
 

 

 
   

  

 

 

 

 

 

 

Huippu Group Oy on suomalainen maahantuonti– ja 
markkinointiyritys, jolla on 25-vuoden kokemus yritysten 
käyttötarvikkeista. Valikoima kattaa noin 30 000– perus-
tarviketta, sekä asiakastuotteita.  
 
Valmistutamme lisäksi omia tuotteita sopimusvalmistajilla ja etsimme aktiivisesti maailmalta yh-
teistyökumppaneita.  

Myyntiverkostomme kattaa koko Suomen ja jälleenmyyjäverkosto kasvaa vauhdilla. 
 
Haluamme tarjota asiakkaillemme parasta palvelua, säästöjä, nopeita toimituksia sekä kilpailu-
kykyä. Tavoitteemme on kehittyä alan halutuimmaksi kumppaniksi työnantajana sekä  
toimittajana.  
 
Tervetuloa tutustumaan valikoimaan ja yhteistyökumppaniksemme. Tässä esitteessä yleisimpiä 
tuotteitamme. Pyydä keskittämistarjous tai jälleenmyyntihinnat. 

Tilaa: 050 4408 915, 050 441 4539, 040 350 9242 /asiakaspalvelu@huippustore.fi 

LAADUKKAITA TUOTTEITA MAAHANTUOJALTA EDULLISESTI 

 



32040 SystemOne napkins, laadukas ja edullinen Universal lautasliina 
 
- toimii kaikissa markkinoilla olevissa annostelijoissa, saatavana myös annostelijat. 

 
 
 

 

 
   

 
  

Tilaa: 050 4408 915, 050 441 4539, 040 350 9242 /asiakaspalvelu@huippustore.fi 

Ominaisuudet 32040 SystemOne 

 - 2-krs, 100% sellu 
 -  Puhtaan valk, 21,5 x 16cm, 2-kerros 
 -  20 x 200-ark = 4000-ark/ltk  
 -  lavassa 40ltk 
  
 

 

ANNOSTELIJAT: 

 - 1342 pöytäannostelija (200-arkkia)    15,00 alv0% 
 -  1341 hyppyrinnostelija (550-arkkia)    25,00 alv0% 
 -  01190 vaaka-annostelija (400-arkkia)    35,00 alv0% 
  
SAAT AINA ILMAISEN ANNOSTELIJAN KUN OSTAT: 
 - 1342 2-ltk (32040) kohden ilmainen annostelija   
 -  1341 3-ltk (32040) kohden ilmainen annostelija  
 -  01190 4-ltk (32040) kohden ilmainen annostelija 

 

 MÄÄRÄ-ALENNUKSET: 

 - 1-10LTK 29,00 alv0% 
 - 11-20LTK 26,50 alv0% 
 - 21-39LTK 24,50 alv0% 
 - 40LTK= 1-LAVA 22,00 alv0% 
 - Pyydä näyte edustajaltasi tai asiakaspalvelustamme. 
 
TIESTIKÖ, ETTÄ KAUTTAMME SAAT MYÖS LAUTASLIINAT  
PAINATUKSELLA. 

 

HUIPPULAADUKKAAT LAUTASLIINAT 

 

1342 

1341 

01190 

Hinta laa�koi ain 29,00 €/ ltk alv 0% 



  C-fold käsitaitepaperi 
  
-   2-krs, 100% selluloosa 
-   Puhtaan valkoinen, 25 x 32,12 cm 
-   20 x 144 arkkia, 2880 kpl/ ltk 
-   enarit pienpakkauksessa 
-   Tuoten. 400471 

Tilaa: 050 4408 915, 050 441 4539, 040 350 9242 /asiakaspalvelu@huippustore.fi 

 
 
 

-  

valk, 20,3 x 24cm/ arkki 
-  20 x 200 arkkia, 4000 
ark/ ltk 
 

- Sopii Tork annostelijoi-

hin 

- Kierrätyskuitu  valmistus-

materiaali, valkoisuus 65% 

 

Hinta 25, 00 €/ ltk alv 0% 

 Z-fold MÄRKÄLUJA 

- 2-krs, 100% selluloosa 
-  Valkoinen kuvioitu, 20,30 x 24 cm 
-  20 x 130 arkkia, 2600 ark/ ltk 
-  enarit pienpakkauksessa 
-  Tuoten.  407551 

