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Sauna
Suomessa on yli 3 miljoonaa saunaa. Suomalaiseen kulttuuriin on aina 
kuulunut sauna ja saunominen – pitkään kirjaimellisesti synnyimme saunaan. 
Saunomiseen liittyvät lahjat ovat taatusti pidettyjä ja käytännöllisiä.

KYLPYTAKKI
716

KIETAISUPYYHE
746

KYLPY-
JA KÄSIPYYHE
726 • 727

726 727

PELLAVAKAITA-/ 
LAUDELIINA
763L

PELLAVA- 
SAUNATYYNY
764L

https://www.skypro.fi/tuotteet/id/716-kaarna-kylpytakki/
https://www.skypro.fi/tuotteet/haku/id/746-kaarna-kietaisupyyhe/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/726-kaarna-kylpypyyhe/
https://www.skypro.fi/tuotteet/haku/id/727-kaarna-kasipyyhe/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/763l-laude-pellavakaita-laudeliina/
https://www.skypro.fi/tuotteet/haku/id/764l-laude-pellavatyyny/
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KIULU+KAUHA
KK90019+KK90002

ARKI PYYHKEET

Laadukkaat peruspyyhkeet
11:ssa eri värissä
30 X 50 CM 732
50 x 70 CM 730
70 x 140 CM 700
100 x 150 CM 7010

NYSTAD
METSÄKYLPY
N756
 
Täynnä tuoksuja ja elämyksiä 
suomalaisesta luonnosta!

HOITOAINE
SS1021

SHAMPOO
SS1019

LUONKOS

Luonkosin tuotteet ovat kotimaisia, laadukkaita, luon-
nollisia ja vastuullisia. Kaikki tuotteet valmistetaan käsin 
Naantalissa.

TURVESAIPPUA
JA SAUNATUOKSUT
EM1388 • EM2107

REBIRTH
LU1001

Rebirth öljypuhdistus 
- antioksidantteja ja 
kirkkautta normaalille, 
ikääntyvälle iholle.

Pehmeästi vaahtoavat ja hellävaraisesti pesevät 
Luonkos saippuat hellivät mieltäsi ja kehoasi. 
Ne sopivat niin käsien kuin koko vartalon pesuun.

SAIPPUAT

EM1388 EM2107

VITALITY
LU2004

Vitality kosteuttaa, 
hoitaa ja tasapainottaa 
vartalon ihoa tehden 
siitä ihanan pehmeän
ja kimmoisan.

LAHJAPAKKAUKSET
LU8006 metsä • LU8014 hellivä

INFINITY
LU1005

Infinity öljypuhdistus 
- koe metsäuutteen 
vaikutukset ihollasi! 
Atooppiselle, kuivalle 
ja vaativalle iholle. 
Ei lisättyä tuoksua. 

https://www.skypro.fi/tuotteet/tuotelista/701/5be9cc9a-d7f6-4a88-935a-e345f6a21abc/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/ss1021-sees-hoitoaine/
https://www.skypro.fi/tuotteet/haku/id/ss1019-sees-shampoo/
https://www.skypro.fi/tuotteet/haku/?sp=lu3004%2Blu3005%2Blu3008%2Blu3101
https://www.skypro.fi/tuotteet/tuotemerkki/luonkos-finland-oy-ltd/id/lu8006-luonkos-metsa-lahjapakkaus/
https://www.skypro.fi/tuotteet/haku/id/lu8014-luonkos-helliva-lahjapakkaus/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/em1388-emendo-turvesaippua/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/em2107-emendo-saunatuoksut/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/lu1001-luonkos-rebirth-oljypuhdistuskakku/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/lu1005-luonkos-infinity-oljypuhdistuskakku/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/lu2004-luonkos-vitality-vartalooljykakku/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/n756-nystad-metsakylpy/
https://www.skypro.fi/tuotteet/tuotemerkki/kolosauna/id/kk90019kk90002-kiulukauha/
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Ulkoilu
Kesäilma tuoksuu raikkaalta ja kutsuu ulkoilemaan. Katso päivän sää ja päätä 
lähdetkö laiturille onkimaan, metsäretkelle juustovoileipä eväänä tai ehkä 
veneretkelle saaristoon. Ulkoilma piristää ja virkistää. Ulkoilu on mukavaa, kun 
varusteet ovat kunnossa ja säähän sopivia.

