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sed ja veel kingitusi !
Me kõik vajame ellu pisut metsikust, aga kas teate, 

et Metsik on Eesti rahvapärimuses viljakushaldjas, 
metsa vaim ja metshaldjas, kes kaitseb saaki ja hoiab 
head õnne. 

Metsikust oleme  inspiratsiooni saanud ka selle 
kataloogi loomisel ja loodame, et siit valitud tooted 
loovad mõnusa meeleolu jõulude ajal ja aitavad 
kaasa teie ettevõtte edule. 

Soovime pakkuda kõrgeimat kvaliteeti kõigi 
toodete puhul, mille valime oma kataloogi. Omal 
metsikul moel pakume sel aastal ainult Eestis 
valmistatud tooteid ja maitseid. 

Meie kataloogist leiate tublide eesti meistrite poolt 
sooja südame, heade mõtete, oskuslike võtetega 
valmistatud positiivsest energiast pakatavad tooted. 

Kataloogis olevaid tooteid on võimalik muuta 
isikupärasemaks lisades neile ettevõtte logo, inimese 
nime või lihtsalt mõne inspireeriva lause, et kingisaaja 
teaks - kingi tegija on mõtelnud just temale. See on 
tore viis tunnustada kõige kallimaid, erilisi töötajaid, 
töötajate toredaid lapsi, olulisi kliente või ägedaid 
koostööpartnereid.

Lisaks oleme valiku lihtsustamiseks kokku pannud 
ka mitmeid komplekte, kust ei puudu amps suupärast 
ja lonks keelekasteks. Loomulikult saab kõiki tooteid 
osta ka üksikult või soovi korral ise meeldivad tooted 
kokku sobitda. 

Oma koha meie kataloogis on leidnud tooted 
lastele. Sel aastal võiks tavapärase kommikoti asemel 
valida lastele kinkimiseks midagi arendavat ja lõbusat 
ja ega maguski olemata jää. 

Veel pakume killukest rahvusliku puudutusega 
tooteid.

On midagi ka neile, kelle fantaasia ja huumorisoon 
vajab väikest ergutust.

Kõige lõpuks, kui soovite, pakime teie poolt valitud 
kingitused toredatesse kinkepakkidesse.
Hinnad on toodud ühe toote/komplekti kohta, suure-
mate koguste puhul suhtume hindadesse loomin-
gulisemalt. Võtke ühendust info@pinecco.com.
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ja veel kingitusi !

Sisukord
Et ülevaade oleks pisut parem ja valiku tegemine lihtsam, siis oleme tooted 

paigutanud kategooriatesse:
Kinkekomplektid kõigile Kinkekomplektid kõigile 4.-5.  lehekülg - oleme omal valikul kokku pannud 

kinkekomplektid, kust leiate ni söödavat/joodavat kui ka meeneid, millele saab 
lisada teie poolt soovitud teksti, nime, logo, vm. 

Väikese vimkaga komplektid Väikese vimkaga komplektid 6.-7. lehekülg - kingitused, mis kingisaajal kindlasti 
naeratuse näole toovad. 

Kõik tooted eraldiKõik tooted eraldi 7.-10. lehekülg - tutvustame tooteid eraldi, aga ikka ja 
alati on võimalik tooteid omavahel kombineerides moodustada omapäraseid 
kinkekomplekte.

JõulusussidJõulusussid 11. lehekülg - leiate võrratu valiku omapäraseid jõulususse, sest 
ükski päkapikk ei saa tulla, kui tal ei ole oma salajast pesa, kuhu kingitused jätta.

Nuputamist  kõigile Nuputamist  kõigile 12. lehekülg - kui teid on tüüdanud traditsioonilised 
kingitused, siis jõulud on just õige aeg anda natuke tööd ajudele. Nuputamismängud 
sobivad nii suurematele lastele kui täiskasvanutele.

Jõulukaardid Jõulukaardid 13. lehekülg - kui silmast-silma kohtumiseks ei ole võimalust, 
siis saada kallile töökaaslasele või sõbrale üks eriline meeldetuletus, et hoolid. 
Kaardid saame saata teile sobivale aadressile.

Nimelised jõuluehted Nimelised jõuluehted 14.- 15. lehekülg - kõigile meeldib olla märgatud. 
Nimega jõuluehe on väga hea viis väljendada südamlikku tähelepanu. Valikus 
on ka jõuluehetd, mida lihtsalt tore kinkida/kingituseks saada ja mis loovad 
õdusa meeleolu. On ka ehteid, mida saab ise kaunistada ja mis on inspireeritud  
rahvuslikest mustritest.

EtnoEtno 16.-17. lehekülg - rahvuslike ornamentide ja väesümboolikaga kaunistatud 
tänapäevased esemed, mida on tore kinkida eraldi või lisada kinkekomplektile. 

LasteleLastele 18.-21. lehekülg - me ei ole unustanud ka lapsi. On oluline, et lisaks 
töötajatele, väärtustatakse ka nende perekonda. Selles rubriigis leiate nii 
kinkekompkte, kui üksikuid tooteid, mida oleks sobilik kinkida väikestele 
sõpradele. 

PakkelahendusedPakkelahendused 22.-23. lehekülg - kõik tooted on küll pakendis, aga et 
kingisaajat tõeliselt üllatada, siis - tutid, lipsud, käbid, okkad - kõik on võimalik.  