Z-fold käsitaitepaperi 

- 2-krs 100% selluloosa 
-  Puhtaan valk, 20,3 x 24cm/ arkki 
-  20 x 200 arkkia, 4000 ark/ ltk 
- Sopii Tork annostelijoihin 
-  Tuoten. 406311 

      Z-fold käsitaitepaperi 

 - 2-krs, , 100% kierrätyskuitu  
 -  Puhtaan valk, 23,4 x 24cm/ arkki 
 -  20 x 143= 2860-ark/ ltk  
 -  enarit pienpakkauksessa 
 -  Tuoten.  401793 
  

 

 Keskeltä purkautuva 
(wp316750) 

 2-krs, 100% kierrätyskuitu  
-  Rullan pituus 138m 
-  Arkin koko 20 x 35cm   
-  Puhtaan valk. 6 rll/ säkki 
(12rll sk, 68m,samaan hintaan) 

 

 

Hinta 29,00 €/ ltk alv 0% 

Hinta 25,00 €/ ltk + alv  

Hinta 28,90 €/ ltk alv 0% 

Hinta 25,00 €/ säkki alv 0% 

Hinta 21,80 €/ säkki alv0% 

PERUSTARVIKE TARJOUS YRITYKSILLE 

 

Myös annostelijat! 

Myös annostelijat! Pehmeä ja imukykyinen, ei nukkaa. 

406351 Z-fold 



      WC-paperi JUMBO 

    - 2-krs, 100% kierrätyskuitu 
     - Rullan koko 9,2 cm x 320m 
     - Rullan halkaisija 24,3 cm 
     -  Puhtaan valk, 6 rll/ säkki 
      
      Tuoten. 316791 

 Wc-paperi MIDI 

    - 2-krs, 100% kierrätyskuitu  
     - Rullan koko 9,2 cm x 175m 
     - Rullan halkaisija 18,4 cm 
     - Puhtaan valk, 12 rll/ säkki 
      
     Tuoten. 316781 

    Pehmeä WC-paperi 

     - 3-krs, 100% selluloosa 
     - 180 arkkia rullassa, 40 rullaa / säkki 
        (7200-arkkia)  
      - lavassa 54 säkkiä 

     - Tuoten. 413259 

 

    Rullapaperi  
   sensoriannostelijaan  

      - 2-krs, 100% kierrätyskuitu  

     -  Rullan koko 20,5cm x 130m 
     -  Puhtaan valk, 6 rll/ säkki 
      

     Tuotenum. 317080 

Jumbo WC-paperit 
 
 
 
 
 
 

Ominaisuudet: 
- 2-KERT, kiertokuitu. 
 
Midi-rullat: 
- 175m    20,00 (valk 78%) 
 
Maxi-rullat: 
- 360m   20,00 (valk 78%) 
 
407557 UUTUUS 
 
 
 

 

 

 
 
 
MÄRKÄLUJA PYYHERULLA 
- 2-KERT, 152-metriÄ 
- 23,4 cm kork,  x 38 cm  
- 400-ark.  
- puhdas selluloosa 
- kaikenlaiseen pyyhintään. 
- erinomainen keittiössä ja lian 
pyyhkimisessä.  
 

 12,50 alv0% /RLL 
 
412800 KESKELTÄ  
PURKAUTUVA 

 

 
 - 300mx20cmx6rll 
- 1- kertainen, 100% kiertok. 
- huoltoasemien mittaripyyhe. 
 

18,00 alv0% /SK 
 
- 135mx20cmx6rll 
- 2- kertainen, 100% kiertok. 
- huoltoasemien mittaripyyhe. 
 

17,50 alv0% /SK 

   Wc-paperi 3-kerroksinen pehmeä 

   - 100% selluloosa puhtaan valkoinen 

    - 250 arkkia rullassa, 56 rullaa/ säkki 

       (14 000-arkkia) 

    Tuotenumero 412047 

    Hinta 25,00 €/ säkki (56 rullaa) alv 0% 

     

Hinta 35,00€/ säkki alv 

Hinta 22,00 €/ säkki alv 0% 

Price 22,00 € + alv 

Hinta 17,75€/ sk alv 0% 

PERUSTARVIKE TARJOUS YRITYKSILLE 

Tilaa: 050 4408 915, 050 441 4539, 040 350 9242 /asiakaspalvelu@huippustore.fi 

Pehmeä ja vahva, yksi arkki rii ää!! 

