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KIITOS TUESTASI !

Ostoksesi auttaa meitä toteuttamaan unelmamme.
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Ryhmä



Laadukasta varainhankintaa SUURELLA SYDÄMELLÄ !

100% Kotimaiset GreenGo-sukat valmistamme omassa tehtaassa Orivedellä.
Jar-X Oy on vuonna 1993 perustettu perheyritys, joka tarjoaa laadukasta varainhankintaa 
koululuokille, urheiluseuroille sekä yhdistyksille. Kaikki käyttämämme raaka-aineet ovat 
testattuja ja huolellisesti valittuja. Raaka-aineet täyttävät Öko-Tex 100-standardin, eikä
niihin ole lisätty terveydelle haitallisia lisä- tai käsittelyaineita. 
Meille tärkeää on myös koko tuotantoprosessin läpi kestävä ympäristöystävällisyys!
Muina varainhankinta-tuotteina ovat täyspellavaiset saunatekstiilit, lautapelit
ja nyt myös YKSINOIKEUDELLA MUUMI-SUKAT ja -SUKKAHOUSUT.
Vuosien varrella olemme saaneet olla mukana jo kymmenien tuhansien ryhmien
varainhankinta-kampanjassa.

Tiesitkö jo, että GreenGo-sukat:
• ovat markkinoiden HALVIMMAT
• toisin kuin kilpailijoiden sukat, jotka valmistetaan pääosin neljän kokonumeron välein 
(esim. 38-41) me VALMISTAMME sukkamme KAHDEN KOKONUMERON VÄLEIN (esim. 39-40), 
jolloin sukat ovat varmasti oikean kokoiset.
Tämä takaa sukkien maksimaalisen TÄYDELLISEN ISTUVUUDEN ja parantaa huomattavasti 
myös niiden käyttöikää.
• GreenGo-sukissa käytetään ainoastaan MULESING-VAPAATA villaa ja ne valmistetaan 
parhaista Eurooppalaisista langoista.
• 3 parin tarjousnippuun saat valita mitä tahansa väriä / kokoa samaa tuotetta.
Vain meillä SINÄ ITSE PÄÄTÄT myös tarjousnippusi sisällön.
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OHJEITA MYYJILLE ! 
HUOM! 
Varmista yhteyshenkilöltä kumpaa myyntimenetelmää ryhmänne käyttää !

Ryhmät jotka haluavat käyttää UUTTA sähköistä tilausjärjestelmää:
Yhteyshenkilö jakaa myyntimateriaalit ja antaa teille tunnukset, joilla pääsette kirjautumaan 
tiimisivuillenne osoitteessa: www.jar-x.fi.
Voit halutessasi kerätä tilauksia ensin myös käyttäen tilauslomaketta jonka jälkeen syötät 
tilaukset sähköiseen tilausjärjestelmään. 
SÄHKÖISEN TILAUSJÄRJESTELMÄN ETUJA OVAT:
- NOPEUS - Tilausten käsittelyaika nopeutuu, koska postituspäivät jäävät pois.
- SEURANTA - Näet helposti ryhmäsi myynnin ja kertyneen ansion.
- POISTOMYYNTITUOTTEET - ovat ALE-tuotteita joita on saatavilla rajoitetusti. Näitä 
tuotteita ei löydy hinnastosta.
- LISÄPROVISIO -Sähköistä tilausjärjestelmää käyttävät ryhmät saavat 2% lisäprovision.    

Ryhmät jotka haluavat käyttää perinteisiä tilauslistoja:

Yhteyshenkilö jakaa myyntimateriaalit. Myyjät keräävät tilauksia täyttäen tilauslistoja alla 
olevan mallin mukaisesti.
Myynnin jälkeen palauta tilauslistan kaikki osat yhteyshenkilölle joka toimittaa tilauksenne 
meille  yhdellä kertaa.

BONUS: Kaikki myyjät joiden 
tilauksen arvo on vähintään 150 €, 
saavat bonuksena 
kaupanpäälle TATTI-bluetooth 
soittimen. Katso lisätietoa 
bluetooth soittimesta sivulta 38.

TILAUSLISTAN TÄYTTÖMALLI
TILAUSLISTA

Jar-X Oy
Eräslahdentie 257, 35300 ORIVESI

Puh. (03) 580 2200, info@jar-x.fi

Yhteyshenkilö palauttaa kaikki tilauslistan osat JAR-X Oy:lle!

HUOM! Kaikilla normaalihintaisilla tuotteillamme on tietenkin myös vaihto- ja palautusoikeus.

TILAAJAN NIMI
Tuote-
numero

Koko-
numero

Väri-
numero

Paria
kpl

Hinta
yhteensä

Hinta
yhteensä

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Ryhmä

Yhteyshenkilö

Myyjä

Myyjän/Huoltajan puh.

HUOM!
Huolellisuus palkitaan - 
Kun kaikki punaisella merkityt 
kohdat on täytetty, myyjää 
muistetaan mukavalla yllätyksellä.

Siiri Sukka
   

Kalevi Kantapää

Reetta Resori

Elias Etuvarvas

Sirpa Säärystin

Viivi Varvas

69
236
236

480

99
480L
480L

MAMMA 01
MYY 02

BANANAS

120
480V
480V

424
89
59P

39
37
42

43

40
31
28
40
38

41
45
39

37
43
40

55
67
67

83

55
71
62
109
103

83
58
28

87
55
54

3
1
2

3

3
2
1
1
3
1

3
2
1

3
3
3

}

}

}

9,00

14,00

16,00

9,50

14,00
6,50
13,50
10,00

9,00

22,00

14,00
9,50
30,00

177,00

Pikkuvarpaan koulu, 5A lk
Opettaja Reetta Resori
Saara Säärystin
045 789 101 112

Jar-X Oy
Lehmilaidantie 8, 35300 ORIVESI
Puh. (03) 580 2200, info@jar-x.fi
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TEKSTIILIEN PESU- JA HOITO-OHJEET
SUKAT: Pese sukat nurinpäin käännettynä 40 asteessa. Ei rumpukuivausta.
VILLASUKAT: Pese villaa sisältävät sukat 30 asteessa AINA nurinpäin käännettynä villalle ominaisen nyppyyntymisen vähen-
tämiseksi. Ei rumpukuivausta.
SAUNATEKSTIILIT: Pese pellavatuotteet erikseen 60 asteessa. Silitys puolikosteana.
Huom. Pellava kutistuu ensimmäisessä pesussa n. 5%.
Emme suosittele millekkään tuotteellemme rumpukuivausta emmekä valkaisevia aineita sisältävien pesuaineiden käyttöä.

