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Kuva: Jari Jokinen, Velaatta 

Tuotetiedot päivitetty  



 
 
 Esimerkiksi 
 Digipainetut tanssimainokset, perussuunnittelu, A3 koko, 160g  
 kiiltävä paperi, 30 kappaletta 26€ (4-väri, ei leikkuuvaroja) 

Teetä omat kutsukortit, kiitoskortit tai vaikkapa käyntikortit.  
Valmiit mallipohjat sisältyvät hintaan samoin kuin perussuunnittelu  
ja tekstin asemointi. 

Esimerkiksi 
Digipainetut taitetut kutsukortit (10x15) 40kpl 42€ 

Yksiosaiset digipainetut kortit 40kpl 24€ 

 

DIGIPAINATUS - Näyttävät 4-väri tulosteet 

 
Flyerit, mainokset, julisteet, 
esitevihkoset, jäsentiedotteet, 
folioidut kunniakirjat,  
tarrat jne.  
 
SRA3 kokoon asti 
(320mm x 450mm) 
 

KYSY VAIHTOEHDOISTA! 



TEIPIT JA TARRAT 

 
 
 

Autotarrat  tulostettuna ja leikattuna 
 

Siirtoteipit leikattuna ja siirrettynä mainosmuoviin. 
 

Valokuvatulosteet 
 

Säänkestävät  banderollit 
 

Seinätapetit, kuitupintaiset 
 

RollUp telineet 85cm leveydessä 
 

Lippukankaat ja tulosteet 
 

Canvaskankaat  
 

Frontlit ja backlit kankaat 
 

Valomainosteipit ja printit 

Suurkuvatulostimena Epsonin 4-väri  Eco-solvent tulostin,  
jolla säänkestävät printit 1,6m leveyteen asti. 



TEKSTIILIT - siirtokuvat 
Siirtokuvilla on mahdollista tehdä painatuksia moniin eri materiaaleihin, tummaan 

ja vaaleaan puuvillaan, polyesteriin, sekoitemateriaaleihin, nailoniin, nahkaan,  

farkkukankaaseen jne. Painotekniikka valitaan painettavan materiaalin ja kuvan 

mukaan. 

Kuva: Tulitikkuaskista skan-

nattu kuva on siirretty val-

koisen paidan pintaan. Kuva 

voidaan skannata ja suuren-

taa esimerkiksi omasta valo-

kuvasta. 

Siirtokuvapainatusten hinnat vaihtelevat materiaalin ja painatuksen koon mukaan. Esi-

merkiksi kuvan  Fruit of the Loom valkoinen Super Premium paita painettuna A4 kokoisella 

kuvalla on hinnaltaan 15€ sisältäen kuvan skannauksen tulitikkuaskista ja peruskuvankä-

sittelyn ja tietenkin paidan. 

Pääsääntöisesti painatukset tehdään omiin tuotteisiimme, mutta jos asiakas haluaa paina-

tuksen itse hankkimiinsa tuotteisiin ja tarjoaa koekappaleen painatuksen soveltuvuuden 

kokeiluun, teemme painatuksen myös asiakkaan tuotteeseen. 

Katso tekstiilivaihtoehdot painatuksiin hintoineen täältä:  

teiskotuote.skypro.fi  



MUKI kevyt 

Keraaminen valkoinen  

Konepestävä muki. 

- paino 320g 

 

Hinta painettuna: 

11,90 

Painoala: n.82 x 200mm 

TAIKA muki 

Keraaminen musta muki 

lämpöefektillä, painettu 

kuva paljastuu kun muki 

lämpiää. Käsinpesu. 

- paino 300g 

 

Hinta painettuna: 13,90 

HOHTO muki 

Keraaminen pimeässä hohtava  

fosforipinnoitettu muki.  

Käsinpesu. 

- paino 320g 

 

 

 

 

 

Painoala: n.85 x 200mm 

Painoala: n.85 x 200mm 

LOVE muki (2kpl) 

Keraaminen valkoinen konepestävä muki,  

jossa sydämen muotoinen kahva. 

 

- paino 370g kappale 

 

Hinta painettuna  

parille: 24,90 

Omalla kuvalla tai tekstillä 

Hinta painettuna: 13,90 



Painoala: n.85 x 200mm 

AILAV JUU muki 

Keraaminen valkoinen  

Konepestävä muki. 