Pehmeä ja vahva, yksi arkki rii ää!! 



      Teollisuuspaperi sininen 
     (412021) 

    - 2-krs, 100% kierrätyskuitu, pehmeä 

       - Rullan koko 37,3 (lev.) cm x 360 metriä 

       - Holkki 6 cm, rullan halkaisija 27,5 cm 

       -  Perferoitu, arkin koko 37,3 (lev.) x 36 cm 

       -  Myyn*erä 2 rll/ säkki 

 

        Teollisuuspaperi sininen 
       (wp305300)  
    - 3-krs, 100% kierrätyskuitu, paksuhko  

     - Rullan koko 36,5 (lev.) x 175 metriä 

     - Holkki 7 cm, rullan halkaisija 24 cm 

     - Perferoitu, arkin koko 36,5 x 35 cm 

     - Myyn*erä 2 rll/ säkki 
      

400800 UUTUUS 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
- 2-KERT, 741-metriä 
- 26cm kork,  x 36,5cm  
- 2000-ark.  
- puhdas selluloosa 
- Erinomainen paikoissa, joissa 
paperikulutus on suuri. 

24,00 alv0%  

 

 Märkäluja erikoispaperi 100m 
automaattiannostelijaan (407558) 

 Erikoisluja hankauksen ja liuottimien 
 kestävä pehmeä paksumpi paperi 
 - 20cm x 100 m/ rulla, 6 rll/ säkki, 44sk/lava 
 - 2-krs, ei nukkaa eikä naarmuta 

 - Käytetään paljon mm. auton moottoriosien pyyhintään sekä muuhun rasvaiseen 
likaan. Ei saa hävittää wc-pöntön kautta. Paperille on saatavissa seinäannostelija 
joka antaa arkin kerrallaan.      

 

    Teollisuuspaperi  (412022) 
  

      - 2-krs, 100% kierrätyskuitu, pehmeä  

     -  Rullan koko lev. 21,6cm x 360 metriä 

     -  Holkki 6 cm, rullan halkaisija 27,5 cm 

     -  Perferoitu, arkin koko 21,6 (lev.) x 36 cm 

             -  Myyn*erä 2 rll/ säkki       

Universaali sensori-
automaattipaperi 
(406936)   

- 20,5CM X 125M 
- 6RLL/pkt, lavassa 44-sk, 
- 100% sellu, 2-kert,  
- halk 19cm 
- sis.putki halk. 5,1cm 

   Automaattiannostelijan  
   paperi 140m (403829) 

  - 19,80cm x 140m/ rulla, 6rll/sk, 44sk/lava 
  - 2-kert, sisäholkki 3,9cm 
  - edullinen automaattiannostelijan paperi, 
toimiii annostelijassa nro. 407558 

- saat kauttamme myös erittäin edullisen huoltoleasing sopimuksen kaikille annos-
telijoille. Maksat erittäin edullista kuukausimaksua / annostelija ja saat paperit 
edullisemmin, koska paperin hintaa ei ole sidottu ”ns, ilmaisiin annostelijoihin.  
- pyydä tarjous yhteyshenkilöltäsi. 

Teollisuuspaperi  
sininen(279011)  

 - 2-krs, 6rll/sk, 40-sk/lava 

 - Rullan koko 20cm 175m 

PERUSTARVIKE TARJOUS YRITYKSILLE 

Tilaa: 050 4408 915, 050 441 4539, 040 350 9242 /asiakaspalvelu@huippustore.fi 

Hinta 35,00 €/ säkki alv 0% 

Hinta 33,00 €/ säkki alv 0% 

Hinta 22,00 €/ säkki alv 0% 

Hinta 29,00 €/ säkki alv 0% 

Hinta 25,00 €/ kpl 0% 

Hinta 42,00 €/ ltk + alv  

Hinta 24,50 €/ säkki alv 0% 



                           Sensoritoiminen saippua-annostelija/ saippuat 

  - Maximaalinen hygienia, kosketusvapaa annostelu 

    - Luki-ava malli 

    - Mitat (mm): 154 (leveys) x 268 (korkeus) x 112 (syvyys)  

