


2 SPICY & HERB
12,25 €

Metmaxx Spicy & Herb | 950-00.001®

Savoir vivre - Yrtit ovat juhlaa! Täydellinen
kaksoismyllysarja keittiön pomolle.Keraaminen
jauhin, aitoa lasia, designpakkauksessa.
Musta/hopea. 20 kpl / ltk.

4 GOURMET DELUXE
39,90 €

Metmaxx Gourmet DeLuxe | 959-00.000®

Innovatiivinen design-veitsitukki ympäristö-
ystävällisestä bambusta ehdottomasti kovaan
käyttöön: Harkitun akryylituen avulla voi tämä
keittiöapulainen näppärästi toimia keittokirja-
telineenä tai leikkuulautana. Settiin kuuluu
lisäksi leipä-, liha ja yleisveitsi, designpak-
kauksessa.
Hopea/ruskea. 6 kpl / ltk.
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1 HURRICANE LIGHT
13,75 €

Metmaxx Hurricane Light | 124-00.000®

Pöytäkulttuuri kohtaa toimivuuden -
suuri tuulilyhty, jossa hieno lasirunko ja
lämpöä kestävä käyttökelpoinen silikonipohja.
Kynttilävaha irtoaa helposti, ei tarvitse raa-
puttaa - asiakkaanne kiittävät teitä joka päivä.
Ei sisällä kynttilää, design-pakkauksessa.
24 kpl / ltk.

3 TEA & POT GLAS
26,30 €

Metmaxx Tea & pot Glas | 127-00.000®

Tee on trendikästä - nyt valmistettuna
hienossa lasikannussa. Kaunis ja toimiva
helppoon teen valmistukseen. Sisältää
teesiivilän ja käytännöllisen silikonikan-
nen, jossa on lasermerkkaukseen sopiva
levy. Designpakkauksessa.
Vinomaxx powered by Viva Scandinavia.
12 kpl / ltk.



2 DELUXE BOX EVO
19,50 €

Metmaxx DeLuxe Box Evo | 832-00.001®

Hienoksi kehitelty pianolakattu
viinilaatikko! Luotettava boxi viinipullolle
ja viinitarvikkeille: ruostumattomasta
teräksestä valmistettu tarttumaton
korkkiruuvi ja moderni
EasyOpen2Step-mekanismi, dekantteri
tippasuoja, viinistopperi, viinilämpömittari,
pikasulkija, designpakkauksessa.
Musta/hopea. 8 kpl / ltk.
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1 EL GRANDE
28,75 €

Metmaxx El Grande | 117-00.000®

Hienot viinit ansaitsevat kauniisti
muotoillun tarjoiluastian. Sopiva
pulleanmuotoinen dekantteri hyvään
ilmaukseen, silikonikorkilla
uudelleensuljettava. Helposti täytettävä.
Designpakkauksessa.
8 kpl / ltk.

3 WINE4YOU
4,30 €

Metmaxx Wine4You | 792.00.001/3/4/6®

Muoto ja toiminto hyvään
hinta-/laatusuhteeseen. Klassisen elegantti
viinipullonavaaja, johon kuuluu tarttumaton
korkkiruuvi luonnon- ja synteettiselle korkille,
EasyOpen2Step-mekanismi ja pyöristetyt
teräskädensijat mukavaan käyttöön.
Designpakkauksessa.
Musta/punainen/sininen/vihreä.
60 kpl / ltk.

4 Compact Dekanter
24,90 €

Vinomaxx Compact Dekanter | 120-00.000®

Lopultakin kompakti aito lasidekantteri, jolla
valkoviini voidaan siirtää ihanteellisen
ilmatiiviisti ja myös tarjoilla juhlavasti.
Käytettävissä hyvässä seurassa myös
eleganttina vesikarahvina. Ilmastointisuppilolla
sopii myös punaviinille. Designpakkaus.
6 kpl / ltk.

Uutuus!



