIUTIN LOOP BT XO  T47762A2 , Esimerkkihinta: à 29,95 / 30 kpl | FROZZYMUG ARZIE T40636A2X, Esimerkkihin-

ta: à 7,95 / 48 kpl | RANTAPALLO T9629B6, Esimerkkihinta: à 3,10  / 100  kpl |  RANTAPYYHE SININEN BENETTON 
T41855B1S, Esimerkkihinta: à 23,95 / 24 kpl | AURINKOLASIT XO  T8177A2X, Esimerkkihinta: à 4,05 / 50 kpl | 
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VESILÄMPÖMITTARI ARZIE

Kevyt kelluva pallo pitää mittarin aivan pinnan tuntu-
massa. Kiinnitä mittari narulla esimerkiksi laituriin. 
Voit myös mitata esimerkiksi paljun veden lämpötilan 
- mittari osoittaa lukemat nollasta jopa +50 celsiu-
sasteeseen. Pallo-osan halkaisija on noin 5 cm, narun 
pituus 65 cm. Mittari on noin 19 cm pitkä. 
Tuotekoodi: T34075A3X
Esimerkkihinta: à 4,95 / 200 kpl

RETKIUINTIKELLUKE ARZIE ORANSSI

Täysin vesitiivis kuivapussi on nerokas varuste esimerkiksi 
avovesiuimareille, triathlonisteille, melojille ja suppaili-
joille. Se lipuu kevyesti mukana ja kannattelee tarvittaessa 
painoasi. Puhelimella tai paikannuslaitteella voit aina 
tarkistaa sijaintisi ja tiukan paikan tullen hälyttää apua.
Tuotekoodi: T38865A7X
Esimerkkihinta: à 24,95 / 30 kpl 

FROZZYMUG MUKI ARZIE

Siemaile herkkujuomat ja mehukkaat smoothiet 
kylminä ja raikkaina. Jäähdytä Frozzymugia pysty-
asennossa pakastimessa 2-4 tuntia. Mukissa on kansi, 
tukeva pilli ja reilu kahva. Tilavuus 570 ml, korkeus 15 
cm, pohjan halkaisija 9,5 cm. Käsinpesu.
Tuotekoodi: T40636A2X
Esimerkkihinta: à 7,95 / 48 kpl 

KAIUTIN LOOP BT XO

Pieni koko, mahtava ääni. Kannettava bluetooth-
kaiutin painaa vain 382 grammaa. 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 äänenvoimakkuuden tasosta.
Tuotekoodi:T47762A2 
Esimerkkihinta: à 29,95 / 30 kpl

Klikkaa tästä lisätietoa.

Klikkaa tästä lisätietoa.
Klikkaa tästä lisätietoa.

Klikkaa tästä lisätietoa.
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Klikkaa tästä lisätietoa.

KYLMÄLAUKKU RADIANCE 
36 CAN COOLER THERMOS

Sporttisessa Thermos Radiance -kylmälaukussa 
on kevyesti tilaa koko päivän ruokatarvikkeille ja 
juomille. Laukun kannessa on Quick access -luukku, 
josta nappaat nopeasti tarvitsemasi tai sujautat 
jotakin lisää, ilman että kylmä pääsee karkaamaan.

Vetoketjulla varustetussa etutaskussa ja verkkosi-
vutaskuissa kuljetat ruokailuvälineet, lautasliinat 
ja muut pienet tarvikkeet. Säädettävä olkahihna. 
Vetoisuus 30 litraa. Korkeus 33 cm, pituus 33 cm, 
leveys 25 cm. Materiaali 500D-polyesteriä.
Tuotekoodi: T5269F4X 
Esimerkkihinta: à 39,95 / 12 kpl
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Aamulla kasvoille tipahtaa ensimmäinen 
sadepisara. Taas on sadepäivä ja aika kai-
vaa sateenvarjo esiin. Ajattele, jos sinun 
logosi olisikin painettuna kyseisessä sa-
teenvarjossa? 

Suomessa sataa keskimäärin 180 päivä-
nä vuodessa, mikä tarkoittaa yrityksesi 
logolle näkyvyyttä noin joka toisena päi-
vänä. Yhdistä sateenvarjon hyödyllisyys 
ja brändisi näkyvyys. Sadepäivät eivät ole 
koskaan tuntuneet yhtä houkuttavilta.

180
MAINOS-

PÄIVÄÄ
VUODESSA
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SATEENVARJO COLORS XO 

Värikäs sateenvarjo suojaa sateelta ja tarjoaa samal-
la väriloistoa harmauteen Varjossa on 16 erisävyistä 
lohkoa ja musta koukkukahva. Varjomateriaali on 
tuulenkestävää 190T polyesteri pongee -kangas-
ta, kahva mustaa tekonahkaa ja ruoteet lasikuitua. 
Varjon halkaisija on n. 117 cm.  
Tuotekoodi: T21566C8X
Esimerkkihinta: à 12,95 / 48 kpl

HEIJASTAVA SATEENVARJO WINDOW
HUOMIO

Ikkunallinen automaattisateenvarjo antaa sinulle nä-
kyvyyttä. Ikkuna on läpinäkyvää PVC-muovia, joten 
näet eteesi myös sateen piiskatessa. Varjon reunas-
sa on heijastava nauha, jolla näyt myös hämärän 
laskeuduttua. Sateenvarjon koukkukahva, kärkipiikki 
ja ruoteiden päät ovat puuta. Ruoteet lasikuitua. 
Tuotekoodi: T21566B1LX 
Esimerkkihinta: à 10,95 / 50 kpl

BREST SPORT SATEENVARJO XO

Suuri pieni automaattivarjo. Brest Sport -sateenvarjo 
on automaattisesti avautuva ja sulkeutuva. Vahvasta 
rPET-materiaalista valmistetussa varjossa on heijas-
tava reunanauha, joka varmistaa näkyvyytesi pimey-
dessä. Yhden varjon valmistukseen on käytetty 2,2 
puolen litran pulloa. Koko 21”.  
Tuotekoodi: T44643A5MX
Esimerkkihinta: à 13,95 / 72 kpl 

SATEENVARJO BREST WINDOW
SAVING THE PLANET

Automaattivarjo Brest Window on kompaktin 
kokoinen 21” varjo, jossa yksi varjon lohkoista on 
läpinäkyvä. Näin kadulla kulkiessa ja pahemmas-
sakin tuulessa näet eteesi vaivatta. Varjo on valmis-
tettu kierrätetystä muovista eli rPET-materiaalista. 
Yhden varjon valmistamiseen on käytetty 2,6 
puolen litran pulloa. Tuotekoodi: T44643A4MX 
Esimerkkihinta: à 14,95 / 72 kpl
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Klikkaa tästä lisätietoa.

Klikkaa tästä lisätietoa. Klikkaa tästä lisätietoa.

Klikkaa tästä lisätietoa.

https://www.mastermark.fi/p/41493-sateenvarjo-brest-window-21rpet-saving-the-planet/
https://www.mastermark.fi/p/28327-sateenvarjo-colors-23-xo/
https://www.mastermark.fi/p/41494-t44643a5mx-sateenvarjo-brest-sport-21-rpet-saving-the-planet/
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SHORTY RULLAMITTA ARZIE

Rullamitan toisella puolella näkyy mitta sentteinä ja 
toisella puolella tuumina. Tuote tulee lahjapakkauk-
sessa. Mitan pituus on 5 m ja leveys 19 mm. Kätevä 
nauha jotta saat mitan roikkumaan vaikka seinältä 
tai vyöstä.
Tuotekoodi: T27335A1X 
Esimerkkihinta: à 4,95 / 72 kpl 

VIIVAIN 30 CM ARZIE

Kunnon alumiininen viivain ei taivu eikä rikkoudu. 
Viivain sopii yhtä hyvin toimistoon kuin työmaal-
le - alumiini ei kovasta käytöstä tai veitsen terästä 
pahastu. Selkeä sentti- ja milliasteikko. Pituus 30 cm, 
leveys 4 cm. Toimitetaan lahjapakkauksessa.
Tuotekoodi: T43818A2X 
Esimerkkihinta: à 3,95 / 288 kpl 
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Klikkaa tästä lisätietoa.

Klikkaa tästä lisätietoa.
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SISUSTAMINEN ON 
UUSI MEGATRENDI

WORKER TYÖKALUSETTI ARZIE

Tee pienet korjaukset ja harrastusvälineiden säädöt ammattilaisen tarkkuudella. Wor-
ker-työkalusetti pitää työkalut aina järjestyksessä ja helposti saatavilla. Kätevän kokoisessa 
setissä on räikkäväännin, kolmiportainen jatkettava varsi ja kiinnityspala hylsyille. Mukana 
tulee kuusi 5-10 mm hylsyä ja 15 CRV-ruuvauskärkeä (Phillips, talttapää, Hex ja Torx).
Tuotekoodi: T40179A3X
Esimerkkihinta: à 17,95 / 25 kpl 

Kotona vietetty aika on vallitsevan tilanteen vuoksi lisääntynyt ja yhä useampi työn-
tekijä on siirtynyt etätöihin. Jokapäiväinen kodin nurkkien tuijottelu saa kodin no-
peasti tuntumaan tylsältä ja piristystä haetaankin uudella sisustuksella. Kodin laitosta 
ja sisustuksesta onkin tullut uusi megatrendi, joka ei näytä olevan hetkeen hiipumas-
sa. Kodin sisustamisesta tulee huomattavasti miellyttävämpää oikeilla välineillä, kun 
esimerkiksi uuden huonekalun kokoamiseen löytyvät oikeanlaiset työnkalut  — ko-
din päivitys ei ole koskaan tuntunut näin helpolta. 
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Klikkaa tästä lisätietoa.
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TASKULAMPPU SHORTY ARZIE

Tämä taskulamppu palvelee joka tilanteessa. 3W 
COB-LED valaisee jopa 90 lumenin teholla. Pienen 
kokonsa vuoksi lamppu kulkee mukana vaikka tas-
kussa, 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.
Tuotekoodi: T23684C0X
Esimerkkihinta: à 4,95 / 80 kpl 

LADATTAVA OTSALAMPPU RUBIC XO

Ladattava otsalamppu pitää sinut lenkkipolulla ja 
kartalla reitistäsi sekä näyttää muille missä kuljet.  
Latausaika 5-6 tuntia. Käyttöaika 6-22 tuntia riippu-
en käytetystä valomoodista. Moodit: valkoinen valo 
100 %, valkoinen valo 50 %, valkoinen strobo, pu-
nainen valo 100 %, punainen valo 50 %, punainen 
valo strobo. Pakkaukseen sisältyy USB-latauskaapeli. 
Koko: 7,5 x 4 x 4 cm, paino: 106 g.
Tuotekoodi: T46740A2X 
Esimerkkihinta: à 19,95 / 80 kpl 

TERMOSPULLO STEEL 500 ML XOL

Juomapullo, joka pitää juomasi kylmänä/kuumana 
pidempään. Steel-juomapullossa on kaksiseinäinen 
rakenne, joten se eristää ja pitää juomasi raikkaan 
viileänä kauemmin. Jämäkän juomapullon pinta on 
mustaa, mattapinnoitettua ruostumatonta terästä. 
Reilusta suuaukosta nauttii vaikka smoothien tai kei-
ton. Pintamateriaalin ja logokaiverruksen yhdistelmä 
tekee juomapullosta arvokkaan oloisen. Tilavuus 
500 ml.
Tuotekoodi: T43751A4MX 
Esimerkkihinta: à 14,95 / 48 kpl 
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Klikkaa tästä lisätietoa.

Klikkaa tästä lisätietoa. Klikkaa tästä lisätietoa.

https://www.mastermark.fi/p/42951-lamppu-otsalamppu-rubic-ladattava-musta-xo/
https://www.mastermark.fi/p/28389-taskulamppu-shorty-cob-arzie/
https://www.mastermark.fi/p/41500-pullo-termospullo-steel-500-ml-musta-xo/
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TASKULAMPPU-POWER BANK WORKLITE ARZIE

Työvalo ja vara-akku. Worklite Maxin etupuolella 
on 150-180 lumenin LED-valo ja rungossa 360-
400 lumenin COB-valo. Lampun päässä on mag-
neetti. Lampun latausaika on noin 4 tuntia. Lataa 
Worklite helposti mistä tahansa USB-portista. 
USB-kaapeli sisältyy pakkaukseen. Tuotteen koko: 
185 x 60 x 32 mm.
Tuotekoodi: T43101A6X 
Esimerkkihinta: à 19,95 / 50 kpl 

TEE SE 
ITSE

KYNÄTYÖKALU MM COLLECTION

Tässä älykkäässä kuulakärkikynässä on mukana 
pienet risti- ja talttapäät, jotka voi kiinnittää kynän 
päähän, ja voit käyttää tätä kätevästi ruuvimeisse-
linä. Kynä kulkee vaivattomasti mukana, ja sinulla 
on aina oma ruuvimeisseli käsillä. Kynän runko on 
läpinäkyvää sinistä muovia. Kynän muste sininen, 
kärki 1 mm.
Tuotekoodi: T32455A1X 
Esimerkkihinta: à 0,99 / 250 kpl 
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Klikkaa tästä lisätietoa.

Klikkaa tästä lisätietoa.
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MIESTEN SÄHKÖPYÖRÄ HELKAMA

Lisää vauhtia pyöräilyyn. Helkama TE5 on erittäin tasokas miesten sähköpyö-
rä, jossa on Shimanon kestävät ja helppokäyttöiset sähkövaihteet ja mootto-
risetti. 504 Wh:n akku antaa tehoa pyöräilyyn tehden työmatkoista ja pyörä-
retkistä kevyempiä. Viisi vaihdetta. Runko alumiinia. Saatavilla kolmessa eri 
koossa: S 50 cm, M 53 cm, L 58 cm, rengaskoko: 28”. Lisävarusteena laturi.  
Tuotekoodi: T22901A1PK   Esimerkkihinta: à 2376,00 kpl 

NAISTEN SÄHKÖPYÖRÄ HELKAMA

Polje kevyemmin sähköpyörällä. Tämä CE3-mallinen citypyörä etunapamoot-
torilla (3V) sopii erinomaisesti kauppareissuille ja työmatkoille. Pyörän varus-
teisiin kuuluvat mm. LED-valot ja kävelyavustus, jonka vuoksi pyörän taluttami-
nen on kevyempää.  Alumiininen, matala runko, koko 48 cm. Kolme vaihdetta. 
Lisävarusteena laturi. 
Tuotekoodi: T22901A2PK   Esimerkkihinta: à 992,00 kpl 
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Klikkaa tästä lisätietoa.

Klikkaa tästä lisätietoa.

https://www.mastermark.fi/p/44147-polkupyora-sahko-miesten-helkama-te5/
https://www.mastermark.fi/p/44142-polkupyora-sahko-naisten-ce3-28/
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POLKIEN 
PÄIVÄÄN

-  P Y Ö R Ä I LY  -
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TRAFFIC LADATTAVA PYÖRÄVALO HUOMIO

Ladattavassa pyörävalossa on sekä punainen että 
valkoinen valo helpottamaan pyöräilijän arkea. Valo 
on helppo kiinnittää varmasti pyörän runkoon satu-
lan alle punaiseksi takavaloksi tai tankoon valkoisek-
si etuvaloksi ja ottaa siitä irti latausta varten. Uuden 
tieliikennelain mukaan jokaisella pyöräilijällä tulee 
olla takavalo, joten tässä on siihen ekologinen ja 
helppo ratkaisu. Valkoisen valon kirkkaus 65 lume-
nia ja punaisen valon 12 lumenia. Koko: 84 x 17 x 
18,7 mm. Käyttöaika 4 tuntia, latausaika 2-3 tuntia.
Tuotekoodi: T43101A7X 
Esimerkkihinta: à 9,95 / 100 kpl 
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PYÖRÄILYKYPÄRÄ REVEL GIRO

Revelin luottamusta herättävä tyyli ja erinomainen 
ilmanvaihto yhdistyvät kompaktissa muotoilussa. 
Tuttu ja turvallinen In Mold -rakenteinen vapaa-ajan 
kypärä. Irroitettava lippa ja säätöpanta tekevät kypä-
rästä istuvan ja mukavan käyttää. 22 tuuletusaukkoa. 
Acu Dial -säätöpanta.
Tuotekoodi: T7273A3X 
Esimerkkihinta: à 47,95 / 24 kpl 

HEIJASTAVAT HANSKAT TECH  HUOMIO

Heijastavat hanskat sopivat yhtä hyvin kaupun-
kiympäristöön kuin ulkoiluharrastuksiin. Hanskojen 
selkäpuolen elastinen heijastava materiaali erottuu 
kirkkaasti pimeässä. Etusormessa ja peukalossa on 
erikoispinta, jolla voit käyttää kosketusnäyttöä. 
Tuotekoodi: T3227B4SX, T3227B4XLX 
Esimerkkihinta: à 19,95 / 36 kpl 

POLKUPYÖRÄN SATULANSUOJUS RPET

Suojaa satulasi sateella. Kätevä satulansuojus sujah-
taa helposti pyörän satulaan ja estää sitä kastumas-
ta. Satulasuojan reunassa on kuminauha, joka pitää 
suojuksen tiukasti paikallaan. Hinta sisältää 1-väri 
painatuksen.
Tuotekoodi: T6845A2X 
Esimerkkihinta: à 1,60 / 500 kpl
Hinta sisältää 1-väripainatuksen pääliosaan.