    - Pa-erit sisältyvät (4 x LR6, AA)  

    - Tyhjä *la annostelijan alla 25-30cm 

    - Käytetään paljon huoltoasemilla rii oisuutensa ansiosta 

WP331380 Vaahtosaippua 700 ml, 6 pussia/ ltk   55 €/ ltk alv 0% 

WP331390 Nestesaippua 1000 ml, 6 pussia/ ltk             55 €/ ltk alv 0% 

 

 

 
 

- Vaahtosaippua 700ml 
- 1.700 annosta/ pss 
- Neste saippua 1000ml 
- 1.700 annosta/ pss  

Roskapussit ja jätesäkit 

          Kpl     Hinta/ 

Tuotenumero Litra koko Leveys x korkeus Vahvuus / rll  Myyn�erä  rulla alv 0% 

KPH30/5160M   30 L    500 X 700 mm 10 MY  100   1 ltk (18 rll)  1,99 € 

KPLU75/65100             75 L    650 x 900 mm 40 MY  20   1 ltk (20 rll)  1,99€ 

KPLU75/75115           150 L    750 x 1150 mm 40 MY  10   1 ltk (20 rll)  1,39 € 

KPLU200/75135 200 L    750 x 1350 mm        40 MY  10   1 ltk (20 rll)  1,59 € 

KPLU240/90120         240 L    900 x 1200 mm 50 MY  10   1 ltk (15 rll)  2,38 € 

KPLU1150/1400         340 L  1150 X 1400 mm 60 MY  10  1 ltk   (8 rll)  4,38 € 

OXO60      (BIO)   60L  600 x 700 mm 13 mic  25  1 ltk (50 rll)  3,90 € 

OXO160   (BIO)  160L  850 x 1010  50 mic  10  1 ltk (10 rll)  4,75 € 

Käsineet, kysy myös muita vaihtoehtojamme, joita löytyy satoja 
GD09   s,m,l,xl puuteriton vinyylihanska  100/ras 10ras / ltk  28 € 
     

Tuoteno.   Koko    Kpl/ pötkö Pötkö/ ltk Kpl/ ltk Hinta 

KM230ML  230 ml  ”I Love coffee”  80 kuppia 25 pöt  2000  2,52€/ pötkö 

230MLKANSI  230 ML  KANSI musta  1000       37 €/ ltk 

 

213   180ml, korvallinen kahvikuppi 100   20 pöt  2000  2,90€/ pöt 

 

 

PERUSTARVIKE TARJOUS YRITYKSILLE 

Tilaa: 050 4408 915, 050 441 4539, 040 350 9242 /asiakaspalvelu@huippustore.fi 

Monikäyttöinen kuituliina 5kg -  säkki 

  - Puhtaan valkoinen 
  - Arkin koko 40 x 60 cm, 5 kg/ säkki 
  - Soveltuu erittäin likaisten osien pyyhintään sekä auton  
    vahaukseen, pehmeä/ nukkaamaton. 
  - Kestää liuottimia ja pesuaineita 
  - Materiaali 70% viskoosia, polyesteriä 30% 
  - erinomainen myös keittiössä pyyhkeenä ja kastikkeen siivilöintiin. 
    PH6025 

412024  
- 3-krs, 100% kierrätyskuitu, 

pehmeä, 180m,  

- korkeus 37,30cm x 36,00cm 

- Holkki 6 cm, rullan halkaisija 

28cm,  

- Myyntierä 

2rll/säkki 

 

Hinta 45,00 €/ ltk alv 0% 

Eri äin rii oisa! 
Kysy annostelijaa... 

Hinta 24,00 €/ säkki alv 0% 



                           Riittoisa talouspaperi myös kauppojen hyllyille 

  - 2-kert, 100% sellu 

    - 75-arkki x 20rll = 1500-arkkia 

    -  Tyylikäs pake@ 

    -  Kysy lisää myös muusta valikoi     

masta kauppojen hyllyille.   

