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Korut ja kellot
© MASTERMARK 2022

Lumoava Pihla korvakorut

Lumoava Pihla riipus

Lumoava Pihla rintaneula

Pihlan tappikorvakorut ovat sirot myös
arkikäyttöön. Kaikki Lumoavan korut
valmistetaan Suomessa.

Pihlan näyttävä riipus on sarjan ikonisin
koru, ja monen ensikosketus
Lumoavan maailmaan.

Pihlan rintaneula on näyttävä koru, jolla
muutat ilmettäsi nopeasti. Pihla -sarjan
on suunnitellut Eelis Aleksi.

à

6445 EUR

à

14880 EUR
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à

15875 EUR

Lumoava Nefer hopeariipus

Lumoava Nefer korvakorut

Nefer-sarjan pienempi riipus on ihastuttava koru,
josta voi helposti tulla luottokoru jokaiseen päivään.
Ketjun pituus säädettävissä 45/50 cm.

Nefer-korvakorut sopivat tyylikkyytensä ansiosta
hienosti juhliin, mutta monelle ne ovat myös arjen
luottokorut. Korvakorujen koko on 8 x 30 mm.

à

98EUR

à
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8930 EUR

Lumoava Aarni solmionpidin

Lumoava Aarni kalvosinnapit

Aarni-solmioneula on sopivan hillitty, mutta
kuitenkin persoonallinen, joten sitä voi käyttää
mainiosti minkä ikäinen tahansa.

Aarni-kalvosinnapit sopivat juhlavampiin tilaisuuksiin
kuin vaikkapa tyylikkääseen työpukeutumiseen.

à

11905 EUR

à
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11905 EUR

Citizen ladies Eco-Drive

Citizen Elegant Eco-Drive

Citizen Eco-Drive

Citizen EM0504-81A Eco-Drive- kello
toimii valon voimalla ja lataa käyntivirtaa titaani-litium-ioni-akkuun.

Hopeanvärisen Citizen EO1180-82A
Eco-Drive Elegant -kellon kellotaulua
kiertävät kirkkaat zirkonia korukivet.

Citizen Eco-Drive EM0813-86Y kellon
rannekkeena on punakullanvärinen
ruostumaton mesh-teräsranneke.

à

16050 EUR

à

177EUR
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à

266EUR

Citizen Super Titanium Eco-Drive

Citizen Super Titanium Automatic

Citizen Men Eco-Drive

Painoa Citizen BM7360-82E -kellolla on
89 grammaa. Tyylikästä mustaa kellotaulua suojaa safiirilasi.

Citizen NH9120-11E kellon runko on valmistettu Super Titaniumista, joka on 5%
kertaa kovempaa kuin normaali titaani.

Citizen AW1231-58E -kellossa on hopeanvärinen runko ja ranneke sekä musta
kellotaulu. Mallissa on myös päivyri.

à

32860 EUR

à

439EUR
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à

18850 EUR

Victorinox Maverick rannekello

Aarni Aurora rannekello

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

Siroa ja eleganttia arvokkuutta. Aarni Aurora on klassista designia
arvostavan naisen valinta. Kultaiset yksityiskohdat ja valkoinen
kellotaulu täydentyvät visakoivuisella kehyksellä.
Hirvennahasta valmistettu ranneke.

à

585EUR

à
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12090 EUR

Aarni Blues Grey Tech aurinkolasit

Aarni Blues Ruusupuu aurinkolasit

Ajaton klassikko nyt puisena versiona Blues Brothersinkin
loistavaksi toteamasta designista. Näillä laseilla operoit
asiaankuuluvalla tyylikkyydellä niin kesän
juhlissa, kuin veneen kannellakin.

Kehykset ovat valmistettu ristiinliimatuista ruusupuuviiluista,
jotka muodostavat erinomaisen kestävän ja kevyen rakenteen.
Tumman harmailla linsseillä varustettuna tämä malli
sopii erinomaisesti joka tilanteeseen.

à

8870 EUR

à
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8870 EUR

Koti ja sisustus
© MASTERMARK 2022

Pinta tarjoiluvati, pieni
Lumoava Pinta -tarjoiluvati toistaa
suomalaisen järven tyyntä pintaa. Koko
287 x 287 mm. Suunnittelija Eelis Aleksi.
à

72EUR

Pinta tarjoiluvati, iso
Lumoava Pinta -tarjoiluvati toistaa
suomalaisen järven tyyntä pintaa. Koko
377 x 377 mm. Suunnittelija Eelis Aleksi.
à

© MASTERMARK 2022

104EUR

Lumoava Säihke kynttilälyhty

Tapio House lyhty

Tapio Marja Double kynttilänjalka

Säihke on tyylikkään ajaton kynttilälyhty, jota voit käyttää ympäri vuoden.
Koko 80 x 95 mm.

House-lyhty on upea sisustuselementti, joka sopii tyylikkään yksinkertaisuutensa vuoksi jokaiseen kotiin.
Koko 20 x 19 x 34 cm

Kätevä sekä käytännöllinen kynttilänjalka, joka toimii samalla myös
tuikkuna. Suomalaista designia.

à

64EUR

à

2495 EUR
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à

21EUR

Tapio Marja Double kynttilänjalka

Eva Solo valaisin, tammi

Yamazaki Rin seinäkello

Kätevä sekä käytännöllinen kynttilänjalka, joka toimii samalla myös
tuikkuna. Suomalaista designia.

