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Laadukasta varainhankintaa  
suurella sydämellä!

Valitse sinäkin 100% Kotimainen 
varainhankintakumppani!
Jar-X Oy on vuonna 1993 perustettu perheyritys, joka 
tarjoaa laadukasta varainhankintaa koululuokille, ur-
heiluseuroille sekä yhdistyksille. Kaikki käyttämämme 
raaka-aineet ovat testattuja ja huolellisesti valittuja. Ne 
täyttävät Öko-Tex standardin 100, eikä niihin ole lisätty 
terveydelle haitallisia lisä- tai käsittelyaineita. 

Meille tärkeää on myös koko tuotantoprosessin läpi kes-

tävä ympäristöystävällisyys!

Muina varainhankintatuotteina ovat boxerit, pellavaiset 

saunatekstiilit, huopatossut ja nyt myös yksinoikeudella 

Muumisukat.

100% Kotimaiset GreenGo-sukat ovat Avainlipputuotteita, jotka valmistamme omassa tehtaassa Orivedellä.

Toisin kuin muiden 
valmistajien sukat, 

GreenGo-sukat 
valmistetaan pääosin 
kahden maksimissaan 
kolmen kokonumeron 

välein.

Kaikki 
tuotteemme ovat 

turvallisia ja täyttävät  
Ökö-Tex standardin 100.

Saat valita useampia 
sukkia sisältäviin nippuihin 

mitä tahansa väriä ja/
tai kokoa haluamallasi 

tavalla.

Vuosien varrella olemme 
saaneet olla mukana jo 

kymmenien tuhansien ryhmien 
varainhankintakampanjassa.

GreenGo-
sukat ovat 

markkinoiden halvimmat.

GreenGo-sukissa käytetään 
ainoastaan mulesing-
vapaata villaa ja ne 

valmistetaan parhaista 
Eurooppalaisista 
langoista.

Korkein luottoluokitus 
Bisnode 2020



Tekstiilien pesu- ja hoito-ohjeet
Sukat
Pese sukat nurinpäin käännettynä 40 asteessa.  
Ei rumpu-kuivausta.

Villasukat 
Pese villaa sisältävät sukat 30 asteessa AINA nurin-
päin käännettynä villalle ominaisen nyppyyntymisen  
vähentämiseksi. Ei rumpukuivausta.

Saunatekstiilit 
Pese pellavatuotteet erikseen 60 asteessa. Silitys puo-
likosteana. Huom. Pellava kutistuu ensimmäisessä 
pesussa n. 5%. Emme suosittele millekkään tuotteel-
lemme rumpukuivausta emmekä valkaisevia aineita 
sisältävien pesuaineiden käyttöä.

GreenGo-sukissa käytettäviä materiaaleja
Merinovilla 
Aito ja laadukas merinovilla on todella lämmin ja varsin 
kestävä materiaali, joka tuntuu mukavalta ihoa vasten 
eikä kutita yleensä edes herkkäihoisimpia. Hengittä-
vänä luonnon materiaalina merinovilla ei tunnu ihoa 
vasten hikiseltä, joten materiaalin käyttökausi ei rajoitu 
ainoastaan talven paukkupakkasiin vaan merinovillas-
ta valmistettuja sukkia voidaan käyttää ympäri vuoden. 
Merinovilla on hengittävää ja nopeasti kuivuvaa, joten 
materiaali ei ole kovinkaan herkkää imemään hajuja 
itseensä eli hikisessäkään käytössä merinovilla ei ala 
haista, kunhan tekstiili puhdistetaan käytön jälkeen 
asianmukaisesti. Merinovillasukat ovat kosteudensiirto 
ja lämmöntasaus ominaisuuksiltaan omaa luokkaan-
sa ja se voi imeä jopa 20-30% kosteutta ennen kuin 
materiaali alkaa menettämään käyttömukavuuttaan.  
Kaikki käyttämämme villa on mulesing-vapaata.

Kampapuuvilla 
Puuvilla on pehmeä luonnonkuitu. Se on yleisimmin 
käytettävä luonnonkuitu langoissa ja tekstiileissä. Sen 
ominaisuuksiin kuuluu hyvä kosteuden imukyky, lujuus, 
pesunkestävyys ja materiaalina puuvilla tuntuu muka-
valta ihoa vasten. Kampapuuvillasukat ovatkin varma 
valinta ympärivuotiseen käyttöön. Kampapuuvilla on 
pitkäkuituista puuvillaa, joka on mekaanisesti erotettu 
lyhytkuituisesta karstapuuvillasta. Tavallinen puuvilla 
eli karstapuuvilla on lyhytkuituista ja karkeaa verrattu-
na kampapuuvillaan. Sileäpintainen kampapuuvilla on 
lisäksi paljon kestävämpää ja on hieman arvokkaam-
paa kuin tavallinen puuvilla.

Pellava 
Pellavalla on hyvä hengittävyys ja imukyky sekä kiilto 
ja erinomainen lujuus, joka tekee sukista erittäin hyvin 
kulutusta kestävät. Pellava on tunnettu erinomaises-
ta lämmönjohtamiskyvystään minkä ansiosta sukat 
tuntuvat aina sopivan lämpöisiltä oli sitten kylmä tai 
kuuma. Luonnostaan likaa hylkivänä antiseptisena ma-
teriaalina se sitoo ja luovuttaa kosteutta tehokkaasti ja 

sukat tuntuvat ihoa vasten kuivilta kosteanakin. Luon-
nonkuiduista pellava allergisoi vähiten ja siksi se sopii 
hyvin myös allergisille. Se on myös luonnonystävän 
valinta sillä pellavan kasvatukseen ei juurikaan tarvita 
torjunta-aineita tai keinokastelua. Pellavasukat kestä-
vät oikein hoidettuina erittäin kauan.

Polypropyleni  
Kevyt ja luja keinokuitu, joka kestää erittäin hyvin ku-
lutusta. Kuitu läpäisee hyvin vettä ja eristää lämpöä. 
Sukissa kuitua käytetään sen hyvän lämmöneristä-
vyyden vuoksi. Se ei myöskään ime itseensä kosteutta 
vaan siirtää sitä. Tämän vuoksi polypropylenia käyte-
tään mm. urheilussa käytettävissä alusasuissa, jolloin 
se siirtää kosteuden pois iholta seuraavaan vaateker-
rokseen ja iho tuntuu kuivalta. Polypropylenisukat toi-
mivatkin erinomaisesti esimerkiksi merinovillasukkien 
alla.

Polyamidi 
Keinokuitu, joka on erityisen vahvaa ja sillä on erittäin 
hyvä kulutuksenkesto. Polyamidia käytetään yleisesti 
esimerkiksi villan ja puuvillan seassa mikä parantaa 
entisestään sukkien kestävyyttä.

Elastaani 
Tekokuitu, joka on erittäin joustava ja entiseen pituu-
teensa palautuva kuitu. Elastaania käytetään aina jon-
kun toisen kuidun kanssa. Elastaania käytetään sukis-
sa mm. resorineuloksissa ja muissa materiaaleissa, 
joissa tarvitaan istuvuutta ja/tai joustoa.

Bambu
Bambuviskoosi on luonnostaan erittäin pehmeä, antibak-
teerinen materiaali joten se pitää hajut loitolla. Bambuvis-
koosi myös imee ja haihduttaa pois kosteuden ja on näin 
erinomainen materiaali käytettäväksi sukissa. Bambuvis-
koosi on allergisoimaton ja sopii erittäin hyvin myös herk-
käihoiselle käyttäjälle. Bambu on lisäksi nopeakasvuinen 
se ei vaadi keinokastelua eikä torjunta-aineita.