             

      
     

 

 

 

LAUDESUOJAT JA ANNOSTELIJAT 

          Kpl   

   

Tuotenumero  Kpl/ltk Kpl/rll   koko  alv 0% 

HGLAUDESUOJABOX  100     39x39cm 10,00  
HGLAUDESUOJABOX200 200      39x39cm 20,00 
PH6027   800     39x39cm 39,00 

———————————————————————————————————————————————— 

PH6029TELINE  1  väri, opaali    79,00  
     
PH6029TELINERLL  1 + 275 39,5x36/275-ark + teline  99,00 

PH6029   1100  39,5x36/275-ark  x 4rll  59,00 

Keski ämällä hankintasi meille, saat: 

- 30 000– nimikkeen valikoiman   - mahdollisen koon�laskutuksen 

- edullisemmat hinnat    - mahdollisen hyllytyspalvelun 

- henkilökohtaisen yhteyshenkilön  - edullisemmat asennuskulut toimistokalusteissa 

- �edot uusista tuo eista nopeammin     - Kokeile he�, saat ensimmäisen toimituksen ilmaiseksi, ja jatkossa  

- edullisemmat toimituskulut      sopimuksen mukaan.  

- kanta-asiakastarjoukset 

 

PERUSTARVIKE TARJOUS YRITYKSILLE 

Tilaa: 050 4408 915, 050 441 4539, 040 350 9242 /asiakaspalvelu@huippustore.fi 

Riittoisa talouspaperi myös kauppojen hyllyille 

  - 2-kert, 100% sellu 
    - 50-arkki x 28rll = 1400-arkkia 

    -  4rll x 7pkt=28rll 

    -  Kysy lisää myös muusta valikoimasta    

kauppojen hyllyille.   

 

 

Hinta 11,90 €/ sk alv 0%  

Kysy myös muita  

vaihtoehtoja. 
Hinta 14,90 €/ sk alv 0% 



Lämpösiirto kassa-ja maskupääterullat, myös painatuksella, minimimäärä 1500-rullaa. 

   

57x30   57 x 30 x 13 - 10,5m  5 kpl/ muovi   50 kpl/ ltk  0,40 €/ roll 

57x35   57 x 35 x 12 - 14m  5 kpl/ muovi   50 kpl/ ltk  0,45 €/ roll  

57x40   57 x 40 x 13 - 18m  5 kpl/ muovi   50 kpl/ ltk  0,46 €/ roll  

57x46   57 x 46 x 12 - 25m  5 kpl/ muovi   50 kpl/ ltk  0,56 €/ roll  

57x57   57 x 57 x 12 - 50m  5 kpl/ muovi   50 kpl/ ltk  0,65€/ roll 

57x70   57 x 70 x 13 - 61m  5 kpl/ muovi   50 kpl/ ltk  0,69 €/ roll 

76x70   76 x 70 x 12 - 61m  5 kpl/ muovi   50 kpl/ ltk  1,10 €/ roll 

80x80   80 x 80 x 12   5 kpl/ muovi   50 kpl/ ltk  0,95 €/ roll 

80x80BP  80 x 80 x 12   5 kpl/ muovi   50 kpl/ ltk  0,99€/ roll 

 

   57,5 x 140 x 25 - 250m        2,35 €/ roll 

 

TULOSTUSPAPERIT 

             lava/ltk alv0%  

CANONA4/80G Canon universal A4 80G  500 arkki/ riisi  200 rsi/ lava 2,49€/2,98 rsi 

   Sileäpintainen peruskopioapaperi kaikkeen tulostamiseen 

Future laserteck Future lasertech A4 80g  500 arkkia/ riisi  200 rsi/ lava 2,55€/3,05rsi 

   Ratkaisu ongelma-omaan lasertulostukseen ja kopioin*in. suositellaan yksivariseen laser 

   tulostukseen, yksivariseen mustesuihkutulostukseen. seka kaksipuoliseen kopioin*in. hyva 

   aje-avuus suurisssa kopiokoneissa ja tulos*missa. cie 150. 500 arkkia / riisi  

DOUBLEA80  DoubleA      A4 80g  500 arkkia/ riisi  240 rsi/ lava/ 2,89 €/3,50 rsi 

   (NYT LAVAN OSTAJALLE KAUPANPÄÄLLE, 2-FINNKINO ELOKUVALIPPPUA) 

   Sileäpintainen pölyämätön laatu, valmiste-u eucalyptus puun kuidusta joka takaa 

   hyvän toimivuuden nopeissakin tulos*missa vähentäen tulos*nhuoltoja. 