2 BIG CHEF
29,90 €

Metmaxx Big Chef | 971-00.001®

Suuri keraaminen veitsi, jossa on hieno viimeistely
ja hyvin pitkäikäinen terä mustasta zirkonikeramii-
kasta (ZirkoniaBlackKeramik), ergonominen käden-
sija turvallisuussuojineen ja suojatuppi. Tarkkaan ja
terävään lihan, vihannesten ja hedelmien leikkaamiseen.
Ei anna makua tai hajua , hygieeninen (taudinalkioille
vastustuskykyinen), kestää happamia aineita, öljyjä ja
suoloja, ei ruostu, teränpituus n. 155mm (näkyvä osa),
zirkonia, designpakkauksessa. Musta. 50 kpl / ltk.

4 CERAMIC DUO
8,25 €

Metmaxx Ceramic Duo | 979-00.001®

Hyödyllinen keittiösetti jokaiseen talouteen.
Keramiikkapäinen kuorija ja pieni veitsi pitkään
terävänä kestävästä keramiikasta. Huippuhyvä
hinta-/laatusuhde, suurelle kohdejoukolle, ergo-
nomiset kädensijat muovista, designpakkauksessa.
Musta. 60kpl / ltk.

1 FUTURE CUT EVO
11,15 €

Metmaxx Future Cut Evo | 977-00.001/2®

Kätevä keraaminen veitsi, jonka leikkauskyky
säilyy pitkään sen zirkonikeramiikan ansiosta:
ergonominen kädensija  turvallisuussuojineen
ja suojatuppi. Tarkka ja terävä lihanleikkuu
(ei luita), vihanneksia ja hedelmiä, ei anna hajua
eikä makua, hygieeninen (taudinalkioille vastus-
tuskykyinen), kestää happamia aineita, öljyjä ja
suoloja, ei ruostu, teränpituus n. 115mm (näkyvä
osa), designpakkauksessa.
Mustavalkoinen/musta. 50 kpl / ltk.
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3 MULTIKERAMIK MÜHLE TRIPLE
15,90 €

Metmaxx MultiKeramik Mühle Triple | 942-00.008®

Savoir vivre - kokkaaminen kuuluu elämän iloihin! Tämä
mauste-, pippuri- ja suolamylly (3-in-1) tuo iloa jokaisen
asiakkaan keittiöön. Säädettävä keramiikkajauhin,
designpakkauksessa.
Musta/hopea. 40 kpl / ltk.
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1 GOURMET VAPOPLUS
14,95 €

Metmaxx Gourmet VapoPlus | 976-00.000®

Käytännöllinen ja hieno sumutin levittää salaattiin
etikkaa ja öljyä mieliseoksessanne yksinkertaisesti
pyörittämällä. Helposti täytettävä, elintarvikekel-
poinen, lasirunko, hieno metallinen yläosa,
designpakkauksessa.
Musta/hopea. 40 kpl / ltk.

2 NATURTALENT
13,95 €

Metmaxx Naturtalent | 813-00.000®

Tehokas ja ekologinen mainos grilliin, keittiöön &
salaattimaljaan – bambuiset salaattiottimet,
joissa on Clip-In mekanismi käytettäväksi
grilli/keittiöpihteinä.
Ekologinen lahjapakkaus

4 PURE CULTURE 2ER SET
12,75 €

Metmaxx Pure Culture 2er Set | 133-00.000®

Pöytäkulttuuria parhaimmillaan Aito lasisetti,
joka muuntuu kädenkäänteessä tuikkukynttilän
tai aamiaismunan pidikkeeksi. Tyylikäs muotoilu,
designpakkaus.Uutuus!

Uutuus!

3 GOOD TIMES
25,90 €

Metmaxx Good Times | 591-00.008®

Moderni klassista muotoilua edustava
katseenvangitsija: Perinteinen herätyskello
hienossa metallikuoressa. Metallisessa
numerotaulussa, moderni kvartsikoneisto,
hälytys aito kellonääni, 1 UM3/AA –patteri
(ei mukana), metallikotelossa, designpakkaus.
Hopea. 20 kpl / ltk.
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2 CHARGE & DRIVE PAD POWER
7,40 €

Metmaxx Charge & Drive Pad Power | 927-00.001®

Uudet tekniikat imevät akut tyhjiksi! Siirrettävä
latauslaite autoon USB-portilla, lataa voimakkaalla
2,1 A virralla mukavasti ja nopeasti jokaisen
kännykän, tabletin jne. Erinomaisesti näkyvä
mainostila, 1x2,1A/1x800mA tai 2x1 A
kaksoiskäytössä. Designpakkauksessa.
Musta. 100 kpl / ltk.