TREND PIPO ARZIE

Yhden koon Trend-pipo sopii kaikille. Suoran malli-
nen pipo on miellyttävän tuntuista puuvillasekoitet-
ta. Päänlämmike urheiluun tai kesän viileään iltaan.
Tuotekoodi: T033904B8MX, T033904B8HX 
Esimerkkihinta: à 4,10 / 100 kpl
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https://www.mastermark.fi/p/30574-t033904b8mx-pipo-trend-musta-arzie/
https://www.mastermark.fi/p/43216-pyorailykypara-revel-54-61-cm-giro/
https://www.mastermark.fi/p/31047-t3227b4sx-hanskat-heijastavat-tech-koko-s-huomio/
https://www.mastermark.fi/p/44024-polkupyoran-istuinsuoja-rpet/
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KUKSA KOIVUNPAHKA TAPIO

Ikiaikainen juoma-astia on ekologinen retkivaruste, joka on valmistettu 
uusiutuvasta luonnonmateriaalista. Se on kuin puuvene - elävä, hengit-
tävä ja hyvin pidettynä pitkäikäinen. Vetoisuus noin 1,5 dl.
Tuotekoodi: T1409A2X Esimerkkihinta: à 39,95 / 25 kpl 
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RETKEILE SUOMEN  
KANSALLISPUISTOISSA
Suomessa on 40 kansallispuistoa, jotka suorastaan kutsuvat retkeilijöitä luokseen 
liikkumaan ja rentoutumaan. Kansallispuistoissa on merkittyjä reittejä ja luon-
topolkuja sekä tulentekopaikkoja, joiden äärelle voi pysähtyä nauttimaan eväitä 
ja lepäämään. Kuksasta nautittu kuuma kaakao tai kahvi ja nuotiossa grillattu 
makkara antavat energiaa ja luovat tunnelmaa. Retkeilyä voi harrastaa 365 päivää 
vuodessa, sillä reppuun helposti sujahtavat hyttyskarkoite, istuinalusta ja huopa 
tekevät retkeilystä mukavaa ympäri vuoden.
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SINAPPI MATIN MAINIO

Matin Mainio -sinappia on neljää eri makua: perintei-
nen, valkosipuli, chili ja konjakki. Kaikki ovat voima-
kasaromisia, laktoosittomia, gluteenittomia ja säilön-
täaineettomia. Sinapit ovat puhtaista raaka-aineista 
valmistettuja. Pullot kantavat Avainlippu-merkkiä. 
Tuotekoodi: T46912A1 
Esimerkkihinta: à 3,30 kpl 

ISTUINALUSTA TREK 39 X 39 CM

Kokoontaittuva istuinalusta on lämmin seuralainen kevättal-
ven pilkkireissuille ja viilenevien kesäiltojen nuotiohetkiin. 
Istuinalustan koko on avattuna 39 x 39 cm. Sen pintamate-
riaalina on 600 denierin likaa hylkivä polyesteri, sisäosa on 
solumuovia. Istuinalustan päissä olevat kumilenkit pitävät 
kokoontaitetun alustan siististi kasassa ja kantolenkistä 
istuinalustan voi kiinnittää vaikka rinkkaan. 
Tuotekoodi: T1435A9  Esimerkkihinta: à 4,95 / 120 kpl 
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Klikkaa tästä lisätietoa.

https://www.mastermark.fi/p/43890-istuinalusta-trek-39-x-39-cm-musta-xo/
https://www.mastermark.fi/p/44130-sinappi-muovipullo-300-g/
https://www.youtube.com/watch?v=Xc_1Ixkbvj8
http://www.mastermark.fi


TELESKOOPPI MAKKARATIKKU

Tämä makkaratikku on täydellinen seuralainen nuotiolle. 
Pyörimätön, kantattu teleskooppitikku tuntuu mukavalta 
kädessä kumipuisen kädensijansa ansiosta. Tikun päässä on 
pähkinäöljyllä käsitelty nahkalenkki. Varsi kromattua kuparia, 
haarukka ruostumatonta terästä. Tikun pituus avattuna 77 cm 
ja suljettuna vain 18,5 cm, joten se kulkee kätevästi mukana 
repussa. 
Tuotekoodi: T1318A3 
Esimerkkihinta: à 6,80 kpl 

TASKUVEITSI  SENTINEL VICTORINOX

Sentinel-taskuveitsi on sinulle, joka et kaipaa monimutkaisia 
työkaluja. Yksinkertainen kääntöveitsi onkin ainut työkalu, 
jota todella tarvitset ja se toimii kaikissa tilanteissa. Kestävä, 
uskomattoman terävä terä sulavasti muotoillussa ja erittäin 
kevyessä pakkauksessa kulkee helposti mukana ja on käytän-
nöllinen apuväline siellä missä sitä tarvitset.
Tuotekoodi: 0.8413.M3
Esimerkkihinta: à 27,95 kpl / 24 kpl
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Klikkaa tästä lisätietoa.

Klikkaa tästä lisätietoa.

https://www.mastermark.fi/p/43973-linkkuveitsi-sentinel-one-hand-111-mm-victorinox/
https://www.mastermark.fi/p/44138-makkaratikku-teleskooppi/
http://www.mastermark.fi


TEHO HYTTYSKARKOTE OFF! 

Teho-suihkeella on riittoisa koostumus – ohut kerros
karkotetta riittää muodostamaan suojan. 100 ml pullosta
riittää siis monelle käyttökerralle.Suihkeen tehoaineena on 
ikaridiini. Teho-suihke suojaa hyttysiltä 7 tunnin ja punkeilta
4 tunnin ajan. OFF! Teho-pumppusuihke takaa huoletto-
mamman kesän.
Tuotekoodi: T4103A2X
Esimerkkihinta: à 8,60 / 72 kpl 

KIIKARIT DISCOVERY XO 

Näe kauas tarkemmin. Kompaktit kiikarit lintujen 
bongaukseen ja muuhun tekemiseen. Vain 200 
grammaa painavat kiikarit kulkevat kevyesti muka-
na. 25 mm linssit ja 10-kertainen suurennus. Nä-
kökenttä 96 m/1000 m. Taitettuna 11 x 6,6 x 4 cm.  
Mukana musta suojapussukka. 
Tuotekoodi: T47710A2 
Esimerkkihinta: à 24,95 / 50 kpl 

ENSIAPUPAKKAUS ROVER XO

Puuhaillessa sattuu ja tapahtuu. Haaverin sattuessa on kuitenkin tärkeää, että apu on lähel-
lä paikasta riippumatta. Tämä näppärän kokoinen ensiapupakkaus kulkee helposti mukana 
autossa tai retkellä. Pakkaus sisältää kaiken tarpeellisen, kuten hätäpillin, hyönteislaastarei-
ta, antiseptisiä liinoja, sidetarpeita, laastareita ja sakset. 
Tuotekoodi: T47686A2M 
Esimerkkihinta: à 14,95 / 40 kpl 
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Klikkaa tästä lisätietoa.

Klikkaa tästä lisätietoa. Klikkaa tästä lisätietoa.

https://www.mastermark.fi/p/43821-ensiapupakkaus-rover-musta-xo/
https://www.mastermark.fi/p/43835-kiikarit-discovery-xo/
https://www.mastermark.fi/p/42933-punkki-ja-hyttyskarkote-off-teho-100ml/
http://www.mastermark.fi


ADVENTURE REPPU
SAVING THE PLANET

Monikäyttöinen reppu rPET-mate-
riaalista sopii sekä kaupunkiin että 
luontoon. Yhden repun valmista-
miseen on käytetty kolme puolen 
litran pulloa. Reppu taittuu käteväs-
ti pieneen kokoon ja se on helppo 
kuljettaa mukana sen omassa säi-
lytyspussukassa.  Tilavuus 18 litraa. 
Säädettävät olkahihnat. 
Tuotekoodi: T38865B0X
Esimerkkihinta: à 14,95 / 50 kpl

PULLO THERMOPLUS  500 ML
THERMOS

THERMOKSEN tyylikäs ruostu-
mattomasta teräksestä valmistettu 
termospullo soveltuu erinomaisesti 
jokapäiväiseen käyttöön. Kansi-
kupin kumireunasta saa tukevan 
otteen. Käännä korkkia auki pari 
kierrosta, kaada ja nauti höyryäväs-
tä juomasta. Tilavuus 500 ml.   
Tuotekoodi: T5269E7X 
Esimerkkihinta:  à 19,95 / 48 kpl                     
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Klikkaa tästä lisätietoa.

Klikkaa tästä lisätietoa.

https://www.mastermark.fi/p/22897-pullo-thermoplus-500-ml-thermos/
https://www.mastermark.fi/p/41536-reppu-adventure-18-l-musta-rpet-saving-the-planet/
http://www.mastermark.fi
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Myssy on lämmin, 
suomenlampaan 
villasta, suomalaisten 
mummojen neuloma 
Myssyjen uniikki villalanka on peräisin paikallisilta 
luonnonmukaisilta suomenlampailta. Suomenlam-
mas on lähempänä villilammasta kuin useimmat 
jalostetut rodut. Sen villassa on erityinen villilam-
paan tuntu. Villa myös värjätään käsin luonnonvä-
rejä käyttäen. 

Myssyt ovat käsinneulottua 100% suomenlampaan 
luomuvillaa, joka on teollisesti käsittelemätöntä, 
erittäin pehmeää, kutittamatonta. Käsinvärjää-
minen on hyvin herkkä prosessi ja pieniä epäta-
saisuuksia värissä sekä värisävyn vastaavuudessa 
kuvaan voi esiintyä. Ne kuitenkin kertovat omaa 
tarinaansa ja tekevät tuotteesta uniikin.

MIEHELLÄ FARMESTER MYSSY

Myssy on sitten aivan eri asia kuin pipo, 
sillä päähine hengittää, hylkii likaa ja 
kosteutta, ja saa käyttäjänsä hehku-
maan. Eikä tukkakaan latistu. Minimitila-
us 30 kpl (voi sisältää useampaa väriä). 
Toimitusaika noin 2 viikkoa. Pyydä 
tarjous omasta toteutuksesta.
Tuotekoodi: T45656A3X 
Esimerkkihinta: à 69,95 / 5 kpl

NAISELLA  MUFFI MYSSY

Kaikki Myssyt neulotaan käsin täällä 
Pöytyällä paikallisten Myssymummojen 
puikoissa. Uniikki villalanka on peräisin 
paikallisilta luonnonmukaisilta suomen-
lampailta. Se myös värjätään käsin luon-
nonvärejä käyttäen. Minimitilaus 30 kpl 
(voi sisältää useampaa väriä). Toimitusai-
ka noin 2 viikkoa. Pyydä tarjous omasta 
toteutuksesta.
Tuotekoodi: T45656A2X 
Esimerkkihinta: à 59,95 / 5 kpl 

Klikkaa tästä lisätietoa.

Klikkaa tästä lisätietoa.

https://www.mastermark.fi/p/41231-myssy-farmester-myssyfarmi-100-villa/
https://www.mastermark.fi/p/#ordering=1&realm=1&search=T45656A2X&view=grid
http://www.mastermark.fi
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MATKALLA 
JOSSAIN PÄIN 

SUOMEA

http://www.mastermark.fi


POWER BANK ADPOWER MAXI

Voimaa kuin pienessä kylässä. Massiivisessa 5000 
mAh:n power bankissa on tuplasti enemmän tehoa 
kuin peruspuhelimen akussa. Linjakas valkoinen 
laitteiden elvyttäjä tukee uusinta USB-C -standardia 
ja mukana on integroitu Apple lightning -liitin ja 
sininen USB-latauskaapeli. Laitteessa on ylikuume-
nemisen estävä IC-suojaus. Mitat 118 x 68 x10 mm. 
Lahjapakkaus. Tuotekoodi: T40626A3VX
Esimerkkihinta: à 14,95 / 50 kpl 

RESCUE CHARGE TASKULAMPPU XO

Ladattavalla akulla varustettu Rescue-taskulamppu 
on kirkas valonlähde ja kätevä apuväline sekä raken-
nuksille, pajalle että luontoon. Sen toisessa päässä 
on voimakas magneetti. Taskulampun sivussa on 
myös kestävä metallinen klipsi, jonka avulla Res-
cue-lamppu pysyy matkassa mukana vaikka vyöllä 
tai repun hihnassa. Koko 128 x 27 x 25 mm. Valona 
kirkas CREE-led.  Tuotekoodi: T23684C3X
Esimerkkihinta: à 24,95 / 40 kpl
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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/41721-taskulamppu-rescue-charge-ladattava-musta-xo/
http://www.mastermark.fi


PICNIC HUOPA XO

Pieneen tilaan taittuva ja kätevästi mukana kulkeva huopa. Huovan päälle 
mahtuu useampi ihminen. Huovan saa taiteltua pieneksi ja suljettua kan-
gasläpällä. Koko 130 x 170 cm avattuna, suljettuna n. 34 x 22 cm. Huopa 
on fleeceä ja sen toinen puoli on pinnoitettu vedenpitävällä kerroksella.   
Tuotekoodi: T38855A3MX 
Esimerkkihinta: à 14,95 / 60 kpl

ARMY JOE DOUBLE ACTION LIPPALAKKI
MM COLLECTION

Koska auringonpistos ei ole toivottu kesän päähänpisto, on pää hyvä 
suojata helteellä. Näppärä veneelle, puutarhaan tai sienimetsälle hir-
vikärpästen varalle. Lakin voi kiristää sopivaksi kiristysnyörillä. Lakki on 
vaalean harmaata polyesteriä, lipan alapuoli musta. Yksi koko.
Tuotekoodi: T9520I4X 
Esimerkkihinta: à 6,95 / 48 kpl
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Klikkaa tästä lisätietoa.

Klikkaa tästä lisätietoa.

https://www.mastermark.fi/p/41503-huopa-picnic-130-x-170-cm-musta-xo/
https://www.mastermark.fi/p/2309-lippalakki-army-joe-double-action-mm-collection/
http://www.mastermark.fi


RETKIATERINSETTI VICTORINOX

Victorinoxin laadukas retkiaterinsetti sisältää ruokalusikan, haarukan 
sekä taittuvan, 11 cm pitkän sahalaitaisen eväsveitsen. Täydellinen
aterinsetti töihin, piknikille ja retkelle. 
Tuotekoodi: 6.7192.F3  
Esimerkkihinta:  à 29,95 / 20 kpl

RASIA TILANJAKAJALLA 1 L SMIDGE

Korkealaatuisesta ruostumattomasta teräksestä valmistetussa 
Smidge-lounasrasiassa voit kuljettaa, valmistaa sekä säilyttää ruokaa. 
Silikonitiivisteen ansiosta kansi sulkeutuu vesitiiviisti ja lämmönkesto  
(- 40°C - 240°C) päihittää muovirasiat mennen tullen. Koko: 19 x 13 x 5 cm, 
tilavuus 1 l. Tila jaettavissa vapaasti rasian mukana tulevan väliseinän avulla.  
Tuotekoodi: T46807A3  
Esimerkkihinta: à 39,95 / 18 kpl
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Klikkaa tästä lisätietoa.

Klikkaa tästä lisätietoa.

https://www.mastermark.fi/p/44021-rasia-tilanjakajalla-1-l-smidge/
https://www.mastermark.fi/p/43600-mb67192f3/
http://www.mastermark.fi


KOKOONTAITTUVA MUKI TREK 550 ML ARZIE

Kahvi mukaan, kiitos!  Tämä silikoninen, kasaan taitettava 
muki on tiivis ja 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. 
Tuotekoodi: T47704A2M 
Esimerkkihinta: à 14,95 / 50 kpl 

Valitse oikeat
varusteet retkelle

EVÄÄT 
RETKELLE 

MUKAAN
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Klikkaa tästä lisätietoa.

https://www.mastermark.fi/p/43832-muki-trek-550-ml-musta-arzie/
http://www.mastermark.fi


MINI DRY BAG ARZIE

Veneilijälle, kalastajalle, eränkävijälle, moottoripyöräilijälle ja 
reissaajalle. Dry bag -kassissa on rullaustekniikalla ja soljella 
toimiva sulku, joka tekee kassista vedenpitävän. Materiaalina 
kestävä ripstop-polyesteri.  Vetoisuus 2 litraa. 
Tuotekoodi: T43986A4MX musta ja T43986A4VX valkoinen 
Esimerkkihinta: à 5,95 / 200 kpl
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Klikkaa tästä lisätietoa.

https://www.mastermark.fi/p/41512-kassi-dry-bag-mini-2-l-musta-arzie/
http://www.mastermark.fi


POWER BANK SUPER SMART XO 

Lataa puhelimeesi virtaa 10 000 mAh litium-poly-
meeriakun voimalla. Power Bank sisältää USB-lataus-
johdon sekä USB-C ja Apple Lightning -liitinkärjet. 
LED-näytöltä voit tarkkailla, paljonko virtaa vara- 
akussa on jäljellä.  
TuotekoodiT36039A9X 
Esimerkkihinta:  à 29,95 / 30 kpl                     

SOFT SHELL TAKKI ID LINE

Softshell-takkien rakenne on kolmikerroksista ID Tech® 
-laatua. Takki on kevyt, joustava ja suojaava. Takissa on 
kaksi vetoketjullista sivutaskua ja hihoissa on elastiset 
suut. Miesten koot: XS–4XL. Naisten koot: 2XS–3XL.  
Tuotekoodi  ID0836X  
Esimerkkihinta:  à 65,80 / 50 kpl

VIHKOT OFFICE JA HANDY MODESTONE

Kivipaperista tehty Modestone-vihko kestää veden ja rasvan, 
se ei repeä, tuholaiset eivät syö sitä, sitä on mukava käyttää, 
eikä paperihaavoistakaan tarvitse kantaa huolta. Jos kynää ei 
ole saatavilla, vihkoon voi kirjoittaa vaikka avaimella. 
Tuotekoodi: T41047A2VX Officer   
Esimerkkihinta: à 7,95 / 120 kpl
Tuotekoodi: T41047A3VX Handy   
Esimerkkihinta: à 4,95 / 180 kpl

KYNSIKKÄÄT

Kätevät sormikkaat, joissa sormien päät ovat avonai-
set. Kestävä akryylikudospäällinen ja pehmeä Insu-
latex-vuori on mukava ja lämmin. Kynsikkäät sopivat 
erinomaisesti tarkkuutta vaativiin tehtäviin kylmissä 
olosuhteissa. Yksi koko, väri musta.    
Tuotekoodi: T3323A3  
Esimerkkihinta:  à 7,80 kpl.
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Klikkaa tästä lisätietoa.

Klikkaa tästä lisätietoa. Klikkaa tästä lisätietoa.