Sähköinen tilausjärjestelmä
Tiiminvetäjä jakaa myyntimateriaalit ja yhteisen kut-
sulinkin minkä avulla myyjät rekisteröityvät kampan-
jaanne. Samalla jokainen myyjä saa oman myyntilinkin 
tuttavilleen lähetettäväksi. Voit halutessasi kerätä tila-
uksia ensin myös käyttäen paperista tilauslomaketta 
jonka jälkeen syötä tilaukset kampanjasivuille. Tiimin-
vetäjä palauttaa maksutta sukkaviuhkat Jar-X Oy:lle. 
Tuotekuvastoja ei tarvitse palauttaa. Tiiminvetäjä käy 
myös päättämässä myyntikampanjanne.

Tilatut tuotteet saapuvat rahtivapaasti n. 1–2 vii-
kossa Tiiminvetäjänne toivomaan osoitteeseen. Tiimin-
vetäjä jakaa tilatut tuotteet myyjille, jotka toimittavat 
ne omille tilaajilleen, ottavat samalla maksun tuotteis-
ta ja tilittävät ne ryhmälle. Tiiminvetäjä maksaa laskun 
Jar-X Oy:lle ja myyntipalkkion 30 % pidätte itsel-
länne.

Mahdollisissa reklamaatio- tai vaihto- ja palautustilan-
teissa tilaaja voi itse ottaa vaivattomasti yhteyttä suo-
raan asiakaspalveluumme ja sopia, miten asia hoidetaan.  

Teidän osuutenne on siis ohi, kun kampanjanne 
päättyy, mikä helpottaa toimintaanne. Myyntikun-
toisilla tuotteillamme ei ole rajattua palautusaikaa ja 
näin ollen ostaja voi vaihtaa tai palauttaa esim. joulu-
lahjaksi ostetut tuotteet vielä joulun jälkeenkin, vaikka 
hän olisi ostanut tuotteet jo syyskuussa.

Erstan koulu - Tuotto 2 617,25 €
”Laadukkaat ja Kotimaiset tuotteet on helppoa myytävää. Iso KIITOS vielä 
tavastanne pakata sukat jokaiselle ostajalle erikseen, se helpottaa todella 

paljon tuotteiden jakamista!”

                          

Myllyhaan koulu - Tuotto 948,12 €
”Laadukkaat tuotteet ja hyvä hinta-laatu suhde. Kuuden vuoden 

käyttökokemuksella voin sanoa, että nämä tuotteet on pelkkää priimaa!”

                          

Petäjäveden Petäjäiset - Tuotto 1 341,88 €
”Varainkeruukampanjoista saatuja varoja käytämme mm. 

varustehankintoihin. Parasta koko hommassa oli se, että sukat oli pakattu 
sekä myyjä- että tilaajakohtaisesti eli ei tarvinnut lajitella mitään.”

ASIAKASREFERENSSIT

PRONSSI-taso | 1 - 100 € | Bonus: GreenGo-kassi
HOPEA-taso | 101 - 200 € | Bonus: GreenGo-kassi + palasaippua
PLATINA-taso | 201 - 300 € | Bonus: GreenGo-kassi + pala- ja pumppusaippua
KULTA-taso | 301 - 400 € | Bonus: GreenGo-kassi + pala- ja pumppusaippua + jalkakylpysuola
TIMANTTI-taso | yli 401 € | Bonus: GreenGo-kassi + pala- ja pumppusaippua + jalkakylpysuola + pyykkietikka

KAMPANJASIVUT

Myyjäkohtaiset bonustasot

Ohjeita myyjille!

Korotettu 30%  
myyntipalkkio! 
Poistomyynti tuotteita on 
rajatut erät joten kirjaa ne pian 
tiimisivuille.
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Ohut urheilusukka  3 PARIA

Tuote nro 69

Koot 34-36, 37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 45-47, 48-50

Materiaali 70% polypropyleeni, 25% polyamidi, 5% elastaani

Laadukkaat ja ohuet urheilusukat 
toimivat monissa tilanteissa
Täyssynteettinen ja kärkisaumaton ohut urheilusukka sopii erinomaisesti 

esimerkiksi luistinsukaksi.

Toimii myös jokapäiväisenä perussukkana nopean kosteudensiirto- ja kuivu-

misominaisuutensa ansiosta.

Erinomainen myös alussukkana. 

Asiakkaiden pyynnöstä tätä sukkaa on uudistettu niin, että nilkassa ollut 

GreenGo-logo pienennetty ja siirretty jalkapohjaan.

11€

VÄRI 54

VÄRI 55
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Huippulaatuinen 
Coolmax-sukka  2 PARIA

Tuote nro 590C

Koot 34-36, 37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 45-47

Materiaali 35% coolmax, 25% polyamidi, 35% polypropeeni, 5% elastaani

Laadukkaat Coolmax-sukat
Coolmax on tekninen kuitu (polyesteri), joka haihduttaa ja siirtää kosteuden 

pois iholta. Laadukas materiaali ehkäisee hiertymiltä ja tarkka kokonumerointi 

takaa erinomaisen istuvuuden ja kestävyyden. 

Jalkaterän sivuilla kosteutta poistavat tuuletuspaneelit. Jalkapöydän päällä 

hengittävä neulosrakenne. Saumaton kärki lisää käyttömukavuutta. Nämä 

sukat sopivat erityisen hyvin urheiluun ja vapaa-aikaan.

12€

VÄRI 31

VÄRI 55
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Urheiluun sopiva 
Coolmax-sukka  2 PARIA

Tuote nro 595C

Koot 34-36, 37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 45-47

Materiaali 35% coolmax, 25% polyamidi, 35% polypropeeni, 5% elastaani

Uutuus! Coolmax-sukka nilkkapituus
Coolmax on tekninen kuitu (polyesteri)  mikä haihduttaa ja siirtää kosteuden 

pois iholta. Laadukas materiaali ehkäisee hiertymiltä ja tarkka kokonumerointi 

takaa erinomaisen istuvuuden ja kestävyyden. Jalkaterän sivuilla kosteutta 

poistavat tuuletuspaneelit. Jalkapöydän päällä hengittävä neulosrakenne. 

Saumaton kärki lisää käyttömukavuutta. 

Nämä sukat sopivat erityisen hyvin urheiluun ja vapaa-aikaan.

12€

VÄRI 20

VÄRI 83
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Soft Top-sukka - 
kaksikerrospohja  3 PARIA

Tuote nro 89

Koot 34-36, 37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 45-47

Materiaali 80% puuvilla, 15% polyamidi, 5% elastaani

Erityinen kaksikerrospohja-rakenne, jonka ansiosta erinomainen kosteudensiirto-

ominaisuuksiltaan.

Ohuet, kestävät ja kärkisaumattomat perussukat kaikenlaiseen 
käyttöön.

Täysin kiristämätön, mutta kuitenkin hyvin paikallaan pysyvä, normaalia 
lyhyempi varsiosa.

13€

VÄRI 55

VÄRI 83
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Varreton 
puuvillasukka  3 PARIA

Tuote nro 120

Koot 34-36, 37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 45-47

Materiaali 70% puuvilla, 25% polyamidi, 5% elastaani

Varrettomien puuvillasukkien jalkaterällä oleva joustava kuvioneulos yhdessä 

Y:n muotoisen kantapääkavennuksen kanssa saa sukat istumaan jaloissasi 

täydellisesti. 

Kärkisaumattomuus ja joustava elastaani lisäävät sukkien käyttömukavuutta 

ja pikeeneulosresori antaa niille tyylikkään viimesilauksen. 

Tästä huippumukavat luottosukat jokaista päivääsi ilahduttamaan.