GreenGo-sukissa käytettäviä materiaaliaaleja
Merinovilla - Aito ja laadukas merinovilla on todella lämmin ja varsin kestävä materiaali, joka myös tuntuu mukavalta ihoa 
vasten eikä kutita yleensä edes herkkäihoisimpia. 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. Merinovilla on varsin 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. Koostumuksensa ansiosta merinovillasukat ovat kosteudensiirto ja lämmöntasaus ominaisuuksil-
taan omaa luokkaansa ja se voi imeä jopa 20-30% kosteutta ennen kuin materiaali alkaa menettämään käyttömukavuuttaan.

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 mukavalta ihoa vas-
ten. Kampapuuvillasukat ovatkin varma valinta ympärivuotiseen käyttöön. Kampapuuvilla on pitkäkuituista puuvillaa, joka on 
mekaanisesti erotettu lyhytkuituisesta karstapuuvillasta. Tavallinen puuvilla eli karstapuuvilla on lyhytkuituista ja karkeaa 
verrattuna kampapuuvillaan. Sileäpintainen kampapuuvilla on lisäksi paljon kestävämpää ja on hieman arvokkaampaa kuin 
tavallinen puuvilla.

Pellava - Pellavan ominaisuuksiin kuuluu hyvä hengittävyys ja imukyky sekä kiilto ja erinomainen lujuus joka tekee pellavaa 
sisältävistä sukista erittäin hyvin kulutusta kestävät. Pellava on materiaalina tunnettu erinomaisesta lämmönjohtamisky-
vystään minkä ansiosta sukat tuntuvat aina sopivan lämpöisiltä ihoa vasten oli sitten kylmä tai kuuma. Luonnostaan likaa 
hylkivänä antiseptisena materiaalina se sitoo ja luovuttaa kosteutta tehokkaasti ja ne tuntuvat ihoa vasten kuivilta kosteana-
kin. Kaikista luonnonkuiduista pellava allergisoi vähiten ja siksi se on ihoystävällinen ja sopii hyvin myös allergisille. Se on 
myös luonnonystävän valinta sillä pellavan kasvatukseen ei juurikaan tarvita torjunta-aineita tai keinokastelua. Pellavasukat 
kestävät oikein hoidettuina erittäin kauan.

Polypropyleni - kevyt ja luja keinokuitu, joka kestää erittäin hyvin kulutusta.
Kuitu läpäisee hyvin vettä ja eristää lämpöä. Sukissa kuitua käytetään sen hyvän lämmöneristävyyden vuoksi. Se ei myös-
kään ime itseensä kosteutta vaan siirtää sitä. Tämän ominaisuuden vuoksi polypropylenia käytetään mm. urheilussa käytettä-
vissä alusasuissa, jolloin polypropylenineulos siirtää kosteuden pois ihon pinnalta seuraavaan vaatekerrokseen ja iho tuntuu 
kuivalta. Polypropylenistä valmistetut sukat toimivatkin 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 on tekokuitu ja se on erittäin joustava ja entiseen pituuteensa palautuva kuitu.
Elastaania käytetään aina jonkun toisen kuidun kanssa.
Elastaania käytetään sukissa mm. resorineuloksissa ja muissa materiaaleissa, 
joissa tarvitaan istuvuutta ja/ tai joustoa.

1. Varressa erityinen elastinen koostumus, joka helpottaa verenkiertoa ja 
vähentää jalkojen väsymistä
2. Erityisen korkealle kudottu froteeosa suojaa myös nilkkaa ja tekee 
kantaosasta pehmeän ja miellyttävän
3. Vahvistettu kanta- ja kärkiosa
4. Nilkan ja jalkaholvin erityiset joustinneulokset tekevät sukasta 
ainutlaatuisen istuvan kovassakin liikunnassa
5. Miellyttävä, pehmeä froteepohja
6. Pehmeä, varpaita painamaton saumaton kärki takaa mukavuuden 
tiukemmassakin jalkineessa 5

2

1

4

6
3
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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.

MATERIAALI: 80% puuvilla, 15% polyamidi, 5% elastaani

TEKNINEN SUKKA

VÄRI nro 64

VÄRI nro 19

VÄRI nro 71

VÄRI nro 55

VÄRI nro 83

VÄRI nro 62VÄRI nro 61

VÄRI nro 87

HUOM !
Mustaa myös
kokoa 48-50

Made in Finland with Love - www.greengo.fi

Tuote nro 480
KOOT
34-36, 37-38, 39-40,
41-42, 43-44, 45-47
HINTA

6,50 € / 1 PARI

16,00 € / 3 PARIA
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Tuote nro 480L
KOOT
28-30, 31-33

HINTA

5,50 € / 1 PARI

14,00 € / 3 PARIA

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.

MATERIAALI: 80% puuvilla, 15% polyamidi, 5% elastaani

LASTEN TEKNINEN SUKKA

Kokoja myös perheen pienimmille !

Made in Finland with Love - www.greengo.fi

VÄRI nro 19 VÄRI nro 62 VÄRI nro 64 VÄRI nro 71 VÄRI nro 87
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Made in Finland with Love - www.greengo.fi

VÄRI nro 91

Hauskan ja humoristisen 
HIIRI-sukan on suunni-
tellut 12-vuotias Aleksi 
Lahti Seinäjoelta.
Hiiren kasvot on tehty 
sukkaan täysin käsityönä 
non-skit materiaalista.

TEKNINEN SUKKA TEKNINEN SUKKA

Kokoja myös perheen pienimmille !

VÄRI nro 48

7

Tuote nro HIIRI
KOOT
31-33, 34-36, 37-38, 
39-40, 41-42, 43-44
HINTA

8,00 € / 1 PARI

19,00 € / 3 PARIA

MATERIAALI:
80% puuvilla,
15% polyamidi,
5% elastaani

Tuote nro SYDÄN
KOOT
31-33, 34-36, 37-38, 
39-40, 41-42, 43-44
HINTA

7,00 € / 1 PARI

18,00 € / 3 PARIA

MATERIAALI:
80% puuvilla,
15% polyamidi,
5% elastaani

Romanttisen 
söpöt SYDÄN-sukat 
on suunnitellut 
11-vuotias 
Fiina Reisto 
Vantaalta. 
Siis laulun sanoin: 
”Love is in the air”