Värikasetit kaikkiin merkkeihin ja malleihin, pyydä tarjous! 

Jos haluat säästää tulostuskustannuksissa, kerro meille tulostimen merkki ja malli niin lähetämme hinnat 
tai tarjouksen käyttöönne soveltuvasta uudesta tulostimesta. Maahantuomissamme Saksalaisissa värikaseteissa 
markkinoiden pienin vikaprosentti. 

 

 

 

and more... 

 

PERUSTARVIKE TARJOUS YRITYKSILLE 

Tilaa: 050 4408 915, 050 441 4539, 040 350 9242 /asiakaspalvelu@huippustore.fi 



   SK1000 Käsine tarkkuutta vaativaan työ-
hön 
Äärimmäisen ohut (18g) PU-pinnoitettu sormikas, koot S 
– XXL, UUTUUS!. Erinomainen joustavuus, istuvuus ja 
mukavuus; kuin työskentelisit ilman käsineitä!  Soveltuu 
erinomaisesti tarkkuutta vaativiin tehtäviin. Hengittävä 
selkäosa ja saumaton rakenne parantavat käyttömuka-
vuutta entisestään. Silikonivapaa. Hyvä yleiskäsine tuntu-
maa ja tuntoherkkyyttä vaativaan työhön.  Kaupat, kas-

1000 hinnat 

   SKTX360  Kestävä yleiskäsine 
 Vaahdotetulla nitriilillä ja tartuntanastoilla pinnoitettu ny-
lonsormikas,  käsitelty vettä ja öljyä hylkiväksi, koot 7-11. 
Erittäin hyvä pito myös märällä pinnalla. Kulutusta kestä-
vä, erinomaisesti käteen muotoutuva malli.  Erittäin hyvä 
sormituntuma. Soveltuu myös tarkkuutta vaativiin tehtä-
viin.  (rakennukset, pakkaaminen7) 

TX360 hinnat 

 SKT109PU STRONG Asennuskäsine 
 
Asentajan työsormikas synteettista PU/Amara-
kuitua. Joustava britexselkä. Hyvä pito ja erittäin 
hyvä kulutuksen kesto. Ihoystävällinen  
vaihtoehto nahkakäsineille tilanteisiin, joissa  
käsine saattaa kastua. Siitä ei irtoa iholle  
haitallisia aineita ja se on kuivuttuaan jälleen 
pehmeä kädessä.  Käsineen voi tarvittaessa pestä  

 
 

 
 
 

 

  SKTX310  Edullinen yleiskäsine 

Vaahdotetulla nitriilillä ja tartuntanastoilla pinnoitettu sor-
mikas,  käsitelty vettä ja öljyä hylkiväksi, koot 7-11. Kulu-
tusta kestävä ja erinomaisesti käteen muotoutuva ja jous-
tava malli, erittäin hyvä sormituntuma ja pito, soveltuu 
myös tarkkuutta vaativiin tehtäviin.  Hyvä yleiskäsine mo-
neen eri työhön. (kaupat, huoltoasemat, pakkaaminen7) 

TX310 hinnat 
 

 SKSAFETY3 Viiltosuojasormikas, 
luokka 3, koot 8-11 

3-luokan viiltosuojakäsine. Käsine on kestävä, 
joustava ja mukava kädessä, tarjoten kuitenkin 
riittävän suojan moneen eri työhön. Viiltosuojaus 
on itse kuidussa, joten käsine suojaa myös käm-
menselän ja ranteen. PU-pinnoitettu kämmen ja 
sormenpäät lisäävät käyttömukavuutta, parantavat 
sormituntumaa ja kulutuksen kestoa.  Hengittävä 
selkäosa ja saumaton rakenne parantavat toimi-
vuutta. Rakennukset, pakkaaminen, rengastyöt... 