11€

VÄRI 54

VÄRI 55

VÄRI 83
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Tekninen sukka  2 PARIA

Tuote nro 480

Koot 34-36, 37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 45-47

Materiaali 80% puuvilla, 15% polyamidi, 5% elastaani

Suursuosikki jo vuodesta 2004!
Sukka, joka on käynyt läpi pitkän ja vaativan käyttö- ja kulutustestin. 

Lopputuloksena todella miellyttävä sukka kaikenlaiseen urheiluun, 

työhön sekä vapaa-aikaan. Varressa erityinen elastinen koostumus, joka 

helpottaa verenkiertoa ja vähentää jalkojen väsymystä.

Erityisen korkealle neulottu froteeosa suojaa myös nilkkaa ja tekee kan-

taosasta pehmeän ja miellyttävän. Vahvistettu kanta- ja kärkiosa.

Nilkan ja jalkaholvin joustinneulokset tekevät sukasta ainutlaatuisen 

istuvan kovassakin liikunnassa. Miellyttävän pehmeä froteepohja. Peh-

meä varpaita painamaton saumaton kärki takaa mukavuuden jalkinees-

sa kuin jalkineessa.

12€

VÄRI 71

VÄRI 83

VÄRI 87

VÄRI 62

VÄRI 55

VÄRI 48

HUOM!
MUSTA TILATTAVISSA
MYÖS KOOSSA 48-50
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Tekninen 
villasukka  2 PARIA

Tuote nro 480V

Koot 34-36, 37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 45-47

Materiaali 40% merinovilla, 40% puuvilla, 15% polyamidi, 5% elastaani

Aito ja laadukas merinovilla on todella lämmin ja varsin kestävä materiaali, 

joka myös tuntuu mukavalta ihoa vasten eikä kutita yleensä edes herkkäihoi-

simpia.

Hengittävänä luonnon materiaalina merinovilla ei tunnu ihoa vasten hikiseltä, 

joten materiaalin käyttökausi ei rajoitu ainoastaan talven paukkupakkasiin 

vaan merinovillasta valmistettuja sukkia voidaan käyttää ympäri vuoden.

Koostumuksensa ansiosta merinovillasukat ovat kosteudensiirto- ja läm-

möntasausominaisuuksiltaan omaa luokkaansa. Näissä sukissa on pumpulin 

pehmeä merinovilla-froteepohja ja saumaton kärkiosa. 

Koostumuksen ansiosta jalkasi pysyvät yhtä aikaa sekä kuivina että lämpöisi-

nä. Suosittelemme tätä sukkaa erityisesti kaikenlaiseen talviseen urheiluun ja 

vapaa-ajan viettoon.

16€VÄRI 28

VÄRI 58

VÄRI 70
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Tekninen villasukka, 
polvipituus  1 PARI

Tuote nro 480VP

Koot 34-36, 37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 45-47

Materiaali 40% merinovilla, 40% puuvilla, 15% polyamidi, 5% elastaani

Aito ja laadukas merinovilla on todella lämmin ja varsin kestävä materiaali, 

joka myös tuntuu mukavalta ihoa vasten eikä kutita yleensä edes herkkäihoi-

simpia.

Hengittävänä luonnon materiaalina merinovilla ei tunnu ihoa vasten hikiseltä, 

joten materiaalin käyttökausi ei rajoitu ainoastaan talven paukkupakkasiin 

vaan merinovillasta valmistettuja sukkia voidaan käyttää ympäri vuoden.

Koostumuksensa ansiosta merinovillasukat ovat kosteudensiirto- ja läm-

möntasausominaisuuksiltaan omaa luokkaansa. Näissä sukissa on pumpulin 

pehmeä merinovilla-froteepohja ja saumaton kärkiosa. 

Koostumuksen ansiosta jalkasi pysyvät yhtä aikaa sekä kuivina että lämpöisi-

nä. Suosittelemme tätä sukkaa erityisesti kaikenlaiseen talviseen urheiluun ja 

vapaa-ajan viettoon.

12€

VÄRI 28

VÄRI 58

VÄRI 70
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Thermocool-
Merinovillasukat - 
froteepohja  2 PARIA

Tuote nro 1013

Koot 34-36, 37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 45-47

Materiaali 57% merinovilla, 23% polyesteri (thermocool), 15% polyamidi, 

 5% elastaani

Sukkien tyylikkäästi raidoitettu pohjaosa sekä kantapää ja kärki ovat Ther-

mocool-materiaalia, joka toimii vaihtelevissa olosuhteissa lämpöä eristävänä 

ja iholta kosteutta haihduttavana materiaalina.

Sukat sopivat olosuhteisiin, joissa kehon lämpötila vaihtuu nopeasti rasituk-

sen muuttuessa tai lämpötilan vaihdellessa.

Sukkien varsi ja jalkaterän päällipuoli ovat merinovillaa.

Sukkien koko jalkaterä on pehmeää ja miellyttävää froteeneulosta. Kärkisau-

mattomat.

14€

VÄRI 83
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Merinovillasukat 
froteepohja  2 PACK

Tuote nro 2001K-2

Koot 37-39, 40-42, 43-45

Materiaali 80% merinovilla, 15% polyamidi, 5% elastaani

TYÖSUKAT - Säätä et voi valita, 
mutta hyvät työsukat voit.
Jos jalkasi ovat usein nihkeän kosteat sekä kylmällä että kuumalla säällä, 

suosittelemme valitsemaan merinovillaiset työsukat. Merinovilla lämmittää 

kylmällä ja viilentää kuumalla, mutta joka säällä sen kosteudensiirtokyky on 

erinomainen, jolloin nihkeä tuntu iholta poistuu tehokkaasti. Jos haluat te-

hostaa kuivuuden tunnetta jalassasi, pue ihoa vasten täyssynteettinen, ohut 

urheilusukka (sivu 5) ja sen päälle merinovillaa. Tuplasukkamenetelmällä mi-

nimoit hiertymien riskit, kun hiertävä liike siirtyy ihon ja sukan välistä kahden 

sukan väliseksi! Vinkki! Hikinenkään merinovillasukka ei haise antibakteeri-

suutensa ja nopean kuivumisensa vuoksi. Merinokuitu reagoi hapen kans-

sa haihduttaen hajumolekyylit – tämä jos jokin on hyödyllinen ominaisuus 

työsukalle!   Froteeneulos sukkienpohjassa, kantapäällä ja kärjessä tuntuu 

pehmeältä ja lämmittää. Saumaton kärki takaa käyttömukavuuden ja suojaa 

hiertymiltä.

14€

VÄRI 55

VÄRI 83
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10€VÄRI 55

VÄRI 81

VÄRI 87

Paksut 
Merinovillasukat  1 PARI

Tuote nro 2005

Koot 34-36, 37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 45-47

Materiaali 80% merinovilla, 15% polyamidi, 5% elastaani

Superlämmin terryneulos
Paksut kokofroteiset (terryneulos) merinovillasukat ovat superlämpöiset ja toi-

mivat myös äärimmäisissä olosuhteissa. Tässä kohtaa on hyvä mainita, että 

merinovillasukkia valittaessa kannattaa kiinnittää huomiota sukan koostu-

mukseen. Mitä korkeampi merinovillan määrä sitä lämpöisempi lopputulos. 

Etsiessäsi maksimaalista lämpöä kiinnitä huomiota sukan merinovillapitoi-

suuteen. Marketeissa myydään merinovillasukan nimissä halpoja sukkia ja 

niissä on usein vain 15-30% merinovillaa. Täysin froteisena neulottu sukka 

on koostumuksensa ansiosta yksi mallistomme lämpimin sukka ja neulos 

takaa sukalle erinomaisen ja napakan istuvuuden missä tahansa jalkineessa. 