Aito ja laadukas merinovilla on todella lämmin ja varsin kestävä materiaali, joka myös tun-
tuu mukavalta ihoa vasten eikä kutita yleensä edes herkkäihoisimpia.
Hengittävänä luonnon materiaalina merinovilla ei tunnu ihoa vasten hikiseltä, joten materi-
aalin käyttökausi ei rajoitu ainoastaan talven paukkupakkasiin vaan merinovillasta valmis-
tettuja sukkia voidaan käyttää ympäri vuoden.
Koostumuksensa ansiosta merinovillasukat ovat kosteudensiirto ja lämmöntasaus ominai-
suuksiltaan omaa luokkaansa. Näissä sukissa on pumpulin pehmeä MERINOVILLA-froteepoh-
ja ja saumaton kärkiosa. Koostumuksen ansiosta jalkasi pysyvät yhtä aikaa sekä kuivina että 
lämpöisinä. Suosittelemme tätä sukkaa erityisesti kaikenlaiseen talviseen urheiluun ja va-
paa-ajan viettoon.
MATERIAALI: 40% merinovilla, 40% puuvilla,  15% polyamidi, 5% elastaani

TEKNINEN VILLASUKKA

VÄRI nro 28 VÄRI nro 58

Made in Finland with Love - www.greengo.fi
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Tuote nro 480V
KOOT
34-36, 37-38, 39-40,
41-42, 43-44, 45-47

HINTA

9,00 € / 1 PARI

22,00 € / 3 PARIA



Made in Finland with Love - www.greengo.fi

Suursuosikkimme tuoteperhe kasvaa jälleen. Nyt saatavilla Tekniset Merinovil-
lasukat myös LASTEN KOOSSA. Aito ja laadukas merinovilla on todella lämmin 
ja varsin kestävä materiaali, joka myös tuntuu mukavalta ihoa vasten eikä kuti-
ta yleensä edes herkkäihoisimpia. 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 kosteudensiir-
to ja lämmöntasaus ominaisuuksiltaan omaa luokkaansa. Näissä sukissa on pum-
pulin pehmeä MERINOVILLA-froteepohja ja saumaton kärkiosa. Koostumuksen an-
siosta 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.
MATERIAALI: 40% merinovilla, 40% puuvilla, 15% polyamidi, 5% elastaani

TEKNINEN MERINOVILLASUKKA - LASTEN KOOT

VÄRI nro 61 VÄRI nro 87

Made in Finland with Love - www.greengo.fi
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Tuote nro 480VL
KOOT
28-30, 31-33

HINTA

7,50 € / 1 PARI

18,50 € / 3 PARIA



VÄRI nro 28 VÄRI nro 58

Made in Finland with Love - www.greengo.fi
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Aito ja laadukas merinovilla on todella lämmin ja varsin kestävä materiaali, joka myös tun-
tuu mukavalta ihoa vasten eikä kutita yleensä edes herkkäihoisimpia.
Hengittävänä luonnon materiaalina merinovilla ei tunnu ihoa vasten hikiseltä, joten mate-
riaalin käyttökausi ei rajoitu ainoastaan talven paukkupakkasiin vaan merinovillasta val-
mistettuja sukkia voidaan käyttää ympäri vuoden.
Koostumuksensa ansiosta merinovillasukat ovat kosteudensiirto ja lämmöntasaus ominai-
suuksiltaan omaa luokkaansa. Näissä sukissa on pumpulin pehmeä MERINOVILLA-frotee-
pohja ja saumaton kärkiosa. Koostumuksen ansiosta jalkasi pysyvät yhtä aikaa sekä kuivina 
että lämpöisinä. Suosittelemme tätä sukkaa erityisesti kaikenlaiseen talviseen urheiluun ja 
vapaa-ajan viettoon.
MATERIAALI: 40% merinovilla, 40% puuvilla,  15% polyamidi, 5% elastaani

TEKNINEN VILLASUKKA, POLVIPITUUSTuote nro 480VP
KOOT
34-36, 37-38, 39-40,
41-42, 43-44, 45-47

HINTA

11,50 € / 1 PARI

29,00 € / 3 PARIA



Nämä uutuus-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 
lentomatkustajille.
Näissä sukissa käytetään niin kutsuttua asteittaista puristusta mikä vähenee 
ylöspäin nilkasta kohti polvea. Lopputuloksena laadukkaat tukisukat lievällä 
kompressiolla joka päiväiseen käyttöön.
MATERIAALI: 80% Puuvilla, 15% polyamidi, 5% elastaani.

TUKISUKAT (LENTOSUKAT)

VÄRI nro 55 VÄRI nro 71 VÄRI nro 87

Made in Finland with Love - www.greengo.fi
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Tuote nro 900P
KOOT
34-36, 37-38, 
39-40, 41-42

HINTA

11,50 € / 1 PARI

28,50 € / 3 PARIA



TÄSSÄ SE NYT ON... TODELLINEN ULKOILIJAN UNELMA. Norjan armeijan jo vuosia 
käyttämä ja toimivaksi toteama.
MUHKEAN PAKSU sukka korkealla villapitoisuudella. Erityislaatuista NORJALAISTA 
superpestyä, huopumatonta villaa.
Käsinharjattu sisäpuoli tekee sukasta lämpöisen, ilmavan ja samalla hengittävän 
ollen samalla pehmeä ja KUTIAMATON TODELLINEN THERMO-SUKKA, joka on hyvin 
istuva, lämmittää hiostamatta ja pysyy näin kuivana.
PITKÄ varsi takaa myös sen, että jalan ja pitkien alusvaatteiden väliin ei jää ns. 
kylmäaluetta.
MATERIAALI: 78% villa, 20% polyamidi, 2% lycra

VÄRI nro 81 Hypervillasukka !

HYPERVILLASUKKA

Made in Finland with Love - www.greengo.fi
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Tuote nro 52
KOOT
34-36, 37-38, 39-40,
41-42, 43-44, 45-47

HINTA

15,00 € / 1 PARI

39,00 € / 3 PARIA



SUPERPESTY villasukka, joka on hyvin kulutusta kestävä PEHMEÄ ja 
KUTIAMATON villasukka
LÄMMIN ja miellyttävä sukka kylmän sään ulkoiluun
Erittäin mukava myös KOTISUKKANA
VAHVISTETTU kanta- ja kärkiosa

MATERIAALI: 70% superpesty villa, 27% polyesteri, 3% lycra

SUPER VILLASUKKA, POLVIPITUUS

Made in Finland with Love - www.greengo.fi

VÄRI nro 67 VÄRI nro 81
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Tuote nro 51P
HUOM !
POISTUVA TUOTE, JOTA
TARJOLLA RAJOITETUSTI!