CREW MIDLAYER TAKKI
HH30253 miesten • HH30317 naisten

Tämä takki on ollut vuodesta toiseen kestosuosikki. 
Urheilullinen takki fleecevuorella. Helly Tech® Pro-
tection kangasta. Vedenpitävä ja hengittävä.

HH30253 HH30317

SLX® 20
LITRAN PÄIVÄREPPU
QX520

Toimiva ja käytännöllinen päiväreppu. 20 litran päiväre-
pussa on pehmustetut, tukevat olkaimet ja säädettävät 
rinta- ja vyötäröhihnat joilla reppua on hyvä kantaa. 
Repussa tulee mukana taskuun pakattu sadesuoja.
Täydellinen aktiivisesti liikkuvalle!

Verkkovuorellinen, hupullinen crew takki. 
Miesten ja naisten takin mustat sävyt poik-
keavat hiukan toisistaan. Miesten ja naisten 
takki erottuvat helposti erivärisistä vetimistä. 
Vedenpitävä ja hengittävä.

HUPULLINEN CREW TAKKI
HH33875 miesten • HH33899 naisten

HH33875 HH33899

https://www.skypro.fi/tuotteet/id/hh30253-crew-midlayer-takki/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/hh33875-crew-hooded-takki/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/qx520-slx-20-litran-paivareppu/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/hh33899-naisten-crew-hooded-takki/
https://www.skypro.fi/tuotteet/haku/?sp=HH30317
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OVERSIZED
RECYCLED TAITEPIPO
B384R

Reilun kokoisessa pipossa on käytetty 
materiaalina kierrätettyä polyesteriä. 
Pipossa on muodikas leveä taite.

ORGANIC
PIPO TAITTEELLA
B45N

Miellyttävä, 100 % orgaanisesta 
puuvillasta valmistettu peruspipo 
taitteella.

ORGANIC PEHMEÄ LIPPIS
B64N

Tämä trendilippis on valmistettu 100 % 
OCS-sertifioidusta orgaanisesta puu-
villasta. Etupaneeli on vahvistamaton.

6-paneelinen matala lippis, joka on 
valmistettu 100 % OCS-sertifioidus-
ta orgaanisesta puuvillasta.

ORGANIC DAD LIPPIS
B652N

ERIDANUS RECYCLED BASEBALL-LIPPIS
91080

DRACO SNAPBACK LIPPIS
91071

Eridanus lippis on 100 % muovipulloista valmistet-
tua kierrätyspolyesteriä. Oranssi lakki sopii hyvin 
metsästäjille.

Dracossa on hiukan villaa mukana, joka antaa 
kankaalle kivan tekstuurin. Lipassa hopeanvärinen 
foliotarra.

OUTDOOR CAMPER LIPPIS
B659

Trendikäs lippis on vettähylkivä.
Lippis on valmistettu ripstop-nylonista.

HARBOUR 
RECYCLED PIPO
B383R

Matala, ribbineuloksinen pipo, 
jossa on käytetty kierrätettyä 
polyesteriä.

MERINO PIPO
B370

Ohut pipo sopii hyvin vaikka kypä-
rän alle. Merinovilla on hengittävää 
ja tarjoaa optimaallisen mukavuu-
den kaikissa olosuhteissa.

RECYCLED MINI 
FISHERMAN PIPO
B43R

Hyvin trendikäs, matala pipo, joka on 
valmistetty kierrätetystä polyesteristä.

