PEHMOSET
www.herkkutukku.com

1. LAMBI
WC-PAPERI
40 RL

25 €

Pehmeä ja vahva Lambi valkoinen WC-paperi on
erinomainen valinta sinulle, joka haluat korkeinta
laatua ja ihaninta pehmeyttä. 3-kerroksinen. 153
arkkia rullassa. Myyntierä 40 rl.

3. SATINO
WC-PAPERI
32 RL

66 %
ENEMMÄN
ARKKEJA

30 €

Korkealaatuinen ja todella riittoisa Satino Prestige
wc-paperi tarjoaa vastinetta rahalle. 250 arkkisessa rullassa on jopa 66 % enemmän arkkeja kuin
tavallisessa 150 arkin rullassa. Tämä puhtaan valkoinen, 3-kerroksinen WC-paperi on ekologinen ja
laadukas vaihtoehto. Paperi, joka tuo arkeen pientä
luksusta! Myyntierä: 4 x 8 rl = 32 rl

5. PEHMOSET
SENSITIVE 5 KG

KOTIMAINEN

20 €

2. LAMBI
TALOUSPAPERI
16 RL

15 €

Imukykyinen, vahva ja hygieeninen Lambi talouspaperi on monikäyttöinen ja auttaa kodin sotkuissa. 2-kerroksinen, koko arkki. Myyntierä 16 rl.

4. SATINO
TALOUSPAPERI
32 RL

30 €

Jokaisessa kodissa tarvitaan talouspaperia.
Miksipä siis tinkiä laadusta, kun tarjolla on Satino
Prestige talouspaperi. EU-ympäristömerkillä
huomioitu talouspaperi on ekologinen, 2-kerroksinen ja puhtaan valkoinen paperi kaikenlaiseen
pyyhkimiseen aina keittiöstä autotalliin.
Myyntierä 16 x 2rl = 32 rl

6. KONETISKITABLETTI
100 KPL

20 €

Hellävaraista
pesutehoa

Pehmoset Sensitive -pyykinpesuaine takaa aina
parhaan pesutuloksen kirjo- sekä valkopyykille.
Hajusteeton ja säilöntä- sekä väriaineeton
pyykkipulveri sopii mainiosti niin lapsiperheille,
herkkäihoisille kuin allergisillekin. Riittoisa 5 kg:n
pakkaus tarjoaa jopa 238 pesukertaa!

Tehokas konetiskitabletti vaativaankin likaan.
Hajusteeton ja väriaineeton konetiskitabletti
tekee astioista kiiltävän puhtaita. 100 kpl:n paketista riittää pesukertoja pitkäksi aikaa. Ympäristömerkitty konetiskitabletti on turvallinen sinulle,
turvallinen ympäristölle!

8.
KASVOMASKI
50 KPL

7. SOFT
SIIVOUSLIINA
70 M

10 €

20 €

Monikäyttöinen Soft siivousliina soveltuu kaikkiin
kodin siivoustarpeisiin. Käytitpä sitä kodin ikkunoiden tai vaikka auton pesuun, on lopputulos varmasti miellyttävä. Tämä nukkaamaton märkälujaliina on kompostoituva, ympäristöystävällinen ja
70 metrin rulla takaa pitkäkestoisen käytön.

Kertakäyttöinen, 3-kerroksinen TYPE IIR kirurginen
suu- ja nenäsuoja korvalenkillä. Nenävahvike,
joten asettuu kasvoille hyvin. Pakkauksessa on 50
kpl maskeja.

YHDESSÄ TEKEMISEN ILOA
Kiitos, että olet mukana mahdollistamassa arvokkaita päämääriä lähiseutusi
lasten, nuorten ja yhdistystoiminnan hyväksi! Varainhankinta opettaa tärkeitä
arvoja, ja yhteen hiileen puhaltamista yhteisen tavoitteen hyväksi. Varainhankinnan
avulla moni pääsee mukaan harrastuksiin, mahdollistetaan elämyksiä, luokkaretkiä
ja leirikouluja - tärkeitä kokemuksia, joita on mukavaa muistella myöhemmin.
Valitse sinulle sopiva tuote/tuotteet, ja täytä tilauksesi oheiseen lomakkeeseen.
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