KOOT 37-38 ja 39-40

HINTA

19,00 € / 1 PARI

47,50 € / 3 PARIA



LAADUKAS MERINOVILLASUKKA KIRISTÄMÄTTÖMÄLLÄ VARRELLA

Ohuempi villasekoitesukka käytettäväksi vaikkapa kävelykenkien kanssa. 
Koostumuksensa ansiosta sukka on kosteudensiirto- ja lämmöntasaus 
ominaisuuksiltaan erinomainen esim. seisoma- ja istumatyötä tekeville.

MATERIAALI: 70% merinovilla, 21% polyamidi, 9% elastaani

MERINOVILLASUKKA

VÄRI nro 55 VÄRI nro 81

Made in Finland with Love - www.greengo.fi

Suomi nousuun -
vaikka sitten

sukka kerrallaan

14

Tuote nro 79
KOOT
34-36, 37-38, 39-40,
41-42, 43-44, 45-47

HINTA

6,00 € / 1 PARI

14,50 € / 3 PARIA



Ergonomisesti suunniteltu varren yläosa pitää sukan kiristämättä 
paikallaan. Kiristämätön 1:1 rib-osa tekee sukan jalkaan laittamisen 
miellyttäväksi. Nilkka-osassa oleva tukineulos tukee ja hieroo jalkaa 
vilkastuttaen verenkiertoa. Jalkaterän päällä oleva joustinneulos takaa 
sukan erinomaisen istuvuuden. Pehmeä, varpaita painamaton saumaton 
kärki takaa mukavuuden tiukemmassakin jalkineessa.

MATERIAALI: 70% merinovilla, 21% polyamidi, 9% elastaani

MERINOVILLASUKKA, POLVIPITUUS

VÄRI nro 55 VÄRI nro 81

Made in Finland with Love - www.greengo.fi
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Tuote nro 79P
KOOT
34-36, 37-38, 39-40,
41-42, 43-44, 45-47

HINTA

7,50 € / 1 PARI

18,50 € / 3 PARIA



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.

MATERIAALI: 80% puuvilla, 15% polyamidi, 5% elastaani

SOFT-TOP SUKKA, KAKSIKERROSPOHJA

VÄRI nro 55 VÄRI nro 83

HUOM !
Mustaa myös
kokoa 48-50

Made in Finland with Love - www.greengo.fi
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Tuote nro 89
KOOT
34-36, 37-38, 39-40,
41-42, 43-44, 45-47

HINTA

4,00 € / 1 PARI

9,50 € / 3 PARIA



FROTEEPOHJA lämmittää ja suojaa tavallista sukkaa paremmin jalkapohjia 
hankaumilta ja hiertymiltä. Ohut päälliosa siirtää hikoilun synnyttämää 
kosteutta pois iholta. Tarkan kokonumeroinnin ansiosta sukat ovat sopivan 
kokoiset ja istuvat jalkaan puristamatta varpaita. Soveltuu ominaisuuksiensa 
ansiosta erinomaisesti mm. diabeetikoille.
Täysin KIRISTÄMÄTÖN, mutta kuitenkin hyvin paikallaan pysyvä, normaalia 
lyhyempi varsiosa.
MATERIAALI: 80% puuvilla, 15% polyamidi, 5% elastaani

SOFT-TOP SUKKA, FROTEEPOHJA

VÄRI nro 55 VÄRI nro 83

Made in Finland with Love - www.greengo.fi
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Tuote nro 99
KOOT
34-36, 37-38, 39-40,
41-42, 43-44, 45-47

HINTA

4,00 € / 1 PARI

9,50 € / 3 PARIA



TÄYSSYNTEETTINEN ja kärkisaumaton ohut urheilusukka sopii erinomaisesti 
esimerkiksi luistinsukaksi.
Toimii myös jokapäiväisenä perussukkana nopean KUIVUMIS-/
KOSTEUDENSIIRTO-ominaisuutensa ansiosta.
Erinomainen myös ALUSSUKKANA.

MATERIAALI: 70% polypropyleni, 25% polyamidi, 5% elastaani

OHUT URHEILUSUKKA

VÄRI nro 54 VÄRI nro 55

 ”  Maalivahdin hommissa kaikki vaikuttaa 
kaikkeen - myös sukat. Kotimaiset laatusukat 
toimivat parhaiten myös rajojen ulkopuolella ja 
siksi minunkin jalastani löytyvät GreenGo-sukat niin 
hallilla kuin vapaa-aikanakin.”

Ville Kolppanen, ammattijääkiekkoilija

”  Aloin käyttämään GreenGo-sukkia keväällä 
2014. Vaadin sukilta kestävyyttä ja mukavuutta. 
GreenGo-sukissa yhdistyvät nämä molemmat, ja 
muita sukkia en enää käytäkkään.”

Michael Keränen, ammattijääkiekkoilija

”  Testasin GreenGo-sukkia ensimmäisen kerran 
kesällä ja huomasin heti niiden olevan kuin tehty 
luistinsukiksi. Olen erittäin tyytyväinen niiden laatuun, 
ja jatkossakin ne ovat ainoat sukat joita käytän.”

Tapio Laakso, ammattijääkiekkoilija

Made in Finland with Love - www.greengo.fi
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Tuote nro 69
KOOT
34-36, 37-38, 39-40,
41-42, 43-44, 45-47,
48-50
HINTA

3,50 € / 1 PARI

9,00 € / 3 PARIA



Tätä pelisukkaa on kehitetty ja testattu yhteistyössä useiden eri urheilulajien 
harrastajien kanssa.
TÄYSSYNTEETTINEN ja kärkisaumaton pelisukka ja sukan varressa hyvin paikallaan 
pysyvä, napakka ja säärtä tukeva neulos.
Jalkaterän ohut mutta kestävä neulos takaa optimaalisen ”pelituntuman”.
Tarkka kokonumerointi takaa myös erinomaisen istuvuuden ja kestävyyden.
Tässä siis pelisukka, joka sopii peliin kuin peliin, JUST NAME IT ! :)

MATERIAALI: 70% polypropyleni, 25% polyamidi, 5% elastaani

PELISUKKA, POLVIPITUUS

VÄRI nro 54 VÄRI nro 55

Made in Finland with Love - www.greengo.fi
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Tuote nro 59P
KOOT
34-36, 37-38, 39-40, 
41-42, 43-44, 45-47
HINTA

12,00 € / 1 PARI

30,00 € / 3 PARIA



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.