Hengittävä ja kuivana pysyvä materiaali siirtää kosteuden pois iholta. Pehmeä 

varpaita painamaton saumaton kärki takaa käyttömukavuuden tiukemmassa-

kin jalkineessa. 

Tätä sukkaa suosittelemme esimerkiksi pilkille, risusavottaan, metsästykseen 

ja vaellukseen. Toimii erinomaisesti myös vaikkapa monoissa ja vilukissan 

jaloissa myös ihan kotisukkana.

PESUOHJE: Villalle ominaisen nyppyyntymisen vähentämiseksi pese nämä 

sukat 30 asteessa aina nurinpäin käännettynä.
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Laadukas varreton 
merinovillasukka  3 PARIA

Tuote nro 79V

Koot 34-36, 37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 45-47

Materiaali 70% merinovilla, 21% polyamidi, 9% elastaani

Ohuiden merinovillasukkien tuoteperhe kasvaa varrettomalla mallilla joka 

soveltuu erinomaisesti kesäisempään käyttöön sekä tietysti varrettomien 

sukkien ystäville.

Y-kantapää sekä jalkaterän päällä oleva joustava kuvioneulos takaavat erin-

omaisen istuvuuden eikä sukka rullaudu kengissä kovemmassakaan käytös-

sä. 

Merinovillan ominaisuudet sekä kärkisaumattomuus yhdessä joustavan elas-

taanin kanssa täydentävät käyttömukavuuden huipputasolle.

13€ VÄRI 55

VÄRI 81

VÄRI 87
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Merinovillasukka  2 PARIA

Tuote nro 79

Koot 34-36, 37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 45-47

Materiaali 70% merinovilla, 21% polyamidi, 9% elastaani

Laadukas merinovillasukka 
kiristämättömällä varrella
Ohuempi villasekoitesukka käytettäväksi vaikkapa kävelykenkien kanssa. 

Koostumuksensa ansiosta sukka on kosteudensiirto- ja lämmöntasaus omi-

naisuuksiltaan erinomainen esim. seisoma- ja istumatyötä tekeville.

12€VÄRI 55

VÄRI 81

VÄRI 87
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Ohuet merinovillasukat  

2 PARIA

Tuote nro 7910

Koot 36-38, 39-41, 42-44, 45-47

Materiaali 80% merinovilla, 15% polyamidi, 5% elastaani

Ympärivuotiseen käyttöön 
soveltuva ohut merinovillasukka
Ohuet  80% merinovillasta neulotut sukat ovat superlämpimät ja pitävät jal-

kasi lämpiminä kylmälläkin säällä. Tiivis neulos takaa sukalle erinomaisen ja 

napakan istuvuuden missä tahansa jalkineessa. Hengittävä ja kuivana pysyvä 

materiaali siirtää kosteuden pois iholta. Pehmeä varpaita painamaton sauma-

ton kärki takaa käyttömukavuuden tiukemmassakin jalkineessa. PESUOHJE: 

Villalle ominaisen nyppyyntymisen vähentämiseksi pese nämä sukat 30 

asteessa aina nurin päin käännettynä.

12€

VÄRI 55

VÄRI 58

VÄRI 83

VÄRI 87
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Joulusukat  2 PARIA

Tuote nro 790J

Koot 36-38, 39-41, 42-44, 45-47

Materiaali 80% merinovilla, 15% polyamidi, 5% elastaani

Rockin’ Around the christmas 
tree, Have a happy holiday!
Talven pimeydessä, takkatulen ääressä ajatukset suuntaavat jouluun... Laa-

dukkaat ohuet merinovillasukat saatavilla nyt myös joulukuoseissa. Nämä 

lämpöiset merinovillasukat ovat jokaisen jouluihmisen takuuvarma valinta.

Joustava, kärkisaumaton sukka on mukava jalassa eikä kutita niin kuin 

useimmat jouluvillapaidat.

Nämä sukat ovat oiva vaihtoehto myös niille iki-ihanille joulupaidoille ja nämä 

sukat on varmasti helpompi saada puettua erityisesti miesväen jalkoihin. 

Tilaa sinäkin nyt nämä ihanat joulusukat omalle perheelle tai vaikkapa lahjak-

si.

13€

VÄRI 81

VÄRI 55
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Ohuet merinovillasukat 
- polvipituus  2 PARIA

Tuote nro 79P

Koot 34-36, 37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 45-47

Materiaali 70% merinovilla, 21% polyamidi, 9% elastaani

Laadukkaat polvisukat 
kiristämättömällä varrella
Tässä sinulle oivallinen ohut villasekoitesukka käytettäväksi vaikkapa käve-

lykenkien kanssa. Koostumuksensa ansiosta sukka on kosteudensiirto- ja 

lämmöntasaus-ominaisuuksiltaan erinomainen esim. seisoma- ja istumatyötä 

tekeville.

Merinovillasukat ovat yksiä halutuimpia ja kysytyimpiä sukkia riippumatta 

käyttötarkoituksesta. Ne ovat loistavat urheiluun, ulkoiluun, työntekoon ja va-

paa-aikaan. Merinovillasukat ovat pehmeät, ne hengittävät hyvin, eivät haudo 

kosteutta ja pitävät jalat lämpöisinä.

16€

VÄRI 55
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Tukisukat 
(lentosukat)  1 PARI

Tuote nro 900P

Koot 34-36, 37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 45-47

Materiaali 80% puuvilla, 15% polyamidi, 5% elastaani

Nämä sukat ovat läpikäyneet pitkän 
ja huolellisen tuotekehittelyn
Tukisukat on testattu Salzmann Group:n laboratoriossa Sveitsissä. Tukisukat 

vähentävät jalkojen turvotusta ja ennaltaehkäisevät jalkojen väsymistä.

Ne sopivat erityisesti staattista istuma- tai seisomatyötä tekeville sekä lento-

matkustajille.

Näissä sukissa käytetään niin kutsuttua asteittaista puristusta mikä vähenee 

ylöspäin nilkasta kohti polvea. Lopputuloksena laadukkaat tukisukat lievällä 

kompressiolla joka päiväiseen käyttöön.

10€

VÄRI 55
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16€

Merinovillapipo 
SEVERI  1 KPL

Tuote nro SEVERI

Koot One size

Materiaali 50% merinovilla, 50% akryyli

Laadukkaat ja todella lämpöiset merinovillapipot ulkoilijoille. Suomalaiset 

tykkäävät liikkua luonnossa ja materiaalina merinovilla soveltuu tähän erin-

omaisesti.Hengittävänä luonnon materiaalina merinovilla ei tunnu ihoa vasten 

hikiseltä, joten materiaalin käyttökausi ei rajoitu ainoastaan talven paukku-

pakkasiin vaan merinovillasta valmistettuja tuotteita voidaan käyttää ympäri 

vuoden. Pipo lämmittää myös kosteana ja kuivuu nopeasti.

Sisältää yhdet Super-villasukat ja 

yhden merinovillapipon.  

(Saana tai Severi).

Supersetti

VÄRI H54

VÄRI H87

VÄRI H55

VÄRI H19

VÄRI H81

 Tuote nro SUPERSETTI
 Setti 25€

HUOM! Muista lisätä tilaukseen  
sukan kokonumero sekä molempien 

tuotteiden värinumerot.
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Super-Villasukat  1 PARI

Tuote nro 51

Koot 34-36, 37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 45-47

Materiaali 80% superpestyä villaa, 15% polyamidi, 5% elastaani

Pumpulin PEHMEÄ, muhkean PAKSU 
KUTIAMATON VILLASUKKA.
Lämmin ja miellyttävä villasukka kylmän sään ulkoiluun.