GRUS 
PUUVILLATRIKOOPIPO
91097

Lyhyt, kaksinkertainen trikoopipo, joka 
soveltuu käytettäväksi myös kypärän 
alla.

https://www.skypro.fi/tuotteet/id/b652n-organic-dad-lippis/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/b659-outdoor-camper-lippis/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/91071-snapback-villaakryyli/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/91080-recycled-eridanus-baseball-lippis/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/b384r-oversized-pipo/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/b383r-harbour-beanie-pipo/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/b370-merino-pipo/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/b45n-orgaaninen-pipo-taitteella/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/b43r-recycled-mini-kalastajan-pipo/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/91097-grus-puuvillatrikoopipo/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/b64n-organic-pehmea-lippis/
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Authentic  -sarjan  uudet  värit
Juuri nyt kaikki rakastavat collegeita! Colleget toimi-
vat kotitoimistolla sekä vapaa-ajalla eikä mikään ole 
niin muodikasta kuin huppari ja collegehousut.

Russellin Authentic -sarja on vuodesta toiseen 
meidän myydyin collegemme. Käytännöllisyys sekä 
erittäin miellyttävä laatu yhdistettynä ajattomaan 
designiin.

BASIC TEE
T1000

SOF TEE
T8000 miesten • T8050 naisten

Basic Tee on yksi markkinoiden parhaista mainos-
paidoista ja sopii erinomaisesti painatukseen. Kan-
gas on esikutistettu ja valmistettu pitkäkuituisesta 
rengaskehrätystä puuvillasta, jonka ansiosta se on 
sileää ja pehmeää. Paino: 150 g/m².

Sof Tee on yksi markkinoiden parhaista paksuista 
T-paidoista ja se sopii myös työkäyttöön, sillä sen 
voi pestä 60 asteessa. Sileän pintansa ansiosta 
paita sopii erinomaisesti painatukseen ja brodee-
raukseen. Paino: 185 g/m².

HYBRID-STRETCH TAKKI
 T9113 naisten • T9110 miesten
 
Tämä siisti ja moderni 
Hybrid-Stretch -takki on ihanteel-
linen sekä työhön että ulkoiluun. 
Body-osan Dupont™-vanu pitää 
kehon lämpimänä ja joustavat pa-
neelit lisäävät liikkuvuutta. Takin 
joustavasta kankaasta tehdyissä 
hihoissa on fleecevuori.

T9113

T8000 T8050

T9110

J262M

J268M J265M J265F

https://www.skypro.fi/tuotteet/id/t9113-naisten-hybrid-stretch-takki/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/t1000-basic-tee/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/t8000-sof-tee/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/t8050-naisten-fashion-sof-tee/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/t8050-naisten-fashion-sof-tee/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/j268m-authentic-collegehousut/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/j265m-authentic-huppari/
https://www.skypro.fi/tuotteet/haku/id/j265f-naisten-authentic-huppari/
https://www.skypro.fi/tuotteet/haku/id/t9110-hybrid-stretch-takki/
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VALUEWEIGHT T-PAITA
10360
 
Markkinoiden eniten myyty T-paita Euroopassa. 
Tämä paita on erityisesti painajien suosikki. 
Paita on valmistettu 100 % puuvillasta.

VALUEWEIGHT T-PAITA
10360 miesten • 13720 naisten • 10330 lasten
 
Markkinoiden eniten myyty T-paita Euroopassa. 
Tämä paita on erityisesti painajien suosikki. 
Paita on valmistettu 100 % puuvillasta. Paino: 
White 160 g/m², värilliset 165 g/m².

COOL T-PAITA
JC001

Tämä tekninen T-paita on 
valmistettu ainutlaatuisesta 
Neoteric™- kankaasta, jonka 
ansiosta kosteus siirtyy iholta 
kankaaseen ja haihtuu nopeasti. 
Paita sopii erinomaisesti 
tiimikäyttöön, sillä siitä on omat 
mallinsa miehille, naisille ja 
lapsille. UV-suojattua polyesteriä.