Klikkaa tästä lisätietoa.

https://www.mastermark.fi/p/43243-takki-lightweight-soft-shell-miesten-id/
https://www.mastermark.fi/p/28809-power-bank-super-smart-10000mah-hopea-mm-collectio/
https://www.mastermark.fi/p/44139-kynsikkaat/
https://www.mastermark.fi/p/#ordering=1&realm=1&search=MODESTONE&view=grid
http://www.mastermark.fi


ONKISETTI

Innostu kalastuksesta. Mato-onkisetillä kalastus 
sujuu. Pakkauksessa mukana koho, koukku, paino 
ja siima. Viimeistele tuote pussituksella ja omalla 
logolla.
Tuotekoodi: T36403A2 
Esimerkkihinta: à 4,70 / 100 kpl 

TYÖKALU SWISSTOOL SPIRIT X
VICTORINOX

Alkuperäinen kirkas SwissTool Spirit on SwissToolia 
kevyempi ja pienempi malli samoilla vahvoilla omi-
naisuuksilla ja laadulla. Muotoillut kahvat antavat 
erinomaisen otteen työkalusta ja pienempi koko 
helpottaa kantamista. Pituus suljettuna 106 mm. 
Sisältää nahkakotelon.
Tuotekoodi: 3.0224.LX 
Esimerkkihinta: à 129,00 / 6 kpl 

LOIMULASSE

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu loimutus-
teline on nykyaikainen tapa valmistaa maistuvaa ruo-
kaa avotulella! Ruoan kiinnittäminen loimulautaan 
on nopeaa ja loimutus onnistuu myös eteenpäin 
kallistettuna sekä vaakatasossa. Tämä loimutuslauta 
sopii erinomaisesti vaikkapa loimulohen valmistuk-
seen. Loimuta kalaa tai makkaraa vaikka saunan kiu-
kaan tai takan edessä.
Tuotekoodi: T47866A1
Esimerkkihinta: à 47,95 kpl 
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Klikkaa tästä lisätietoa.

Klikkaa tästä lisätietoa.

Klikkaa tästä lisätietoa.

https://www.mastermark.fi/p/23958-tyokalu-swisstool-spirit-x-nahkakotelo-victorinox/
https://www.mastermark.fi/p/44000-loimulasse/
https://www.mastermark.fi/p/44124-onkilaite/
https://www.youtube.com/watch?v=CQTeCj7qoyU
http://www.mastermark.fi


KALANUIIJA JA FILETTIVEITSI TAPIO

Tapio-kalanuija toimii sekä työkaluna että filetti-
veitsen suojuksena ja säilytyskotelona. Kalanuija 
on valmistettu suomalaisesta koivuvanerista, joka 
on petsattu ja öljykäsitelty. Victorinox-filettiveitsi 
soveltuu erinomaisesti myös perkausveitseksi. 
Veitsen huipputerävä terä on taipuisa ja 15 cm 
pitkä. Fibrox-kahva on Victorinoxin mainioksi to-
dettua ammattimallia. Mattapintaisessa kahvassa 
ote pitää, vaikka kahva olisi märkä tai öljyinenkin.  
Tuotekoodi: T0285A2X
Esimerkkihinta: à 39,95 / 30 kpl 

SANKO ORTHEX

Suomalaisten rakastamalla ämpärillä on nyt 80 % pienempi hiilijalan-
jälki. Kotimaisen Orthex-sangon raaka-aineena on käytetty vanhoja, 
käytöstä poistettuja kalaverkkoja, jotka ovat yksi suurista merten 
muovijätteen lähteistä. Orthex lahjoittaa lisäksi jokaisesta myydystä 
sangosta 0,25 € WWF:n työlle Itämeren suojelemiseksi. Uusiosangon 
koko: 25 x 30 x 27 cm. Tilavuus: 10 litraa. Väri: Tummanvihreä. Ocean 
uusiomuovista valmistetulle ämpärille on myönnetty Avainlippu. 
Tuotekoodi: T44126B0X  
Esimerkkihinta: à 3,95 / 330 kpl 
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Klikkaa tästä lisätietoa.

Klikkaa tästä lisätietoa.

https://www.mastermark.fi/p/43214-sanko-10-l-kalaverkosta-orthex/
https://www.mastermark.fi/p/41969-kalanuija-ja-filettiveitsi-15-cm-tapio/
http://www.mastermark.fi
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MERINOVILLA PIPO TAPIO

Villapipo on lämmin ja laadukas - ja näyttää aina yhtä hyvältä. Pehmeä 
merinovilla hengittää mukavasti ja sopii siistimpäänkin asuun. Yhden koon 
pipo on malliltaan perinteinen, ja siinä on vakiona puuvillavuori. Valitse 
neljästä luonnonläheisestä väristä. Haluaisitko jotain erilaista? Pipoon on 
saatavilla lisähintaan värillinen tupsu (halkaisija 6 cm), puuvillavuoren sisään 
tuulensuojakalvo, logobrodeeraus tai keinonahkamerkki. Villapipo on 
valmistettu Suomessa ja sillä on Suomalaisen Työn Liiton Avainlippumerkin 
käyttöoikeus. Materiaali 100 % erittäin hienoa mulesing-vapaata merinovillaa, 
vuori 100 % luomupuuvillaa. 30 °C hienopesu. 
Tuotekoodi: T11698A2X
Esimerkkihinta: à 32,95 / 50 kpl 

Luonnon syleilyssä mieli lepää. Oli sitten kyseessä pidempi vaellusretki 
tai viikonlopun piknik perheen kanssa, niin arjen asiat voi huoletta jättää 

kotiin. Parasta on, että luontoelämyksiä varten ei tarvitse lähteä kauas 
kotoa – metsää löytyy läheltäkin, sillä Suomen maapinta-alasta metsää on 
73 prosenttia! Suomi onkin Euroopan metsäisin maa, jossa jokamiehenoi-

keudet takaavat sen, että voimme mennä metsään retkeilemään, keräile-
mään sieniä ja marjoja tai ihan vain rauhoittumaan. Heitetään arkihuolet 

luontoäidin kannettavaksi. Valitse parhaat varusteet juuri sinun näköistäsi 
reissua varten. Ylös, ulos ja retkelle!

LÖYDÄ 
SUOMEN

SALAT
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Klikkaa tästä lisätietoa.

https://www.mastermark.fi/p/30332-pipo-kaanteella-merinovilla-tapio/
http://www.mastermark.fi


TAITTUVA LAPIO MM COLLECTION

Kevyt lapio sopii erinomaisesti mukaan au-
ton tavaratilaan, retkelle, laskettelijalle tai 
vaikkapa vuorenvalloittajalle. Lapio taittuu 
kätevästi kasaan. Lapion pituus n. 62 cm, 
taitettuna n. 24 cm. Mukana säilytyspussi.
Tuotekoodi: T34810A1X
Esimerkkihinta: à 19,95 / 30 kpl 

PLASMASYTYTIN LOIMU X2 KAARI

Plasmasytytin tuottaa tehokkaan ja tuulessa 
sammumattoman tulenlähteen, jonka teles-
kooppivarsi mahdollistaa käytön hankalam-
missakin paikoissa. Sytytin on IP57 sertifioitu. 
Suomalainen designtuote. Koko: 139,25 x 
28,5 mm.
Tuotekoodi: T43521A8MX
Esimerkkihinta: à 32,00 / 25 kpl 

TASKUMATTI  MM COLLECTION

Klassinen  ja charmikas taskumatti kruunaa 
juhlat tai lämmittää kalastusreissun päätteeksi. 
Materiaali ruostumatonta terästä ja PU-muo-
via. Vetoisuus on 184 ml. Taskumatti on lahja-
pakkauksessa.
Tuotekoodi: T9474B4X
Esimerkkihinta: à 14,95 / 25 kpl
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LINKKUVEITSI OUTRIDER 111 MM  
VICTORINOX

Lukittuvateräinen, iso kääntöveitsi. 
Luotettava matkakumppani, kun muu 
apu ja kirves ovat kaukana. Lukittava 
terä varmistaa turvallisen käytön. Pituus 
111 mm. Veitsessä on 14 toimintoa, mm. 
lukkiutuva veitsi, korkkiruuvi, tölkinavaaja 
ja pieni ruuvari, korkinavaaja, ruuvari ja 
johdonkuorija, pinsetit, puusaha ja sakset.
Tuotekoodi: 0.8513.3X 
Esimerkkihinta: à 49,95 / 12 kpl 
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ETÄNÄ
KOTONA
Yhä useampi työntekijä työskentelee nykyään 
etänä. Työpiste on siirretty toimistolta kotiin, 
jossa töitä tehdään usein keittiön pöydän ääressä 
tai sohvalla istuen. Kotona töitä tehdessä on 
hyvä muistaa suojata yksityisyytensä peittämällä 
webbikameransa, kun se ei ole käytössä. Pieni 
Moptopper-suojus peittää webbikameran linssin 
ja samalla ilahduttaa hymyllään. 

X-MARK BULLET MATTE BLACK SPACE PEN

Sulavalinjainen Bullet Space Pen on Fisher Space Pen® 
-sarjaan kuuluva tehokas ja kestävä kynä. Luotettavuu-
dessaan ylivertainen Space Pen on ainoa kynä, jonka 
tarvitset. Kirjoita veden alla, ylösalaisin tai jopa -35 ºC - 
+121 ºC lämpötiloissa. Kynä kestää kolme kertaa keski-
vertokuulakärkikynää pidempään. Space Penissä on 
tiivistetty ja paineistettu mustepatruuna sekä sininen 
muste. Tuote toimitetaan ylellisessä lahjapakkaukses-
sa. Space Pen on kynä, jossa on vauhdin hurmaa!
Tuotekoodi: T33307A9MX   
Esimerkkihinta: à 35,00 / 30 kpl 
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TERMOSPULLO URBAN 0,5 L  EVA SOLO  

Luotettava termospullo työpaikalle tai retkelle. Eva Solon musta termospullo on 
tehty harjatusta ruostumattomasta teräksestä ja muovista, ja se on 100 % vesi-
tiivis. Pullon tuplaseinärakenne ja vakuumi pitävät kuuman juoman kuumana ja 
kylmän kylmänä. Korkki avautuu helposti yhdellä painalluksella ja siitä voi juoda 
miltä puolelta tahansa. Konepesun kestävä. Tilavuus 500 ml. Korkeus 21,5 cm, 
halkaisija 7 cm.  
Tuotekoodi: T6468Å5M  Esimerkkihinta: à 27,95 / 24 kpl 

MAINOSMUKI HANDY SUPREME

Suosittu ja ajaton mainosmuki yrityksesi logolla kruunaa kahvipöydän ja piris-
tää työpistettä. Pinnan mattalasite sekä värikäs sisäpinta tekevät mukista mo-
dernin, mutta samalla yksinkertaisen tyylikkään. Saatavilla useassa eri värissä. 
Vetoisuus 300 ml, korkeus 85 mm, halkaisija 92 mm, materiaali: matta kera-
miikka. Pyydä tarjous omasta toteutuksesta 
Tuotekoodi: T1133A1  

WEBBIKAMERAN SUOJUS HAIRY MOPTOPPER

Veikeä webbikameran suojus pitää käyttäjänsä turvassa 
mahdollisilta salakatselijoilta. Moptoppersin hauska 
uutuus sopii käytettäväksi tietokoneen ja läppärin kameran 
suojuksena. Logopainatukselle on luonnikas ja näkyvä paikka 
hahmon kyltissä. Suojus kantaa yrityksesi logoa ja se pitää 
käyttäjänsä turvassa ja hyvällä tuulella. Iloisesti hymyilevän 
hahmon hiukset ovat mikrokuitulankaa, joten voit käyttää 
sitä myös näyttöjen tai vaikkapa silmälasien puhdistamiseen. 
Tutustu muihin värivaihtoehtoihin verkkosivuillamme.
Tuotekoodi: T38936A6SX
Esimerkkihinta: à 2,60 / 200 kpl 
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ON THE
MOVE

www.mastermark.fi

SÄILYTYSRASIA BRILLIANCE 920 ML SISTEMA

Lasinkirkas TRITAN™-muovi kestää -20 °C:sta +100 
°C:een lämpötiloja ja pysyy uudenveroisena jopa sata 
konepesua. Likaa ja hajuja hylkivä materiaali ei pirstaloi-
du eikä väänny. Ei ftalaatteja eikä BPA:ta. Mitat 7 x 13,5 x 
20 cm. Tilavuus 0,92 l.
Tuotekoodi: T43760A2X
Esimerkkihinta: à 9,50 / 48 kpl 

VEITSI TAITTUVA 13 CM VICTORINOX

Laadukas, taittuva hedelmäveitsi. Ruostumattomasta 
teräksestä tehty terä taittuu kahvan sisään, jolloin 
se pysyy hyvässä kunnossa, eikä aiheuta vahinkoa. 
Musta polypropeenista tehty kahva. Terän pituus on 
11 cm ja siinä on aaltomainen reuna. Koko veitsen 
pituus avattuna 230 mm ja suljettuna 130 mm.  Veit-
si on konepesun kestävä.
Tuotekoodi: 6.7833.FB 
Esimerkkihinta: à 18,95 / 50 kpl 

LASIPULLO 0,5 L MUSTA EVA SOLO  

Kestävästä borosilikaattilasista valmistetusta 
juomapullosta ei irtoa sivumakuja tai kemikaa-
leja juomaveteen - materiaali on 100 % BPA-, 
ftalaatti- ja lyijyvapaa. Pullo sulkeutuu tiukasti ja 
kätevästä rannehihnasta pullo on helppo ottaa 
mukaan vaikka kävelylenkille tai kuntosalille. 
Kestävä, uudelleentäytettävä pullo on ympäris-
tön kannalta vastuullinen valinta. 
Tuotekoodi: T6468Å4M 
Esimerkkihinta: à 27,95 / 24 kpl 
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REPPU EVO VICTORINOX

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 kiinnitettyä matkalaukun vetokahvaan. Repun 
etutaskussa on kätevät lokerot esimerkiksi passille ja puhelimel-
le.  Tilavuus 20 L. Koko 7,1 x 31 x 45 cm, paino 0,7 kg.
Tuotekoodi: T34851B7M 
Esimerkkihinta: à 69,00 / 12 kpl 

RUOKAILUVÄLINEET TREK XO

Ekologiset, mukaan otettavat ja uudelleen käytettävät ruokai-
luvälineet sisältävät lusikan, haarukan ja syömäpuikot. Val-
mistukseen käytetetään 50 % vehnänolkea. Käytön jälkeen 
helppo pakata uudelleen rasiaan, jossa kantolenkki. 100 % 
BPA-vapaat. Ruokailuvälineet ovat konepestäviä, mutta eivät 
kestä 100 asteen lämpötilaa. Materiaali: 50 % muovia, 50 % 
vehnänolkea. 
Tuotekoodi: T40953A4H 
Esimerkkihinta: à 7,95 / 90 kpl 
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URBAN TO GO TERMOSMUKI EVA SOLO

Eva Solon Urban to go -termosmuki on tyylikäs ja huo-
leton 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.
Tuotekoodi: T6468Y6MX 
Esimerkkihinta: à 27,95 / 24 kpl 

QUATRO AUTOLATURI XO

Autolaturin avulla voi ladata puhelimen, tabletin ja 
muun älylaitteen ajomatkan aikana. Quatro-autola-
turissa on neljä USB-latausporttia, joten lataukseen 
mahtuu samaan aikaan useampi älylaite.
Tuotekoodi: T46022A2X 
Esimerkkihinta: à 14,95 / 50 kpl 

ACTIVE-JUOMAPULLO 0,7 L EVA SOLO

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu 
Active-juomapullo täyttää vaativankin liikku-
jan tarpeet tyylistä tinkimättä. Tavanomaista 
suurempi 0,7 litran vetoisuus takaa, että jano 
ei pääse yllättämään. Materiaali on kestävää, 
eikä siitä liukene veteen haitallisia aineita - 
juomavesi pysyy erityisen raikkaana.  
Tuotekoodi: T6468Z3MX 
Esimerkkihinta: à 23,95 / 48 kpl 

SILKY POWER BANK 10 000 MAH XO

10 000 mAh power bank on varustettu kätevällä digitaali-
näytöllä, josta näet prosentteina jäljellä olevan latauksen 
määrän. Power bankin pinta on satiinimaista, huurrettua 
metallia. Integroituna micro-USB ja Apple lightning -liit-
timet. C-Plug ja USB-latauspiuha sisältyvät pakkaukseen. 
Koko 110 x 66 x 16 mm. 
Tuotekoodi: T40626A4X 
Esimerkkihinta: à 29,95 / 40 kpl 
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LATAUSKAAPELI ADFLOW 3IN1 XO

Valo vähenee, kun laite on latautunut 
melkein täysin, ja sammuu kokonaan, kun 
akku on ladattu 100 %. Kolmella erilaisella 
liittimellä ja 100 cm: n kaapelilla voit ladata 
useimmat markkinoilla olevat puhelimet ja 
tabletit (Micro-USB, Type-C ja Apple Light-
ning). CE-laatutuote. RohS-sertifikaatti. 
Materiaali: ABS. Pituus: 100 cm. Paino: 34 
g. Painoalan suuruus: 20×7 mm.  
Tuotekoodi: T28628A2VX 
Esimerkkihinta: à 14,95 / 100 kpl.

VÄLINEET
AMMATTI-
LAISELLE
Hyvien yhteyksien vuoksi työelämästä 
on tullut liikkuvaa. Monet työt voi ottaa 
mukaan kotiin, junamatkalle tai vaikka 
kahvilaan. Työpisteen liikkuessa on kui-
tenkin tärkeää, että työhön tarvittavat 
välineet ovat kunnossa. Pakkaa reppuun 
näppärän kokoiset latauskaapelit varmis-
taaksesi, ettei työnteko keskeydy akun 
loppumisen takia. Muistikirja ja kynä 
ovat loistavat välineet muistiinpanojen 
tekemiseen myös digitaalisena aikana. 
Lisäksi lounaan voi nauttia missä vaan, 
sillä eväät kulkevat kätevästi mukana 
vesitiiviissä eväsrasiassa ja kahvi pysyy 
kuumana termospullossa. Ylös, ulos ja 
töihin!