Ne ovat myös erittäin mukavat kotisukat sisäkäytössä.

Sukat kestävät hyvin kulutusta, koska niissä on vahvistettu kanta- ja kärkiosa.

Tyylikäs nikkeli-vapaa metallinappi antaa sukille viime silauksen ja nämä 

sukat ovat tämän syksyn katumuodin HITTI-tuote yhdessä samaan mallistoon 

kuuluvien pipojen kanssa.

Pese villasukat 30 asteessa nurinpäin käännettynä. Ei rumpukuivausta eikä 

silitystä. Täältä apua valintaan, kun tilaat villasukat netistä.

16€
VÄRI 20

VÄRI 55

VÄRI 81
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Jumbo 
Merinovillasukat - 
Froteepohja  1 PARI

Tuote nro 505M

Koot 34-36, 37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 45-47

Materiaali 50% merinovilla, 40% akryyli, 5% polyamidi, 5% elastaani

Nämä paksut merinovillasukat ovat todella pehmeät ja lämpimät ja ne ovatkin 

erinomaiset mm. retkeilyyn, metsästykseen tai saapassukaksi. 

Pohjepituisen kiristämättömän varren voi myös antaa olla rullautuneena 

alhaalla jolloin nämä toimivat myös vaikkapa legginsien kanssa. 

Merinovillan ansiosta nämä sukat lämmittävät viileällä säällä ja viilentävät 

kuumalla säällä. Vahvistettu pohja, kiristämätön varsi ja saumaton kärki ta-

kaavat huippumukavuuden.

10€

VÄRI 83

VÄRI 87

VÄRI 19

VÄRI 55
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Merinovillapipo 
SAANA  1 PIPO

Tuote nro SAANA

Koot One size

Materiaali 50% merinovilla, 50% akryyli

Laadukkaat ja todella lämpöiset merinovillapipot ulkoilijoille. Suomalaiset 

tykkäävät liikkua luonnossa ja materiaalina merinovilla soveltuu tähän erin-

omaisesti.

Hengittävänä luonnon materiaalina merinovilla ei tunnu ihoa vasten hikiseltä, 

joten materiaalin käyttökausi ei rajoitu ainoastaan talven paukkupakkasiin 

vaan merinovillasta valmistettuja tuotteita voidaan käyttää ympäri vuoden. 

Pipo lämmittää myös kosteana ja kuivuu nopeasti.

16€

VÄRI SA54

VÄRI SA55

VÄRI SA19

VÄRI SA81

VÄRI SA87

Sisältää yhdet Jumbo-villasukat 

ja yhden merinovillapipon.  

(Saana ja Severi).

Jumbosetti
 Tuote nro JUMBOSETTI
 Setti 20€

HUOM! Muista lisätä tilaukseen 
sukan kokonumero sekä molempien 

tuotteiden värinumerot.
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16€

Kotoilu villasukat  1 PARI

Tuote nro 55K

Koot 37-39, 40-42, 43-45

Materiaali 80% superpestyä villaa, 15% polyamidi, 5% elastaani

Netflix, kupillinen kuumaa 
ja villasukat...
Toivotko sukilta lämpöä ja mukavuutta? Hienoa, olet löytänyt ne!

Kiedo jalkaasi varrettomat, pumpulinpehmeät kutiamattomat kotoilusukat.

Sukan sisäpuoli on pehmeää froteeneulosta mikä tekee sukista ilmavat, läm-

pöiset ja hengittävät.

Nämä sukat eivät kiristä ja ovatkin jokaisen kotikissan unelma.

Pese sukat mieluiten 30 asteessa nurinpäin käännettynä. Ei rumpukuiva-

usta eikä silitystä.

VÄRI 20

VÄRI 81

VÄRI 55

26



Paksut 
Merinovillasukat  1 PARI

Tuote nro 507A

Koot 37-39, 40-42, 43-45

Materiaali 50% merinovilla, 40% akryyli, 5% polyamidi, 5% elastaani

Ihanan värikkäät villasukat 
piristävät päivääsi
Värikkäät, raidalliset sukat tuovat hymyn huulille. Nämä villasukat 
soveltuvat hyvin niin arkikäyttöön, urheiluun kuin pidempiinkin vaelluksiin. 
Merinovilla on luonnostaan antibakteerinen materiaali joten se ei kerää 
itseensä hajuja. Sukat tuntuvat pehmeältä jaloissasi eivätkä ne kutita.

Koostumuksensa ansiosta nämä sukat sopivat niin paukkupakkasille 
kuin viileisiin sadepäiviin tai ihan vain lämpimiksi kotisukiksi. 
Kärkisaumattomuus lisää käyttömukavuutta.

10€

VÄRI 81

VÄRI 54
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49€

Huopatossut 
sisäkäyttöön  1 PARI

Tuote nro HT-SISÄ

Koot 36 / 230 mm, 37 / 235 mm, 38 / 245 mm, 39 / 250 mm, 

 40 / 258 mm, 41 / 265 mm, 42 / 270 mm, 43 / 278 mm, 

 44 / 285 mm, 45 / 290 mm

Materiaali 100% villa

Pidä varpaat lämpiminä 
huopatossujen syleilyssä!
Iloisena ja ylpeänä haluamme esitellä uudistuneen GreenGo-huopatossu 

mallistomme.

Nämä käsin ommellut huopatossut ovat 100% villaa ja kestävyyttä lisää ulko-

pohjaan ommeltu aito tukevasta nupukkinahasta valmistettu pohja. Suositte-

lemmekin näitä tossuja kaikille lämpöä rakastaville sisätossuiksi.

VÄRI 19
KOOT: 36-45

VÄRI 70
KOOT: 36-44
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PROFFAN  
VINKKI
Jos mietit kahden koon välillä, 
niin suosittelen valitsemaan 
isomman koon.

Uuden muotoilun saaneet huopatossut ovat vertaansa vailla sillä tossuissa on 

kaksoispohjarakenne eli nahan ja huovan väliin on lisätty extra kerros huopaa 

joka tekee tossuista ihanan pehmeät ja käyttömukavuus on omaa luokkaansa. 

Huovalla on erinomainen lämmöneristys kyky sekä ominaisuus imeä kosteus 

itseensä. Näin ollen tossut tuntuvat jalassa aina kuivilta ja uskomattoman 

lämpimiltä. Kaikki tossujen valmistuksen tuotantoprosessit ovat ympäris-

töystävällisiä ja kunnioittavat luontoa. Tuotannossa käytetyt väriaineet ovat 

huolellisesti testattuja ja turvallisia.

VÄRI 83
KOOT: 36-48

VÄRI 87
KOOT: 36-42
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13€

Ohut puuvillasukka  2 PARIA

Tuote nro MUUMI-01

Materiaali 80% puuvilla, 15% polyamidi, 5% elastaani

MUUMIPEIKKO/
MUUMIMAMMA 

Väri 20 

Koot 34-36 

 37-39 

 40-42

Uudistunut Muumi-suk-

kamallisto pitää sisällään 

kolme uutta kuosia. Ohut 

puuvillasukka leveällä reso-

rilla istuu hyvin jalkaasi ja 

muotoiltu kantaosa viimeis-

telee erinomaisen istuvuu-

den. Saumaton kärki takaa 

maksimaalisen käyttömuka-

vuuden.

Tiesitkö, että Mörkö esiintyy 

ensimmäisen kerran kirjassa 

Taikurin hattu (1948), jossa 

hän puhuu jopa pari sanaa? 