Eva Solon pöytävalaisin on johdoton,
joten sen voi ottaa mukaan tunnelmanluojaksi myös parvekkeelle
tai terassille.

Yksinkertaisuudessaan elegantissa
Rin-seinäkellossa on mattamaalattu
teräskehys ja saarnipuinen vaneritausta.

à

21EUR

à

195

EUR
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à

49EUR

Elvang Horizon villahuopa
Alpakkavillan kuidut ovat pehmeitä, kestäviä
ja tuottavat enemmän lämmöneristettä
kuin mikään muu luonnonkuitu.
Koko 130 x 200 cm
à

99EUR

Iittala Aalto maljakko

Tapio Bucket huopakassi

Maljakko on loistava esimerkki
hyvästä pohjoismaisesta suunnittelusta.
Koko 12 x 15,3 cm

Kierrätysmuovista neulaamalla valmistettu
huopakassi on joka kodin henkeen sopiva
sisustuselementti, joka toimii arjen apuna.

à

7984 EUR

9

à 95 EUR
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Block-valaisin

Harman Kardon Aura Studio 3
Aura Studio 3 -kaiutin tuottaa
poikkeuksellisen 360° äänen. Sen avulla
voi nauttia dynaamisemmasta äänestä
tehokkaan subwooferin ansiosta.
à

Block-valaisinon yksi Design House Stockholmin
suosituimmista tuotteista, ja se on esillä
muun muassa New Yorkin modernin taiteen
museossa MoMAssa.
à

112EUR

239EUR

Tapio Maljakko Kukalle
Maljakko on suunniteltu korostamaan
siinä pidettävien kukkien parhaita puolia
muodollaan ja skandinaavisella
minimalismillaan.
à

© MASTERMARK 2022

65EUR

EcoFurn tuoli, mänty
Ekotuoli on pohjolan luonnossa kasvanut ainutlaatuisen mukava lepotuoli. Puusta sekä
juutti- ja hamppunarusta valmistettu tuoli
asettaa ympäristön etusijalle.
à

119EUR

Arzie sisustustakka
Arzie sisustustakka on suomalaista designia ja
se sopii käytettäväksi sisällä. Sopii upeasti sekä
juhlaillallisille että rauhallisiin koti-iltoihin.
© MASTERMARK 2022

à

39EUR

Tuisku vanerivati, koivu
Tuisku-vati on vaikuttava - siinä yhdistyy
yllätyksellisesti luonnollinen aaltoilu ja
kurinalainen neliömäinen muoto.
à

5995 EUR
Artek E60 jakkara, koivu
Nelijalkainen Aalto-jakkara on
nerokkaan kaunis tuote, jonka
yksinkertainen muoto ei
vanhene koskaan.
à

179EUR

© MASTERMARK 2022

Iittala Lantern
valaisin
Lasin läpi kajastava kynttilän valo luo
ympärilleen rauhallista tunnelmaa,
mutta veistoksellinen Lantern on
näyttävä sisustusesine myös
ilman kynttilää.
à

Iittala Nappula kynttilänjalka
Iittala Ruukku 320 x 190 mm
Monikäyttöinen ruukku sopii kukille ja kasveille.
Inspiroi kokoamaan viherasetelmia, joilla
tuot sisätilaan luonnon vehreyttä.
à

6995 EUR

Kynttilänjalat ovat näyttävä pöytäkoriste yksin
tai ryhmäksi koottuna. Kynttilöiden lämpimästi
kajastava valo luo rauhallisen tunnelman
kaikkiin sisustuksiin.
à

6995 EUR

© MASTERMARK 2022

22495 EUR

Iittala Leimu 380 x 250 mm
Käsityönä valmistetun Leimu-valaisimen
pehmeä ja ilmeikäs valo toimii
kauniina sisustuselementtinä.
à

402

00 EUR

Iittala Aalto tarjoilualusta
Aalto-tarjoilualusta on kaunis sisustusesine,
joka soveltuu myös tarjottimeksi, leikkuualustaksi tai pikkupurtavan ja kuivien
ruokien tarjoiluun.
à

71

95 EUR
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Iittala Oiva Toikka huopa
Oiva Toikka -kokoelman leikkisä kamelinruskea
Gepardi-kuosi on saanut innoituksensa Toikan
piirroksista. 80% villaa, 20 % polyamidia.
à

15995 EUR

Iittala Taika pussilakanasetti

Joutsen Syli untuvasetti

Taika vuodevaatteet on valmistettu korkealaatuisesta
100 % puuvillasta ja tyylikäs harmaa väri tuo rauhallista
tunnelmaa mihin tahansa sisustukseen.

Setti sisältää kaksi Syli keskilämmintä
untuvapeittoa ja kaksi Syli pehmeää
ja keskikorkeaa untuvatyynyä.