ICONIC 150 T
14300 miesten • 14320 naisten
 
T-paita on jo vuosikymmeniä ollut paljon 
muutakin kuin vain pelkkä aluspaita. 
T-paidalla näytetään asennetta, sitä 
minkä joukoissa seisotaan. Erityisesti 
nyt tarvitaan yhteisöllisyyttä, asennetta 
ja sisua - näitä kaikkia voi näyttää 
esimerkiksi tällä ICONIC T-paidalla. 
Paino: White 145 g/m², värilliset 150 g/m².

14300 14320

103301372010360

https://www.skypro.fi/tuotteet/id/10360-valueweight-t-paita/
https://www.skypro.fi/tuotteet/haku/id/13720-naisten-valueweight-t-paita/
https://www.skypro.fi/tuotteet/haku/id/10330-lasten-valueweight-t-paita/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/14300-iconic-150-t/
https://www.skypro.fi/tuotteet/haku/id/14320-naisten-iconic-150-t/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/jc001-cool-t/
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VINTAGE

VINTAGE CANVAS REPPU
QD612

VINTAGE CANVAS HOLDALL
QD613

VINTAGE CANVAS MINI REPORTER
QD614

https://www.skypro.fi/tuotteet/id/qd613-canvas-kassi/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/qd612-canvas-reppu/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/qd614-vintage-mini-reporter-olkalaukku/
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Ranta
Lämmin vesi kutsuu luokseen. Rento päivä laiturinnokassa tai hiekkarannalla
lekotellen kuuluu ehdottomasti kesään. Rannalle ei välttämättä tarvita kuin 
pyyhe kassiin ja hattu päätä suojaamaan.

FAIRTRADE
DECK KASSI 20 L
W626

EARTHAWARE®
ORGAANINEN
MARINA KASSI
20 L
W850

NAUTICAL
KESÄPUSSI 13 L
W686

OVERSIZED CANVAS TOTE KASSI 37L
W696

EARTHAWARE® ORGAANINEN 
MARINA KASSI XL 30 L
W855

https://www.skypro.fi/tuotteet/id/w686-nautical-jumppapussi/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/w855-earthaware-orgaaninen-marina-kassi-xl-30-l/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/w696-oversized-canvas-tote-kassi-37l/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/w850-earthaware-orgaaninen-marina-kassi-20-l/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/w626-fairtrade-deck-kassi/
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RECYCLED
KYLMÄLAUKKUREPPU
BG287

RECYCLED LARGE
KYLMÄLAUKKU
BG290

RECYCLED MINI
KYLMÄLAUKKU
BG288

MAKE & TAKE VESIPULLO
BR148842+BR202445
 
Nauti tai vaikka valmista haudutettua 
vettä matkan varrella tällä Brabantia 
Make & Take -vesipullolla, jossa on sii-
vilä. Pulloon laitetut hedelmät pysyvät 
sisällä nokan alla olevan älykkään 
siivilän ansiosta.

MAKE & TAKE SALAATTIRASIA
BR206344+BR206382
 
1,3 litran Brabantia Make & Take 
-salaattikulholla salaatin ottaminen 
evääksi on helppoa ja hauskaa. Tässä 
laadukkaassa kulhossa on erillinen 
lokero täytteille ja säiliö salaatinkas-
tikkeelle, joka toimii myös tulppana.

DELICIOUS VARTALOÖLJYKAKKU
JA PRIMAL METSÄMIKROBIVOIDE
LU2001 delicious • LU4002 primal

Polku Hamam-pyyhkeessä on kaunis ja 
sileä pinta. Pyyhkeet ovat samalla peh-
meitä, kevyitä, imukykyisiä ja mahtuvat 
matkustaessakin pieneen tilaan. Ajat-
toman elegantti design tarjoaa myös 
uskomattoman monikäyttöisyyden, voit 
käyttää Polkua pyyhkeenä, torkkupeit-
tona tai vaikkapa rantamekkona.