T28628A2VXT28628A2OXT28628A2SXT28628A2PX

T H E M E S  2 0 2 1 T H E M E S  2 0 2 1

www.mastermark.fi  Kaikki hinnat ilman arvonlisäveroa ja ilman merkkausta. 67

Klikkaa tästä lisätietoa.

https://www.mastermark.fi/p/#ordering=1&realm=1&search=T28628A2&view=grid
https://www.mastermark.fi/media/filer/2020/12/31/ad_flow_cabel.mp4
http://www.mastermark.fi


KUULOKKEET GUMY JVC

Langattomilla kuulokkeilla kuuntelet musiikkia ja äänikirjoja hel-
posti missä vain ilman huolta johtojen sotkeentumisesta. Kau-
niisti muotoillut kuulokkeet kulkevat kätevästi mukana omassa 
latausrasiassaan, jossa ne voidaan ladata 2-3 kertaa lisäten niille 
jopa 10 tuntia lisää soittoaikaa. Lisäksi kuulokkeilla on vesirois-
kesuojattu IPX4 -luokitus. Pakkauksessa on mukana erikokoisia 
korvatyynyjä, joista käyttäjä voi valita itselleen sopivimman. Blue-
tooth-kantama 10 metriä. Käyttöaika 5 tuntia yhdellä latauksella. 
Sisäänrakennettu ladattava litiumpolymeeriakku.
Tuotekoodi: T6920A8M 
Esimerkkihinta: à 69,00 / 20 kpl 
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SWISSCARD VICTORINOX

SwissCard on täynnä työvälineitä, ja se on todelli-
nen sveitsiläinen innovaatio kompaktissa muotoilus-
sa. Silti se mahtuu helposti lompakon luottokortti-
paikkaan. 10 erilasita toimintoa: mm. hammastikku, 
paineistettu kuulakärkikynä, pinsetit. Ruostumatto-
masta teräksestä valmistetut työkalut.  
Tuotekoodi: 0.7133.T3 
Esimerkkihinta: à 27,95 / 20 kpl 

MUISTIKIRJA MUSTA MOLESKINE

Klassiseen muistikirjaan saat ideat heti muistiin. Kirjaa 
luonnokset ja merkinnät ylös missä ja milloin vain. Et 
tarvitse verkkoyhteyttä etkä tekniikkaa. A5-kokoisessa 
muistikirjassa on 240 viivoitettua sivua, pyöristetyt 
kulmat, kuminauhakiinnitys ja takakannen sisäpuolella 
laajeneva sisätasku irrallisille papereille.
Tuotekoodi: T31204A2MX
Esimerkkihinta: à 14,95 / 48 kpl 

KORTTILOMPAKKO EXENTRI RFID

Exentri-korttilompakossa on nahan alla, lompakon kummal-
lakin sisäpinnalla, nailonkalvo, joka suojaa lähimaksamisessa 
käytettävää RFID-sirua. Eniten käyttämäsi kortit ovat helposti 
saatavillasi - lompakkoa avaamatta. Lompakossa on kuusi 
korttitaskua ja erillinen tasku seteleille ja kuiteille. Laadukas 
lompakko on täyttä nahkaa ja lukko ruostumatonta terästä.
Tuotekoodi: T31099A4MX 
Esimerkkihinta: à 42,00  / 30 kpl 

SMART TRAVEL 2.0 XO

Smart Travel -kotelon avulla piuhat, laturit ja muut tarvik-
keet pysyvät turvassa ja tallessa. Kotelon mukana tulee 
kaksi erilaista kätevää hihnaa: lyhyt hihna, esimerkiksi 
ranteen ympärillä käytettäväksi sekä pidempi hihna, joka 
riittää jopa olan yli laitettavaksi. Koko 18 x 11 x 7 cm. 
Tuotekoodi: T38309A3MX 
Esimerkkihinta: à 14,95 / 60 kpl 
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OMA KASSI ON
YMPÄRISTÖTEKO
Oma ostoskassi on ympäristöteko, jolla 
kannat vastuuta ympäristön hyvinvoin-
nista.  Kaupassa ostokset on helppo pakata 
omaan kassiin, eikä tarvitse enää huoleh-
tia repeilevistä muovikasseista. Arjen pie-

nillä valinnoilla voimme vähentää ympäristöön 
kohdistuvaa kuormitusta. Jokaisena päivänä 
käytettävä kassi on vastuullinen valinta ja samal-
la erittäin näkyvä paikka logollesi.

OSTOSKASSI TOTE 20L RPET
SAVING THE PLANET

Tukeva ja suurikokoinen ostoskassi kulkee kompak-
tisti aina mukana. Tote-ostoskassi on kokoon taittu-
va rPET-materiaalista valmistettu kangaskassi, johon 
mahtuu hieman suuremmatkin hankinnat. Yhden 
kassin valmistamiseen on käytetty 2,5 puolen litran 
pulloa. Kassissa on tukevat kantokahvat, vetoketjul-
linen sivutasku ja kiinnityskoukku. Kassi on helppo 
kuljettaa mukana omassa pussukassaan, joka toimii 
myös sisätaskuna, kun kassi on avattu. Tilavuus 20 
litraa. Koko: 55 x 15 x 38 cm. 300D ripstop-polyes-
teri, rPET. Reilun pituiset ja tukevat kahvat mahdol-
listavat myös olalla kantamisen. Väri musta. 
Tuotekoodi:  T38865A9X
Esimerkkihinta: à 9,95 / 50 kpl 
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KESTOPUSSI 4 KPL SETTI SAVING THE PLANET

Kestopussi on fiksu ja ympäristöystävällinen vaihtoehto hedelmien ja 
vihannesten pakkaamiseen! Nyt neljä pussia samassa setissä: yksi mini-
koko 14 x 16 cm, kaksi midikokoa 28 x 30 cm ja yksi maxikoko 33 x 40 
cm. Pesaise pussi ja ota uudelleen mukaan kauppareissulle. Vähennät 
muovijätteen määrää ja teet arjestasi ekologisemman. Hintatarralle on 
oma paikkansa lapussa, josta se on helppo irrottaa. Toisella puolella on 
paikka logopainatukselle.
Tuotekoodi:  T9521J6SETX
Esimerkkihinta: à 4,75 / 100 kpl 

KYLMÄLAUKKU SHOPPER ARZIE

Kylmälaukku voi näyttää myös tältä! Kylmälaukun ei 
välttämättä tarvitse olla järeä minijääkaappi. Shopper on 
samanaikaisesti täysiverinen kylmälaukku ja elegantti os-
toskassi. Se näyttää hyvältä missä tahansa, ja pitää ostok-
sesi kylmänä kotiin saakka. Pakkaa huoletta maitotölkit ja 
juomapullot, kassi kestää. Se on valmistettu lujasta  
80 g non-woven -materiaalista. Kassissa on kunnon 56 
cm kahvat ja kätevät sivutaskut esimerkiksi kauppalistalle, 
kolikoille ja avaimille. Mitat 50 x 36 x 11 cm.
Tuotekoodi:  T39007A5X
Esimerkkihinta: à 7,95 / 120 kpl 

OSTOSKASSI 38 X 34 CM 
SAVING THE PLANET

Jätä muovikassit kauppaan ja vähennä merten kuor-
maa. Ympäristöystävällinen Saving The Planet rPET 
-ostoskassi kulkee mukana pienessä pussukassa, 
jonka voit kiinnittää esimerkiksi toiseen kassiin. Väri 
musta, mitat avattuna 38 x 34 x 8 cm. Materiaali  
100 % kierrätetty rPET.
Tuotekoodi:  T43798A2MX
Esimerkkihinta: à 4,95 / 200 kpl 
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Keittiö on monen mielestä kodin paras paikka. Se on paik-
ka, jossa yhdistyvät ruokamuistot, inspiraatio ja nautinto. 
Kuka tahansa meistä voi olla oman elämänsä masterchef! 
Tarvitaan vain hetki aikaa, hyvä resepti sekä oikeanlaiset 
välineet ja ainekset. Terävät veitset tekevät pilkkomisesta 
miellyttävää ja hyvällä paistinpannulla ruoka paistuu tart-
tumatta kiinni pannuun. Kun välineet ovat kunnossa, voit 
vain onnistua! 

OLE OMAN
ELÄMÄSI
MASTERCHEF

VEITSENTEROITIN POCKET CLASSIC VULKANUS

Vulkanus-veitsenteroitin hioo pyöreäksikin kuluneet veit-
set uuteen terään ja viimeistelee veitsen huipputeräväksi. 
Vulkanus teroittaa myös aaltoteräiset veitset. Vulkanus on 
helppokäyttöinen, koska siinä veitsen teroituskulma pysyy 
hahlossa aina oikeana. Teroitin taittuu pieneen tilaan, vaikka 
eräretkelle repun sivutaskuun. Väri musta. 
Tuotekoodi: T22897A1L
Esimerkkihinta: à 39,95 / 20 kpl 
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VEITSITUKKI SWISS MODERN 6-OSAA 
 VICTORINOX 

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.
Tuotekoodi:  6.7186.63X
Esimerkkihinta: à 279,00 / 1 kpl 
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SWISS CLASSIC KEITTIÖSETTI VICTORINOX

Keittiön olennaisimmat työvälineet yhdessä  
Victorinoxin setissä, joissa on ergonomiset 
kahvat ja ruostumattomasta teräksestä valmis-
tetut terät. Setti sisältää monikäyttöiset sakset, 
kuorijan, sahalaitaisen tomaattiveitsen ja upean 
Santoku-keittiöveitsen. 
Tuotekoodi:  6.7133.4GX
Esimerkkihinta: à 69,00 / 10 kpl 

UUNIKINTAAT TAPIO

Käsivartta myöten kokkaamaan! Valmista kauden herkut 
turvallisesti tai ilahduta grillimestaria upeilla uunikintailla. 
Himmeän hopeansävyiset Tapio-uunikintaat suojaavat 
tehokkaasti käsiä kuumilta astioilta ja pinnoilta. Pinta-
materiaali 100 % puuvilla, täyte kierrätettyä puuvillaa, 
sisämateriaali 40 gsm non-woven -kangasta. Kyynärtai-
peeseen ulottuva 44 cm kinnas kestää 200 °C kuumuutta. 
Mustassa puuvillapussissa on kaksi kinnasta.
Tuotekoodi: T33257A3X
Esimerkkihinta: à 12,95 / 50 kpl 

MILSTON SUOLA- JA PIPPURIMYLLYT
COLE & MASON

Kauniisti muotoiltu ja tasalaatuisesti jauhava suola- ja pippu-
rimyllysetti on takuuvarmaa Cole & Masonia. Stemless-sarjan 
linjakas setti sopii niin keittiöön kuin illallispöytään. Kartio-
mainen mylly on helppo täyttää. Ainutlaatuinen precision-ko-
neisto jauhaa suolan keraamisella ja pippurin hiiliteräksisellä 
mekanismilla. Maustat bravuuriruokasi vuodesta toiseen, juuri 
oikealla jauhatuksella. Elinikäinen takuu! Materiaalit akryyli ja 
ruostumaton teräs. Korkeus 17 cm.
Tuotekoodi: T4212C1X
Esimerkkihinta: à 39,95 / 16 kpl 
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https://www.mastermark.fi/p/40652-veitset-keittiosetti-4kpl-swiss-classic-victorinox/
https://www.mastermark.fi/p/30254-mylly-suola-ja-pippuri-milston-cole-mason/
https://www.mastermark.fi/p/27233-uunikintaat-2-kpl-tapio/
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XD PAISTINPANNU SWISS DIAMOND 

28 cm paistinpannu tasaisesti ja tehokkaasti 
lämpenevällä, paksulla valualumiinirungolla 
sekä erittäin kestävällä ja lämpöä johtavalla 
XD-timanttipinnoitteella. Halkaisija 28 cm, 
reunan korkeus sisäpuolelta mitattuna 4 cm. 
Soveltuu myös induktioliedelle. Valmistettu 
Sveitsissä 100 % kierrätetystä alumiinista.
Tuotekoodi: T42193A2X 
Esimerkkihinta: à 110,00 / 4 kpl 
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Woodyn design saa vaikutteensa 
pelkistetystä pohjoismaisesta 
tyylistä ja sille on myönnetty 
Design from Finland -merkki. 
Laitteen valmistukseen käytetty 
biokomposiittia. 
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HIILIHAPOTUSLAITE WOODY

Saammeko esitellä: Mysoda Woody -hiilihapotuslaite, joka on täy-
dellinen yhdistelmä vastuullisuutta ja designia. Mieto puun tuoksu 
tuo palan luontoa keittiöösi ja paljastaa laitteen salaisuuden. Fos-
siilipohjaisen muovin sijaan Woody on tehty biokomposiitista, joka 
valmistetaan lähes 100 % uusiutuvista raaka-aineista. Tyylikäs Woody 
on saatavilla viidessä eri värissä, joissa kaikissa puun kuidut kuul-
tavat hennosti läpi luoden ainutlaatuisen viimeistelyn. Woody tuo 
ripauksen tyylikkyyttä ja helppoutta arkeen. Se on erittäin hiljainen 
käyttää ja juomapullo kiinnittyy kätevästi pikalukituksella. Woody on 
helppo sijoittaa minne tahansa keittiössä, sillä se ei vaadi sähköä. 
Laitteella on kahden vuoden takuu.  Tuotteseen sisältyy: 1 x Woody 
hiilihapotuslaite, 1 x uudelleentäytettävä CO2-sylinteri, 1 x uudel-
leenkäytettävä juomapullo
Tuotekoodi: T47416  Esimerkkihinta: à 56,00 kpl 

ei vaadi
sähköä

hiljainen
käyttöääni

kierrätettävä 
hiilidioksidisy-

linteri
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KEITTIÖPYYHIN 172 X 200 MM

Siivoa hyvIllä mielin! Keittiö pysyy siistinä vain jatkuvalla 
puhdistamisella. Tee urakasta hauskempaa oivaltavalla 
painatuksella. Pyydä tarjous omasta toteutuksesta. Liina 
on 70 % selluloosaa ja 30 % puuvillaa. Värivaihtoehtoja 
on useita. Painoväreinä käytetään vain vesipohjaisia ja 
ympäristöystävällisiä kompostoitavia painovärejä.
Tuotekoodi: T41675A2
Esimerkkihinta à 1,72 / 500 kpl

LEIKKUULAUTA JA TOMAATTIVEITSI SETTI VICTORINOX

Monikäyttöinen leikkuulauta ja vihannesveitsi, jolla ne her-
kemmätkin vihannekset, kuten tomaatit, leikkaantuvat hel-
posti. Klassinen vihannesveitsi on sahalaitansa vuoksi erit-
täin kätevä pehmeäkuoristen vihannesten leikkaamisessa. 
Epicurean Allrounder-leikkuulaudat on valmistettu puukom-
posiittimateriaalista. Koska leikkuulauta kestää kuumuutta 
(175°C), voi sitä käyttää myös pannunalusena. Koko S (ilman 
uritusta) 241 x 165 x 6 mm.
Tuotekoodi: 6.7192X
Esimerkkihinta à 29,95 / 24 kpl

KUORIMAVEITSISETTI MUSTA VICTORINOX

Pieniä fiksuja veitsiä ei voi koskaan olla liikaa. Victorino-
xin käytännöllisessä kuorimasetissä on tomaattiveitsi, 
kuorimaveitsi ja kuorija. Kaikki veitset soveltuvat loista-
vasti kuorimiseen ja pieneen pilkkomiseen. Sahalaitai-
nen tomaattiveitsi puree kovaankin kuoreen, kuorijalla 
poistat kuoren hetkessä kokonaan, ja kuorimaveitsellä 
poistat helposti hedelmien ja vihannesten kannat. Veit-
sissä on pitävät polypropyleenikahvat.
Tuotekoodi:  6.7113.31X
Esimerkkihinta: à 15,95  / 50 kpl 
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https://www.mastermark.fi/p/40536-leikkuulauta-allrounder-s-ja-tomaattiveitsi-setti/
https://www.mastermark.fi/p/27496-keittiopyyhin-172-x-200-mm/
https://www.mastermark.fi/p/26410-veitset-kuorimaveitsisetti-musta-victorinox/
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JÄÄKAAPPIKARAHVI WOVEN  EVA SOLO 

Ruostumattomasta teräksestä ja lasista valmistettu funktionaalinen kaunotar sujah-
taa jääkaapin oveen. Juomaan on helppo lisätä hedelmiä tai jäitä karahvin leveästä 
suuaukosta. Automaattikorkki avautuu kaadettaessa ja sulkeutuu, kun karahvin 
nostaa pystyyn. Sekä karahvi että takki ovat konepestäviä. 
Tuotekoodi:T6468X5MX
Esimerkkihinta: à  39,88 / 24 kpl 
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VEITSI JA TARJOILUALUSTA TAPIO

Metsän taikaa ja Suomen mytologiaa henkivä karhun 
muotoinen tarjoilualusta on valmistettu kauniista akaa-
siapuusta. Mukana lahjassa tulee tukeva, ruostumatto-
masta teräksestä valmistettu juustoveitsi, jonka runko 
on valmistettu akaasiapuusta. Laudan koko: 34,5 x 21 x 
1,5 mm. Veitsen koko n. 10 x 1,5 cm. 
Tuotekoodi: T35034A6X 
Esimerkkihinta: à 19,95 / 50 kpl 

TEEPUSSI POIKAIN PARHAAT

Suomi-Teesarjan teet maustetaan Suomen luonnosta 
kerätyin raaka-ainein, ja ne sisältävät runsaasti erilaisia 
suomalaisia yrttejä, kukkia ja marjoja. Suomi-Teesarjam-
me teet eivät sisällä lainkaan teollisia maku- tai väriai-
neita, tai luontaisia aromeja – näin laadukkaat pohjateet 
ja suomalaisen luonnon parhaat ainekset maistuvat 
aidoimmillaan, täynnä suomalaisia tunnelmia. 
Tuotekoodi: T41919A4 Kesä-tee, T41919A5 Iltataivas- 
tee, T41919A6 Mökki-tee
Esimerkkihinta: à 7,20 kpl 

TEESIIVILÄ ASTERI

Valkoinen Asteri-teesiivilä hyvän teen haudutuk-
seen. Tyylikäs ja helppokäyttöinen teen haudutusvä-
line, jota ei tarvitse laittaa kaappiin piiloon! Kaunis 
ja toimiva siivilä on osa hyvää teehetkeä ja takaa 
aidon teenautinnon. 
Tuotekoodi: T29163A4
Esimerkkihinta: à 23,70 kpl 

X PÄRLANS KINUSKIKASTIKE KYRÖ

Miltä maistuisi kinuskikastike höystettynä ruisviskil-
lä? Vaikka et olisikaan viskin suurin ystävä, on tämä 
tuote ehdottomasti maistamisen arvoinen. Voit 
nauttia sitä sellaisenaan suoraan purkista tai käyttää 
jälkiruokien lisänä ja leivonnassa. Tuote, joka var-
masti huomataan ruokapöydässä. Säilyvyys 12 kk.
Tuotekoodi: T44481A1X 
Esimerkkihinta: à 12,95 / 6 kpl 
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KEITTIÖPYYHE LUMO 47 X 70 CM TAPIO

Kotimaista tunnelmaa keittiöön. Ihanalla 
porokuosilla varustettu vaalea keittiö-
pyyhe tuo suomalaisen luonnon osaksi 
sisustusta. Kangas 48 % pellavaa, 52 % 
puuvillaa. Koko 47 x 70 cm.
Tuotekoodi: T33113A3 
Esimerkkihinta: à 7,95 / 100 kpl 
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PANNUNALUNEN 4-KALAA ECOFURN

EcoFurnin jo klassikoksi muodostunut kalapan-
nunalunen tuo viimeisen silauksen kattaukseen. 
Pannunalunen sopii erinomaisesti kotikeittiöön, 
mökille tai veneelle. Tammesta valmistettu 
pannunalunen kestää hyvin kuumuutta. Käsitelty 
pellavaöljyllä.
Tuotekoodi: T44093A4 
Esimerkkihinta: à 14,95 / 40 kpl 

MAXI LAHJASETTI BIOSTI

Suositun Biosti-setin isoveli, Biosti Maxi, 
sisältää jokaiseen keittiöön sopivat työ-
välineet. Mukana reilun kokoiset ja hyvin 
käteen sopivat paistinlasta, tarjoilulusikka ja 
tarjoiluhaarukka sekä suuri leikkuulauta. Leik-
kuulauta ja välineiden kahvat on valmistettu 
biopohjaisesta muovista, jossa yhdistettynä 
sokeriruokoa ja pohjoismaista puukuitua. Vä-
lineiden teräsosat ovat taipuisaa ja kestävää, 
ruostumatonta terästä. Välineet ovat n. 29 cm 
pituisia ja lauta 30 x 20,5 cm.
Tuotekoodi:  JOULU75L
Esimerkkihinta: à 32,95 / 24 kpl 

KESÄ-
KEITTIÖ

Kesäkeittiössä ruoka valmistuu auringosta ja 
kesästä nauttien. Ilmassa tuoksuvat grillivar-
taat, pihvit ja muut kauden parhaat herkut. 
Oikeilla välineillä kesäkeittiössä työskentely 
on mukavaa ja vaivatonta. Laita sandaalit jal-
kaan, aurinkolasit päähän ja anna kesäisen 
inspiraation johdattaa sinut kesän herkku-
ruokien pariin. 