MATERIAALI: 70% puuvilla, 25% polyamidi, 5% elastaani

VARRETON PUUVILLASUKKA

Made in Finland with Love - www.greengo.fi

VÄRI nro 83 VÄRI nro 55
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Tuote nro 120
KOOT
34-36, 37-38, 39-40,
41-42, 43-44, 45-47

HINTA

3,50 € / 1 PARI

9,00 € / 3 PARIA



Varrettomissa puuvillasukissa on pehmoinen froteepohja ja kantapään 
takana lippa, joka suojaa hiertymiltä sekä lisää sukkien käyttömukavuutta. 
Jalkaterän ympärille neulottu erityinen kennorakenne tukee jalkojasi ja 
Y-kantapää takaa erinomaisen istuvuuden. Näitä sukkia on mukava käyttää 
vaikkapa tennareiden tai lenkkareiden kanssa, jolloin sukat hoitavat 
tehtävänsä pehmeinä iskunvaimentimina jalkojesi ja maanpinnan välissä. 
Kävelet kuin pumpulin päällä!

MATERIAALI: 80% puuvilla, 15% polyamidi, 5% elastaani

VARRETON PUUVILLASUKKA, FROTEEPOHJA

Made in Finland with Love - www.greengo.fi
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Tuote nro 424
KOOT
34-36, 37-38, 39-40,
41-42, 43-44, 45-47

HINTA

4,50 € / 1 PARI

12,50 € / 3 PARIA

VÄRI nro 58VÄRI nro 87VÄRI nro 48
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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 
joustava 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 ihoystävällinen ja sopii myös allergisille. Se on myös luonnonystävän 
valinta, sillä pellavan kasvatuksessa ei juurikaan tarvita torjunta-aineita tai 
keinokastelua. 

MATERIAALI: 60% puuvilla, 20% pellava, 15% polyamidi, 5% elastaani

PELLAVASUKKA

Made in Finland with Love - www.greengo.fi

VÄRI nro 67
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Tuote nro 236
KOOT
34-36, 37-38, 39-40,
41-42, 43-44, 45-47

HINTA

5,50 € / 1 PARI

14,00 € / 3 PARIA



Pellavan ominaisuuksiin kuuluu hyvä hengittävyys ja imukyky. Erinomainen 
lujuus tekee pellavaa sisältävistä sukista myös erittäin hyvin kulutusta 
kestävät. Koostumuksensa ansiosta nämä sukat ovat luonnostaan likaa 
hylkivät. Antiseptisena materiaalina pellava    sitoo ja luovuttaa kosteutta 
tehokkaasti ja sukat tuntuvat ihoa vasten kuivilta kosteanakin. Kaikista 
luonnonkuiduista pellava allergisoi vähiten ja sopii hyvin myös allergisille.
Pehmeä froteepohja sekä saumaton kärki takaavat maksimaalisen 
käyttömukavuuden ja nämä sukat saivatkin erinomaista palautetta 
testiryhmältämme.

MATERIAALI: 20% pellava, 60% puuvilla, 15% polyamidi, 5% elastaani

PELLAVASUKKA - FROTEEPOHJA

Made in Finland with Love - www.greengo.fi

VÄRI nro 67
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Tuote nro 267
KOOT
34-36, 37-38, 39-40,
41-42, 43-44, 45-47

HINTA

7,00 € / 1 PARI

18,00 € / 3 PARIA



Asiakkaidemme pyynnöstä mallistoon paluun tekevät tyylikkäät ”Jenkkisukat.”
Näissä ohuissa puuvillasukissa on joustava ¾ varsi. Leveä resori varren 
yläosassa parantaa sekä sukan istuvuutta että käyttömukavuutta. 
Koostumuksensa ansiosta nämä sukat kestävät myös kovempaakin käyttöä. 
Saumaton kärki lisää käyttömukavuutta.

MATERIAALI: 75% puuvilla, 20% polyamidi, 5% elastaani

JENKKISUKKA

Made in Finland with Love - www.greengo.fi

VÄRI nro 48 VÄRI nro 61 VÄRI nro 87
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Tuote nro 124
KOOT
34-36, 37-38, 39-40,
41-42, 43-44, 45-47

HINTA

4,90 € / 1 PARI

12,00 € / 3 PARIA
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Myyntipakkauksen 
(4 kpl) jokaisessa 
laudeliinassa on 
erivärinen ripustuslenkki 
oman laudeliinan 
tunnistamiseksi.
MATERIAALI:
100% PELLAVAA

LAUDELIINAT

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.

25

Tuote nro 34

KOKO
45 cm x 55 cm

HINTA

29,00 € / 4 kpl



Made in Finland with Love - www.greengo.fi

Laadukas ohut puuvillasukka kiristämättömällä varrella.
Muotoiltu kantaosa takaa erinomaisen istuvuuden ja saumaton kärki lisää 
käyttömukavuutta entisestään.
Tässä sinulle sukka, joka sujahtaa jalkaan kuin itsestään !
MATERIAALI: 80% puuvilla, 15% polyamidi, 5% elastaani

OHUT PUUVILLASUKKA

Made in Finland with Love - www.greengo.fi
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Tuote nro 

MUUMI 01
HINTA
6,50 € / 1 PARI

15,50 € / 3 PARIA

VÄRI 
nro 109

VÄRI 
nro 102

VÄRI 
nro 113

VÄRI 
nro 111

VÄRI 
nro 105

Pikku Myy KOOT 28-30, 31-33, 
34-36, 37-38, 41-42

Nipsu KOOT 28-30, 
31-33, 34-36, 37-38, 
41-42, 43-44, 45-47

Nuuskamuikkunen 
KOOT 28-30, 31-33, 
34-36, 37-38, 41-42, 
43-44, 45-47

Haisuli KOOT 28-30, 31-33, 34-36, 
37-38, 41-42, 43-44, 45-47

Muumimamma KOOT 
34-36, 37-38, 41-42



VÄRI nro 103

Laadukas ohut VARRETON 
puuvillasukka. Muotoiltu 
kantaosa takaa 
erinomaisen istuvuuden 
ja saumaton kärki lisää 
käyttömukavuutta 
entisestään.

