
Active Hoody Unisex
(suora malli)

Lankavärjätty huppari, jossa 
täyspitkä vetoketju sävy sävyyn, 
kaksi vetoketjullista etutaskua ja 

vetoketjullinen hihatasku. 
Kiristysnauhalla varustettu huppu, 
vahvistettu niskasauma ja resori 

hihansuissa. Unisex hupparissa on 
resori helmassa.

34,72 €/kpl sis.Alv 24%
Tarkistathan oikean koon oheisesta 

mittataulukosta.

Active hoody Unisex XS S M L XL XXL 3XL
Niskasta helmaan 66 69 72 75 78 81 84

Tuotteen reunasta reunaan hihojen 
alapuolelta 46 50 54 59 64 69 75



Active Hoody Ladies
(tyköistuva)

Lankavärjätty huppari, jossa 
täyspitkä vetoketju sävy sävyyn, 
kaksi vetoketjullista etutaskua ja 

vetoketjullinen hihatasku. 
Kiristysnauhalla varustettu huppu, 
vahvistettu niskasauma ja resori 

hihansuissa. 
34,72 €/kpl sis.Alv 24%

Tarkistathan oikean koon oheisesta 
mittataulukosta.

Active hoody FZ Ladies XS S M L XL XXL
Niskasta helmaan 59 61 63 66 69 73

Tuotteen reunasta reunaan hihojen 
alapuolelta

44 47 50 55 60 65



Termospullo Titaani
Pidä juomasi kuumana 12 tuntia tai 
kylmänä 48 tuntia tyhjiöeristetyssä 
pullossa. Valmistettu 18/8-luokan 

ruostumattomasta teräksestä, 
tyhjiöeristys ja kuparipinnoitettu 

sisäseinämä. Juoma pysyy kuumana tai 
jääkylmänä tarpeesta riippuen.

Tilavuus 500ml.
18,60 €/kpl sis.Alv 24%



Tyylikäs juomapullo SuPer laser 
kaiverruksella. Pulloa on kätevä kantaa 

trendikkäästä silikonilenkistä ja voit 
vaikka ripustaa sen siitä roikkumaan 

kuntopyörän tankoon. Konepestävä (ei 
korkki). Valmistettu Tritan-muovista, 
joka ei sisällä vaarallisia BPA-aineita. 

Koko 570 ml. 

8,56 €/kpl sis.Alv 24%



Pitkä elastaani puuvillapipo.
Super logo painatus .

8,56 €/kpl sis.Alv 24%



Take away termosmuki. 
Super logopainatus. Tuplaseinäinen 
eristetty muki, kapasiteetti 350 ml. 
Sisältää Biomaster antimikrobista 

teknologiaa, joka estää haitallisten 
mikro-organismien kasvua pinnalla. 
Ominaisuus kestää tuotteen eliniän, 

eikä vaikuta kierrätettävyyteen. 
Valmistusmaa Iso-Britannia. Pakattu 

kompostoituvaan pussiin. 99% PP Muovi 
ja 1% Antibacterial additive.

8,56 €/kpl sis.Alv 24%



Super rintanappi Ammattiosaston 
numerolla. 1 pussi sis. 50 kpl 

rintanappeja.

62,00 €/1 pussi sis.Alv 24%



SuPer sateenvarjo 21 ”.
Laadukas kolmeen osaan taittuva 

täysautomaatti myrskysateenvarjo. 
190 t pongee kangas, fibreglass ruoteet, 
kromatut ruoteen päät. Kumipintainen 

kahva. Saman sävyinen suojapussi.
Valkoinen SuPer logo yhdessä lohkossa. 

Automaattinen suljenta
18,60 €/kpl sis.Alv 24%



Super Reppu
Yhdistelmä retki- ja päiväreppua, jossa on värillinen 

ulkosivu, kuminauha ja heijastavat tehosteet 
etupaneelissa. Kaksi ulkoista verkkotaskua 

vesipulloille, etulokero, joka on jaettu useisiin 
pieniin osiin, koukku, joka helpottaa säilytystä, ja 

12”:n tabletin suojatasku. Repussa on pehmustettu 
vahvistettu kahva ja mukava pehmustettu selkä. 
Päälokeron sisällä oleva pehmustettu suojatasku 

sopii 15,6”:n kannettavalle. 300DPolyester, 
600DPolyester.

Koko: 33x20x47 cm.
34,72 €/kpl Alv 24%



Pestävä kangaskasvomaski 
2-kerros polycotton maski mustilla 

elastisilla reunoilla ja nauhoilla.
Tämä tuote täyttää REACH standardin ja 

on myös testattu ennen käyttöä ja 10 
pesukerran (60◦) jälkeen täyttävän 

EN13274-7 ( aerosolien suodattavuus) ja 
ISO7237 (kankaiden ilmanläpäisevyyden) 

standardit.
3,60 €/kpl sis.Alv 24%



SuPer putkihuivi
Polyesteri putkihuivi SuPer logolla.

4,96 €/kpl sis.Alv 24%



KÄNNYKKÄPUSSI XL
• Materiaali: 600D-polyesteriä

• Koko: 10 x 16 x 2 cm
• Irrotettava ja säädettävä kaulanyöri

• Vyölenkki ja -koukku
• Sopii useimmille älypuhelimille

• Vetoketjullinen tasku
• Rip-Strip™-tarrakiinnitys

.
8,56 €/kpl sis.Alv 24%



POPSOCKETS
PopSocketsin avulla saat varman otteen 
laitteestasi puhuessasi, kuvatessasi tai 

videoidessasi. Se toimii jalustana niin pysty-
kuin vaakasuunnassakin ja voit kiertää 

nappikuulokkeidesi johdon PopSocketsin
ympärille, jotta vältyt johdon sotkeentumiselta. 

Kun PopSocket ei ole käytössä, painat sen 
kätevästi alas, jottei se vie tilaa. Alas painettuna 

se on yhteensopiva PopClip autopidikkeen 
kanssa. Autopidikkeen voi asentaa ajoneuvon 

kojelautaan, ja puhelin kiinnittyy siihen 
varmasti PopSocketsilla.

.
8,56 €/kpl sis.Alv 24%
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