Hän saapuu Muumilaaksoon 

hakemaan takaisin Kunin-

gasrubiinia, jonka Tiuhti ja 

Viuhti ovat häneltä varas-

taneet. Sitä, miten Mörkö 

on saanut Kuningasrubiinin 

haltuunsa, ei ole koskaan 

kerrottu.

PIKKU MYY/ 
NIISKUNEITI 

Väri 87 

Koot 34-36 

 37-39 

 40-42

MÖRKÖ/ 
HAISULI 

Väri 55 

Koot 34-36 

 37-39 

 40-42 

 43-45
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Ohut varreton 
puuvillasukka  2 PARIA

Tuote nro MUUMI-02

Materiaali 80% puuvilla, 15% polyamidi, 5% elastaani

11€

PIKKU MYY 

Väri 87 

Koot 34-36 

 37-39 

 40-42

HAISULI 

Väri 83 

Koot 34-36 

 37-39 

 40-42 

 43-45

Varretonta puuvillasukkaa 

voit tilata näissä kahdessa 

uudistuneessa kuosissa. 

Muotoiltu kantaosa pitää 

sukan paikallaan eikä se 

rullaudu ikävästi kantapään 

alle. Saumaton kärki takaa 

maksimaalisen käyttömuka-

vuuden.

Pikku Myy sanoo aina hyvin 

suoraan mitä ajattelee, eikä 

välitä, mitä muut hänestä 

ajattelevat, vaan on rohkea ja 

itsenäinen, jopa itsepäinen. 

Myyltä on turha salata asioi-

ta, sillä hän vaistoaa erehty-

mättömästi, jos joku yrittää 

niin tehdä. Hän on myös 

hyvin utelias. Muumipapan 

mukaan Myy on rohkea ja 

päättäväinen. Muumipeikon 

mukaan Myy tekee kaikkea 

mitä haluaa ja onnistuu vielä 

tekemään sen siten, että 

kukaan ei vastusta sitä.
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14€

Ohut merinovillasukka  

2 PARIA

Tuote nro MUUMI-04

Materiaali 40% merinovilla, 40% akryyli, 15% polyamidi, 5% lycra

NIPSU/
NUUSKAMUIKKUNEN 

Väri 31 

Koot 34-36 

 37-39 

 40-42

 43-45

MUUMIPEIKKO/ 
HAISULI 

Väri 81 

Koot 34-36 

 37-39 

 40-42 

 43-45

PIKKU MYY/ 
NIISKUNEITI 

Väri 87 

Koot 34-36 

 37-39 

 40-42

Muumi-sukkamalliston 

viimeistelee ohut merinovil-

lasukka kolmessa ihanassa 

kuosissa. Nämä sukat ovat 

ihanan lämpöiset ja akryyli 

lisää sukan kestävyyttä ja 

käyttöikää sekä vähentää 

villalle ominaista nyppyyn-

tymistä. Koostumuksensa 

ansiosta sukka on kosteu-

densiirto- ja lämmöntasaus 

ominaisuuksiltaan erinomai-

nen. Leveä resori ja sau-

maton kärki viimeistelevät 

tämän sukan käyttömuka-

vuuden. 

Nuuskamuikkunen on seik-

kailijaluonne ja viihtyy usein 

yksikseen. Nuuskamuikku-

nen käyttää vanhoja vaat-

teita, kuten vihreää hattua, 

takkia ja keltaista kaulahui-

via. Hän asuu teltassa joen 

rannalla aivan Muumitalon 

liepeillä ja soittaa huuliharp-

pua Hän istuu usein joen 

rannalla onkimassa itselleen 

kalaa. 
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Ohuet villa-
akryylisukat  2-PACK

Tuote nro 1014A-2

Koot 34-36, 37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 45-47

Materiaali 40% merinovilla, 40% polyakryyli, 15% polyamidi, 5% lycra

Akryyli pidentää sukan käyttöikää
Tämä sukka sopii niin arkikäyttöön kuin alussukaksi paksumman merinovil-

lasukan alle. Tätä sukkaa voit siis käyttää hyvin myös paksumman sukan alla 

ja näin se tuottaa lisälämpöä kerrospukeutumisen tavoin. Koostumuksensa 

ansiosta sukka on kosteudensiirto- ja lämmöntasaus ominaisuuksiltaan 

erinomainen. Akryyli lisää sukan kestävyyttä ja vähentää nyppyyntymistä. 

Merinovilla on myös antibakteerinen materiaali joten se pitää jalkasi raik-

kaana. Merinovillasukat voi pestä huoletta myös pesukoneessa nurinpäin 

käännettynä, mutta merinovillaa sisältävät tuotteet voi raikastaa myös vain 

tuulettamalla. Ei rumpukuivausta.

11€

VÄRI 55
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12€

13€

Kiristämättömät 
Bambusukat  3 PARIA

Tuote nro 1016B

Koot 34-36, 37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 45-47

Materiaali 80% bambuviskoosi, 15% polyamidi, 5% elastaani

Kiristämättömät bambusukat ovat luonnostaan antibakteeriset. Bambu on 

erittäin imukykyinen materiaali joten jalkasi pysyvät kuivina, raikkaina ja ha-

juttomina koko päivän. Pehmeytensä ansiosta sukat soveltuvat herkille ja kui-

ville jaloille. Saumaton kärki ja varren joustavuus lisäävät käyttömukavuutta.

VÄRI 55

VÄRI 55     Bambusukat 
     froteepohja  2 PARIA

Tuote nro 1030B

Koot 34-36, 37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 45-47

Materiaali 80% bambuviskoosi, 15% polyamidi, 5% elastaani

Erittäin pehmeät bambu-sukat froteepohjalla. Bambu-sukkien materiaali 

bambuviskoosi on luonnostaan antibakteerinen materiaali joten se pitää hajut 

loitolla. Sukat tuntuvat myös viileiltä koska bambuviskoosi imee ja haihduttaa 

pois kosteuden. Sukissa on myös varpaita painamaton saumaton kärki.
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7€

13€

Ohuet Bambusukat  3 PARIA

Tuote nro 1019B

Koot 34-36, 37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 45-47

Materiaali 80% bambuviskoosi, 15% polyamidi, 5% elastaani

Erittäin pehmeät bambu-sukat hellivät jalkojasi. Bambu-sukkien materiaali 

on luonnostaan antibakteerinen toisin sanoen se pitää hajut loitolla. Sukat 

tuntuvat myös viileiltä koska bambuviskoosi imee ja haihduttaa pois kosteu-

den. Bambusukissa on erittäin joustava 3/4-osa varsi joten sukat on erittäin 

helppo pukea ja niissä on myös varpaita painamaton saumaton kärki.

VÄRI 55

VÄRI 54

VÄRI 55

Ohuet varrettomat 
Bambusukat  2 PACK

Tuote nro 1020B-2

Koot 34-36, 37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 45-47

Materiaali 80% bambuviskoosi, 15% polyamidi, 5% elastaani

Yllä olevan tuotteen pikkusisko tilattivassa nyt myös varrettomana 2-pac-

kissa. Paketissa olevat sukat ovat aina samaa väriä. Y-kantapää pitää sukan 

hyvin paikallaan eikä sukka lähde rullautumaan jalkaterän alle. Saumaton 

varpaita painamaton kärki.
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15€

Hopeapuuvillasukat  2 PARIA

VÄRI 55

Tuote nro 600H

Koot 34-36, 37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 45-47

Materiaali 75% puuvilla, 15% polyamidi, 5% hopea, 5% elastaani

Jalkojesi parhaaksi
Hopeasukat hellivät jalkoja ja ovatkin huipputuote herkkäjalkaisille. Sukat 

vähentävät jalkojen turvotusta ja hikoilua. Materiaalin ansiosta sukat ovat an-

tistaattiset ja vähentävät hankaussähkön aiheuttamia sähköiskuja. Lämmön-

vaihtelu ominaisuudet ovat huippuluokkaa. Sukat ovat kesällä viileät ja talvella 

lämpimät. Sukissa käytetään puhdasta hopeaa eli ne sopivat myös allergisille.