POLKU HAMAM PYYHE
90 X 170 CM
769

Taivaallisen tuoksuinen Delicious kosteuttaa ja 
tasapainottaa vartalon ihoa. Vartaloöljykakku 
on kuin kiinteä vartalovoidepala - se sitoo kos-
teutta ihoon ja ravitsee ihoa. Delicious on 
suunniteltu normaalille ja kuivalle iholle. 

Primal balsami on koko perheen mo-
nikäyttöinen metsävoide esimerkiksi 
rohtuneille huulille, poskille, halkeile-
ville kynsinauhoille, kuiville käsille ja 
jaloille.

https://www.skypro.fi/tuotteet/id/br206344br206382-make-take-salaattikulho/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/769-polku-hamam-pyyhe-90-x-170-cm/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/br148842br202445-make-take-vesipullo-05l-siivilalla/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/bg287-recycled-kylmalaukkureppu/
https://www.skypro.fi/tuotteet/haku/id/bg290-recycled-large-kylmalaukku/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/bg288-recycled-mini-kylmalaukku/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/lu4002-luonkos-primal-metsamikrobivoide/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/lu2001-luonkos-delicious-vartalooljykakku/
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City
Kuuma asvaltti ja kukat tuoksuvat, kun kaupungin puistot, terassit ja maaui-
mala vetävät puoleensa lämpimänä kesäpäivänä. Lakki päähän, aurinkolasit 
nenälle ja kassi kainaloon ja kesäkaupungin kaikki mahdollisuudet ovat avoinna.

HIRVENNAHKAINEN 
CROSSBODY BAG
AA580+AA597+AA603

HIRVENNAHKAINEN 
CLUTCH-LOMPAKKO
AA682+AA699+AA221

Kotimaisesta hirvennahasta valmistettu 
olkalaukku on tyylikäs valinta jokapäiväiseen 
käyttöön. Säädettävän hihnan ansiosta laukkua 
voi kantaa usealla tyylillä.

Klassinen kotimaisesta hirvennahasta valmistettu
clutch-lompakko hurmaa pehmeydellään. Sisään mah-
tuu kätevästi puhelin, kortit ja käteistä

AURINKOLASIT 
BLUES EEBEN
AA163

KELLO
XO EEBEN
AA002

KELLO SIRIUS
VISAKOIVU
AA276

AURINKOLASIT 
BLUES RUUSUPUU
AA187

https://www.skypro.fi/tuotteet/id/aa580-hirvennahkainen-crossbodyolkalaukku/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/aa276-kello-sirius-visakoivu/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/aa002-kello-xo-eeben/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/aa163-aurinkolasit-blues-eeben/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/aa187-aurinkolasit-blues-ruusupuu/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/aa682aa699aa221-hirvennahkainen-clutch-lompakko/
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MATTE TOILETTILAUKKU
BG332

MATTE ROLL-TOP REPPU
BG335

MATTE VIIKONLOPPULAUKKU
BG338

MATTE

BG332

BG338BG335

BOUTIQUE

REPPU
BG768

OLKAHIHNA
BG765

PYÖREÄ 
AVAIMENPERÄ
BG745

WEEKENDER
BG760

SOFT 
OLKALAUKKU
BG759

DOKUMENTTI 
TASKU
BG769

PUSSI
BG751

CROSS BODY
BG758

Boutique-sarjan keinonahkaiset tuotteet kultaisine yk-
sityiskohtineen huokuvat luksusta. Kauniit ja tyylikkäät 
tuotteet ihastuttavat arjessa ja matkoilla.

Tyylikkäät mattapintaiset Matte-sarjan tuotteet on valmistettu 
100 % kierrätetystä polyesteristä. Matte-sarjan tuotteissa on 
hyvin hillitty ja minimalistinen muotoilu.