1 SOLAR SOUND & CHARGE
19,90 €

Metmaxx Solar Sound & Charge | 933-00.002®

Uuden sukupolven henkeen ekoystävällisesti.
Nauttikaa musiikista kännykän,
MP3/MP4-soittimen kovaäänisen avulla.
Kotona tai ulkona. Samanaikaisesti toimii
hätätilanteessa latauslaitteena kännykälle
(yhteys USB:n kautta latausjohdollanne).
Lisäksi 9 voimakasta LEDiä matka/hätä- tai
juhlavalona. Vahva Li-Ion-akku, ladattavissa
aurinkokennolla ja USB:llä( kaapeli mukana)
400mAh, 9 LEDiä, integroitu kaiutin,
design-pakkauksessa. Valkoinen. 50 kpl / ltk.

3 SUN2CHARGE
19,90 €

Metmaxx Sun2Charge | 924-00.001® Erikoislaatuinen
LED-taskulamppu ja ekologisesti mielekäs akkulaturi, aurinko-
tai USB-lataukseen. Ihanteellinen matkapuhelimen lataukseen
matkalla. Sisältää 500mAh Li-Ion-akun, USB-kaapelin,
2 adapteria (mikro USB ja iPhone), latauksenvalvontanäytön ja
rannehihnan, designpakkauksessa. Musta/valkoinen.
50 kpl / ltk.

4 BLUE MOBI SOUND + NOTE & LIGHT MAXI
49,90 €

Metmaxx Blue Mobi Sound | 881-00.001

Metmaxx Note & Light Maxi | 700-00.001/3/4

®

®

Todellinen uutuus. Liikuteltava aktiivikaiutinsysteemi
huipputoistolla matkalle, sopiva kaikille MP3/MP4-
soittimille ja kännykälle, Bluetooth-toiminnolla (10m
ulottuvuusalue). Kännykkä pysyy taskussa sisäänrakennetulla
Hands Free -toiminnolla! Huippuääni, luksuspakkaus.

Kuulakärkikynä ja huippuajankohtainen kosketusnäyttöpää
yhdessä: saksalainen arkistointikelpoinen muste,
Swiss Tip -kärki ja Touchpoint (Stylus). Nokkela LED -lamppu,
hieno metallirunko, arvostettu laatu.
Värit: 001 hopea/musta, 003 hopea/punainen,
004 hopea/sininen.
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1 COMPACT CHARGER
21,50 €

Metmaxx Compact Charger | 935-00.001®

Aito alumiininen älypuhelinlaturi vahvalla
2000 mAh/5V ulosotolla. Mukana
USB-yleisliitin, USB-latauskaapeli ja Micro
USB/iPhone4®adapteri, latauksen
valvonta/kapasiteetti, designpakkaus.

2 CHARGE2GO
19,85 €

Metmaxx Charge2Go | 936-00.001®

Luottokorttilaturi, joka lataa
älypuhelimenne, teho 1500mAh,
kapasiteettia 5V/600 mA ulosotolla
(ihanteellinen älypuhelimille).

3 METAL MEGAPOWER
44,95 €

Metmaxx Metal MegaPower | 938-00.001®

Design tavoittaa Megapowerin – hieno
alumiinikuori, pyöristetty, litteä,
megakapasiteetilla 4000 mAh, 5V/2A.
Sopii parhaiten älypuhelimille & tableteille,
mukana USB-yleisliitin , latauksen seuranta, USB-
latauskaapeli ja Micro USB/Iphone4® -adapteri,
designpakkaus.