T H E M E S  2 0 2 1

www.mastermark.fi  Kaikki hinnat ilman arvonlisäveroa ja ilman merkkausta.     82

Klikkaa tästä lisätietoa.

Klikkaa tästä lisätietoa.

https://www.mastermark.fi/p/43233-lahjasetti-biosti-maxi/
https://www.mastermark.fi/p/44172-92027-kalapannunalunen-4-kalaa/
http://www.mastermark.fi


NAHKAINEN ESILIINA XO

Komea nahkaessu on astetta sävähdyttä-
vämpi lahja. Nahkaessu kestää käyttöä ja 
vain paranee iän myötä.
Tuotekoodi:  T6552A2X
Esimerkkihinta: à 129,00 / 10 kpl 

AKAASIAPUISET SALAATTIOTTIMET  
MM COLLECTION

Akaasiapuiset salaattiottimet tuovat kattaukseen läm-
pöä ja maanläheisyyttä. Setissä on pehmeästi muotoil-
tu haarukka ja lusikka, joilla nostelet helposti erilaiset 
salaatit lautaselle. Ottimet kannattaa pestä käsin ja 
huuhdella kylmällä vedellä, jotta puusyyt sulkeutuvat. 
Käsittele ottimet silloin tällöin esimerkiksi oliivi-, rypsi- 
tai pellavaöljyllä. Ottimien pituus 30,5 cm. Toimitetaan 
lahjapakkauksessa.
Tuotekoodi:  T35034A3X
Esimerkkihinta: à 14,95 / 40 kpl

PIHVIVEITSET JA LEIKKULAUTA ARZIE

Reilut pihviveitset leikkaavat lihan, pizzan ja juustot 
halki, poikki ja pinoon. Puukahvoilla varustetuista 
veitsistä saat tukevan otteen, ja viipaloit lihan hel-
posti sopiviksi suupaloiksi. Setissä on neljä sahalai-
taista pihviveistä ja leikkuulauta. Veitsien 12,7 cm 
terä on ruostumatonta terästä, kahvat ja leikkuulauta 
akaasiapuuta. Laudan mitat 38,5 x 17 x 1,2 cm. 
Tuotekoodi:  T35034A4X
Esimerkkihinta: à 24,95 / 40 kpl 
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CITY LASIPULLO TAPIO

Luontoa kunnioittava materiaali kestää vuodesta 
toiseen harrastuksissa, retkellä ja työpäivän lomassa. 
600 ml pullossa on irrotettava muovisuojus, josta saat 
tukevan otteen. Lasipullo on osa Tapio-tuoteperhettä, 
joka on saanut inspiraationsa suomalaisesta luonnos-
ta. Suosittelemme käsinpesua.
Tuotekoodi: T43751A2MX
Esimerkkihinta: à 9,95 / 48 kpl 

CASUAL
    EVERYDAY
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ORGANIC HUPPARI NEUTRAL

Neutralin® rento ja siisti huppari kengurutaskulla 
on loistokas tiimi- ja messuvaate. Huppu on om-
meltu kaksinkertaisesta kankaasta, antaen sille 
runsaan ja pehmeän muodon. Hihansuiden ja 
helman joustavat ribbineulokset takaavat hyvän 
istuvuuden. Materiaalina 100 % Reilunkaupan 
luomupuuvilla. Hupparin sisäpuoli on harjattu 
pehmeäksi, kankaan paksuus: 300 g/m2. Miesten 
koot: S-3 XL sekä mustana, laivastonsinisenä ja 
vaaleanharmaana. Miesten koot S – 3XL.  
Naisten koot: XS-2 XL.
Tuotekoodi: naisten T41287A8NX 
Tuotekoodi: miesten T41287A8MX 
Esimerkkihinta: à 33,50 / 30 kpl 
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SPORTY THERMAL -TAKIT ID LINE

Klassinen lämpötakki modernissa retrotyylissä. 
Tyylikäs tikkaus, pehmeä kaulus ja hihansuissa 
resorit.  Takin kevyt täyte on tehty kierrätetystä 
polyesterista. Väri: oliivi. Saatavilla miesten- ja 
naistenmalli.  
Tuotekoodi: ID0886 miesten,
ID0887 naisten  
Esimerkkihinta à 71,40 kpl /25 kpl

BIO PUUVILLAISET SUKAT

Mukavat BIO puuvillasukat sopivat hyvin arkikäyttöön ja 
ulkoiluun. Materiaali: 80 % biopuuvilla, 15 % polyamidi ja 5 % 
elastaani. Sukkien materiaali on Ökö-Tex 100 -standardin mu-
kaiset. Saatavilla koossa 37–47. Omat sukkalaput lisähintaan. 
Tuotekoodi: T47364A1
Esimerkkihinta à 7,15 / 200 kpl
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Klikkaa tästä lisätietoa.

Klikkaa tästä lisätietoa.

Klikkaa tästä lisätietoa.

https://www.mastermark.fi/p/44129-takki-sporty-thermal-jacket-naisten/
https://www.mastermark.fi/p/44131-sukka-bio-puuvillaa-kotimainen/
https://www.mastermark.fi/p/44128-takki-sporty-thermal-jacket-miesten/
http://www.mastermark.fi


ORGANINEN PIKEEPAITA ID LINE

Orgaaninen, pehmeä ja joustava pikeepaita, joka istuu 
täydellisesti. Edessä kolme avattavaa nappia ja pään-
tiessä ja olkapäillä vahvikkeet, jotka takaavat paidan 
kestävyyden. Miesten- ja naistenmalli. 
Tuotekoodi: 
ID0587 naisten
ID0586 miesten
Esimerkkihinta à 22,30 / 25 kpl 
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Klikkaa tästä lisätietoa.
Klikkaa tästä lisätietoa.

https://www.mastermark.fi/p/44123-pikee-organic-polo-shirt-naisten/
https://www.mastermark.fi/p/44122-pikee-organic-polo-shirt/
http://www.mastermark.fi


REPPU ERO DENIM 16” WENGER

Ero Denim -reppu on 20-litrainen reppu sekä työ- että vapaa-ajan
käyttöön. Se on suunniteltu 16” kannettavalle tietokoneelle ja siinä
on erikseen paikka myös 10” tabletille. Sisällä on myös useita lokeroita 
pientavaroille, kuten peleille ja käyntikorteille. Olkahihnat on topattu
takaamaan mukava istuvuus. Repun selkämys on muotoiltu niin, että 
ilma pääsee kulkemaan vapaasti ja käyttömukavuus on taattu. Repun 
sivuilla on verkkotaskut, joihin sujahtaa niin juomapullo kuin sateen-
varjokin. Koko: 25 x 34 x 45 cm. Paino 0,7 kg.  
Tuotekoodi: T34851B5X
Esimerkkihinta à 49,95 / 12 kpl

ORGAANISET COLLEGET ID LINE

Orgaaninen collegepaita pehmeää puuvillaa. 
Sisäosa miellyttävää, harjattua puuvillaa. Resori 
pääntiessä, hihansuissa ja helmassa.  Miesten- ja 
naistenmalli. Miesten koot S - 4XL ja naisten koot 
XS - 3XL.   
Tuotekoodi: ID0683 naisten, ID0682 miesten
Esimerkkihinta: à 25,80 kpl /25 kpl
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Klikkaa tästä lisätietoa.

Klikkaa tästä lisätietoa.

Klikkaa tästä lisätietoa.

https://www.mastermark.fi/p/43194-reppu-ero-denim-16-wenger/
https://www.mastermark.fi/p/44126-college-organic-o-kaulus-miesten/
https://www.mastermark.fi/p/44127-college-naisten-organic-o-neck-sweatshirt/
http://www.mastermark.fi


T-PAITA RECYCLED
PERFORMANCE NEUTRAL

Tekninen t-paita sopii erinomaisesti joukkueil-
le ja tiimeille tapahtumiin ja messuille. Paita 
on hengittävää ja nopeasti kuivuvaa kangasta, 
jonka materiaali on 100 % kierrätettyä polyes-
teria. Paita on viimeistelty joustoneuloksella 
pääntiessä ja niskavahvikkeilla sekä hieman 
muotoiltu hartioista ja hihoista. Kankaan pak-
suus on 155 g/m2. Miesten koot: S-3XL, nais-
ten koot: XS-2XL.
Tuotekoodi: T41287A9M
Esimerkkihinta à 11,40 / 30 kpl
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Klikkaa tästä lisätietoa.

Klikkaa tästä lisätietoa.

https://www.mastermark.fi/p/44121-t-paita-miesten-organic-o-kaulus/
https://www.mastermark.fi/p/44125-t-paita-organic-naisten-o-kaulus/
http://www.mastermark.fi


ORGAANINEN O-AUKOLLINEN T-PAITA ID LINE

Orgaaninen t-paita ajattomalla designilla. Vahvik-
keet olkapäissä ja pääntiessä takaavat kestävän 
laadun. Miesten- ja naistenmalli. Miesten koot S – 
4XL, naisten XS - 3XL.
Tuotekoodi: 
ID0552 miesten
ID0553 naisten
Esimerkkihinta à 8,85 / 25 kpl

T H E M E S  2 0 2 1

www.mastermark.fi  Kaikki hinnat ilman arvonlisäveroa ja ilman merkkausta.     90

Klikkaa tästä lisätietoa.
Klikkaa tästä lisätietoa.

https://www.mastermark.fi/p/44125-t-paita-organic-naisten-o-kaulus/
https://www.mastermark.fi/p/44121-t-paita-miesten-organic-o-kaulus/
http://www.mastermark.fi


BACKPACK PULLO EVA SOLO

Eva Solo -vesipullon erikoisuus on sen litteä muoto: pullo 
sujahtaa sulavasti reppujen sisätaskuihin sekä tietokone-
laukun tai käsilaukun ulkotaskuun. Tilavuus 0,5 litraa. Pullo 
on 100 % vesitiivis ja rannelenkki helpottaa käsittelyä. 
Valmistusmateriaali on BPA-vapaa muovi, joka ei sisällä 
bisfenoleja, ftalaatteja tai raskasmetalleja.  
Tuotekoodi: T6468Å2MX
Esimerkkihinta: à 19,95 / 24 kpl

SALMIAKKIPALLOT 20G KALFANY

Koukuttavan suolaiset salmiakkipallot ovat todellisen salmiakin ystävän unel-
mapallo. Niiden kuori on rapsakka ja sisältä paljastuu upean salmiakkinen 
pehmeä sisus. Salmiakkipallot ovat loistava messukarkki, toimiston piristäjä 
ja palaverien hymyn aihe. 20 gramman pusseihin pakattuna saat yrityksesi 
logon näkyville ja makeaa mainontaa. Pussi on loistava mainospinta, johon lo-
gopainatus, sloganin lisääminen tai kampanjamainos onnistuu erinomaisesti. 
Salmiakkipallot pysyvät hyvänä noin vuoden ajan valmistumisesta. Karkki on 
valmistettu täysin kasvipohjaisista aineksista.  
Tuotekoodi: T28693I1X
Esimerkkihinta à 0,98 / 1600 kpl

JUMPPAPUSSI SAVING THE PLANET

Kevyt ja helposti mukana kulkeva treenireppu rPet-ma-
teriaalista. Yhden repun valmistamiseen on käytetty 1,5 
puolen litran pulloa. Pakkaa urheiluvälineet, kengät tai 
muut pikkutarvikkeet ja lähde liikkeelle. Näppärä pus-
sukka sujahtaa pieneen tilaan ja kantaa mutkattomasti 
olennaisimmat tavarat. Mitat: 34 x 48 cm. Materiaalista: 
rPET saadaan jo kertaalleen käytetystä muovista, kuten 
PET-pulloista.  
Tuotekoodi: T38865B1X
Esimerkkihinta à 3,95 / 100 kpl
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Klikkaa tästä lisätietoa. Klikkaa tästä lisätietoa.

Klikkaa tästä lisätietoa.

https://www.mastermark.fi/p/41727-reppu-jumppapussi-35x48cm-musta-rpet-saving-the-pl/
https://www.mastermark.fi/p/43159-pullo-backpack-05-l-black-eva-solo/
https://www.mastermark.fi/p/42967-salmiakkipallot-20g-kalfany/
http://www.mastermark.fi


HENKILÖVAAKA MM COLLECTION

Lasialusta viimeistelee tyylikkään muotoilun. Auto-
maattisen virrankatkaisun ansiosta paristosta riittää 
pitkään virtaa päivittäiseenkin käyttöön. Vaa’an kapa-
siteetti ulottuu 150 kiloon asti, ja voit valita näyttöta-
vaksi kilogrammat tai paunat. Fiksu vaaka ilmoittaa 
ylikuormituksesta ja pariston loppumisesta. Sisältää 
CR2030-nappipariston.
Tuotekoodi: T23955B3X
Esimerkkihinta: à 19,95 / 48 kpl 

TEKNISET SUKAT

Tekniset kompressiosukat ovat kestävää neulosta ja 
ne kuivuvat nopeasti. Varressa on joustoresori, jon-
ka ansiosta sukat eivät kiristä. Jalat pysyvät hyvässä 
kunnossa pehmustettujen päkijöiden ja tuetun jal-
kaholvin ansiosta. Anatominen muotoilu ja vahvik-
keet takaavat optimaalisen suojan ja kompression. 
Materiaali 96 % nylonia ja 4 % elastaania.
Tuotekoodi: T44525C3X
Esimerkkihinta: à 6,65 / 48 kpl 

PYYHESETTI BENETTON

Pehmeä ja imukykyinen pyyhe on 100 % puu-
villaa ja sen toista päätyä koristaa kaksivärinen 
kuviointi ja United Colors of Benetton -kangas-
merkki. Setissä on kolme erikokoista pyyhettä: 
30x50 + 50x90 + 70x140 cm. Väri sininen. 
Tuotekoodi: T41855A9S
Esimerkkihinta: à 29,95 / 24 kpl

T H E M E S  2 0 2 1

www.mastermark.fi  Kaikki hinnat ilman arvonlisäveroa ja ilman merkkausta.     92

Klikkaa tästä lisätietoa.Klikkaa tästä lisätietoa.