    

SAFETY3 

 

T 109 PU STRONG 

KÄSINEET TYÖHÖN KUIN TYÖHÖN 

Tilaa: 050 4408 915, 050 441 4539, 040 350 9242 /asiakaspalvelu@huippustore.fi 

Tarjous hinta alv0% 

 

- 1,20 pari 

-  0,98 pussi (12-paria) 

- 0,79 ltk (240– paria) 

Tarjous hinta alv0% 

 

- 2,60 pari 

-  1,89 pussi (12-paria) 

- 1,45 ltk (120– paria) 

Tarjous hinta alv0% 

 

- 3,90 pari 

-  2,90 pussi (12-paria) 

- 2,49 ltk (120– paria) 

Tarjous hinta alv0% 

 

- 2,50pari 

- 2,05 pussi (12-paria) 

- 1,75 ltk (240– paria) 

Tarjous hinta alv0% 

 

- 5,10pari 

- 4,50 pussi (12-paria) 

- 3,90 ltk (120– paria) 



         Professional maalarin & korjaamon puhdistus 

        Ainutlaatuinen käsienpuhdistusvalmiste, joka poistaa nopeas* maalin- 

              ja tahrat. Sisältää saksanpähkinämurske-a.  

              Annostelutuubissa 650 ml. 6 tuubia/ ltk, myydään myös tuubei-ain. 

               

              

 

 

 

 

    Gojo Natural Orange käsienpuhdistusaine 

   Nopeas* vaiku-ava hohkakivihankausaine on kehite-y erityises*       

     poistamaan monenlaista hankalaa teollisuuslikaa, kuten rasvaa. Sisäl-         

     tää luonnollisen ainesosan, joka takaa maksimaalisen puhdistustehon.                               

     Ihoa ärsy-ämätön hohkakivi irro-aa piintyny-ä likaa. 

     Tuoksuu appelsiinilta. Täy öpakkauksessa 2000 ml, rii oisa! 

    Tuotenumero: 7255-04   

    Hinta:      4x2000 ml/ ltk, 84 €/ ltk (21€/ pak.) alv 0% 

 

 

 
 
 
 

      Gojo käsien suoja– sekä hoitoaine 

Erityises* suunniteltu tekniikan amma@laisille käyte-äväksi työ-

paikoilla. Imeytyy nopeas*, eivätkä kädet tunnu rasvaisilta. Käytä 

ennen työskentelyä, käsien pesun jälkeen ja työpäivän pää-eeksi 

ihon kosteustason säily-ämiseksi. Silikoniton ja hajusteeton. An-

*sep*nen käsivoide vaa*vallekin käy-äjälle.  

Korjaa huonokuntoistenkin käsien ihon.  

Tuubi  8142-12 (60ml) 

(12 kpl/ pak.) 

hinta 3,83 €/ tuubi  alv 0% 

 

Pullo 8150-12 (148 ml) 

(12 kpl/ pak.) 

hinta 6,78 €/ plo alv 0% 

 

    Ammattikäyttöön vaikean lian irrottamiseen 

    Voidevalmiste, jossa on tuoreen sitruunan tuoksu ja hohkakiven                                

    hankaavia hiukkasia. Poistaa rasvan, tervan ja öljyt.  

    Käytetään 1204-01 patruuna-annostelijoissa tai sellaisenaan.   

     2,4 kg/ purkki, rii-oisa. 

 

 

 
 

                 Gojo käsien suoja– sekä hoitoaine 

             Erityises* suunniteltu tekniikan amma@laisille käyte-äväksi työ           

             paikoilla. Imeytyy nopeas*, eivätkä kädet tunnu rasvaisilta. Käytä    

              ennen työskentelyä, käsien pesun jälkeen ja työpäivän pää-eeksi   

              ihon kosteustason säily-ämiseksi. Silikoniton ja hajusteeton.    

              An*sep*nen käsivoide vaa*vallekin käy-äjälle.  

              Korjaa huonokuntoistenkin käsien ihon.  