4 CHARGE & DRIVE FLEXIBLE
29,85 €

Metmaxx Charge & Drive Flexible | 939-00.001®

Trendiartikkeli. USB-laturi autossa & samanaikaisesti
liikkuva älypuhelimen laturi (1400mAh/5V/1,0A),
huippuhyvä älypuhelimille ja myös tableteille,
sisältää taskulampun ja kapasiteetin osoituksen,
designpakkaus.

Uutuus!

Uutuus!

Uutuus!
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Uutuus!



2 ISLAND-PYYHE + TOILETLAUKKU
24,50 €

Island-pyyhe
100% puuvillapyyhe, 400 Gsm. Koko 70x140 cm.
10 väriä.

Metmaxx Kosmetic Multi Travel | 348-65.001®

Tilava toilettilaukku kompaktissa muodossa ripustimella varustettuna,
niin että saat yhdellä silmäyksellä monista taskuista nopean käsityksen.
Sisältää metallikoukun, pienen peilin, suurikokoisen verkkotaskun
varmistavine kuminauhareunuksineen, useita verkko- ja läpinäkyviä
lokeroita, osittain vetoketjullisia. Kantohihna ja hienomainosala.
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1 16,50 €

Bronx-pipo
100% akryylipipo. One size.
5 väriä.

Metmaxx Heavy Duty | 617-00.001®

Viehättävä lahjasetti hienossa pakkauksessa. Valoisa klassinen
LED-lamppu ja käytännöllinen teräsveitsi, jossa on mattamusta kahva
ihanteellista laserkaiverrusta varten. Lain edellyttämä turvallisuus
designissa, roiskevesi- ja ylikuumenemissuojattu. Sisältää 3xAAA
laatuparistoa. Designpakkaus.
Musta.

BRONX-PIPO + LAMPPU/VEITSISETTI

Settien hintaan
sisältyy

lahjalaatikko!



2 PUIJO-PIPO + OTSALAMPPU
16,90 €

Puijo-pipo
Trendikäs muotipipo kaikenikäisille! Materiaali: Lycra 180 g/m2. Puuvilla 95 %,
elastan 5%. Kaksinkertainen neulos. Pitkä ja lyhyt malli. Useita värejä.

Metmaxx Head Light Security Evo | 884-00.008®

Otsalampun avulla liikkuen turvallisesti urheilussa, vapaa-aikana ja työssä.
Säästävä EcoWatt-suurteho-LED ja punainen LED-takavalo, jossa 2 vaihetta
valittavissa: jatkuva tai vilkkuvalo. Taipuisa päänauha, tukeva runko ensiluokkaiset
LEDit ja rakenneosat, roiskevesi- ja ylijänniteuojattu, sisältää 3 UM4/AAA patteria,
designpakkauksessa.

3 RIDER-REPPU + TSA-LUKKO + TASKULAMPPU
19,90 €

Rider-reppu
Tilava kampanjareppu 600D. Materiaali: Polyester. Koko 28x40x14 cm. 11 väriä.

Metmaxx TSA Mobile Lock | 948-00.001

Metmaxx Metal Basic 9 | 893-00.002/3/4/6/8/10

®

®

Patentoitu TSA-matkalaukkulukko numerokoodilla varustettuna laukku-
turvallisuuden tehokkaaseen valvontaan: lentomatkojen laukkutarkistuksen,
varsinkin USA:ssa (tulevaisuudessa myös Euroopassa) pakollinen. Laukkuja
ei enää murreta, kiitos tulliviranomaisten mahdollisuuden tarkistaa matkatavaroita.
Musta.

Luotettava, CI-oikeutettu (Corporate Identity) perusmalli 9 LEDillä viehättävässä
alumiinikuoressa. Luotettavan hyvä laatu, roiskevesi- ja ylijännitesuojattu,
rannehihna, sisältää 3 UM4/AAA -paristoa, designpakkaus. 002 valkoinen,
003 punainen, 004 sininen, 006 vihreä, 008 hopea; 010 kulta.

1 GALA-ESILIINA + KERAAMINEN SETTI
23,50 €

Gala-esiliina
Pitkä esiliina 2:lla taskulla. 240 g polycotton. Materiaali 65 %
polyester / 35 % puuvilla. 10 väriä.