 ANTIBAKTEERINEN - Antibakteerinen materiaali poistaa bakteerit ja ho-

peasukat ovatkin loistotuote esim. diabeetikoille.

 HAJUTON - Poistaa ja neutraloi epämiellyttäviä hajuja. Jalat pysy-

vät raikkaana koko päivän.

 KIRISTÄMÄTÖN - Kiristämätön varsi sopii myös turvonneille jaloille. 

Saumaton kärki
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Hopea-
merinovillasukat  2 PARIA

Tuote nro 2002H

Koot 34-36, 37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 45-47, 48-50

Materiaali 75% merinovilla, 15% polyamidi, 5% hopea, 5% elastaani

HOPEASUKAT – Jalkojesi parhaaksi
Mallistomme kasvaa ja nyt valikoimastamme löydät myös hopeasukat 

merinovillaisena. Nämä sukat ovat jalkaongelmista kärsivien ykkösvalinta. 

Hopeasukat hellivät jalkoja ja ovatkin huipputuote herkkäjalkaisille. Sukat 

vähentävät jalkojen turvotusta ja hikoilua. Materiaalin ansiosta sukat ovat an-

tistaattiset ja vähentävät hankaussähkön aiheuttamia sähköiskuja. Lämmön-

vaihtelu ominaisuudet ovat huippuluokkaa. Sukat ovat kesällä viileät ja talvella 

lämpimät. Sukissa käytetään puhdasta hopeaa eli ne sopivat myös allergisille. 

ANTIBAKTEERINEN – Antibakteerinen materiaali poistaa bakteerit ja hopeasu-

kat ovatkin loistotuote esim. diabeetikoille. HAJUTON – Poistaa ja neutraloi 

epämiellyttäviä hajuja. Jalat pysyvät raikkaana koko päivän. KIRISTÄMÄTÖN – 

Kiristämätön varsi sopii myös turvonneille jaloille. Saumaton kärki.

18€

VÄRI 55
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16€

Merileväsukat  2 PARIA

Tuote nro 700ML

Koot 34-36, 37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 45-47

Materiaali 50% polyesteri, 30% Seacel/merilevä, 15% polyamidi, 5% elastaani

Merilevä-sukat hellivät jalkoja ja 
ovat kuivien jalkojen pelastus
Erikoismateriaalin ansiosta sukat pitävät jalat kuivina ja hajuttomina. Merilevä 
huolehtii jaloistasi ja ylläpitää niiden kosteustasapainoa. Tämä vähentää ihon 
halkeilua ja suojaa myös kovettumilta.

Kiristämätön varsi ja saumaton kärki viimeistelevät käyttömukavuuden ja nämä 
sukat ovat erinomaiset esim. diabeetikoille.

 KUIVA  - Erikoislanka siirtää kosteuden pois iholta ja pitää jalat 
kuivina

 HAJUTON  - Poistaa ja eliminoi epämiellyttäviä hajuja. Jalat pysyvät 
raikkaana koko päivän.

 KIRISTÄMÄTÖN  - Kiristämätön varsi sopii myös turvonneille jaloille. 
Käyttömukavuuden viimeistelee varpaita painamaton 
saumaton kärki.

VÄRI 55
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Pellavasukka  2 PARIA

Tuote nro 236

Koot 34-36, 37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 45-47

Materiaali 20% pellava, 60% puuvilla, 15% polyamidi, 5% elastaani

Raidallisissa, väritykseltään maanläheisissä pellavasukissa on lyhyt varsi, ja 

niiden materiaali on luonnollista pellavan ja puuvillan sekoitetta. 

Mukavuuden sukille takaavat kiristämätön resori ja saumaton kärki sekä jous-

tava elastaani, jonka ansiosta sukat istuvat jalkaasi täydellisesti. 

Pellava on materiaalina tunnettu erinomaisesta lämmönjohtamiskyvystään, 

minkä ansiosta sukat tuntuvat aina sopivan lämpöisiltä ihoa vasten oli sitten 

kylmä tai kuuma. Luonnostaan likaa hylkivä ja antiseptinen pellava sitoo ja 

luovuttaa kosteutta tehokkaasti ja tuntuu ihoa vasten kuivalta kosteanakin. 

Kaikista luonnonkuiduista pellava allergisoi vähiten, siksi se on ihoystävälli-

nen ja sopii myös allergisille. 

Se on myös luonnonystävän valinta, sillä pellavan kasvatuksessa ei juurikaan 

tarvita torjunta-aineita tai keinokastelua.

11€

VÄRI 67
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12€

Huippulaadukkaat 
boxerit  2 KPL

Tuote nro BOXER

Koot S, M, L, XL, XXL

Materiaali 89% polyamidi, 11% spandex

Laadukkaat GreenGo-boxerit  ovat jokaisen tosimiehen ykkösvalinta. Erin-

omainen leikkaus takaa maksimaalisen istuvuuden. Hengittävä ja laadukas 

materiaali, huomaamattomat saumat ja vuorattu etumus viimeistelee täydelli-

sen käyttömukavuuden. 

Ei  purista, eikä kiristä - Ei hierrä, eikä kierrä!   

Nämä boxerit ovat “kalsareiden” aatelia.

VÄRI 62

VÄRI 55

VÄRI 83

KOKOTAULUKKO Toleranssi +/- KOKO S KOKO M  KOKO L KOKO XL KOKO XXL

A = vyötärönauha  1 cm 32 34 36 38 40

B = etumus + vyötärönauha 1 cm 25,5 26,5 27,5 28,5 29,5

C = takaosa + vyötärönauha 1 cm 23 24 25 26 27

D = lahje ½ 1 cm 21 22 23 24 25

E = sivu + vyötärönauha 1 cm 25,5 26,5 27,5 28,5 29,5

F = vyötärönauha 0,1 cm 3 3 3 3 3

40



Alushousut  2 KPL

Tuote nro ALUSHOSUT

Koot M, L, XL, XXL

Materiaali 92% polyester, 8% spandex

Klassiset pikkuhousut korkealla vyötäröllä. Housut on valmistettu pehmeästä 

ja joustavasta materiaalista, mikä hengittää. Nämä ovat pikkuhousut, joissa 

on loistava istuvuus. Täydelliset perusvaatekaappiin!

12€

VÄRI 55

KOKOTAULUKKO Toleranssi +/- KOKO M  KOKO L KOKO XL KOKO XXL

A = 1/2 vyötärö  1 cm 27 29 31 33

B = takaosa 1 cm 21,5 22,5 23,5 24,5

C = 1/2 aukko 1 cm 19,5 20,5 21,5 22,5

A

B

C
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10€

Ohuet lasten sukat  3 PARIA

Tuote nro 71L

Koot 28-30, 31-33, 34-36

Materiaali 70% polypropyleni, 25% polyamidi, 5% elastaani

Kestävät sukat perheen pienimmille
Ohuet ja kestävät lasten raitasukat ovat hyvä valinta sukiksi niin päiväkotiin 

kuin kouluunkin. Olemme huomanneet, että lasten käytössä sukat joutuvat 

todelliseen kulutustestiin. Usein kouluissa ja päiväkodeissa ollaan sukka-

sillaan joten sukat ovat rumputulessa koko päivän. Sukkien materiaali on 

kestävää joten nämä sukat kestävät paremmin myös pikkuvintiöiden kovaa 

kulutusta. Sukat istuvat jalkaan hyvin eivätkä valu rullalle hurjimmissakaan 

leikeissä. Materiaalit täyttävät Öko-Tex 100 standardin ja ovat näin ollen tur-

vallisia käyttää.