24

https://www.skypro.fi/tuotteet/id/bg335-matte-roll-top-reppu/
https://www.skypro.fi/tuotteet/haku/id/bg338-matte-viikonloppulaukku/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/bg769-boutique-documenttitasku/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/bg760-boutique-weekender/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/bg768-boutique-reppu/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/bg765-boutique-olkahihna/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/bg745-boutique-pyorea-avaimenpera/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/bg758-boutique-cross-body/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/bg751-boutique-pussi/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/bg759-boutique-soft-olkalaukku/
https://www.skypro.fi/tuotteet/haku/id/bg332-matte-toilettilaukku/
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CARDPROTECTOR 
LOMPAKKO
SEC 

MINIWALLET LOMPAKKO
SEM 

TWINWALLET LOMPAKKO
SET 

Hollannissa valmistettu laadukas lompak-
ko, jossa kortit nousevat viuhkamaisesti 
esiin. Alumiininen kuori estää korttien 
luvattoman RFID-skannauksen.

Twinwallet on kuin miniwallet mutta kahdella 
korttikotelolla. Lompakko-osuus on valmistet-
tu laadukkaasta nahasta ja korttikotelot ovat 
kestävää alumiinia, joka estää luvattoman 
RFID-skannauksen. 

Cardprotector on Secrid-sarjan kompaktein versio. 
Se säilöö tärkeimmät kortit ja sujahtaa huomaa-
mattomasti vaikka puvuntaskuun. Alumiininen 
kuori estää luvattoman RFID-skannauksen. 

KENSINGTON SHORTSIT
HH77580

Joustavat ja mukavat
shortsit moneen käyttöön.

ORGANIC BUCKET HATTU
B90N

RECYCLED  BUCKET HATTU
B84R

LUXURY STRETCH PIKEE
T1405 miesten • T145 naisten

Tyylikäs puuvilla-elastaanipikee 
jokapäiväiseen käyttöön. Jous-
tava materiaali takaa parhaan 
käyttömukavuuden ja istuvuu-
den. Tiheä minipikeekangas ja 
litteä Lycra®-kaulus tekevät 
paidasta ainutlaatuisen.

T1405 T145

https://www.skypro.fi/tuotteet/id/b84r-recycled-bucket-hattu/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/b90n-orgaaninen-bucket-hattu/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/sec-secrid-cardprotector-lompakko/
https://www.skypro.fi/tuotteet/tuotemerkki/secrid/id/set-secrid-twinwallet-lompakko/
https://www.skypro.fi/tuotteet/tuotemerkki/secrid/id/sem-secrid-miniwallet-lompakko/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/t1405-luxury-stretch-pikee/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/hh77580-kensington-shortsit/
https://www.skypro.fi/tuotteet/haku/id/t145-naisten-luxury-stretch-pikee/
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Kesäkeittiö
Kesä - mikä ihana syy nautiskeluun! Kesällä saa ottaa rennosti myös keittiös-
sä. Kiva tapa rentoutua kesällä on kokkailla herkkuruokaa läheisten kanssa. 
Kesäisestä kattauksesta tulee houkutteleva kauniilla tarjoiluastioilla.

ESSU TASKULLA
PR154

Tässä suosikkiessussa voit valmistaa 
pasta bolognesen kotona tai 5 ruokalajin 
menun ravintolassa: essu toimii tilantees-
sa kuin tilanteessa! Essussa on iso etutas-
ku, jossa erillinen kynätasku, ja runsaasti 
värivaihtoehtoja, joista valita.

DISTRICT VAHAPINTAINEN ESSU
PR134

Rento farkkuessu on vettähylkivä va-
hapinnoitteensa ansiosta. Essussa on 
kontrastiväriset solmimisnauhat sekä nis-
kanauha, joka kiinnittyy farkkuhaalareista 
tutuin soljin.

BARLEY SUSTAINABLE ESSU
PR121

Essu on valmistettu kierrätetystä polyes-
teristä ja kestävän kehityksen puuvillas-
ta. Vetoketjullinen etutasku ja kontras-
titikkaukset tuovat ilmettä essulle, jossa 
on myös kaksi sivutaskua ja säädettävä 
niskanauha.