Metmaxx Ceramic Duo | 979-00.001®

Hyödyllinen keittiösetti jokaiseen talouteen. Keramiikkapäinen
kuorija ja pieni veitsi pitkään terävänä kestävästä keramiikasta.
Huippuhyvä hinta-/laatusuhde, suurelle kohdejoukolle,
ergonomiset kädensijat muovista, designpakkauksessa.
Musta.
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Settien hintaan
sisältyy

lahjalaatikko!



1 MOBILE MUSIC TOWER
39,90 €

Metmaxx Mobile Music Tower | 983-00.001®

Design kohtaa musiikin – voit nauttia musiikista
maxiäänellä kotona mukaan liitetyn USB-kaapelin
avulla tai matkalla akun & Bluetoothin avulla.
Laadukas metallirunko, vahva uudelleen ladattava
akku & liitosmahdollisuus kaapelilla moniin
audiolaitteisiin, designpakkaus.

2 BUDGET EXTRA POWER
8,95 €

Metmaxx Budget Extra Power | 676-00.001®

Hinta-/laatusuhde-kilpailu kaikkia käyttöalueita ja
kohderyhmiä ajatellen. Fokusoitava Cree® High
Power LED lamppu. Portaattomasti säädettävä
fokusointilinssi (lähi- ja kaukovalo), mukana
paristot, designpakkaus.

3 VARIO2GO
11,90 €

Metmaxx Vario2Go | 327-85.001®

Aidosta naudannahasta valmistettu
pikkulompakko, jossa on irrotettava
korttikotelo 5 läpinäkyvällä taskulla
pankki-/luottokorteille, takana
vetoketjulla suljettava kolikkotasku.
Lompakossa on setelilokero, 2
paperilokeroa ja 3 korttitaskua lisää.
Arvokkaasti tehty non-woven-
lahjapussissa (+nahkalappu
merkkausta varten).
Musta. 100 kpl / ltk.

4 EXCELLENCE LEATHER
9,15 €

Metmaxx Excellence Leather |
335-85.001

®

Keskisuuri lompakko pehmeästä
naudan täysnahasta. Hyvin valmistettu.
Kolikko- ja setelilokerot sekä 3
luottokorttilokeroa. Hyvin tehty.
Non-woven-lahjapussissa
(nahkalappu merkkausta varten).
Musta. 100 kpl / ltk.

RFID -informaatio

Uudet luotto- ja henkilökortit sisältävät
RFID-sirun (chip = Radio Frequency
identification), mikä tarkoittaa, että
dokumenttinne kommunikoivat
nähtävien ja salattujen vastaanottajien
kanssa – tosin salakielisenä – kuitenkin
on jo nyt muutamissa tapauksissa
onnistuttu lukemaan sellaisia sirukortteja
lähelle sijoitetuilla iPhone® illa.

Suojellaksenne itseänne käyttäkää uuteen
lompakkosarjaamme kuuluvia
tuotteitamme, joiden valmistukseen on
käytetty materiaaleja, jotka vaikeuttavat
RFID-sirujen lukemista. Näin voitte
kohottaa  yksityisyytenne ja
turvallisuutenne tasoa.

RFID- merkillä varustetut tuotteet
ovat RFID-suojattuja.

P.S. Kysy myös muita
lompakkomallejamme!

Uutuus!

Uutuus!
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3 METALL & CERAMIC PURE
12,50 €

Metmaxx Metall & Ceramic Pure | 766-00.001®

Täydellinen design: Thermomuki elegantisti mustana,
ihanteellinen vaikuttavaan laserkaiverrukseen. Koko
350 ml, sisäpinta elintarvikkeille soveltuvaa
keramiikkaa, hajuton ja mauton, tukevaa metallia,
sopii hyvin kahville/teelle toimistossa tai autossa,
designpakkauksessa.
Musta. 20 kpl / ltk.