XXEUR
à
6395 EUR

XXEUR
à
58800 EUR
à

à

© MASTERMARK 2022

Kattaus ja keittiö
© MASTERMARK 2022

Eva Solo jääkaappikarahvi
Marimekko Sukat Makkaralla lasit
Sukat Makkaralla -juomalasien ideana
on tuoda hauskalla olemuksellaan iloa
jokaiseen ruokailuhetkeen.
à

2581 EUR

Ruostumattomasta teräksestä ja lasista
valmistettu funktionaalinen kaunotar sujahtaa
jääkaapin oveen. Juomaan on helppo lisätä
hedelmiä tai jäitä karahvin
leveästä suuaukosta.
à

3988 EUR

Marimekko Sukat Makkaralla kannu
Suupuhalletusta lasista valmistettu
kannu on Anu Penttisen
suunnittelema.
à

© MASTERMARK 2022

4758 EUR

Eva Solo Nordic Kitchen
tarjoilualusta
Eva Solon upea tarjotin henkii
pohjoismaalaista muotoilua mattamustan muovin ja lämminsävyisen
tammen yhdistelmänä.
à

Eva Solo Nordic Kitchen
termoskannu
Eva Solon termoskannu pitää juoman
lämpimänä tai kylmänä pidempään eristävän
rakenteensa ansiosta.
à

7980 EUR

7185 EUR

Greenfin salaattivati ja -ottimet
Setissä on airoista inspiraationsa saaneet
kotimaiset salaattiottimet sekä tarjoiluvati
salaatille, hedelmille ja herkuille.
à

© MASTERMARK 2022

3590 EUR

Marimekko Unikko keittiösetti

Tapio Ruis tarjoilualusta

Marimekko-settiin sisältyy polyesteritäytteinen patalappu ja uunikinnas sekä puuvillainen Unikkoesiliina.

Ruis-tarjoilualustan väritys ja muoto henkivät
ajatonta suomalaisuutta ja perinteikästä tapaa
kuivattaa ruisleipää orrella.

à

5565 EUR

à

© MASTERMARK 2022

3995 EUR

Pellavaa keittiöön
Tyylikäs pellavainen ja ekologinen setti kauniilla Mainio Sarastus-kuosilla. Sis. patakintaan, patalapun sekä keittiöpyyhkeen.
à

3195 EUR

Tarjoiluvati Ultima Thule

Kuohuviinilasisetti 4 kpl

Ultima Thule -klassikkolasistossa on
pyöristetty pohja, ja lasin kolme jalkaa
näyttävät sulavalta jäältä. Lasisto tuo
sisustukseen arktisen luonnon sävyjä.
Kirkas Ultima Thule -malja on näyttävä
tarjoiluastia hedelmille ja jälkiruoille.
Arvostettu lahja.

Ultima Thule -sarja tuo sisustukseen sävyjä
arktisesta luonnosta. Suomalaisessa lasistossa taidelasin vaativa valmistustekniikka yhdistyy funktionaalisuuteen. Lasistosta tuli kansainvälinen klassikko, kun Finnair alkoi käyttää
laseja ensimmäisessä luokassa. 18 cl Ultima
Thule -kuohuviinilasi sopii samppanjalle, kuohuviinille ja siiderille. Pakkauksessa 4 kpl.

à

95EUR

© MASTERMARK 2022

à

6295 EUR

Swiss Diamond XD paistinpannu
Swiss Diamond XD paistinpannu tasaisesti ja
tehokkaasti lämpenevällä, paksulla valualumiinirungolla sekä erittäin kestävällä ja lämpöä johtavalla XD-timanttipinnoitteella.
à

110EUR

Marimekko Räsymatto pannulappu

Victorinox Swiss Classic setti

Siirtolapuutarhaelämän innoittama Räsymatto liittyy ajankohtaiseen aihepiiriin, ekologisuuteen ja käsillä tekemisen iloon.
Koko 21,5 x 21,5 cm.

Setti sisältää monikäyttöiset sakset, kuorijan, sahalaitaisen tomaattiveitsen ja upean
Santoku-keittiöveitsen.

à

à

9

68 EUR
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69EUR

Tapio x Victorinox
leikkuulauta ja veitsi
Koivusta valmistettu leikkuulauta ja
Victorinoxin huippulaadukas Santoku-veitsi.
Leikkuulaudassa on kätevä veitsisyvennys.
à

Winter Selection
lakritsilaatikko
Anna lahjaksi talven makuja. Winter Selection
Box on täynnä toistaan herkullisempia erikoismakuja, jotka sopivat täydellisesti mihin
aikaan vain nautiskeltaviksi.
à

Eva Solo pizzakivi
Pizzakiven avulla valmistuvat rapeat pizzat,
mutta se sopii erinomaisesti myös
leivonnaisien paistamiseen.
à

3988 EUR

2495 EUR
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65EUR

Iittala Artik aterinsetti 24 kpl
Elegant on tyylikäs aterinsarja Iittalalta ja suunnittelun takana on Laura Partanen. Sarja on sivistynyt
ja sen kauniit muodot luovat tyylikkään vaikutelman,
jonka ansiosta sarja sopii jokaiseen tilaisuuteen.

àà

XX EUR
EUR
XXX
25595

Sarpaneva valurautapannu

Iittala Piano salaattiottimet

Suomalaista, selkeälinjaista muotoilua edustava
Sarpanevan käytännöllinen ja jykevä valurautapata
irrotettavalla puukahvalla. Tässä padassa ruoka
kypsyy hitaasti ja tasaisesti liedellä tai uunissa.

Piano-salaattiottimissa on sarjalle ominainen kapea
kaula ja levenevä varsi. Tarjoilulusikan ja -haarukan
kiillotettu ruostumaton teräsosa yhdistyy
näyttävään puiseen varteen.