              685 ml/ annospullo, 3 annospulloa/ ltk 

           Tuotenumero 8745-04 - Hinta 16,90 €/ plo 

Hinta 14,50 €/ kpl alv 0% 

Hinta 19,00 €/ tuubi alv 0% 

PERUSTARVIKE TARJOUS YRITYKSILLE 

Tilaa: 050 4408 915, 050 441 4539, 040 350 9242 /asiakaspalvelu@huippustore.fi 

Tuotenumero 1204-01 

Tuotenumero 1018-06  

Tuotenumero 0915-06 

Hinta 24,50 € alv 0% 

Annostelija 

7200-01 

 

Hinta 

17,80 € 

alv 0% 

 

 
 
 
 

Annostelija 

ADX-7 

Tuotenum. 

8728-06 

Hinta 17,80 

€ alv 0% 

 

Seinäannostelija 



Hotellihuoneisiin ja julkisiin saunatiloihin 

Suurempien hotellien huoneisiin tai julkisiin saunatiloihin tarvitaan ehkä 

isompi annostelija ja siihen on tarjolla ADX7 järjestelmät. Tyylikkäät 

vaahtosuihkusaippua-annostelijat ovat joko 700ml kokoisia ja riittoisuus on 

juuri sopiva tiheämpäänkin käyttöön. Täyttönä laadukas Gojo Lemonberry 

vaahtosaippua, joka sopii 

koko vartaloon sekä 

hiuksiin. 

Julkiset WC-tilat ja keittiön käsienpesu 

LTX7 kosketusvapaa annostelujärjestelmä on juuri oikea valinta laa-

dukkaaseen käsien pesuun. Gojo Freshberry käsisaippua on miedosti 

hajustettu, erittäin miellyttävä käsisaippua, mutta saatavilla on myös 

hajusteeton ja väriaineeton Gojo Mild ja antibakteerinen Gojo Antibac. 

Täyttöpakkauksen koko 700ml.  

Tuotenumero: 1316-03  

Hinta:    3x700 ml/ ltk, 54€/ ltk (18€/ pak.) alv 0% 

Käsien desinfiointi ravintolassa ja keittiössä 

Purell Advanced-käsidesi sopii erinomaisesti ravintoloiden ja keittiöi-

den käyttöön ja sitä on saatavana vaahtona ja geelinä. Tehostaan huoli-

matta erittäin hellävarainen käsille. Ei kuivata ihoa. Täyttää EN-normit 

aina leikkaussaleihin asti! Saatavilla LTX7 järjestelmään joko 700ml 

koossa.  

Tuotenumero: 1304-03 (vaahto), 1303-03 (geeli) 

Hinta:    3x700 ml/ ltk, 57,50 €/ ltk (19,20€/ pak.) alv 0% 

Hotellihuoneisiin laadukkaat suihkusaippuat 

Hotellihuoneisiin kätevä 300ml tyylikäs annostelujärjestelmä Preven´s 

Horizon sopii vaativimmallekin asiakkaalle. Annostelija on tyylikäs ja sii-

hen on saatavilla kaksi eri suihkusaippua vaihtoehtoa: Preven´s Silk 

B0659JAC003 ja Preven´s Grenade B0609JAC00F Molemmat ovat koko-

vartalosaippuoita jotka sopivat myös hiuksille! Annostelijat 

saatavana myös hotellin logolla. 

 

Lisää ravintolan asiakastyytyväisyyttä! 

Erityisesti ravintolasaliin saapuessa tai WC-tiloista poistuessa on asiakkaas-

ta varmasti mukava myös desinfioida kädet ennen ruokailun aloittamista. 

Jos tilaa annostelijalle ei ole, on liikuteltava standi oikea ratkaisu. Standin 

voit siirtää mihin vain ja siihen saa kiinnitettyä kosketusvapaan LTX7 tai 

LTX12 annostelijan.  

Sanitising Stand, tuotenumero 2424-ds 

 

     

Hinta 10 €/ kpl alv 0% 

Tilaukset: asiakaspalvelu@huippustore.fi / 040 350 9242 / 050 441 4539 

Hinta 5,70 € alv 0% 

Annostelijat 

PERUSTARVIKE TARJOUS YRI-Horeca– tarjoustuotteet 

Tuotenumero: 8713-04 

Hinta 12,30 € alv 0% 
Hinta 16,70 €/ kpl alv 0% 

Annostelijat 

Hinta 16,70 €/ kpl alv 0% 

Annostelijat 

Hinta 16,70 €/ kpl alv 0% 

Annostelijat 

Hinta 99 €/ kpl alv 0% 