4 METALL DUO
19,25 €

Metmaxx Metall Duo | 731-00.008®

Termospullo kuumia tai jääkylmiä juomanautintoja
varten kahdelle, hienossa ruostumattomasta
teräksestä valmistetussa rungossa. Koko 750 ml,
tuplakansi, mukava läpiantokorkki,
designpakkauksessa.
Hopea. 30 kpl / ltk.
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1 SAFE & LIGHT
44,25 €

Metmaxx Safe & Light | 620-00.002®

Tähän päivään! Energiansäästölamppu ilman
elohopeaa! 40 vahvalla, mutta kuitenkin
säästäväisillä SMD LEDeillä sekä lämpimän
valkoisella valolla. Suoraan ruuvattava
jokaiseen E27 standardilampun kantaan ja
myös taskulamppuna tai hätävalona Li-Io-
akulla käytettävissä. Säästöä ja turvallisuutta
yhdessä – optimaalinen energiansäästöön
ja turvallisuuteen pyrittäessä. 50 kpl / ltk.

2 PERSONAL GUARD PRO LED
21,50 €

Metmaxx Personal Guard Pro LED | 842-00.012®

Ensimmäinen taskulamppu, joka antaa
kaksinkertaisen turvallisuuden. Voimakas 1 watin
TehoLED, sivulla näkyvä valorengas ja
sisäänrakennettu henkilökohtainen hälytin (yli
90dB hätätilannetta varten) - kaikki yhdessä
kuoressa, merkkilaatua, sisältää patterin,
designpakkaus.
Väri titaani. 40 kpl / ltk.
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2 ULTRA POWER 10 WATT
72,40 €

Metmaxx Ultra Power 10 Watt | 660-00.001®

Metmaxx ® 10watin alkuperäinen taskulamppu
varustettuna AIDOILLA Creen Ledeillä!! 600 lumenin
Mega Powerilla lamppu kaikille, jotka eivät voi saada
kyllikseen – jäähdytetty runko (tärkeä!) ja luiskahdussuoja,
jotta käsi ei kosketa vahingossa kuumaa lampun päätä.
5 valaistusvaihtoehtoa (100%, 50%, 20%, vilkkuvalo, SOS),
sisältää ladattavan akun, latauslaitteen, luksuskotelon.
20 kpl / ltk.

–

4 SAFE2GO EVO
7,00 €

Metmaxx Safe2Go Evo | 568-00.012®

Vahvalla ja kuitenkin säästeliäällä EcoWatt-
tehoLEDillä! Tämä lainmukaisesti suojattu lamppu
yhdistää turvallisuuden ja helppokäyttöisyyden.
On/off -kytkin on samalla takavalo ja lisää
turvallisuutta. Tukeva alumiinirunko, rannehihna ja
vyölaukku, ensiluokkaiset LEDit ja rakenneosat,
roiskevesisuojaus, ylijännitesuojaus, mukana
3 AAA patteria. Titaani. 100 kpl / ltk.

1 CAR LIGHT SECURITY PLUS
11,75 €

Metmaxx Car Light Security Plus | 857-00.001®

Hämmästyttävä monitoimilahja, mukana
irtoava avaimenperä: Ultrakompakti LED-lamppu,
kiitos sisäännrakennetun akun, joka voidaan ladata
savukkeensytyttimellä. Valkoisen valon lisäksi sisältää
3 vilkkuvaa punaista varoitus-LEDiä, jotta voitte tulla
havaituksi hätätilanteessa. Magneettipää. Sisältää
Ni-Mh -akun, latauksen seurantaLEDin, Karabiini
avaimenperä.
Musta. 60 kpl / ltk.

3 POWER TWIST 3 WATT
22,45 €

Metmaxx Power Twist 3 Watt | 671-00.008®

Megatehokas LED alkuperäinen 3 Watt Cree® LED
ja innovatiivinen kierretarkennussysteemi
luotettavaan vaihtoon lähivaloon/kaukovaloon, joka
ulottuu 200metriin asti. 3 valaistusasentoa:
100%/50%/ hälytysstroboskooppi. Alumiinirunko,
roiskevesisuojattu, sisältää 3 UM4/AAA
laatupatteria, vyökotelo. 60 kpl / ltk.
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2 1 WATT BASIC BEAM LOGO
16,25 €