à

149EUR

© MASTERMARK 2022

àà

XX EUR
EUR
XX
7895

Eva Solo HeatUp
terassilämmitin
Eva Solon elektroninen terassilämmitin luo
väreilevää lämpöä terassille. Lämpö ei katoa
ilmaan, vaan pitää pöydän ympärillä istuvat
lämpiminä, jalkoja myöten.
à

Eva Solo
FireCylinder ulkotakka
Moderni muotoilu ja kiinnostava materiaali
tekevät FireCylinder -ulkotakasta kotipihan
katseenvangitsijan, jonka liekkien ääreen on
mukava kerääntyä tunnelmoimaan
kesäillan viiletessä.
à

39915 EUR

Eva Solo pöytägrilli
Pöytägrilli soveltuu mainiosti vaikkapa pienen
seurueen tapas-iltoihin ja kätevän kantokahvan ansiosta se on helppo ottaa mukaan myös
puistoon tai rantapiknikille.
à

23948 EUR

© MASTERMARK 2022

39915 EUR

Victorinox Swiss Modern
veitsitukki

Eva Solo terassigrilli

Kuusiosainen Victorinoxin tyylikäs
musta veitsitukki. Sisältää viisi veistä
ja haarukan. Kaikissa veitsissä on ruostumattomat, kulutusta kestävät terät
sekä synteettiset kahvat.

Tilava, riittävän korkea kansi mahdollistaa kookkaampienkin
raaka-aineiden, kuten kokonaisen kanan, grillaamisen.
Lämpötilaa on helppo tarkkailla grillin vasemmassa
päädyssä sijaitsevasta lämpömittarista.
à

à

64515 EUR
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279EUR

Sauna ja kylpyhuone

© MASTERMARK 2022

Marimekko Räsymatto meikkilaukku

Marimekko Kaksi raitaa kylpypyyhe

Tilavassa Vilja-kosmetiikkalaukussa on
sisällä kaksi isoa taskua sekä pienemmät
taskut esimerkiksi meikkisiveltimille.
Kuviosuunnittelija Maija Louekari.

Kristina Isolan suunnittelemassa käsipyyhkeessä on Nimikko-kuosi oikealla puolella
ja Ujo-kuosi nurjalla puolella. Valmistettu
100 % puuvillasta. Koko 150 x 75 cm.

à

4032 EUR

à
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3387 EUR

Ukko löylykauha Xo
Tinkimätöntä laatutyötä, valmistettu
Suomessa, parhaiden sorvareiden ja puuseppien yhteistyönä. Kaada tai heitä, Ukko
Löyly XO toimii loistavasti. Muotoilultaan
kuppimainen vesisäiliö ohjaa
veden tarkasti kiukaalle.
à

8880 EUR

Pyöreän pehmeät löylyt

Marimekko Nimikko kylpytakki

Tyylikäs ja ajaton pallolöylykauha sekä
pehmeä Tapio kylpypyyhe houkuttelevat
rentoutumaan ja tuovat pilkahduksen
luksusta saunan lämpöön.

Kylpytakissa on sivutaskut, irrallinen vyö
sekä kaksi settiä eri korkeudella olevia
vyölenkkejä, joista voit valita
itsellesi sopivammat.

à

6795 EUR

à

© MASTERMARK 2022

10403 EUR

Kylpytakki Laituri, Jokipiin pellava

Kylpypyyhe Laituri, Jokipiin pellava

Laituri-sarjan pellavafroteinen kylpytakki – pellavan karheutta ja imukykyä parhaimmillaan. Malli on unisex, joten sama malli sopii sekä miehille että naisille. Kylpytakki toimitetaan tyylikkäässä lahjarasiassa. Lisäpalveluna voimme nimikoida takin, jolloin lahjasta
tulee entistä henkilökohtaisempi lahjansaajalle. Brodeeraus tulee takin
vasempaan rintaan, sydämen kohdalle.

Jokipiin Pellavan Laituri-pyyhkeet ihastuttavat luonnonläheisillä väreillään ja hienostuneella raitakuvioinnillaan. Materiaali: 70 % pellava,
30 % puuvilla. Koko 75 x 150 cm. Väri luonnonväri/musta.

S-L / à

219EUR

XL-3XL / à

à

243EUR
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63EUR

Matkailu
© MASTERMARK 2022

Victorinox VX Sport Compact
Sporttinen ja kestävä musta reppu on
tehty polyesterista ja sitä koristaa tyylikäs
Victorinoxin risti ja kilpi. Tilavuus 20 l.
à

69EUR

Eva Solo Urban To Go
termosmuki
Eva Solo -termosmuki pitää juoman
lämpimänä tai kylmänä tyylikkäästi
jopa 6 tuntia. Tilavuus 350 ml.
à

2795 EUR

© MASTERMARK 2022

Harman Kardon Fly Anc kuulokkeet
Fly Anc -kuulokkeet tarjoavat 20 tuntia
häiriötöntä kuuntelua tai jopa 30 tuntia
kuuntelua vastamelutoiminnon
ollessa pois päältä.
à

195EUR

JVC Gumy kuulokkeet
Kuulokkeet kulkevat kätevästi mukana
omassa latausrasiassaan, jossa ne voidaan
ladata 2-3 kertaa lisäten niille jopa
10 tuntia lisää soittoaikaa.
à

6995 EUR

Victorinox Swisstool Spirit
Alkuperäinen kirkas SwissTool Spirit on
SwissToolia kevyempi ja pienempi malli
samoilla vahvoilla ominaisuuksilla
ja laadulla.
à