Klikkaa tästä lisätietoa.

https://www.mastermark.fi/p/7534-henkilovaaka-valkoinen-mm-collection/
https://www.mastermark.fi/p/43844-tekniset-sukat/
https://www.mastermark.fi/p/44162-pyyhesetti-casa-3-kpl-sininen-benetton/
http://www.mastermark.fi


TEKNINEN T-PAITA

Urheilussa kannattaa panostaa hyviin varusteisiin. Hengittävä ja nopeasti kuivuva tekninen 
t-paita on täydellinen valinta urheiluun. Litteät saumat ja höyhenenkevyt materiaali lisäävät 
käyttömukavuutta.  100% polyesteria. Koot 2XS-5XL.
Tuotekoodi: T44525C4
Esimerkkihinta à 4,75 / 24 kpl
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Klikkaa tästä lisätietoa.

https://www.mastermark.fi/p/43845-t44525c4x-t-paita-tekninen/
http://www.mastermark.fi


TULE
NÄHDYKSI
Elämme vuoden pimeintä aikaa. Erityisesti eteläisen Suomen 
lumettomuus tekee pimeydestä vieläkin syvempää, ja näky-
vyys on huono. Viime keväästä lähtien monet ovat vältelleet 
julkisen liikenteen käyttöä, mikä on lisännyt yksityisautoilua 
ja kevyttä liikennettä: bussin sijaan hypätään yhä useammin 
pyörän selkään tai scootin kyytiin. Valitettavasti lisääntynyt 
liikenne tarkoittaa myös lisääntyneitä riskejä erityisesti pi-
meään aikaan, jolloin pyöräilijät, kävelijät ja scoottailijat jää-
vät helposti näkymättömiin. Sanotaan, että heijastin on hal-
pa henkivakuutus. Markkinoille onkin tullut yhä enemmän 
heijastintuotteita, kuten liivejä, reppuja ja pipoja, joissa hei-
jastavaa pintaa on enemmän kuin normaalissa, takista roik-
kuvassa heijastimessa. Heijastintuotteiden käyttö ei ole enää 
pelkästään turvallista vaan myös tyylikästä ja käytännöllistä!  
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KOKOONTAITTUVA SATEENVARJO BREST 
REFLEX 21” HUOMIO

Tervetuloa sateet ja pimeys! Kokoontaittuvan 
sateenvarjon kangas on kokonaan heijasta-
vaa polyesteria, joten et jää pimeälläkään 
huomaamatta. Kehikko on mustaa metallia ja 
ruoteet mustaa lasikuitua, joten varjo kestää 
kovempaakin tuulta. Automaattisesti avau-
tuva/sulkeutuva. Kumimainen kahva, jossa 
lenkki. 
Tuotekoodi: T44643A7 
Esimerkkihinta: à 15,95 / 36 kpl 
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Klikkaa tästä lisätietoa.

https://www.mastermark.fi/p/43756-sateenvarjo-brest-reflex-21-huomio/
http://www.mastermark.fi


KÄSIVARSIVALO HUOMIO

Käsivarsivalo kahdella LED-valolla. Käsivarsivalossa 
on tarrakiinnitys, jolla sen saa helposti kiinnitettyä 
käsivarteen, nilkkaan tai vaikka laukun sangan ym-
pärille. Kaksi valotoimintoa: jatkuva ja vilkkuva valo. 
Toiminta-aika noin 70 tuntia, pakkaus sisältää tarvit-
tavat nappiparistot. Mitat 188 x 36 x 12 mm. Tuote 
toimitetaan lahjapakkauksessa.
Tuotekoodi: T33301A4X 
Esimerkkihinta: à 5,95 / 100 kpl 
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Klikkaa tästä lisätietoa.

https://www.mastermark.fi/p/24735-lamppu-kasivarsivalo-huomio/
http://www.mastermark.fi


RPET JUMPPAPUSSI HUOMIO

Kevyt treenireppu on kokonaan heijastavaa kan-
gasta. Se ei jää huomaamatta parkkipaikoilla eikä 
matkalla treeneihin. Näppärä pussukka sujahtaa 
pieneen tilaan ja kantaa mutkattomasti olennaisim-
mat tavarat. Repun mitat 33 x 42 cm.
Tuotekoodi: T41777A2X 
Esimerkkihinta: à 7,95 / 100 kpl 

LADATTAVA PIPO DUOLIGHT HUOMIO

Pipon etupuolella on valkoinen valo ja takana punainen, 
joten tämä sopii kaikille tienkulkijoille, myös pyöräilijälle 
tai sähköpotkulaudalla viilettäjälle. Pipossa on kestävä 
litiumpolymeeriakku, jonka voit ladata uudelleen ja 
uudelleen.  Materiaali 100 % akryyliä. Muista irrottaa valo 
pesun ajaksi. Yksi koko.
Tuotekoodi: T46811A2X
Esimerkkihinta: à 14,95 / 50 kpl 

HEIJASTAVA URHEILUKASSI HUOMIO

Kassi taittuu pieneen tilaan omaan kuljetuspussiin-
sa. Saat työmatkalle mukaan täysimittaisen treeni-
kassin, vaikka matkustaisit käsimatkatavaroilla. Tila-
vaan kassiin mahtuu kaikki, mitä tarvitset. Kassia on 
helppo kantaa kahvoista tai olkahihnasta. Sujauta 
sivutaskuun avaimet, kuulokkeet ja muuta tarpeellis-
ta pikkutavaraa. Mitat 45 x 30 x 12 cm. Vetoisuus 16 
litraa. Materiaali heijastavaa 190T-polyesteriä.
Tuotekoodi: T44030A4X
Esimerkkihinta: à 17,95 / 50 kpl 
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Klikkaa tästä lisätietoa.
Klikkaa tästä lisätietoa.

Klikkaa tästä lisätietoa.

https://www.mastermark.fi/p/27232-reppu-jumppapussi-huomio/
https://www.mastermark.fi/p/43041-pipo-duolight-ladattava-musta-huomio/
https://www.mastermark.fi/p/31120-laukku-gym-bag-huomio/
http://www.mastermark.fi


OSTOSKASSI REFLEX 2.0 HUOMIO

Ostoskassi on valmistettu heijastavasta materiaalis-
ta, ja siinä on musta, tukeva pohja. Kantokahvat ovat 
pitkän malliset, joten kassia on helppo kantaa myös 
olalla. Koko 45 x 42 x 10 cm.
Tuotekoodi: T41777B0X
Esimerkkihinta: à 8,95 / 100 kpl 

PYÖRÄVALO LADATTAVA 2 KPL HUOMIO

Pyörälamppusetissä on mukana ladattavat etu- ja ta-
kavalo, jotka lisäävät näkyvyyttä teillä! Etuvalon koko 
15 x 35 x 85 mm ja takavalon: 85 x 23 x 16 mm.
Tuotekoodi: T43101A5X 
Esimerkkihinta: à 24,95 / 50 kpl 

HEIJASTAVAT KENGÄNNAUHAT HUOMIO

Pyöreäksi putkeksi kudotut, 120 cm pituiset kengän-
nauhat heijastavilla raidoilla ovat oiva keino näky-
vyyden lisäämiseksi. Mukana tulee myös pikalukot.
Materiaali joustavaa 100 % polyesteriä. 
Tuotekoodi: T25813B8X
Esimerkkihinta: à 6,95 / 100 kpl 
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Klikkaa tästä lisätietoa.

Klikkaa tästä lisätietoa.

Klikkaa tästä lisätietoa.

https://www.mastermark.fi/p/41956-kengannauhat-120-cm-heijastavat-huomio/
https://www.mastermark.fi/p/41482-kassi-ostoskassi-reflex-20-45-x-42-x-10-cm-huomio/
https://www.mastermark.fi/p/40530-pyoravalo-ladattava-2-kpl-huomio/
http://www.mastermark.fi


PINNAHEIJASTIMET PYÖRÄÄN HUOMIO

Pinnaheijastimet on helppo ja nopea kiinnittää suoraan polku-
pyörän pinnoihin, jonka jälkeen voit pyöräillä pimeällä turval-
lisemmin mielin. Pinnaheijastinten materiaali on luotettavaa ja 
laadukasta 3M Scothlite-materiaalia. Taustapahvin koko 13,5 x 
13,5 cm. Pakkauksessa 10 pinnaheijastinta.
Tuotekoodi: T25813B3X
Esimerkkihinta: à 4,95 / 200 kpl 
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Klikkaa tästä lisätietoa.

https://www.mastermark.fi/p/#ordering=1&realm=1&search=pinna&view=grid
https://www.mastermark.fi/p/3673-heijastin-pyoran-pinnoihin-10kpl-huomio/
http://www.mastermark.fi


Mastermarkille tärkeintä on tyytyväiset asiakkaat. Tiedämme onnistu-
neemme, kun asiakkaamme lähestyvät meitä uuden tilauksen kanssa 
ja saamme jatkaa yhteistyötämme. Yksi pitkäaikaisista asiakkaistam-
me on Hertz Autovuokraamo, jonka kanssa yhteistyö on jatkunut jo yli 
kymmenen vuotta. Haastattelimme Hertzin markkinointipäällikköä 
Carolina Harjulinia heidän asiakkuudestaan ja yhteistyöstämme.  

Pitkään jatkuva yhteistyö edellyttää asiakkaan ja myyjän välistä luottamussuhdet-
ta. Carolinan mukaan yhteistyö onkin aina sujunut erittäin hyvin ja he Hertzillä 
voivat luottaa, että kanssamme hommat hoituvat. Mastermark saa kiitosta siitä, 
että asiakasta kuunnellaan ja hänen toiveensa toteutetaan, joten koko prosessi 
tuotteen suunnittelusta sen valmistumiseen saakka on helppoa. Hertzin viimeisin 
tilaus oli Scoot-turvaliivi, joka oli Carolinan mukaan heille itsestään selvä valinta, 
sillä syksyn saapuessa ja päivien lyhentyessä näkyvyys ulkona alkoi olla huono. 
Turvaliivin avulla he toivoivat ihmisten näkyvän vielä paremmin liikenteessä, oli-
vat he sitten lenkillä, pyöräilemässä tai scoottailemassa.  Turvaliivissä on valkoi-
nen valo edessä ja punainen takana, ja sen voi myös pitää vaikka autossa mukana 
ja helposti vetää pään yli, mikäli autosta on noustava ulos näkyvyyden ollessa 
huono. ”Tämä on meidän tämän vuoden joululahja”, Carolina kertoo.  

Aiemmin Hertz on tilannut Mastermarkilta mm. messu- ja giveaway-tuotteita 
sekä lahjoja asiakkaille ja omalle henkilökunnalleen. Carolina kertoo heidän ole-
van erittäin tyytyväisiä koko toimintaan, josta hän nostaa esiin erityisesti yksilöl-
lisen palvelun, joustavuuden, laajan tuotevalikoiman sekä logistiikan. ”Tuotteet 
ovat aina sovitusti meillä. Luotamme Mastermarkiin.” 

Hertz haluaa joululahjan avulla kiittää asiakkaitaan hyvin sujuneesta yhteistyöstä 
ja kuluneesta vuodesta. Carolina muistuttaa, että laadukas, hyvin mietitty liike-
lahja lämmittää lahjansaajan mieltä, ja näin ollen se on hyvä tapa ilmaista ja osoit-
taa arvostusta asiakasta kohtaan. Liikelahjat ovat myös hyvä tapa markkinoida ja 
vahvistaa brändiään. Carolina onkin samaa mieltä siitä, että tarkkaan mietitty, 
valittu ja käyttöön tarkoitettu lahja muistuttaa pitkään antajastaan. 

Lopuksi Carolina haluaa vielä kiittää omaa pitkäaikaista yhteyshenkilöään Mas-
termarkilla. ”Hän on helposti tavoitettavissa ja hoitaa hommat loistavasti alusta 
loppuun asti joka kerta.” 

LUOTETTAVA
KUMPPANI

-  H E R T Z  A U T O V U O K R A A M O  -
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SCOOT 2.0 LIIVI HUOMIO

Heijastavat raidat lisäävät turvaa, valkoinen valo eteen lisää näkyvyyttäsi ja pu-
nainen valo takana huolehtii selustastasi. Scoot on malliltaan avoin liivi, joten se 
on helppo vetää pään yli olkapäille.  Scoot-liivi on myös hyvä varuste jokaiseen 
autoon.  Suuret heijastavat pinnat ja lisävalot tuovat kunnon näkyvyyttä tiellä 
liikkujalle. Liivi menee pieneen tilaan ja sen mukana tulee oma kuljetuspussuk-
ka. Koko sopii kaikille.
Tuotekoodi: T41777B2X 
Esimerkkihinta: à 14,95 / 50 kpl 
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Klikkaa tästä lisätietoa.

https://www.mastermark.fi/p/42639-liivi-scoot-20-musta-huomio/
http://www.mastermark.fi


PINKKI HEIJASTAVA  
REPPU HUOMIO

Huomio-repussa on heijastavaa kan-
gasta edessä, takana ja sivuilla, joten 
se tekee käyttäjästään näkyvän joka 
suuntaan. Samaa heijastavaa mate-
riaalia käytetään mm. turvaliiveissä 
(täyttää EU -standardin EN 471). 
Repun koko 15 litraa. Reppu istuu 
kokonsa ja ergonomisen muotoi-
lunsa ansiosta niin koululaisen kuin 
aktiiviliikkujan selkään.
Tuotekoodi: T22962B8X
Esimerkkihinta: à 29,95 / 20 kpl 

KLASSIKON SYNTY
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Klikkaa tästä lisätietoa.

https://www.mastermark.fi/p/44174-reppu-heijastava-15l-pinkki-huomio/
http://www.mastermark.fi


Huomio-repussa on heijastavaa kangasta edessä, takana ja sivuilla, joten se tekee käyttäjästään näkyvän joka suuntaan. 
Samaa heijastavaa materiaalia käytetään mm. turvaliiveissä (täyttää EU-standardin EN 471). Heijastimen käyttö unohtuu 
helposti, mutta heijastava reppu on mukana matkalla harrastukseen tai kouluun. Repun koko 15 litraa. Reppu istuu 
kokonsa ja ergonomisen muotoilunsa ansiosta niin koululaisen kuin aktiiviliikkujan selkään.  

KLASSIKON SYNTY
Mastermark on tehnyt jo kymmenien vuosien ajan pionee-
rityötä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuden li-
säämiseksi. Mastermark oli yksi ensimmäisistä yrityksistä, 
joka tarjosi yrityksille työkäyttöön suunniteltuja turvaliivejä 
mainostuotteiksi. Alkukauhistelusta huolimatta niistä tuli 
erittäin suosittuja. Eräs rouva kirjoittikin Helsingin Sano-
miin, että kyllä hänkin voisi sellaista käyttää, jos sellainen 
olisi saatavilla vaaleanpunaisena. Niinpä teimme vaalean-
punaisen turvaliivin rouvaa varten.  

Turvaliivi oli tehokas ja varmasti näkyvä turvavaruste, joka 
sai suuren suosion niin lenkkeilijöillä kuin koirien ulkoilut-
tajillakin. Se oli kuitenkin alun perin suunniteltu työkäyt-
töön ja siksi se ei ollut kovinkaan istuva ja mukava käyttää. 
Siitä saimme idean luoda turvavarusteen, joka olisi yhtä tur-
vallinen kuin turvaliivi, jossa olisi turvallisuus integroituna 
itse tuotteeseen.  

Näin syntyi klassikkotuotteemme heijastava Huomio-rep-
pu. Maailman ensimmäinen 360 astetta heijastava reppu, 
jossa työvaatetason heijastavaa materiaalia käytetään edes-
sä olkahihnoissa, sivuilla sekä takana. Repun suunnittelun 
pohjana oli ajatus luoda optimaalisen kokoinen, teknisesti 
kestävä ja ergonomisesti huippuunsa muotoiltu tuote, joka 
ilman heijastavaa ominaisuuttakin vastaisi lähes kaikkia va-
paa-ajan käyttötarpeita. Yksi tärkeä tekijä klassikon suun-
nittelussa oli säädettävyys, joka mahdollistaisi saman repun 
käyttämisen niin rekkamiehelle kuin ekaluokkalaisellekin.  

Klassikkoreppu oli syntynyt. Nyt voitkin nähdä heijastavan 
repun esimerkiksi koululaisilla, moottoripyöräilijöillä, hiih-
täjillä, harrastusten pariin kiirehtivillä ja työmatkalaisilla. 
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HEIJASTAVAT HENKSELIT OUTDOOR HUOMIO

Kevyet ja sporttiset heijastinvaljaat menevät pie-
neen tilaan, joten ne on helppo ottaa mukaan, 
minne vain! Erinomainen myös postitettavaksi 
lahjaksi! Yhden koon liivit, joita voi kätevästi säätää 
sopivaksi.
Tuotekoodi: T36903A2X
Esimerkkihinta: à 6,95 / 100 kpl 

HEIJASTAVA VAPAA-AJAN LAUKKU 2.0
HUOMIO

Luja polyesterikuitu, YKK-vetoketjut ja poh-
jakovike kestävät ronskimpaakin kulutusta. 
Tilavassa laukussa on heijastavasta materiaa-
lista valmistettuja tyylikkäitä yksityiskohtia ja 
heijastavat tereet. Päädyissä on taskut ja käte-
vä kenkäpussi. Voit säätää pehmustetun ol-
kahihnan itsellesi sopivaksi ja kiinnittää pitkät 
kantokahvat yhteen pehmustetulla tarrallisella 
kädensijalla. Väri valkoinen.
Tuotekoodi: T22962A8VX
Esimerkkihinta: à 39,50 / 42 kpl

KÄSIVARSIKOTELO LOOP XO

Käsivarteen säädettävässä kotelossa puhelin pysyy 
aina käden ulottuvilla ja käytät sitä kätevästi myös 
muovin läpi. Pehmeästä materiaalista tehty, helposti 
säädettävä kotelo on miellyttävä käyttää rankem-
mankin urheilun yhteydessä. Mitat 16,5 x 49,5 cm.
Tuotekoodi: T38965A4X
Esimerkkihinta: à 12,95 / 50 kpl 
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REPPU TRAFFIC HUOMIO

Suuntavilkuilla varustettu Traffic-reppu sopii erin-
omaisesti polkupyöräilijän tai mopoilijan turva-
varusteeksi. LED-vilkut toimivat langattomalla 
kaukosäätimellä. 15 litran vettähylkivään polyeste-
rireppuun mahtuu olennaiset tarvikkeet töihin tai 
harrastuksiin. Repussa on sisäänrakennettu USB-la-
dattava 600 mAh vastaanotin.
Tuotekoodi: T29194A5X
Esimerkkihinta: à 39,95 / 20 kpl 
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LIHASHUOLTOVASARA KICA

Lihashuoltovasara on tämän vuoden rentouttavin uutuus. Sen 
avulla huollat kehoasi ja edistät palautumista. Sopii erinomaisesti 
sekä treenin jälkeisten että huonosta työasennosta aiheutuvien 
lihasjumien hoitoon.  Lihashuoltovasarassa on neljä eri värinätasoa 
ja neljä erilaista hierontapäätä, joilla voit hieroa lihaksia, jänteitä 
ja niveliä sekä stimuloida verenkiertoa. Tuote on helppo kuljettaa 
mukana, joten voit käyttää sitä missä ja milloin vain. Käyttöaika 1,5 
tuntia, ladattava akku. 
Tuotekoodi: T47930A2
Esimerkkihinta: à 110,00 / 5 kpl 

TYÖKALUT
ENERGISEEN

ARKEEN 

Reipas lenkki kauniissa luonnossa. Jumppa-
hetki kotona television ääressä. Hikinen tunti 
kaveriporukalla suosikkilajin parissa. Liikun-
nasta hyötyy mieli ja keho. Nukut paremmin, 
stressaat vähemmän, mieliala kohenee ja vas-
tustuskyky paranee. Tämän vuoksi on tärkeä 
kannustaa ja antaa oikeat työkalut energisem-
pään arkeen. Valitaan mieleinen tapa liikkua ja 
kerätä talteen liikunnan hyödyt!
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ADBAND JUMPPAKUMINAUHAT
MM COLLECTION