Metmaxx 1 Watt Basic Beam Logo | 672-00.001®

Metmaxx® merkkilaatu ja nerokkaat yksityiskohdat. Suojattu
mainospinta, 1 watin LED ja tarkka laatukomponenttien käyttö
tekevät tästä kompaktista lampusta huipputuotteen ensiluokkaiseen
hintaan. Huippua: innovatiivinen logo-fokussysteemi, SOS-symboli -
yksilöinti logollanne mahdollinen - tulee vain kaukoasetuksessa
yhdessä paikassa näkyväksi. Lampussa on optinen tarkennuslinssi ja
portaaton valonkeskitys. 3 käyttötapaa: 100%, 50% ja varoitusvalo/
Strobo , jolloin lamppu ajoittain valaisee yltympäri. Roiskevesisuojattu,
runko lentokonealumiinia, sisältää patterit. Musta. 60kpl / ltk.

4 LIGHT SECURITY EVO
16,00 €

Metmaxx Light & Security Evo | 654-00.008®

Turvallisuus ensin! Hyvin kirkkaat LED-lamput hyvin
voimakkaalla ja silti säästeliäällä EcoWatt-
suurtehoLEDeillä. Ajoittain yltympäri tehokkaasti
valaiseva turvallisuusvilkku, ulottuvuusalue n. 1 km.
Erikseen kytkettävissä. Magneettipään avulla voit
kiinnittää lampun esim. autonpeltiin.  Stabiili
alumiinirunko, rannehihna ja vyölaukku, roiskevesi-
ja ylijännitesuojattu. Sisältää 3 UM3/AA patteria.
Designpakkaus. Hopea. 40 kpl / ltk.

1 HEAD LIGHT SECURITY EVO
8,95 €

Metmaxx Head Light Security Evo | 884-00.008®

Otsalampun avulla liikkuen turvallisesti urheilussa,
vapaa-aikana ja työssä. Säästävä EcoWatt-suurteho-LED ja
punainen LED-takavalo, jossa 2 vaihetta valittavissa:
jatkuva tai vilkkuvalo. Taipuisa päänauha, tukeva runko
ensiluokkaiset LEDit ja rakenneosat, roiskevesi- ja ylijänniteuojattu,
sisältää 3 UM4/AAA patteria, designpakkauksessa.
Musta. 60 kpl / ltk.

3 MULTI POWER 3 WATT
16,00 €

Metmaxx Multi Power 3 Watt | 571-00.001®

Monipuolinen, erittäin vahva, alkuperäinen
3 Watt Cree® teho-LED suurimpiin vaatimuksiin ja
valtava ulottuvuusalue laillisesti suojattu
DuoSide-turvallisuusfunktio. 3 valaistusvaihtoehtoa:
eteen, eteen ja taakse jatkuva valo tai molemmat
vilkkuvalona tukevassa alumiinirungossa,
valovoimakkuus 120 lumenia, rannehihna ja
vyökotelo, roiskevesi- ja ylijännitesuojattu, sisältää
3 UM4/AAA patteria. Metallirasiassa, designpakkaus.
Musta. 60 kpl / ltk.
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2 TSA TRAVEL
13,40 €

Metmaxx TSA Travel | 949-00.008®

Patentoitu TSA-matkalaukkuvyö numerokoodilla
varustettuna lentomatkojen matkalaukkutarkistuksia
varten, erityisesti USA:ssa
(tulevaisuudessa myös Euroopassa) pakollinen.
Matkalaukkuja ei enää murreta, kiitos
tulliviranomaisten mahdollisuuden tarkistaa
matkatavaroita. Designpakkauksessa.
Musta/hopea. 40 kpl / ltk.

4 HOME & TRAVEL COMPACT
20,90 €

Metmaxx Home & Travel Compact | 941-00.002®

Kevyt kompakti designvaaka henkilönpunnitukseen,
sopii erinomaisesti käytettäväksi myös matkatavaran
punnitukseen. Yhden kosketuksen (One Touch) käyttö,
turvallisuuslasia, maaginen näyttö 3 -130 kg,
toimii 2 UM3 –patterilla (eivät mukana),
designpakkauksessa.
Valkoinen. 10 kpl / ltk.