129

EUR
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XO Travel laukku
Travel -laukku on kevyt ja tilava, ja sen saa
taiteltua näppärästi kokoon. Kassi toimii sekä
matkoilla että arjessa, vaikka urheilukassina.
Tilavuus 40 l.
à

1795 EUR

Victorinox Airox
trolley-laukku
Victorinox Travel Gearin uutuus Airox Frequent Flyer Carry-On,
on erittäin kevyt. Valmistettu 100% polykarbonaatista, mikä
tekee laukusta erittäin kestävän. Laukku avautuu keskeltä,
sisältäen kaksi erillistä väliseinää. Tämä tekee pakkaamisesta nopeaa ja helppoa. 360° kääntyvät 60 mm:n Hinomoto-pyörät Mitsubishin Lisof-renkailla ovat uskomattoman
hiljaiset ja 8 pyörää liikkuvat miellyttävästi
hieman epätasaisemmallakin alustalla.
Mitat 23 x 35 x 55 cm | Paino 2,3 kg
Tilavuus 34 litraa

à

213EUR

© MASTERMARK 2022

Urheilu ja liikunta
© MASTERMARK 2022

Suunto Baro 9 urheilukello
Suunto Baro 9 -kellossa on GPS-navigointi,
yli 80 urheilutilaa, rannesykemittaus, ilmanpainemittari ja on vesitiivis 100 metriin.
à

475

EUR

Kica lihashuoltovasara

Polar Ignite fitnesskello

Lihashuoltovasaran avulla huollat kehoasi
ja edistät palautumista. Käyttöaika jopa 1,5
tuntia. Ladattava akku. Takuu 24 kk.

Polar Ignite on vedenkestävä fitnesskello,
jossa on edistyksellinen sykkeenmittaus
ranteesta ja integroitu GPS.

à

110

EUR
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à

180EUR

Frisbeegolfsetti Active, Discmania

Adidas Vulcano Light Padel-maila

Serie+ Tour Padel-pallot

Discmanian Active -linjan kiekot on
suunniteltu mahdollistamaan matalan
kynnyksen frisbeegolfin aloittamiseen.
Pakkaus sisältää 3 kiekkoa.

Äärimmäisen suosittu Adidas Vulcano
uudessa mallissa, jossa on pienempi paino.
Nyt myös hiekkapaperipinnalla
lisälinkousta varten!

Suomen Padel liiton virallinen kisapallo.
Nopea ja kestävä. Kehitetty yhteistyössä
ammattilaisten kanssa. Paineistettu
pakkaus. Sisältää 3 palloa.

à

2495 EUR

à

129EUR
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à

795 EUR

Ulkoilu

Kolo Design linnunpönttö
Laadukkaasta koivuvanerista valmistettu
KOLO Design linnunpönttö on pitkäikäinen ja
ekologinen tuote. Suunniteltu erityisesti
talitiaisille, kirjosiepoille ja lapintiaisille.
à

2395 EUR

Tapio Sailor merinovillapipo

XO Discovery kiikarit

Muodikas Tapio-pipo on tehty 100 % mulesingvapaasta merinovillasta, joten se pitää pääsi
lämpimänä kovimmillakin pakkasilla.
Sisältää laseroidun puisen merkin pipoon.

Kompaktit kiikarit lintujen bongaukseen.
Vain 200 g painavat kiikarit kulkevat kevyesti
mukana. 25 mm linssit ja 10-kertainen
suurennus. Näkökenttä 96m/1000m.

à

2795 EUR
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à

2495 EUR

Aquapac Trailproof reppu
Aquapac Trailproof reppu on tilavuudeltaan 28
litraa. Se on roiske-/sadevesitiivis (IPX6-standardi) ja soveltuu erinomaisesti kalastukseen,
veneilyyn ja muihin kosteisiin harrastuksiin.
à

5995 EUR

Ukko Roihu Halsteri
Roihu on mainio valinta avotuligrillaukseen.
Etutappien ansiosta halsteri pysyy tukevasti
paikallaan. Roihuun mahtuu muhkeammatkin
fileet 40 mm sisäkorkeuden ansiosta.
à

Arctic Legend makkaratikku
Kotimainen, Lapissa käsityönä valmistettu
makkaratikku teleskooppivarrella. Tyylikäs
kahva visakoivua, pyörimätön varsi
ruostumatonta terästä.
à

2495 EUR
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11210 EUR

Arctic Legend Hobby puukko

Fiskars Norden N7 retkikirves

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

Norden retkikirves N7 on valmistettu Suomessa. Siinä yhdistyvät kestävyys, terän ja varren täydellinen tasapainotus, kehittynyt
terän muoto ja äärimmäisen terävä kulma, jotka yhdessä maksimoivat tuotteen suorituskyvyn.
à

7250 EUR

EUR
43
439090EUR

àà
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Ruhonleikkuri 46 cm, Ryobi

Ruhonleikkuri 37 cm, Ryobi

Ruohonleikkuri 46 cm runko MAX POWER 36V. 1x 5,0Ah Lithium+ akku. Hiiliharjaton moottori lisää voimaa ja tehokkuutta. 46 cm:n leikkuukapasiteetti.
7-portainen korkeudensäätö välillä 20 mm – 75 mm. 55L kerääjä pehmeällä
kannella. Helppo ja nopea asennus, kokoontaittuva aisa ja kerääjä helpottavat
säilytystä. LED-valo. Kaksi porttia pidentää käyntiaikaa. Mukana toimitetaan
laturi (1,7 Amp/h) ja biotulppa. Osa MAX POWER -sarjaa.