VÄRI 20

VÄRI 62
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Ohuet lasten 
merinovillasukat  2 PARIA

Tuote nro 790L

Koot 25-27, 28-30, 31-33, 34-36

Materiaali 80% merinovilla, 15% polyamidi, 5% merinovilla

Ohuet  80% merinovillasta neulotut sukat nyt myös lasten koossa. Sukat ovat 

superlämpimät ja pikkuväen jalat lämpiminä kylmälläkin säällä. Tiivis neulos 

takaa sukalle erinomaisen ja napakan istuvuuden missä tahansa jalkineessa. 

Hengittävä ja kuivana pysyvä materiaali siirtää kosteuden pois iholta. Pehmeä 

varpaita painamaton saumaton kärki takaa käyttömukavuuden tiukemmassa-

kin jalkineessa. 80% merinovillaa, 15% polyamidia 5% elastaania PESUOHJE: 

Villalle ominaisen nyppyyntymisen vähentämiseksi pese nämä sukat 30 

asteessa aina nurin päin. 

10€

VÄRI 87

VÄRI 61
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11€

Lasten tekninen 
sukka  2 PARIA

Tuote nro 480L

Koot 28-30, 31-33

Materiaali 80% puuvilla, 15% polyamidi, 5% elastaani

Suursuosikki jo vuodesta 2004!
Sukka, joka on käynyt läpi pitkän ja vaativan käyttö- ja kulutustestin. 

Lopputuloksena todella miellyttävä sukka kaikenlaiseen urheiluun, työhön 

sekä vapaa-aikaan. Varressa erityinen elastinen koostumus, joka helpottaa 

verenkiertoa ja vähentää jalkojen väsymystä.

Erityisen korkealle neulottu froteeosa suojaa myös nilkkaa ja tekee kanta-

osasta pehmeän ja miellyttävän. Vahvistettu kanta- ja kärkiosa.

Nilkan ja jalkaholvin joustinneulokset tekevät sukasta ainutlaatuisen istuvan 

kovassakin liikunnassa. Miellyttävän pehmeä froteepohja. Pehmeä varpaita 

painamaton saumaton kärki takaa mukavuuden jalkineessa kuin jalkineessa.

VÄRI 71

VÄRI 87

VÄRI 62

VÄRI 48
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Lasten tekninen 
merinovillasukka  2 PARIA

Tuote nro 480VL

Koot 28-30, 31-33

Materiaali 40% merinovilla, 40% puuvilla, 15% polyamidi, 5% elastaani

Suursuosikkimme tuoteperhe kasvaa jälleen. Tekniset merinovillasukat 
saatavilla myös lasten koossa.

Aito ja laadukas merinovilla on todella lämmin ja varsin kestävä materiaali, 

joka myös tuntuu mukavalta ihoa vasten eikä kutita yleensä edes herkkäihoi-

simpia. Hengittävänä luonnon materiaalina merinovilla ei tunnu ihoa vasten 

hikiseltä, joten materiaalin käyttökausi ei rajoitu ainoastaan talven paukku-

pakkasiin vaan merinovillasta valmistettuja sukkia voidaan käyttää ympäri 

vuoden.

Koostumuksensa ansiosta merinovillasukat ovat kosteudensiirto ja lämmön-

tasaus ominaisuuksiltaan omaa luokkaansa. Näissä sukissa on pumpulin peh-

meä merinovilla-froteepohja ja saumaton kärkiosa. Koostumuksen ansiosta 

jalkasi pysyvät yhtä aikaa sekä kuivina että lämpöisinä.

Suosittelemme tätä sukkaa erityisesti kaikenlaiseen talviseen urheiluun ja 

vapaa-ajan viettoon. Toimii erinomaisesti lapsilla esimerkiksi ”saapassukkana” 

välikausikengissä.

14€

VÄRI 61

VÄRI 87
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25€

Laudeliinat  4 KPL

Tuote nro 34

Koko 45 x 55 cm

Materiaali 100% pellava

Ajattomat ja kestävät 100% pellavaa olevat saunatekstiilit, joissa on sama 

kuosi sekä pyyhkeissä että laudeliinoissa.

Erinomaisen imukykynsä ansiosta pellava on siis mitä ihanteellisin materiaali 

saunatekstiileille. GreenGo-saunatekstiilit ovat värjäämättömiä luonnollisen 

pellavan värisiä. 

Täyspellavaiset saunatekstiilit ovat mitä mainioimpia vaikkapa lahjaksi laatua 

ja perinteitä arvostavalle.

Myyntipakkauksen (4 kpl) jokaisessa laudeliinassa on erivärinen ripustuslenk-

ki oman liinan tunnistamiseksi.

6€ Sukkapidikkeet  15 KPL

Tuote nro 20

Syökö pesukoneesi sukkia ? Ovatko parit hukassa ?

Patentoidut 100% kotimaiset Supi-sukkapidikkeet ovat ratkaisu ongelmaan.

VÄRI 91

VÄRI 55

VÄRI 31
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Sukkaprofessorin 
pyykkietikka  1 PLO

Koot 500ml

Ainesosat <10% etikkahappoa, hajuste 

BIOHAJOAVA, EKOLOGINEN PYYKIN RAIKASTAJA!

Orivedellä valmistettu Sukkaprofessorin pyykkietikka on biohajoava ja ekolo-

ginen tapa raikastaa pyykki.

- Vähentää tekstiilien nyppyyntymistä 

- Vähentää tekstiilien sähköisyyttä 

- Pitää tekstiilit pehmeinä 

- Säilyttää ja kirkastaa värejä 

- Poistaa tekstiileistä epämieluisat hajut 

- Poistaa pesuainejäämät tekstiileistä sekä koneesta 

- Ehkäisee ja poistaa kellastumia

Sukkaprofessorin sukkien hoito-ohjeet:

Noudata tekstiilien pesuohjetta. Käytä pyykkietikkaa huuhteluaineen sijaan. 

Voit käyttää sitä myös tekstiileille, joille tavallinen huuhteluaine ei sovi esim. 

villa, pellava, tekniset urheiluvaatteet sekä elastaania sisältävät tekstiilit.

KÄYTTÖOHJE: Ravista pulloa ennen käyttöä ja kaada 3-4 rkl pyykkietikkaa 

pesukoneen huuhteluainelokeroon.

8€

BERGAMOTTI-LIME

PELLAVA
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“Hienosti pakattu, selkeä 

systeemi, kaikki toimii! Meillä 

on osa oppilaista vielä aika nuoria, 

niin se auttaa todella paljon, kun kaikki 

on kohdallaan, lajiteltuna ja pakattuna 

tilauksittain. Loistava kokemus - hienoa!”

- Ulkosaariston koulu -

“Aivan upea 
asiakaspalvelu ja systeemi 

on teillä. Kotimaisuus on minulle 
näiden projektien organisaattorina 

tullut merkittäväksi asiaksi ja sitä 
ryhmien perheissäkin on alettu ymmärtää 

ja arvostaa. Raha jää Suomeen ja 
työllistämme ihmisiä kotimaassamme.”

- Pyörön koulu -

“Olemme myyneet jo useampia 

kertoja ja myyntikampanjoista 

saamiamme varoja olemme käyttäneet 

mm. kausimaksuihin. Kampanjat ovat sujuneet 

loistavasti ja tuotteiden jakaminen tilaajille 

on helppoa. Aina on ollut myös iloinen ja 

asiantunteva palvelu.”
- Hämeenlinnan Pallokerho -