OHUT  VARRETON
PUUVILLASUKKA

Tiesithän että myös
Muumi-sukat ovat
100% kotimaiset

Made in Finland with Love - www.greengo.fi

VÄRI nro 107

Laadukas ohut VARRETON 
puuvillasukka. Muotoiltu 
kantaosa takaa erinomaisen 
istuvuuden ja saumaton 
kärki lisää käyttömukavuutta 
entisestään.
MATERIAALI:
80% puuvilla,
15% polyamidi,
5% elastaani

OHUT  VARRETON
PUUVILLASUKKA
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Tuote nro 

MUUMI 02
KOOT
28-30, 31-33, 34-36, 
37-38, 39-40, 41-42
HINTA
5,00 € / 1 PARI

13,50 € / 3 PARIA
MATERIAALI:
80% puuvilla,
15% polyamidi,
5% elastaani

Tuote nro

MUUMI 02
KOOT
28-30, 31-33, 34-36, 
37-38, 39-40, 41-42,
43-44, 45-47

HINTA
5,00 € / 1 PARI

13,50 € / 3 PARIA



Tiesithän että myös
Muumi-sukat ovat
100% kotimaiset

Made in Finland with Love - www.greengo.fi

Teknisen sukan 
tuoteperheen uusia 
hahmoja on nyt myös 
mehupulloja pihistänyt 
HAISULI. Näillä sukilla 
katu-uskottavuutesi on 
taattu !
MATERIAALI:
80% puuvilla,
15% polyamidi,
5% elastaani

TEKNINEN SUKKA

VÄRI nro 108

Teknisen sukan 
tuoteperhe on saanut nyt 
oivallisen lisän äkäisestä 
PIKKU MYY:stä, jolla 
on lehdet sikinsokin ja 
haravakin hukassa... :)
MATERIAALI:
80% puuvilla,
15% polyamidi,
5% elastaani

TEKNINEN SUKKA

VÄRI nro 104
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Tuote nro

MUUMI 03
KOOT
28-30, 31-33, 34-36, 
37-38, 39-40, 41-42,
43-44, 45-47

HINTA
8,00 € / 1 PARI

21,00 € / 3 PARIA

Tuote nro 

MUUMI 03
KOOT
28-30, 31-33, 34-36, 
37-38, 39-40, 41-42

HINTA
8,00 € / 1 PARI

21,00 € / 3 PARIA



VÄRI nro 190 VÄRI nro 191 VÄRI nro 192 VÄRI nro 193

Laadukkaista ja tyylikkäistä lasten Muumi-sukkahousuista on ainoana 
valinnanvaikeutena päättää ottaako Pikku Myyn syksyisillä lehdillä vaiko 
Muumipeikon ja Niiskuneidin sateenvarjon alla sadetta pitelemässä. 
Ei hätää, hinta on halpa, ota vaikka molemmat. :)
Sukkahousuissa vahvistettu kanta- ja kärkiosa.
MATERIAALI: 75% puuvilla, 20% polyamidi, 5% elastaani

LASTEN MUUMI-SUKKAHOUSUT

Made in Finland with Love - www.greengo.fiMade in Finland with Love - www.greengo.fi
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Tuote nro 501
KOOT
86-92 cm, 98-104 cm,
110-116  cm,  122-128  cm,
134-140  cm,  146-152  cm
HINTA
11,00 € / 1 PARI

30,00 € / 3 PARIA



Halli Galli on hurjan hauska koko 
perheelle sopiva seurapeli, jossa 
pitää olla nopea pää ja kädet.
Halli Galli on idealtaan erittäin 
yksinkertainen ja toimii juuri sen 
takia niin hyvin.
Nopeus on valttia, eikä peli aseta 
turhia mutkia matkaan. 
Vaikeusasteeltaan peli sopii myös 
lapsille.
Peli on täynnä vauhtia ja 
vaarallisia tilanteita, joten sitä 
jaksaa kyllä pelata kerta toisensa 
jälkeen.

Tuote nro

HALLI GALLI
PARTY
PELAAJAMÄÄRÄ: 2-4

IKÄSUOSITUS: 8+

KIELI: suomi, ruotsi, 
tanska, norja

PELIAIKA: 15 min.
 
HINTA
21,00 €

Uusi Partypeli !
Halli Gallin hedelmät ovat 
napanneet soittimet ja pistäneet 
pystyyn juhlat!
Löydä kaksi yhteensopivaa korttia 
ja kilauta kelloa.
Vauhdikas ja haastava muunnelma 
kestosuosikista.
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Tuote nro

HALLI GALLI
PELAAJAMÄÄRÄ: 2-6

IKÄSUOSITUS: 6+

KIELI: suomi, 
ruotsi, norja, tanska

PELIAIKA: 10 min.
 
HINTA
17,50 €



Suomen historiaan mahtuu 
monenlaisia merkkihetkiä, 
mutta missä järjestyksessä ne 
tapahtuivatkaan?
Sävelsikö Sibelius Finlandian 
sähkölampun loisteessa?
Alkoivatko Yleisradion lähetykset 
ennen kuin Finnair nousi 
siivilleen?
Kumpi tuli ensin, ilmakitaransoiton 
MM-kisat vai kännykän matopeli?
Harmaat aivosolut joutuvat 
koetukselle, kun Aikamatka 
– Suomi palauttaa mieleen 
165 tapahtumaa Suomen 
itsenäisyyden ja itsehallinnon 
ajalta.
Voit pelata Aikamatkaa 
kahdella tavalla: Päättele oman 
tapahtumasi ajankohta verrattuna 
pöydällä jo oleviin tapahtumiin tai 
kerää suurin pistepotti arvaamalla 
yhteisen tapahtuman tarkka 
vuosiluku.
Ja vaikka et aina tietäisikään 
vastausta, niin taitavasti 
veikkaamallakin saatat voittaa!
Pelin säännöt ja tapahtumien 
kuvaukset ovat vain suomeksi, 
mutta tapahtumien nimet ovat 
korteissa myös ruotsiksi ja 
englanniksi.
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Tuote nro

AIKAMATKA
PELAAJAMÄÄRÄ: 1-8

IKÄSUOSITUS: 10+

KIELI: suomi

PELIAIKA: 20-60 min.
 
HINTA
30,00 €



Tuote nro

CARCAS-JR
PELAAJAMÄÄRÄ: 2-4

IKÄSUOSITUS: 4+

KIELI: suomi, 
eesti, latvia, 
liettua

PELIAIKA: 
15-20 min.
 
HINTA
20,00 €

Carcassonne on helppo ja kiehtova peli. 
Lautapeli kaikentasoisille pelaajlle ja 
soveltuu hyvin myös kahdelle pelaajalle. 
Carcassonne on liioittelematta 2000-luvun 
tärkein pelijulkaisu.
Suomessakin peli voitti heti ilmestyttyään 
(2004) paikallisen Vuoden peli-palkinnon.
Carcassonne on suurmenestys ja 
ansainnut paikkansa jokaisessa 
pelikokoelmassa.
Se sopii koko perheelle ja pienemmätkin 
lapset voivat pelata peliä. Carcassonne on 
myös oikeasti olemassa, kaupunki sijaitsee 
Etelä-Ranskassa. Kaupunki tunnetaan 
linnoituksistaan, jotka valittiin vuonna 
1997 UNESCO:n maailmanperintölistalle.
Tämän peruspelin mukana tulee 
pelipalkintojen voittamisen kunniaksi 
tehty lisäosa ”Joki”.