Ruohonleikkuri 37 cm 18V. Virtalähteenä 18V 4.0 ah Lithium+ akku.
3800 kierr./min. 37 cm runko ja keskitetty 6-portainen leikkuukorkeuden säätö välillä 25 mm ja 70 mm. 45 l kovakantinen kerääjä.
Kompakti ja kevyt, helppo ja nopea koota. Mukana laturi (2,0 Amp/h.)
ja bio-leikkuutulppa. Osa ONE+ sarjaa, jossa sama akku käy kaikkiin
järjestelmän puutarha- ja sähkötyökaluihin.

à

72900 EUR

à
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39900 EUR

Pensasleikkuri, Ryobi

Ruhotrimmeri, Ryobi

Pensasleikkuri 18V ONE+. Lithium+ 1,5 Ah:n akku. 45 cm kaksisuuntainen timanttihiottu terä. Leikkaa jopa 18 mm paksuja oksia. Kevyt ja tasapainoitettu, akku keskeisellä paikalla. Tehokas
moottori ja suuri vääntömomentti. Mukana toimitetaan laturi
(1,5 Amp/h). Osa ONE+ sarjaa, jossa sama akku käy kaikkiin
järjestelmän puutarha- ja sähkötyökaluihin.

Ryobi 18V One+ Lithium+ ruohotrimmeri. Osa One+ sarjan
sähkö- ja puutarhatyökalu sarjaa jossa jopa 40 erilaista työkalua. Säädettävä leikkuukapasiteetti 25-30 mm. Automaattinen siimansyöttö ja 1.6 mm siima. Säädettävä kahva ja vahva
teleskooppinen varsi. EasyEdge, kääntyvä kahva. Mukana 18V
1.5Ah Lithium akku ja 1,5Amp/h laturi. Paino 2,4 kg.

à

14900 EUR

à
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13900 EUR

Rakentajan setti, Ryobi

Pistosaha, Ryobi

Rakentajan setti 18V -1x 2,0Ah, 1x 4,0Ah. Lithium+ akut - Iskevä pora/ruuvinväännin (R18PD3)
- 50 Nm vääntömomentti. 2-vaihteinen: 0-500/0-1800 kierr./min. Iskuluku 0-23 250 iskua/min.
Jarru. Istukka 13mm. LED-työvalo. 24-portainen momentinsäätö. Pistosaha (R18JS) - 4-asentoinen heiluritoiminto 1100-3000 iskua/min. ja 25mm iskunpituus. LED-työvalo, terän pikakiinnitys ja helppo alustan säätö 0-45°. Kulmahiomakone (R18AG) - 115 x 22,2mm laikka. Monitoimityökalu (R18MT3) - Kuormittamaton kierrosnopeus 10 000 - 20 000 kierr./min. Värähtelykulma
oikea/vasen 3,0°. Pyörösaha (R18CSP) - Sahauskapasiteetti 90° 0-45mm ja 45° 0-32mm, maks.
jiirikulma 50°. 150 x 10mm, 18T sahanterä. Kierrosnopeus 4500 kierr./min. Mukana laturi (2,0
Amp/h) ja pehmeä laukku. Osa ONE+ järjestelmää.

Pistosaha 18V. 2,0Ah Lithium+ akku. 4-asentoinen heiluritoiminto.
Säädettävä kierrosnopeus 1100-3000 kierr./min. ja 25mm iskunpituus. LED-työvalo, terän pikakiinnitys, lukittava kytkin ja 0-45°
säädettävä alusta. Kapasiteetti puuhun 101mm / teräkseen 6mm.
Päällystetty kahva on mukava käytössä. Mukana puuterä, avain,
laturi (2,0Amp/h) ja laukku. Osa ONE+ järjestelmää.

à

49900 EUR

à
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16900 EUR

Työkalusetti aloitussarja One+, Ryobi

Monitoimityökalu 18V, Ryobi

ONE+ Aloitussetti. Iskevä mutterinväännin 18V ONE+.
Vääntömomentti jopa 400 Nm. 3 nopeutta eri sovelluksille, 0-2100, 2500 ja 2900 kierr./min. LED-työvalo. Mukana
toimitetaan 3 hylsyä (17 mm, 19 mm & 21 mm), 1 x Compact
18V Lithium+ 2.0Ah akku, 1 x laturi (2,0Amp/h)
ja 1 x pehmeä laukku. Osa ONE+ sarjaa.

Monitoimityökalu 18V.4,0Ah Lithium+ akku. Puun, muovin ja metallin
sahaukseen, hiomiseen ja kaapimiseen. Kuormittamaton kierrosnopeus 10 000 - 20 000 kierr./min. Heilahduskulma oikea/vasen 3,2 °.
Mukana 6 hiomapaperia, kaavin, sahanterä ja upotussahanterä.
Kumipäällystetty kahva. Vakioadapteri tarvikkeille. Mukana
laukku ja laturi (2,0 Amp/h). Osa ONE+ järjestelmää.