UKKO ROIHU HALSTERI
U21002 

Ukko Roihu on yhdistelmä 
maskuliinista jaloterästä ja 
minimalistista suomalaista 
suunnittelua ja käsityötä.
Sen kaikki työstövaiheet 
tehdään Pohjanmaalla 
yhteystyössä paikallisten 
käsityötaitajien ammattitaitoa 
kunnioittaen.

SAIPPUAA ANNOSTELEVA TISKIHARJA
BR302626 • BR302640
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https://www.skypro.fi/tuotteet/id/pr154-essu-taskulla/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/u21002-ukko-roihu-halsteri/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/br302626br302640-saippuaa-annosteleva-tiskiharja/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/pr134-district-vahapintainen-essu/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/pr121-barley-sustainable-essu/


Ideoita Sinulle Ideoita Sinulle

30 31Lisätietoja tuotteista ja ajankohtaiset hinnat löydät klikkaamalla ostoskori kuvaketta

KALLARY

Kallary-kuosissa voi nähdä yhdistelmän intohi-
moa, ihmisyyttä ja eksistenssin voimaa. Kallary 
on sekä mielenkiintoa herättävä lumoava sisus-
tuselementti että kaunis taideteos.

ONNELLISUUDEN POLULLA
JOTA0004ONN tarjotin • JO835ONN keittiöpyyhe
JO840ONN tarjotin/leipälautanan • JO836ONN sieniliina

Satumainen polku johdattaa matkalle ihmemaahan, jon-
ka horisontissa siintää häikäisevän kaunis valo. Onnelli-
suuden polulla -sarja sopii nimensäkin puolesta lahjaksi.

HURMA
TARJOTIN, KEITTIÖPYYHE 
JA SERVETTI
JRTA0004 tarjotin • JR842 keittiöpyyhe 
• JRD001 servetti

Upea Hurma-kuosi on moninkertaisesti 
palkitun muotitaiteilija Jukka Rintalan 
käsialaa. Hurma-sarjalla teet upean 
kattauksen. Saatavilla kotimainen tarjotin, 
keittiöpyyhe sekä servetit.

VIOLA
TARJOTIN, KEITTIÖPYYHE 
JA SERVETTI
JRTA0005 tarjotin • JR839 keittiöpyyhe 
• JRD001servetti

Herkkä ja kaunis Viola-kuosi ihastuttaa 
hempeydellään. Sarjaan kuuluu Suomessa 
valmistettu koivuviiluinen tarjotin, 
keittiöpyyhe sekä servetit.

BOLERO
TARJOILU-/LEIKKUULAUTA,
TARJOTIN JA KEITTIÖPYYHE
JR838 tarjoilu/leikkuulauta • JR844 tarjotin • 
JR845 keittiöpyyhe

Jukka Rintalan Bolero-teos on syn-
tynyt vuonna 2006 Maurice Ravelin 
Bolero-sävellyksen innoittamana. Teos 
kuvaa rakennuksien ja porttien kuoseja. 

NIITTY
LEIKKUULAUTA, TARJOTIN/LEIPÄ-
LAUTANEN JA KEITTIÖPYYHE
JR843 leikkuulauta • JRTA0003 tarjotin/leipälauta-
nen • JR840 keittiöpyyhe

Värikäs, valloittava Niitty-kuosi hurmaa 
väriloistollaan. Luonto on aina ollut Jukka 
Rintalalle vahva innoituksen lähde. Vahva 
viiva ja siveltimen veto ja toisaalla kepeä 
ja herkkä käden jälki ovat tunnosomaisia 
piirteitä Rintalan taiteessa. 

JA MINÄ OLEN VILJAA
LEIKKUULAUTA JA KEITTIÖPYYHE
JO837JAM leikkuulauta • JO835JAM keittiöpyyhe

Inspiraationsa Juice Leskisen Syksyn sävelestä 
saanut Ja minä olen viljaa -teos kuvastaa sitä 
kuinka me kaikki olemme kuin viljaa: joskus 
maan kultaa ja toisinaan kypsää kuin talteen 
korjattava sato.