Juuso ”Jupen” ideoima 

Sydän aihe. 

 

Hinta: 9,90€ 

TEISKO maisemamukit 

Keraaminen valkoinen konepestävä muki. 

Teisko– ja maisemamukeja, valmiiksi painettuja aiheita erilaisia. 

Hinta: 9,90€ 

LEHMÄ muki 

Lehmäkahvainen  

lasten muki. 

Konepesua ei suositella. 

 

 

Hinta painettuna: 11,90€ 

Hinta ilman kuvaa: 5,00€  

TERMOS muki 

Ruostumaton teräsmuki, 

kannella. Suositellaan kä-

sinpesua. 

 

Hinta 

painettuna: 14,50€ 

Painoala: n.85 x 200mm 

Omalla kuvalla tai tekstillä 



LASINEN  

LEIKKUUALUSTA—A3 koko 

 

- Lahjakotelo 

- Vahvuus 4mm, kumiset jalat 

- Koko A3 n.285mm x 390mm 

 

 Hinta painettuna: 32€ 

LEIKKUUALUSTA—Pyöreä 

 

- Lahjakotelo 

- Vahvuus 4mm, kumiset jalat 

- Halkaisija n. 300mm 

 

 Hinta painettuna: 26€ 

LEIKKUUALUSTA—A4 koko 

 

- Lahjakotelo 

- Vahvuus 4mm, kumiset jalat 

- Koko A4 n.200mm x 285mm 

 

 Hinta painettuna: 19€ 

Omalla kuvalla tai tekstillä 

LASINALUSET 

 

- MDF levyä, hyvä painopinta. 

- Vahvuus 3mm 

- Halkaisija 90mm 

  

 Hinta painettuna: 2,90€ / kpl 

 Hinta valmiskuva 5,40€ / 2 kpl 



SYDÄN  puupalapeli—23 palaa 

 

- Lahjakotelo 

-  Hyvä painojälki 

- Koko n.170mm x 170mm 

 

Hinta painettuna: 14,80€ 

PALAPELI—40 palaa 

 

- Lahjakotelo 

-  Hyvä painojälki 

- Koko n.170mm x 170mm 

 

Hinta painettuna: 9,50€ 

PALAPELI 100x140mm 

24 palaa 

 

Hinta painettuna: 4,95€ 

PALAPELI 100x140mm 

48 palaa 

 

Hinta painettuna: 4,95€ 

Omalla kuvalla tai tekstillä 

PALAPELI A4 

96 palaa 

Hinta painettuna: 11,50€ 

 

PALAPELI A3 

384 palaa 

Hinta painettuna: 12,50€ 



VIINILASIN MERKKAAJAT 

 

Merkitse erivärisillä silikonisilla ”lehdillä” oma viinilasisi. 

Elintarvikesilikonia, myrkytön ja kestää konepesun. 

Sarjassa yhteensä 12 eri väriä ja kaksi pakkauskokoa. (4kpl / 8kpl) 

 4kpl paketti 

Hinta 4,90€ 
 
  

8kpl paketti 
Hinta 9,80€ 

TEESIHTI 
 

Hinta 5,90€ 

TEESIHTI 

 
Myrkytön ja mauton, elintarvike  

silikonista valmistettu teesihti, joka 

kestää kuumuutta jopa +230 astetta. 

 

Helppo käyttää ja pestä. 

Mallit: mansikka, sitruuna ja päärynä 

Maahantuonti ja jälleenmyynti: Teisko Tuote Oy 



 
Tilauksesta saatavissa leivottuja tuotteita.. 

Myös gluteenittomat, munattomat ja maidottomat tuotteet.  

Teisko Pitkot 4€ puolikas / 7€ kokonainen 

Tilauksesta myös levytäytekakut. 
- Laktoositon ja gluteeniton vaihtoehto 

GLUTEENITTOMAT: 

 

 

Esimerkiksi: 

Appelsiini-pähkinäpiirakka 8€ 

Mustikkapiirakka 8€ 

Kinkku-kasvispiirakka 10€ 

Muffinssit (0,80€/kpl) 

- Kaakao, kahvi, vadelma 

Kinkkumuffinssit (0,80€/kpl) 