à

19900 EUR

à
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22900 EUR

Työkalusetti aloitussarja One+, Ryobi

Ruuvinväännin Ergo 4V, Ryobi

ONE+ Aloitussetti. R18DD3 - Porakone/ruuvinväännin 18V. Kompakti. 50 Nm
vääntömomentti. 2-vaihteinen: kuormittamaton nopeus 0-500/0-1800 kierr./min.
Heavy-duty istukka 13 mm. Porauskapasiteetti puuhun 38 mm/ metalliin 13 mm.
24-portainen momentinsäätö. GripZone – ergonominen kahva. LED-työvalo. Mukana toimitetaan 2x 18V Lithium+ 2,0Ah akut, 1x laturi (2,0 Amp/h), 1x 5 m mittanauha, 1x ruuvimeisseli, 1x vesivaaka, 1x vasara, 1x katkoteräveitsi, 1x 60-osainen porateräsetti ja 1x 33 l työkalupakki. Osa ONE+ järjestelmää.

à

Ruuvinväännin ERGO 4V. 5Nm. Hex-kara nopeisiin
teränvaihtoihin. LED-valo ja kumipäällystetty kahva.
Sisältää lisäosat kulmaporaamiseen ja –ruuvaamiseen, 10 kpl ruuvauskärkiä ja USB-laturin.

23900 EUR

à
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6490 EUR

Autoilijan lahjapaketti
Pelastusliivi Baltic Winner

Autoilijan lahjapaketti sisältää kolme tuotetta, joista lahjan saaja saa välitöntä
hyötyä: Park Lite automaattinen elektroninen pysäköintikiekko, Saphe Drive Mini
varrapaikka- ja liikennevalvontahälytin, FCA30 alkometri.

Winner 150 on Balticin myydyin ja suosituin paukkuliivi. Erittäin hieno, kulutuskestävällä cordura ulkokuorella varustettu allround paukkuliivi, jossa hinta-laatusuhde
on varmasti markkinoiden parhaita. Winner 150 on varustettu automaattisella united
moulders (UM) laukaisumekanisimilla joka laukeaa automaattisesti, ja täyttää liivin 3
sekunnissa, kun se tulee kosketukseen veden kanssa (ei laukea sadevedestä).

Ei enää turhia ylinopeus-ja pysäköintisakkoja tai ajokortin menetystä. Lahjan
antaja muistetaan pitkään. Tuotteet ovat pakattu hopeaan pahvipakkaukseen.
Pakkauksen mitat 360 mm x 240 mm x 45 mm.

à

155EUR

à
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9675 EUR

Lahjakortit
© MASTERMARK 2022

Living
Living
lahjakortti

lahjakortti
Lahjakortti tarjoaa ratkaisun, kun haluat muistaa asiakkaitasi
tai henkilökuntaa, mutta et halua päättää lahjaa heidän puolesLahjakortti
ratkaisun,
haluat ulkoilun
muistaatai
asiakkaitasi
taan. Olitarjoaa
lahjan saaja
sittenkun
herkkujen,
designin
ystävä, monipuolinen
valikoimamme
takaa aina
tai henkilökuntaa,
muttajaetlaadukas
halua päättää
lahjaa heidän
puoonnistuneen
valinnan.
Lahjakortissa
olevalla
korttinumerolla
lestaan.
Oli lahjan
saaja sitten
herkkujen,
ulkoilun
tai designin
saajamonipuolinen
voi lunastaa lahjansa
helposti
nettisivuiltamme.
Lahjaystävä,
ja laadukas
valikoimamme
takaa
aina
korttisivuilta
löytyy jokaiselle
kortilleolevalla
oma lahjavalikko,
mistä
onnistuneen
valinnan.
Lahjakortissa
korttinumerolla
lahjakortin saajan on helppo valita haluamansa lahja.

saaja voi lunastaa lahjansa helposti nettisivuiltamme. Lahjakorttisivuilta löytyy jokaiselle kortille oma lahjavalikko, mistä
Tutustu valikoimaan tästä >
lahjakortin saajan on helppo valita haluamansa lahja.

49

Tutustu valikoimaan
à
EURtästä >

49EUR
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Giving
Giving
lahjakortti

lahjakortti
Lahjakortti tarjoaa ratkaisun, kun haluat muistaa asiakkaitasi
tai henkilökuntaa,
et halua
heidän
puolesLahjakortti
tarjoaa mutta
ratkaisun,
kunpäättää
haluat lahjaa
muistaa
asiakkaitasi
taan. Oli lahjan saaja
herkkujen,
ulkoilun
designin
tai henkilökuntaa,
muttasitten
et halua
päättää
lahjaa tai
heidän
puoystävä,
ja laadukas
valikoimamme
aina
lestaan.
Oli monipuolinen
lahjan saaja sitten
herkkujen,
ulkoilun takaa
tai designin
onnistuneen valinnan. Giving-lahjakortilla on mahdollista
ystävä, monipuolinen ja laadukas valikoimamme takaa aina
lunastaa myös hyväntekeväisyyskohde.

onnistuneen valinnan. Giving-lahjakortilla on mahdollista
lunastaa myös hyväntekeväisyyskohde.
Tutustu valikoimaan tästä >