TASTY + YLEISVEITSI
BR120947

JOTA0004ONN JO835ONN JO840ONN JO836ONN

JRTA0005

JR838

JR844

JR845

JR843

JO837JAM

JO835JAM

JRTA0003

JR840

JRTA0004

JR842

JR839

JRD001

JRD001

https://www.skypro.fi/tuotteet/id/jota0004onn-onnellisuuden-polulla-tarjotin/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/jo837jam-ja-mina-olen-viljaa-leikkuulauta/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/jo835jam-ja-mina-olen-viljaa-keittiopyyhe/
https://www.skypro.fi/tuotteet/haku/?sp=kallary
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/jo835onn-onnellisuuden-polulla-keittiopyyhe/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/jo840onn-onnellisuuden-polulla-tarjotinleipalautanen/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/jo836onn-onnellisuuden-polulla-sieniliina/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/jr838-bolero-tarjoilu-leikkuulauta/
https://www.skypro.fi/tuotteet/haku/id/jr844-bolero-tarjotin/
https://www.skypro.fi/tuotteet/haku/id/jr845-bolero-keittiopyyhe/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/jr843-niitty-leikkuulauta/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/jrta0005-viola-tarjotin/
https://www.skypro.fi/tuotteet/haku/id/jr839-viola-keittiopyyhe/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/jrd001-jukka-rintala-servetti-24-x-24-cm/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/jrta0004-hurma-tarjotin/
https://www.skypro.fi/tuotteet/haku/id/jr842-hurma-keittiopyyhe/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/jrd001-jukka-rintala-servetti-24-x-24-cm/
https://www.skypro.fi/tuotteet/haku/id/jrta0003-niitty-tarjotinleipalautanen/
https://www.skypro.fi/tuotteet/haku/id/jr840-niitty-keittiopyyhe/
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BOAT SALAATTIKULHO JA OTTIMET
PH131010

Kaunis musta alumiininen veneen muotoinen 
kulho salaatille ja airon näköiset akaasiapui-
set salaattiottimet. Pakattu siistiin pahvipak-
kaukseen. Täydellinen kesälahja.

GARRY PIHVIVEITSET 4 KPL
PH353002

Ajaton muotoilu yhdistettynä eleganttiin ulkonäköön! Nel-
jä tyylikkäästi kaarevaa erittäin terävää veistä inspiroivat 
erilaisilla ruskean ja mustanruskean eebenpuun, punaruskean 
ruusupuun ja vaalean oliivipuun kahvoilla. Täydellinen lahja 
lihan ystäville.

BRICK BBQ GRILLISETTI
PH353014

Korkealaatuinen 3-osainen grillisetti intohi-
moiselle grillaajalle. Toimitetaan tyylikkäässä 
mustassa puisessa lahjarasiassa.

BRICK
SALAATTIOTTIMET
PH353015

Salaattiottimet harjattua 
ruostumatonta terästä 
pähkinäpuisin yksityiskoh-
din tyylikkäässä puisessa 
lahjarasiassa.

SIGNORA
PIZZALEIKKURI
PH353016

Astetta hienompi pizzaleikku-
ri akaasiapuisella varrella ja 
terävällä leikkurilla ruostumat-
tomasta teräksestä. Toimite-
taan tyylikkäässä mustassa 
lahjarasiassa. Pizzanystävän 
unelmalahja.

https://www.skypro.fi/tuotteet/id/ph131010-boat-salaattikulho-ja-ottimet/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/ph353002-garry-pihviveitset-4kpl/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/ph353016-signora-pizzaleikkuri/
https://www.skypro.fi/tuotteet/id/ph353015-brick-salaattiottimet/
https://www.skypro.fi/tuotteet/haku/?sp=PH353014

	Button 1: 