Nyt kuntoillaan! Kotona kuntoilu on tehokas ja edulli-
nen tapa pysyä hyvässä kunnossa. Jumppanauha vie 
vain vähän tilaa, mutta on monipuolinen kuntoiluväline. 
Neljän TPE-muovista tehdyn jumppanauhan setti säilyy 
polyesteripussukassa, joka on helppo napata mukaan 
vaikka puistoon. Jotta saat treeniisi vaihtelua, jokaisessa 
nauhassa on eri vahvuus. Setin koko 20,3 x 10,7 cm.
Tuotekoodi: T9629B7
Esimerkkihinta: à 9,70 / 100 kpl

JUOMAPULLO FRUITY XO

Fruity-juomapullossa on mukana uuttamiskapseli.
Kapseliin voi lisätä marjoja, vihanneksia tai yrttejä ja 
hauduttaa niiden maku- ja hivenaineet juomaveteen. 
700 ml. BPA-vapaata Tritan-muovia. Kaikki osat ovat 
irrotettavissa, jotta pullon puhdistus on helppoa. 
Tuotekoodi: T43986A5X
Esimerkkihinta: à 9,95 / 50 kpl

URHEILULEVY SPINMASTER
MM COLLECTION

Spinmaster-urheilulevyllä vahvistat hauskalla taval-
la vatsan, selän, lantion ja reisien lihaksia. Kuvioin-
nin ansiosta jalat pysyvät tukevasti levyn pinnassa. 
Urheilulevyn halkaisija on 35 cm, ja se soveltuu 
enimmillään 90-kiloiselle jumppaajalle.
Tuotekoodi: T38130A2X
Esimerkkihinta: à 19,95 / 10 kpl
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SATEENVARJO GOLF 30”

Suuri Golf-sateenvarjo kestää tuulisempaa-
kin säätä. Varjossa on periksiantavat lasi-
kuituruoteet, jotka eivät hajoa, vaikka varjo 
kääntyisi kovassa tuulessa. Yksi ruodeväli 
on läpinäkyvää muovia, josta näet kulku-
suuntaan. Illan hämärtyessä varjon heijas-
tinnauha huolehtii näkyvyydestäsi. 
Tuotekoodi: T44643A2MX
Esimerkkihinta: à 22,95 / 48 kpl
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KUNTOA 
GOLFFAA-
MALLA
Golfin suosio on kasvanut huimasti. Gogolf.fi 
tilastojen mukaan vuonna 2020 pelattiin noin 4,1 
miljoonaa kierrosta. Vuoteen 2019 verrattuna kier-
rosmäärät kasvoivat 40 prosentilla. Golf on tämän 
ajan turvallinen tapa harrastaa. Käveltyjä kilomet-
rejä kertyy helposti, mikä on hyvä vastapaino istu-
valle elämäntyylillemme. Voit tuulettaa ajatuksiasi 
yksin tai viettää turvallisesti aikaa ystävän kanssa 
mukavan harrastuksen parissa. Nyt on erinomai-
nen aika ottaa viheriöt haltuun!

TITLEIST 4 GOLFPALLO

Räjähtävän nopeita ja erittäin pitkiä lyöntejä täy-
dellä svingillä tarjoava golfpallo. Korkea, tasai-
nen ja tarkka lentorata. Suurempi ja nopeampi 
LSX-ydin.  Pyydä tarjous omasta toteutuksesta.
Tuotekoodi: T1968A3

GOLF PYYHE

Golf-pyyhe kulkee helposti mukana golf-kier-
roksella. Pyyhkeessä on alumiinihaka, jonka 
avulla se on helppo kiinnittää golfbagiin. Pyyh-
keellä OEKO-TEX® standardi 100 -merkki. Koko 
30x50cm. 100% puuvillaa. Voidaan pestä 60°C. 
Tuotekoodi: T44525C2
Esimerkkihinta: à 4,70 / 50 kpl

GOLF TIIT

Pituus 7 cm, puinen. Pakattu 20 kpl/pussi. 
Hinta sisältää yksivärisen painatuksen tiin var-
teen. Tiin kuppipainatuksen minimitilausmää-
rä on 250 pussia Toimitusaika n. 4 viikkoa. 
Tuotekoodi: T1968A6
Esimerkkihinta: à 2,90 / 250 pussia
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MASTERMARKIN
YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ 

ON SERTIFIOITU
ISO 14001 on kansainvälisesti tunnettu ympä-
ristöstandardi, jonka avulla voi parantaa ym-
päristöasioidensa hallintaa ja edistää kestävää 
kehitystä. Sertifikaatti kertoo Mastermarkin 
sidosryhmille, että yritys on sitoutunut edistä-
mään ympäristönsuojelua omassa toiminnas-
saan.

Mastermark on aina halunnut panostaa toimin-
tansa laatuun. Tästä osoituksena on jo aiemmin 
sertifioitu ISO 9001 -laatujärjestelmä. Tämän 
rinnalla uusi sertifikaatti tukee Mastermarkin 
arvoja olla aidosti ympäristöystävällinen toimija. 
Tavoitteenamme on olla edelläkävijä vastuullis-
ten ja ympäristönäkökulmat huomioon ottavien 
tuotteiden ja palveluiden myymisessä suomalai-
sille yrityksille. 

Sertifikaatin hakuprosessin aikana Mastermar-
kin kaikki prosessit käytiin läpi ja tunnistettiin 
niihin liittyvät ympäristönäkökohdat. Proses-
seissa kiinnitettiin huomiota muun muassa 
tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutuksiin, 
yrityksen ympäristötavoitteisiin sekä ympäris-
töasioiden suorituskyvyn jatkuvaan parantami-
seen.

Kiwa Inspecta Sertifiointi Oy:n mukaan Mas-
termarkin prosessit täyttävät ISO 14001 -serti-

fikaatin vaatimukset. Kiwa Inspecta Sertifiointi 
Oy toteaa: ”Tuotteiden ja palvelun laatu on ollut 
korkealla tasolla johtuen siitä, että toiminnot ku-
ten paino ja varasto ovat omissa käsissä. Lisäksi 
asiakastiimit on perustettu siten, että asiakkaalle 
voidaan tarjota mahdollisimman monipuolista 
osaamista.”

ISO 14001 -sertifikaatti viestittää henkilökun-
nalle, asiakkaille ja sidosryhmillemme, että 
olemme vastuullinen, jatkuvasti kehittyvä yritys. 
Asiakkaillemme sertifikaatti näkyy luottamukse-
na, että kaikissa toiminnoissamme huomioidaan 
ympäristöasiat. Tuomme saataville jatkuvasti 
uusia ekologisia ratkaisuja, joiden avulla myös 
asiakkaat voivat tarjota lahjaksi ympäristöys-
tävällisiä tuotteita. Useissa tuotteissamme on 
käytetty kierrätysmateriaaleja ja meillä on myös 
oma Saving The Planet -tuotemallisto. 

Kansainvälisesti tunnettu ympäristöstandardi 
ISO 14001 vahvistaa Mastermarkin kilpailuky-
kyä niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

”ISO 14001 merkitsee meille jatkuvaa kehitys-
tä ja asiakkaillemme viestiä, että olemme oman 
alamme vastuullinen toimija, joka huolehtii 
myös yhteisestä ympäristöstämme”, toteaa Mas-
termarkin toimitusjohtaja Lauri Honka.
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Olemme sitoutuneet kehittämään palveluprosessiamme ja seuraamme 
aktiivisesti asiakkaidemme tyytyväisyyttä. Vuoden 2020 asiakastyytyväi-
syystutkimuksen tuloksena saimme tietää, että vastanneista 97 % suosit-
telisi meitä, 98% oli tyytyväinen palveluumme ja 98 % vastanneista piti 
tuotteitamme laadukkaina. 

” ””
 Ystävällinen ja nopea palvelu. 
Toimitukset tulevat ajallaan. 
Henkilökohtainen ja pitkä 

asiakassuhde luotetun yhteys-
henkilön kanssa. 

Vastaukset tulevat aina todella 
nopeasti ja tehokkaasti. Tuot-
teiden laatu on ollut aina hyvä. 
Ei ole tarvinnut pettyä koskaan. 
Yhteydenpito on säännöllistä ja 

miellyttävää.

Erittäin esimerkillinen
palveluote asiakastyössä. 

Asiat ovat hoituneet nopeasti
 ja ammattitaidolla.
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Collection
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BRÄNDI ON NYKYAJAN
TIIMITUNNUS
Ensimmäinen päivä uudessa työpaikassa. 
Työnantaja ojentaa tervetulokassin, josta 
löytyy yrityksen logolla painettuja tuot-
teita; tiimipaita, tiimisukat ja tiimikassi. 
Se saa aikaan tunteen siitä, että kuuluu 
joukkoon ja on osa uutta tiimiä. 

Yrityksen logopainetuilla tuotteilla voi-
daan vahvistaa yhteenkuuluvuuden 
tunnetta. Ihmiset nauttivat, kun saa-
vat kuulua johonkin porukkaan, ja tii-
mitunnusta kannetaankin ylpeydellä.  
Vahvista ja luo oma tiimitunnus, joka 
kasvattaa yhteishenkeä ja toivottaa uudet 
työntekijät tervetulleiksi.
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TAIDEYLIOPISTO RPET AVAINNAUHAT

Ympäristöystävällinen avainnauha on valmistettu 
rPET-materiaalista. Avainnauhassa papukaijalukko 
sekä turvalukko.

TAIDEYLIOPISTO
PUUVILLAKASSIT JA TARRAT

Pitkillä kahvoilla varustetulla puuvillakassilla kannat 
mm. ruokaostokset näppärästi kaupasta kotiin.

TAIDEYLIOPISTO T-PAITA

Laadukas T-paita kestää käytössä ja säilyttää
mallinsa pesusta toiseen. 

Taideyliopisto tarvitsi tuotteita liikelahjoiksi sekä 
giweaway-tuotteiksi tapahtumiin ja messuille. 
Värikäs kokoelma toteutettiin yhteistyössä Master-
markin kanssa. Taideyliopisto päätyi keskittämään 
tuotekokoelman Mastermarkille, koska he kokivat 
saavansa näin parhaimman hyödyn. Keskittämällä 
he pystyivät varmistamaan, että kokoelma pysyy 
yhtenäisenä, tuotteissa on otettu huomioon eko-
logisuus ja kokoelma on visuaalisesti yhtenäinen.

VÄRIKÄSTÄ
VIESTINTÄÄ
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KAHVINJUONNIN
MAAILMANMESTARUUS
Paahdettua kahvia kulutetaan Suomessa enem-
män kuin missään muualla maailmassa. Vuosit-
tain suomalaiset juovat kahvia noin 10 kg henkeä 
kohden. Ei ihmekään, että kahvi onkin monen 
mielestä Suomen kansallisjuoma. Kahvi aloit-
taa suomalaisten aamut ja tauottaa työpäivää. 
Vapaa-aikana taas sen nauttiminen liittyy vah-
vasti sosiaalisiin tilanteisiin: ystäviä ja tuttavia 
tavataan usein kahvikupposen ääressä. Ravitse-
musterapeutti Ursula Schwabin mukaan kahvia 

juodaan Suomessa keskimäärin viisi kupillista 
päivässä. Vaikka kahvia juodaan usein sen piris-
tävän vaikutuksen takia, on Schwabin mukaan 
kohtuullisella kahvinjuonnilla myös hyödyllisiä 
terveysvaikutuksia, kuten pienempi riski sai-
rastua dementiaan, diabetekseen tai maksakir-
roosiin. Sen haittavaikutukset puolestaan ovat 
vähäisiä ja tilapäisiä. Pidetään siis hyvällä omal-
latunnolla kahvinjuonnin maailmanmestaruus 
itsellämme!

ARABICA KAHVI SLOW COFFEE

Slow:n kahveista löytyy uniikkeja makuja. Tilaa kahvipussit 
oman yrityksesi etiketeillä. Valittavissa kolme eri paahto- 
astetta: Arabica Dark Roast, Arabica Medium Roast ja Ara-
bica Light Roast. Kahvin saa joko jauhettuna tai kokonaisina 
papuina. Minimitilaus 48 pussia/paahtoaste/kahvimuoto.
Tuotekoodi: T46138A2X 
Esimerkkihinta: à 9,95 / 48 kpl 

KAHVIPURKKI

Säilytä kahvisi yksinkertaisessa, mutta ajattoman 
tyylikkäässä kahvipurkissa. Peltisessä kahvipurkissa 
on musta muovikansi, sekä lukitus, jonka avulla 
säilytät kahvit tiiviisti purkissa. Koko: 117 x 78 x 
197 mm.
Tuotekoodi: T38222A2 
Esimerkkihinta: à 5,85 / 132 kpl 
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ARZIE KAHVIMUKIT

Udit fugit mo dolest laut ex eictus 
se eaquisit omnimpor autem lau-
dam ipid eos quibus aut quoditam, 
te eum quae qui blaccae poriorec-
to qui blaborio volessimil et omni 
doluptae rehentia venimi.
Tuotekoodi:TXXXXXX 
Esimerkkihinta: à XX,XX / X kpl 

KAHVIMUKI 320 ML HARMAA ARZIE

Näppärän kokoinen Arzie-kahvimuki 
kulkee mukana autossa, kiireisinä työaa-
muina ja rennoilla shoppailureissuilla. 
Kaksinkertaisen lämmöneristyksen an-
siosta kahvi pysyy pitkään höyryävänä. 
Vetoisuus 320 ml, materiaali BPA-vapaata 
muovia.  
Tuotekoodi: T40953A2HX 
Esimerkkihinta: à 7,95 / 60 kpl 
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HYGGEILY
Pysähdy, rauhoitu ja nauti hetkestä. Lämmin viltti, kuppi 
höyryävää teetä, kynttilän valoa ja kodin tunnelmointia yh-
dessä läheistesi kanssa – tätä on hyggeily parhaimmillaan.  

Hygge-sana on alun perin tanskasta ja sillä tarkoitetaan 
elämästä nautiskelua ja kiireettömyyttä. Hyggeilyssä kyse on 
hyvän olon tuottamisesta tietoisesti. Jos urheilu ei tänä iltana 
huvita, älä pode huonoa omatuntoa, vaan salli itsellesi hetki 
omaa aikaa hyggeillä. 

Hygge-fiiliksen saat loihdittua helposti kotona laittamalla 
villasukat jalkaan, kääriytymällä lämpimän fleece-huovan 
alle ja sytyttämällä valkean takkaan. Tärkeintä on rentoutua, 
nauttia hetkestä ja ihan vain olla, hyggeilyn parhaista puolis-
ta nauttien.  

PALOVAROITIN PEBBLE

Suojaa itsesi ja omaisuutesi kotona ja mökillä palo-
varoittimen avulla. Kauniisti muotoiltu optinen Pebb-
le-palovaroitin sulautuu jokaisen kodin sisustukseen. 
Sillä on CE- ja EN14604-hyväksynnät. Varoittimessa on 
LED-valo, joka vilkkuu normaalitilassa, joten tiedät sen 
olevan toiminnassa. Paristo (9V) sisältyy pakkaukseen. 
Tuotekoodi: T46802A2 
Esimerkkihinta: à 7,25 kpl / 20 kpl

SAMMUTUSPEITE 180 X 120 CM HUOMIO

Turvatuotekin voi sulautua kauniisti keittiön sisus-
tukseen ja sävymaailmaan. Valitse yksivärinen musta 
tai valkoinen Huomio-sammutuspeite, jonka voit 
ripustaa lieden läheisyyteen rikkomatta keittiön ylei-
silmettä. Etupuolella on erinomaista tilaa logomerk-
kaukselle tai yksilölliselle designille. Avatun peitteen 
koko on 120 x 180 cm.
Tuotekoodi: T40054A2VX 
Esimerkkihinta: à 14,95 / 50 kpl 
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HUOPAKASSI SANIAINEN
MUURLA

Muurlan 17-litrainen kierrätys-
muovista neulaamalla valmis-
tettu huopakassi on kevyt ja 
monipuolinen kodin apulainen. 
Voit säilyttää siinä jokapäiväisiä 
käyttötavaroita tai käyttää kassia 
vaikka polttopuiden kantami-
seen. UV-suojan ansiosta materi-
aali ei haalistu auringonvalosta. 
Materiaali ei ole vedenpitävä, 
joten alustan valintaan on kiin-
nitettävä huomiota käyttötar-
koituksen mukaan. Tuotteen voi 
pestä käsin. Tilavuus 17 litraa, 
halkaisija 30 cm, korkeus 24 cm. 
Kassi taittuu pieneen tilaan. 
Tuotekoodi: T41847C9X 
Esimerkkihinta: à 19,95 / 24 kpl 

SEINÄKELLO STOCKHOLM

Valkoinen Stockholm-seinäkello on moderni sisustuksen terävöit-
täjä kotiin tai toimistolle. Seuraa kätevästi huonelämpötilaa ja si-
sätilojen kosteutta kellon kosteus- ja lämpömittareilla. Lämpömit-
tarin 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.  
Tuotekoodi: T37300A2X Esimerkkihinta: à 14,95 / 40 kpl 

BLOCK LAMPPU DESIGN HOUSE STOCKHOLM

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. 
Tuotekoodi: T25589A1X Esimerkkihinta: à 112,00 / 10 kpl 
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RUIS  TARJOILUALUSTA TAPIO

Ruis-tarjoilualustan muotoilu on saanut inspiraationsa ruisreikäleivästä. Kulhossa voit tarjoilla esimerkiksi 
pehmeän voin tai oliiviöljyn ja balsamicon. Design: Terhi Tuominen & Jitan V. Patel. Tarjoilualusta on valmis-
tettu aidosta tammesta ja jokaisen tuotteen puukuviossa sekä sävyssä on luontaista yksilöllistä vivahteik-
kuutta - aivan kuin käsin tehdyssä ruisleivässä. Halkaisija 35 cm, korkeus 2,5 cm.
Tuotekoodi:T35034A5X  Esimerkkihinta: à 39,95 / 12 kpl 