Tutustu valikoimaan tästä >

49EUR
49EUR
à
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Premium
Premium
lahjakortti

lahjakortti
Lahjakortti tarjoaa ratkaisun, kun haluat muistaa asiakkaitasi
tai henkilökuntaa, mutta et halua päättää lahjaa heidän puolesLahjakortti
ratkaisun,
haluat ulkoilun
muistaatai
asiakkaitasi
taan. Olitarjoaa
lahjan saaja
sitten kun
herkkujen,
designin
tai henkilökuntaa,
muttajaetlaadukas
halua päättää
lahjaa heidän
puoystävä, monipuolinen
valikoimamme
takaa aina
onnistuneen
valinnan.
Lahjakortissa
olevalla
korttinumerolla
lestaan.
Oli lahjan
saaja sitten
herkkujen,
ulkoilun
tai designin
saajamonipuolinen
voi lunastaa lahjansa
helposti
nettisivuiltamme.
Lahjaystävä,
ja laadukas
valikoimamme
takaa
aina
korttisivuilta
löytyy jokaiselle
kortilleolevalla
oma lahjavalikko,
mistä
onnistuneen
valinnan.
Lahjakortissa
korttinumerolla
lahjakortin saajan on helppo valita haluamansa lahja.

saaja voi lunastaa lahjansa helposti nettisivuiltamme. Lahjakorttisivuilta löytyy jokaiselle kortille oma lahjavalikko, mistä
lahjakortin saajan
on helppo
valitatästä
haluamansa
lahja.
Tutustu
valikoimaan
>

69

Tutustu valikoimaan tästä >

à

EUR

69EUR
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Deluxe
Deluxe
lahjakortti

lahjakortti
Lahjakortti tarjoaa ratkaisun, kun haluat muistaa asiakkaitasi
tai henkilökuntaa, mutta et halua päättää lahjaa heidän puolesLahjakortti
ratkaisun,
haluatulkoilun
muistaataiasiakkaitasi
taan. Olitarjoaa
lahjan saaja
sitten kun
herkkujen,
designin
tai henkilökuntaa,
muttajaetlaadukas
halua päättää
lahjaa heidän
puoystävä, monipuolinen
valikoimamme
takaa aina
onnistuneen
valinnan.
Lahjakortissa
olevalla
korttinumerolla
lestaan.
Oli lahjan
saaja sitten
herkkujen,
ulkoilun
tai designin
saajamonipuolinen
voi lunastaa lahjansa
helposti
nettisivuiltamme.
Lahjaystävä,
ja laadukas
valikoimamme
takaa
aina
korttisivuilta
löytyy jokaiselle
kortilleolevalla
oma lahjavalikko,
mistä
onnistuneen
valinnan.
Lahjakortissa
korttinumerolla
lahjakortin saajan on helppo valita haluamansa lahja.

saaja voi lunastaa lahjansa helposti nettisivuiltamme. Lahjakorttisivuilta löytyy jokaiselle kortille oma lahjavalikko, mistä
lahjakortin saajan
on helppo
valitatästä
haluamansa
lahja.
Tutustu
valikoimaan
>

110

Tutustu valikoimaan tästä >

à

EUR

110EUR
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Superior
Superior
lahjakortti

lahjakortti
Lahjakortti tarjoaa ratkaisun, kun haluat muistaa asiakkaitasi
tai henkilökuntaa, mutta et halua päättää lahjaa heidän puolesLahjakortti
tarjoaa ratkaisun,
kun laadukkaan
haluat muistaa
asiakkaitasi
taan. Superior-lahjakortilta
löydät
valikoiman
tuottai
henkilökuntaa,
mutta etjahalua
päättää
lahjaa Lahjakortisheidän puoteita
kotiin, matkustukseen
vapaa-ajan
viettoon.
sa olevalla
korttinumerolla saajalöydät
voi lunastaa
lahjansa
helposti
lestaan.
Superior-lahjakortilta
laadukkaan
valikoiman
nettisivuiltamme.
Lahjakorttisivuilta
löytyy jokaiselle
kortille
tuotteita
kotiin, matkustukseen
ja vapaa-ajan
viettoon.
Lahjaoma lahjavalikko,
mistä lahjakortin
saajan lahjansa
kortissa olevalla
korttinumerolla
saaja voi lunastaa
on helppo valita haluamansa lahja.

helposti nettisivuiltamme. Lahjakorttisivuilta löytyy jokaiselle
kortille oma lahjavalikko, mistä lahjakortin saajan on helppo
valita haluamansa
lahja.>
Tutustu
valikoimaan tästä

259

Tutustu valikoimaan tästä >

à

EUR

259EUR
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Elämys
lahjat
Jos haluat antaa aivan erityisen lahjan, joka tarjoaa
vastaanottajalleen ikimuistoisia hetkiä. Monipuolisesta
valikoimastamme löytyy niin hierontaa, ruokaelämyksiä, kauneushoitoja, huonepakopelejä ja lasinpuhallusta.
Tarjoamme lahjoja jokaiseen makuun! Avoimella lahjakortilla lahjan saaja saa itse valita, minkä elämyksen
haluaa lahjakortilla päästä kokemaan.
Tutustu valikoimaan tästä >
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Tuotteiden hinnat ovat euroissa, arvonlisäverottomia ja voimassa toistaiseksi. Mikäli valuuttakursseissa tapahtuu yli 5 % muutos, myyjä pidättää oikeuden muuttaa hintoja vastaavasti laskettuna tilauspäivämäärästä. Mastermark Oy pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin.
Mastermark Oy ei vastaa mahdollisista painovirheistä tuotehinnoissa tai tuoteselosteissa.