1 TSA MOBILE LOCK
6,50 €

Metmaxx TSA Mobile Lock | 948-00.001®

Patentoitu TSA-matkalaukkulukko numerokoodilla
varustettuna matkalaukkuturvallisuuden
tehokkaaseen valvontaan: lentomatkojen
matkalaukkutarkistuksen, varsinkin USA:ssa
(tulevaisuudessa myös Euroopassa) pakollinen.
Matkalaukkuja ei enää murreta, kiitos
tulliviranomaisten mahdollisuuden tarkistaa
matkatavaroita.
Musta. 100 kpl / ltk.
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3 LEATHER BUSINESS
44,90 €

Metmaxx Leather Business | 279-50.001®

Hieno rouhenahkasta valmistettu asiakirjasalkku,
jossa ruostumattomasta teräksestä valmistettu
lukko ja ainutlaatuinen etutaskujaottelu, vuorattu
päälaukku tietokoneelle tai A4-kansiolle.
Etutaskujaottelussa kortti- ja kynätila, kolikko- ja
kännykkätasku sekä avainripustin.
Sisältää kantokahvan ja metalliripustimella
kiinnitettävän olkahihnan. Musta. 10 kpl / ltk.



4 DOUBLE LIGHT
9,25 €

Metmaxx Double Light | 640-00.001®

Ihanteellinen talous- ja grillaussytytin.
Kaasua säästävä normaaliliekki moniin
sytytyksiin ja "tuuliliekki" koviin
sääoloihin. Hieno alumiinirunko, suuri
kaasusäiliö, uudelleen täytettävissä, liekki
säädettävissä, ISO hyväksyntä,
lapsiturvallinen, designpakkauksessa.
Musta. 100 kpl / ltk.
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3 YOUR ANGEL
1,80 €

Metmaxx Your Angel | 164-00.000®

Jokainen tarvitsee matkallaan
suojelusenkelin! Pieni enkeliriipus
voimakkaasti heijastavasta materiaalista
(ei luokitella heijastimeksi).
Suojelusenkelin pää on mikrokuitua
silmälasien tai puhelimen puhdistusta
varten. Irrotettava ripustinlenkki,
korusalpaliitin.
Hopea/valkoinen. 50 kpl / ltk.

5 DE LUXE NOTE & LIGHT
2,90 €

Metmaxx De Luxe Note & Light | 740-00.001
3
4

®

Metmaxx De Luxe Note & Light | 740-00.00
Metmaxx De Luxe Note & Light | 740-00.00

®

®

Kuulakärkikynä ja huippuajankohtainen
kosketusnäyttöpää yhdessä: saksalainen
arkistointikelpoinen muste, Swiss Tip -kärki ja
Touchpoint (Stylus). Nokkela LED -lamppu, hieno
metallirunko, arvostettu laatu.
Värit: 001 hopea/musta, 003 hopea/punainen,
004 hopea/sininen. 50 kpl / ltk.

1 ICE & LIGHT
4,10 €

Metmaxx Ice & Light | 928-00.001®

Käytännöllinen apuri autoon.  Jään
raaputuksesta tulee hauskaa – sisältää
valaisimen (mukana nappiparisto). Hieno
mainosala. Designpakkaus. 100 kpl / ltk.

Uutuus!
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2 COMFORT TRAVEL EVO
16,50 €

Metmaxx Comfort Travel Evo | 173-00.001®

Yksinkertaisen napituksen avulla muunnettavissa
lämpimäksi ponchoksi! Mukava peite ihanasti
lämmittävästä fleecestä piknikkejä ja retkiä
varten. Peite toimii hyvin myös tyynynä.
Koko 167x132 cm, 190g/m².
20 kpl / ltk.



Hintoihin lisätään mahdolliset mainosmerkintä- ja toimituskustannukset. Kuvaston hinnat ALV 0%.

Kuvaston hinnat voimassa 31.12.2013 saakka, tai niin kauan kuin tavaraa on saatavilla!