Hauska yksinkertaisempi ja helpompi 
Carcassonne-peli, joka on suunniteltu 
perheen nuoremmille, mutta jonka parissa 
viihtyvät kyllä aikuisetkin.
Pelin kaikki laatat sopivat toisiinsa, eikä 
pisteitä tarvtse laskea yhteen.
Pelin voittaa se, joka saa ensimmäisenä 
kaikki pelinappulansa laudalle.
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Tuote nro

CARCASSONNE
PELAAJAMÄÄRÄ: 2-5

IKÄSUOSITUS: 8+

KIELI: suomi

PELIAIKA: 
30-40 min.
 
HINTA
33,50 €



Wild Lapland Adventure-peli on 
kokonaan uudenlainen pelikonsepti.
Perinteisten lautapelien ystäville Wild 
Lapland Adventure Game on varmasti 
kelpo viihdettä.
Pelissä seikkaillaan Skandinavian 
pohjoisimmassa osassa.
Pelissä on kahdet säännöt, helpot ja 
haasteelliset.
Helpot säännöt sopivat hyvin lapsille 
ja vasta-alkajille.
Peli on heitä- ja liiku-henkinen 
tuuripeli.

Hauska koko perheen laattojenasettelu-
kisailu, jossa nopeasta hahmotuskyvystä 
on apua. Kukin pelaaja saa joka 
kierrokselle oman erilaisen 
”kaivosalustan”, jolle pyritään 
asettelemaan kortin vaatimat 
kristallilaatat mahdollisimman nopeasti.
Pelissä on monta eri tasoa, joten siitä on 
taatusti iloa pidemmäksikin aikaa.
Helpoimmalla tasolla kisataan vain 
siitä että kuka saa laatat nopeimmin 
paikoilleen. 
Seuraavan tason haasteena on ottaa 
huomioon korttien bonukset ja miinukset 
joita  kristallilaatoista voi löytyä.
Astetta haasteellisempaa on vielä 
huomioida pelialustoilla piileksivät 
keijukaiset, jotka antavat lisää bonuksia 
määrätyn värisistä kristalleista...
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Tuote nro

WILD LAPLAND

PELAAJAMÄÄRÄ: 2-6

IKÄSUOSITUS: 8+

KIELI: suomi, ruotsi, 
norja, englanti, saksa, 
ranska, venäjä, japani

PELIAIKA: 60 min.
 
HINTA
25,00 €

Tuote nro

KRISTALLI-
KAIVOS
PELAAJAMÄÄRÄ: 2-4

IKÄSUOSITUS: 8+

KIELI: suomi, 
ruotsi, norja, tanska

PELIAIKA: 20 min.
 
HINTA
17,50 €



Bananas on nopea lastenpeli, jossa 
hyvä muisti on valttia.
Pelin voittaa pelaaja, joka saa 
ensimmäisenä oman apinajenginsä 
pois laudalta.
Haasteen tähän tehtävään antaa se, 
että kaikkien pelaajien apinat ovat 
päältäpäin samanlaisia.
Pelaajien tuleekin muistaa 
alkuasettelussa valitsemansa paikat 
joihin apinansa sijoitti ja seurata 
apinoita niiden liikkuessa laudalla.

Manno Monster on hauska tapaus. 
Kukin pelaaja saa identtisen setin 
monsterilaattoja. Laatoissa on punaisia, 
keltaisia ja sinisiä monstereita, paksuina 
ja hoikkina versioina. Kaikki laatat ovat 
kaksipuoleisia, joten sinisen hoikan 
toisella puolella voi olla vaikka paksu 
keltainen monsteri. Pelin alkaessa, 
pelaajien eteen käännetään tehtäväkortti. 
Pelaajat toimivat samanaikaisesti, 
pyrkien kääntämään omat laattansa niin 
että tehtävässä pyydetyt hahmot ovat 
näkyvissä. Ensimmäinen pelaaja, joka 
on mielestään täyttänyt tehtävän ehdot, 
kaappaa tiimalasin ja kääntää sen ympäri. 
Muilla pelaajilla on tiimalasin ajan aikaa 
toteuttaa tehtävä. Kun aika on loppu, 
tarkastetaan tulokset ja pelaajat joiden 
laatat menivät oikein, saavat palkkioksi 
erivärisiä ”hirviöräkäkökkäreitä”. Peli 
päättyy yhdeksän tehtäväkortin jälkeen 
ja arvokkaimmat räkäkökkäreet kerännyt 
pelaaja on voittaja.
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Tuote nro

BANANAS
PELAAJAMÄÄRÄ: 2-6

IKÄSUOSITUS: 5+

KIELI: suomi, ruotsi, 
norja, tanska, englanti

PELIAIKA: 20 min.
 
HINTA
10,00 €

Tuote nro

MANNO
MONSTER
PELAAJAMÄÄRÄ: 2-4

IKÄSUOSITUS: 8+

KIELI: suomi, 
ruotsi, norja, tanska

PELIAIKA: 25 min.
 
HINTA
18,00 €



Hauska ja nopea palapelienkasauspeli 
lapsille ja lapsenmielisille.
Kullekin pelaajalle jaetaan aluksi 
alusta jolle oma palapeli kasataan.
Rasiasta löytyy neljä palapeliä, joiden 
osat kipataan pöydän keskelle.
Palat sekoitetaan ja peli voi alkaa.
Kukin pelaaja pyrkii löytämään 
kasasta oman palapelinsä palasia 
ja kokoamaan sen mahdollisimman 
nopeasti.
Kuka onkaan nopein?

Nyt on kirveelle töitä !
Pilko puuta ja anna kaarnalle kyytiä !
Mitä enemmän saat kerättyä kaarnaa, 
sitä parempi !
Täysin päätön, mutta hillittömän hauska 
lastenpeli aikuisille ja partypeli lapsille !
Peli koostuu muovisesta kannosta, 
runkokiekoista ja kaarnapaloista sekä 
kirveestä.
Aluksi kannon päälle kasataan puun 
runko, joka reunustetaan kaarnapaloilla. 
Sen jälkeen pelaajat nakuttelevat 
vuorotellen puuta varovasti niin että 
runkokiekot menevät limittäin ja 
niihin liu’utetut kaarnapalat putoilevat 
pöydälle pisteiksi pelaajille. Kaarnaa 
nakutellessa tulee kuitenkin varoa ettei 
tule kaataneeksi koko puuta...
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Tuote nro

PUZZLE BATTLE

PELAAJAMÄÄRÄ: 2-4

IKÄSUOSITUS: 5+

KIELI: suomi, ruotsi, 
tanska, norja

PELIAIKA: 15 min.
 