LIIKKEENTUNNISTINVALAISIN 
MULTILITE MM COLECTION

Multilite on sisätiloihin tarkoitettu, hämärässä 
syttyvä liikkeentunnistinvalaisin. Voit irrottaa 
valaisimen latauskiinnikkeestä ja käyttää sitä 
myös taskulamppuna. Kun himmeänä hämäräs-
sä palava Multilite-valaisin havaitsee 2-3 metrin 
etäisyydellä liikettä, valo kirkastuu. Kun se ei ole 
havainnut liikettä 25 sekuntiin, valo himmenee. 
Kirkkaassa valaistuksessa valo sammuu koko-
naan. Yövalolla varaudut myös yllättäviin sähkö-
katkoihin esimerkiksi mökillä. 
Tuotekoodi: T39567A2X 
Esimerkkihinta: à 24,95 / 24 kpl 
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LADATTAVA LUKUVALO MM COLLECTION

Tyylikkäässä lukulampussa yhdistyvät kello, kalen-
teri, lämpömittari ja yövalo vaihtuvalla värillä. Saat 
säädettyä lukuvalon kolmeen eri voimakkuuteen: 
15 %, 50 % ja 100 %. Kalenteri, kello ja lämpömittari 
ovat tyylikkäästi läpinäkyvässä mattalasissa. Lukuva-
lon voi taittaa peittämään kello-osan. Lukulampun 
päällinen on harjattua alumiinia. Koskettamalla 
lampun jalkaa kerran syttyy jalassa LED-yövalo, joka 
vaihtaa väriään. Kaksi kertaa koskettamalla valo 
pysyy punaisena. Lampun koko 95 x 65 x 460 mm. 
Lamppu toimii ladattavalla akulla. Latausaika 2-6 
tuntia. Mukana latauskaapeli USB-liittimellä.
Tuotekoodi: T39567A3X 
Esimerkkihinta: à 24,95 / 10 kpl 

LÄMPÖMITTARI SUOMI TAPIO

Suomi-lämpömittari asettuu ikkunaan ottaen taustakseen 
kotiseudun maiseman. Valkoinen metallimittari näyttää läm-
pötilan sinisellä nesteellä ja kiinnittyy kahdella imukupilla. 
Mukavan kokoinen 205 x 100 mm mittari on helposti luettava.
Tuotekoodi: T34075A4X Esimerkkihinta: à 9,95 / 100 kpl 

KYNTTILÄNJALKA MARJA DOUBLE HILLA TAPIO

Uutta innovatiivista suomalaista designia. Kätevä sekä käytännöllinen 
kynttilänjalka, joka toimii samalla myös tuikkuna. Kynttilänjalka on 
saanut innoituksen Suomen luonnosta. Tukevan rakenteen ansiosta 
tuote on kestävä ja turvallinen käyttää.  
Tuotekoodi: T01129A1HX   
Esimerkkihinta: à 24,00 / 30 kpl 
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POPCORNIPUSSI

Elokuvaillan viimeistelee kulhollinen popcornia. 
Herkulliset popcornit valmistuvat helposti ja no-
peasti mikroaaltouunissa.  Viimeistele popcornit 
omalla aineistolla. Popcornien minimitilausmäärä 
on 300 kpl.  
Tuotekoodi: T0577B3
Esimerkkihinta: à 3,35 / 300 kpl
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SLING GRIP ® PUHELINPIDIKE

SlingGrip on kätevä, helppo ja nopea tapa pitää 
puhelinta turvallisesti kädessä. Se kiinnitetään 
puhelimeen tarrapinnalla, jossa on aito 3M liima. 
SlingGripin muoviosan värisävyn voit myös valita 
laajasta värivalikoimasta sopimaan juuri teidän 
brändiinne. Tässä on tuote, joka on Give Away 
-tuotteiden aatelia.
Tuotekoodi: T46858A2X
Esimerkkihinta: à 8,95 / 100 kpl

TEHOSTA VIESTINTÄÄSI

KONDOMIT

Yksittäispakattu kondomi pahvipakkauksessa tarjoaa 
oivan mainospinnan ja on samalla tuote, joka jää 
taatusti mieleen. Kondomipakkaus sisältää Pasante 
Naturelle -kondomin sekä FSC-sertifioidun pahvikote-
lon, jonka ulkopinta-ala voidaan painaa kauttaaltaan. 
Kotelo on suljettu läpinäkyvällä teipillä.
Tuotekoodi: T46526A1X
Esimerkkihinta: à 1,27 / 500 kpl

-  P O S T I T E T T A V A T  T U O T T E E T  -

Viestinnän ei aina tarvitse olla suurta ja mahtipontista 
tavoittaakseen vastaanottajasi. Pienikin ele ja muista-
minen riittää ja sen avulla osoitat, että välität. Valikoi-
mastamme löydät pieniä, mutta sitäkin ilahduttavam-

pia tuotteita, jotka sujahtavat kätevästi kirjekuoreen. 
Lähetä tervehdyksesi kirjekuoressa ja saat varmasti 
useammankin vastaanottajan hymyilemään ennen 
työpäivän aloitusta.
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LATAUSKAAPELI MULTICHARGE XO

Tarvitset laitteidesi lataamiseen vain yhden kaapelin. 
Multicharge-latauskaapelilla voit ladata esimerkiksi 
puhelimen suoraan tietokoneesta tai power ban-
kista. Siistissä valkoisessa latauskaapelissa on USB-, 
micro-USB-, mini-USB-, USB-C, Apple lightning- ja 
iPhone 4 -liittimet.
Tuotekoodi: T36039A8VX
Esimerkkihinta: à 6,95 / 100 kpl

SUKLAAT 100 G PH7

Kotimaisen PH7-konditorian kotimaisista 
raaka-aineista tehdyt suklaalevyt ovat makea 
lahja. Suklaissa on kolme makuvaihtoehtoa: 
hasselpähkinä-maitosuklaa, karpalo-tum-
masuklaa ja kauniin vaaleanpunainen rubii-
nisuklaa. Tuotekoodit:  
T47771A1 ruby 
T47771A1H hasselpähkinä/maitosuklaa 
T47771A1K karpalo/tummasuklaa
Esimerkkihinta: à 7,95 / 24 kpl 

TUUBIHUIVI rPET

Kätevä tuubihuivi taipuu moneksi. Sitä 
voi käyttää kaulahuivina, hikinauhana tai 
hiuspantana, jolloin se pääsee käyttöön 
ympäri vuoden. Tuubihuivi on valmistettu 
kierrätetystä PET-muovista ja se toimite-
taan ekologinen ja käyttöohjeellinen pa-
perivyöte ympärillään. Koko 50 x 25 cm.
Tuotekoodi: T9629B8
Esimerkkihinta: à 2,80 / 500 kpl 
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SIIRTOKUVATATUOINTI

Logo tatuoituna iholle? Siirtokuvatatuoinneilla 
saat helposti tatuoinnin, jota ei tarvitse katua 
jälkeenpäin. Tatuoinnit siirretään iholle veden 
avulla ja ne pysyvät iholla jopa seitsemän päivän 
ajan. Saatavilla eri kokoja. Pyydä tarjous omasta 
toteutuksesta.
Tuotekoodi: T47885A1
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LUOMUPUUVILLAKASSI
MOPTOPPERS

Laadukkaalla puuvillakassilla on 
todellista hyötyarvoa. Kannat siinä 
painavammatkin ostokset, eväät tai 
varusteet. Kahvojen kiinnityskoh-
tien ristiompeleet tekevät kassista 
vakaan. Kunnon 70 cm pitkät kah-
vat yltävät olalle tai reilusti ranteen 
ympärille. Sivujen pussiin ommellut 
saumat estävät kassia kutistumas-
ta. Kassi on 100 % luomupuuvillaa, 
140 g/m2. Mitat 38 x 42 cm.
Tuotekoodi: T44525B6MX
Esimerkkihinta: à 2,95 / 250 kpl
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KUSTOMOIDUT MUISTILAPUT

Muistilappuihin kirjoitat nopeasti muistiin tärkeät 
asiat, jotta ne eivät varmasti unohdu. Piristä työ-
pistettä kustomoiduilla, juuri teidän näköisillänne 
muistilapuilla. Koko: 72 x 72 mm, 50 sivua. Liima-
tarra. Toimitusaika noin 4 viikkoa.
Tuotekoodi: T35098A3
Esimerkkihinta: à 1,60 / 250 kpl
Hinta sis. Painatuksen jokaiseen lappuun. 

HUULIRASVA KIERRÄTYSMUOVI

Anna huulillesi ympäristöystävällinen hoito. 
Korkealaatuinen huulirasva ei sisällä mineraa-
liöljyä tai vahaa. Voit valita halutessasi myös 
makuvaihtoehdoiksi mintun ja vaniljan tai 
valita tuotteelle aurinkosuojan (SPF 20/SPF 
30). Huulirasva on valmistettu EU:ssa Good 
Manufacturing Practices (GMP) mukaisesti 
jatestattu SGS Institut Fresenius laboratiossa. 
Säilyvyys 36kk. Minimitilausmäärä tuoksutto-
malle ja ilman makua olevalle huulirasvalle 
300 kpl / väri.
Tuotekoodi: T8612A7X
Esimerkkihinta: à 1,90  / 300 kpl

AUTOSIENI HD PREMIUM ADSPONGE®

Ei enää rasvaisia tahroja lasin sisäpinnalla 
estämässä näkyvyyttä. Sienellä puhdistat 
muutkin auton kiiltävät sisäpinnat. Yksi puoli 
on mikrokuitua, toinen puoli rei’itettyä keino-
nahkaa. Koko 14 x 9 x 4 cm.
Tuotekoodi: T38269A3X
Esimerkkihinta: à 6,15 / 100 kpl
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DRY BAG KANTOHIHNALLA ARZIE 

 Saat repun tiiviisti kiinni kiertämällä 
repun yläosan ja kiinnittämällä soljen. 
Reppua on kätevä kuljettaa rullattuna 
vaikka ranteessa, kiinni toisessa laukus-
sa tai hihnasta olalla. Materiaali 420D 
ripstop-polyesteri PVC-pinnoitteella. 
Olkarepun halkaisija 23,5 cm, korkeus 
50 cm. Vetoisuus 15 litraa. Säädettävä 
ja irroitettava olkahihna.
Tuotekoodi: T38865A5MX
Esimerkkihinta: à 12,95 / 50 kpl 

KORTTILOMPAKKO SAFE MM COLLECTION

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.
Tuotekoodi: T41680A2X
Esimerkkihinta: à 4,95 / 200 kpl
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ALKOMETRI PROMILLESS 0,2 ‰ 
SISÄLTÄÄ 1 TESTILIUSKA

Enää ei tarvitse puhallella. Promilless on äärim-
mäisen luotettava ja helppokäyttöinen sylkitesti-
liuska, joka kertoo nopeasti, oletko ajokunnossa.
Tuotekoodi: T45684A2X
Esimerkkihinta: à 4,95 / 100 kpl

FLOWPACK KÄÄREESSÄ MENTOS

Mentos on 1950-luvulla Hollannissa syntynyt makeinen,
joka viestii luotettavuutta ja laatua.
Tuotekoodi: T28693A8X
Esimerkkihinta: à 0,22 / 3 000 kpl

rPET MIKROKUITULIINA PAHVIKOTELOSSA

rPET mikrokuituliina omalla painatuksella 
pahvikotelossa. Koko 15 x 15 cm. Saatavana 
myös koossa 15 x 18 cm.
Tuotekoodi: T24430C4X
Esimerkkihinta 15 x 15 cm: à 3,10 / 500 kpl
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IMPRESSION MUISTIKIRJA A5 XO

Ota tämä muistiinpanoväline mukaan työmat-
koille, asiakaskäynneille tai pidä työpöydällä aina 
valmiina. Muistikirjan sivujen reunat ovat mustat, 
kuten ovat kansi ja välimerkkinauhakin. 80 viivoi-
tettua sivua, koko A5.
Tuotekoodi: T43986A3X 
Esimerkkihinta: à 5,95 / 100 kpl

KORTTIKOTELO XO

Lähimaksu kännykällä. Musta XO-korttikotelo 
vakuuttaa selkeällä muotoilullaan. Kotelossa 
on tarra, joka kiinnittyy esimerkiksi puhelimesi 
takaosaan tai suojakuoreen. Olennaiset pysyvät 
yhdessä - siististi ja turvallisesti. Materiaali keino-
nahkaa. Tuotteen koko 57 x 92 mm.
Tuotekoodi: T43899A2X
Esimerkkihinta: à 3,95 / 200 kpl

VEGAANINEN NALLEKARKKIPUSSI 10 G

100 % vegaaninen ja 100 % makua. Maku aidoista 
marjoista ja hedelmistä. Maku: appelsiini, omena, 
mansikka, passiohedelmä, persikka ja mustaheruk-
ka. Säilyvyys 12kk. Hinta sis. 1-4 väripainatuksen.
Tuotekoodi: T28693W2P3X
Esimerkkihinta: à 0,80 / 500 kpl
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https://www.mastermark.fi/p/40398-muistikirja-impression-a5-musta-xo/
https://www.mastermark.fi/p/29540-korttikotelo-musta-xo/
https://www.mastermark.fi/p/42654-nallekarkki-vegaaninen-10g-w2p/
http://www.mastermark.fi


HEIJASTIN LED-VALOLLA HUOMIO

Suorakaiteen muotoisessa pehmoheijastimessa on LED-valo, joka pysyy päällä 
painettaessa. Kätevä papukaijakoukku mahdollistaa nopean kiinnityksen lauk-
kuun, reppuun, vetoketjun lenkkiin tms. Näe ja näy! CE-hyväksytty (EN 13356). 
Tuote on EY-mallisuojattu (RCD) 002714618-0002. Koko 60 x 45 mm.
Tuotekoodi: T6377A5VX
Esimerkkihinta: à 2,45 / 500 kpl 

 VANERINEN HIIRIMATTO
SAVING THE PLANET

Ekologinen ja tyylikäs hiirimatto tuo 
palan luontoa toimistopöydälle. Hiiri-
maton valmistamiseen ei ole käytetty 
kemikaaleja, vain 100% luonnollista 
puuta. Tuotteen lisäksi sen valmistus-
prosessi on ympäristöystävällinen. 
Kotimaista designia parhaimmillaan. 
Koko 200 x 200 mm.
Tuotekoodi: T47648A2
Esimerkkihinta: à 12,00 / 300 kpl
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https://www.mastermark.fi/p/#ordering=1&realm=1&search=T6377A5&view=grid
https://www.mastermark.fi/p/44132-hiirimatto-200-x-200-mm-saving-the-planet/
http://www.mastermark.fi


ANNA LAHJAKSI
VAPAUS VALITA

Kun et halua päättää toisen puolesta, valitse lahjakortti. Lahjakortti antaa saajalleen vapau-
den 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 viimeistellä sen omalla painatuksellasi ja henkilökohtaisella viestillä.

Käy tutustumassa lahjavalikoimiin kotisivuillamme.

SUMMER-LAHJAKORTIN
valikoimasta on helppo valita
sopiva kesälahja tai juhannuslahja, 
sillä sen laajaan valikoimaan
olemme keränneet moneen
makuun sopivia kesäisiä
tuotteita.

Tuotekoodi: T9721E0X
Summer-lahjakortin hinta:  
à 29 € + toimitusmaksu 10 € /lahja.

Lahja Sinulle

LUNASTUSKOODISI ON:

LUNASTETTAVA VIIMEISTÄÄN:

Toimitamme lahjan kolmen viikon kuluessa lunastuksesta. Toimitustapa Manner-
Suomeen Matkahuollon Lähellä-pakettina lähimpään Matkahuollon toimipisteeseen. 
Toimitukset vain Suomeen.

Lunasta DELUXE lahjakorttisi osoitteesta
www.mmlahjakortit.com 

Osoitteesta löydät ajankohtaisen lahjavalikoiman,
joista voit valita mieleisesi lahjan. 

Samalla voit tutustua tuotteisiin tarkemmin.

Ajankohtainen lahjavalikoima löytyy lahjakorttisivuilta
www.mmlahjakortit.com
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https://www.mastermark.fi/p/42768-lahjakortti-summer-29-10-eur-omalla-logolla/
http://www.mmlahjakortit.com
http://www.mmlahjakortit.com
http://www.mastermark.fi
http://www.mmlahjakortit.com
http://www.mmlahjakortit.com


PREMIUM-LAHJAKORTIN
valikoimasta löytyy virkistävän vaihtelevia tuotteita 
jokaiseen kotiin ja elämäntapaan. Anna lahjaksi 
henkilökunnallesi ja asiakkaillesi.

Tuotekoodi: T9721D8EX
Premium-lahjakortin hinta:
à 59 € + toimitusmaksu 10 € /lahja.

LIVING-LAHJAKORTIN
valikoimasta on helppo valita sopiva lahja, sillä sen 
laajaan valikoimaan olemme keränneet monenlai-
seen arkeen ja elämäntapaan sopivia laadukkaita 
tuotteita. 

Tuotekoodi: T9721D1EX
Living-lahjakortin hinta: 
à 39 € + toimitusmaksu 10 € /lahja.

DELUXE-LAHJAKORTIN
valikoima on täynnä laadukkaista materiaaleista 
valmistettuja tuotteita arkeen, kotiin ja juhlaan. 
Ilahduta asiakkaitasi ja työntekijöitäsi luksus-
tuotteilla.

Tuotekoodi: T9721D2EX
Deluxe-lahjakortin hinta:
à 100 € + toimitusmaksu 10 € /lahja.
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https://www.mastermark.fi/p/42768-lahjakortti-summer-29-10-eur-omalla-logolla/
https://www.mastermark.fi/p/42886-e-lahjakortti-living-39-10-eur-omalla-logolla/
https://www.mastermark.fi/p/42893-e-lahjakortti-premium-59-10-eur-omalla-logolla/
https://www.mastermark.fi/p/42894-e-lahjakortti-deluxe-100-10-eur-omalla-logolla/
http://www.mastermark.fi


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

Mastermark palvelee Sinua kaikkialla Suomessa.

Tutustu valikoimaan osoitteessa www.mastermark.fi

Soita 020 781 5555 tai lähetä sähköposti osoitteeseen
mastermark@mastermark.fi tai etunimi.sukunimi@mastermark.fi

Katso oman alueesi toimipisteen yhteystiedot osoitteesta:
www.mastermark.fi/yhteystiedot

Lahjat myös itselle osoitteessa
www.mastermarkgifts.fi. 

mailto:mastermark@mastermark.fi
http://www.mastermark.fi
mailto:mastermark@mastermark.fi
mailto:etunimi.sukunimi@mastermark.fi
http://www.mastermark.fi/yhteystiedot
http://www.mastermarkgifts.fi