HINTA
13,50 €

Tuote nro

WOOD MAN
PELAAJAMÄÄRÄ: 2-7

IKÄSUOSITUS: 5+

KIELI: suomi, 
ruotsi, norja, tanska

PELIAIKA: 10 min.
 
HINTA
17,00 €



Rushhour on suosittu ja nokkela 
pulmapeli, jota voi pelata yksin tai 
yhdessä. 
Tehtävänä on saada punainen auto 
ulos täyteenahdetulta parkkialueelta 
siirtämällä muut autot sen tieltä pois. 
Ensimmäiset tehtävät ovat helppoja. 
Lapsikin ne osaa, mutta lopulta 
vaikeustaso käy haastavaksi.
40 tehtävässä riittää haastetta 
pitkäksi aikaa.

Kaikkien heppahöperöitten unelmapeli, 
joka sisältää itseasiassa kaksi eri peliä, 
syntymäpäivä- ja maastoratsastuspelit.
Syntymäpäiväpeli sopii myös hieman 
nuoremmille ja siitä selviää ilman 
lukutaitoa.
Siinä viisain hevonen juhlii 
syntymäpäivää hevostallissa ja 
matkalla juhliin pelaajien täytyy 
kerätä turnausnauhoja lahjaksi 
syntymäpäiväsankarille.
Ensimmäinen pelaaja, joka pääsee 
talleille kuusi nauhaa mukanaan, voittaa.
Maastoratsastuspelissä kisaillaan 
hevosten maastoratsastustaidoista. Kuka 
hevosista hyppää korkeimmalle, kuka 
laukkaa nopeimmin, kenellä on pisin 
harja...
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Tuote nro

RUSHHOUR
PELAAJAMÄÄRÄ: 1

IKÄSUOSITUS: 8+

KIELI: suomi, ruotsi, 
norja, tanska

PELIAIKA:
pelaajasta 
riippuvainen
 
HINTA
29,00 €

Tuote nro

JOYLINGS
PELAAJAMÄÄRÄ: 2-6

IKÄSUOSITUS: 6+

KIELI: suomi, 
ruotsi, norja, tanska

PELIAIKA: 10 min.
 
HINTA
17,00 €



Mexican Train Domino on variaatio 
Domino pelistä. Jokainen pelaa 
dominoita omaan keskidominosta 
lähtevään dominoketjuunsa, jota 
kutsutaan junaksi, tai pelaajien 
yhteiseen dominoketjuun, jota 
kutsutaan Meksikolaiseksi Junaksi. 
Tavoitteena on lopettaa pelaaminen 
ensimmäisenä, ja pitää oma juna 
liikkeessä aina voittoon saakka! 
Matkalla on monia sattumia, jotka 
estävät junia etenemästä ja tuovat 
peliin aimo annoksen jännitystä. 
Helppo oppia, mutta kiehtovan jännä 
ja hurjan hauska!

Mitä otsassa on hulvattoman 
hauska piirtämispeli. Talon 
piirtäminen ei kuulosta vaikealta. 
Onkin ihan toinen juttu, kun 
se täytyy piirtää otsallesi 
kiinnitetylle taululle! Hoksaavatko 
muut pelaajat, mitä piirroksesi 
esittää? Riittääkö 30 sekuntia 
vihjeiden piirtämiseen?
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Tuote nro

MEXICAN 
TRAIN 
DOMINO
PELAAJAMÄÄRÄ: 2-8

IKÄSUOSITUS: 8+

KIELI: suomi, ruotsi, 
norja, tanska

PELIAIKA: 30 + min.
 
HINTA
25,00 €

Tuote nro

MITÄ 
OTSASSA?
PELAAJAMÄÄRÄ: 3-10

IKÄSUOSITUS: 6+

KIELI: suomi

PELIAIKA: 60 min.
 
HINTA
26,00 €



Syökö pesukoneesi sukkia ? Ovatko parit hukassa ?
Patentoidut 100% KOTIMAISET SUPI-sukkapidikkeet ovat ratkaisu ongelmaan.

Hellyyttävä Bluetooth Tatti-kaiutin on tämän syksyn hittituote.Bluetooth Mini kaiutin on 
varustettu imukupilla ja sitä voi käyttää samalla myös puhelimen telineenä.Kaiutin toimii 
myös mikrofonina puheluidesi aikana.
Ominaisuudet:
- SÖPÖ !
- Kevyt ja kannettava, menee vaikka taskuun
- Sisäinen mikrofoni
- Sisäänrakennettu kohinanvaimennus
- MicroUSB latausliitäntä

- Bluetooth V4.2 + EDR
- Langaton lähetysetäisyys jopa 10m
- Toistoaika: Jopa 4-5 tuntia
- Kaiuttimet nimellisteho: 3 W
- Koko: noin 5x5cm

SUPI-SUKKAPIDIKKEET

BLUETOOTH SOITIN

valkoinen-musta vihreä 55 punainen-keltainen-sininen 31 vaal.sininen-pinkki-lila 91
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Tuote nro 20
HINTA
5,50 € / 15 kpl

Tuote nro TATTI
HINTA
15,00 €

Väri 91Väri 61Väri 55



Kiinnostuitko GreenGo-tuotteiden myynnistä ?

Kuulutko luokkatoimikuntaan, vanhempainyhdistykseen, 
urheilujoukkueeseen tai johonkin muuhun ryhmään, joka 

tarvitsee rahaa esimerkiksi harrastusvälineisiin, turnausmatkaan, 
luokkaretkeen, leirikouluun tai muuhun toimintaan ?

Näin HELPPOA se on !
Tilaa ilmainen tutustumispaketti www.jar-x.fi sitoutumatta mihinkään.

Ryhmänne päättäessä aloittaa varainhankinta-kampanjan,
tilatkaa maksuttomat myyntimateriaalit ja aloittakaa myynti.

Seuraa meitä myös               Jar-X Oy
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Aloita varainhankinta
kampanjasi JO NYT !

Soita numeroon (03) 580 2200 tai lähetä
sähköpostia osoitteeseen info@jar-x.fi

Jar-X Oy  |  Lehmilaidantie 8  |  35300 ORIVESI  |  Puhelin (03) 580 2200
www.jar-x.fi  |  info@jar-x.fi