Aeg, mida panustame jõulude ajal teistele mõeldes peegeldub mitmekordselt tagasi ja teeb  südamest rõõmsaks kogu pika aasta jooksul.
www. pinecco.com
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Komplekt 3
* Klaasist tass 
*Teesõber/teesõel hoidjaga
*Nimeline tassialus (11 cm)
*Pakk värvilist ühekasavägise teed 
Vanarahvas teab mõnel pool rääkida, et 
üheksavägine aitab ''ühek sakümmend üheksma'' 
haiguse vastu - sajas on surm, aga selle vastu ei 
aita enam".
Pakitud loodussõbralikku pappkarpi.

Komplekt 1 
* 2 pakki imeliselt värvilist teed 
(üheksavägine ja kassinaeris)
*Klaasist tass 
*Teesõber/teesõel hoidjaga
*Purk parimat mahedat eestimaist 
mett (190ml)
Kavala nimega kassinaeris aitab nii käheda kurgu 
kui paistes liigeste puhul. 
Kassinaeri õied on nagu värviime – need annavad 
võrratu sinisest roheliseks muutuva tooni.
Pakitud loodussõbralikku pappkarpi.

Komplekt 2 
*2 pakki imeliselt värvilist teed 
(üheksavägine ja kassinaeris)
* Klaasist tass 
*Teesõber/teesõel hoidjaga 
Väega teed, mille värvimängu (erk sinine 
ja intensiivne kollane) nähes lähevad igal 
teejoojal silmad suureks.
Kui kõigil sõpradel on parasjagu nii kohutavalt 
kiire, siis saab teed nautida tassiserval istuva 
teesõbraga. Meie valikus on teesõbrad: 
Lumememm, Päkapikk, Mesilane või siis 
sõnumiga täheke. Või tellite hoopis oma 
kujundusega teesõbra.

Komplekt 4
Luksuslik komplekt kaunista-
maks iga töölauda
*Puidust painduvate kaantega 
märkmik
*Väike lauakell
Märkmike on pakkumises kolme 
suurust ja olemas on mitmeid 
sisuvariante.
Nii kelli kui märkmikke saab tellida 
erinevates värvitoonides, nii 
personaalsete tekstidega kui ilma.
Pakitud loodussõbralikku pappkarpi.

Hind: alates 14,75 eurot+km

Hind: alates 11,65 eurot+km

Hind: alates 13,30 eurot+km

Hind: alates 39,00 eurot+km

Värvilised jõulud

Naudi väge

      - tähistatud tooteid saab unikaalseks muuta nime, 
teksti, logo vm lisamisega. Küsi lisa info@pinecco.com

Keegi ei ole üksi

Tulevik ei ole teel, vaid juba kohal. Käi ajaga kaasas!
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Komplekt 5
Vitamiinid ja head maitsed - 
nautige!
*Lõikelaud 29cm x 20cm x 2cm
*Sibulakasvatus
*2 x Andre farmi imemaitsvat juustu 
(''Andre Prima'' ca 250g ja ''Andre 
Grand'' ca 250g)
*Siidrikoja vahutav rabarberi ja 
vaarika vein ''Rosanna'' (750 ml)
*Pakitud stiilsesse kaanega vineerist 
karpi (30x25x17,5cm)       või 
tsellofaani.
*TÄHELEPANU, TEGEMIST ON ALKOHOLIGA. 
ALKOHOL VÕIB KAHJUSTADA TEIE TERVIST

Komplekt 6
*Lõikelaud 29cm x 20cm x 2cm
*2 x Andre farmi imemaitsvat juustu 
(''Andre Prima'' ca 250g ja ''Andre 
Grand'' ca 250g)
*Siidrikoja poolmagus siider ‘’Mimikri’’ 
(330ml)*
*Pakitud stiilsesse kaanega vineerist 
karpi (30x17x11,5cm)      või tsellofaani.
Lõikelauale ja karbile saame teie soovil lisada 
meelepäraseid sõnumeid, nimesid vm.
*TÄHELEPANU, TEGEMIST ON ALKOHOLIGA. ALKOHOL 
VÕIB KAHJUSTADA TEIE TERVIST

Komplekt 7
*Lõikelaud 29cm x 20cm x 2cm 
*2 x Andre farmi imemaitsvat juustu (''Andre 
Prima'' ca 250g ja ''Andre Grand'' ca 250g)
*Siidrikoja vahutav rabarberi ja vaarika vein 
''Rosanna'' (750 ml)*
*Florentiinid Saare Leib OÜ-lt (250g). 
Mandlilaastu-munavalgepätsikesed apelsinisukaadiga, 
pealt kaunistatud tumeda šokolaadiga.
*Pakitud stiilsesse kaanega vineerist karpi 
(30x17x11,5cm)      või tsellofaani.
*TÄHELEPANU, TEGEMIST ON ALKOHOLIGA. ALKOHOL VÕIB 
KAHJUSTADA TEIE TERVIST

Komplekt 8
*Lõikelaud 29cm x 20cm x 2cm 
*Linane rätik sõnumiga ''Elu on ilus''
Lõikelauale ja rätikule saame lisada ka teie poolt 
valitud teksti. Küsige lisa info@pinecco.com. 
Komplektile saab lisada ka midagi söödavat, 
näiteks imemaitsvad florentiinid.

Hind: alates 28,00 eurot+km

Hind: alates 34,00 eurot+km

Hind: alates 24,00 eurot+km

Maitsevägi

Elu on ilus

Sibul, sibul, kibe mees

      - tähistatud tooteid saab unikaalseks muuta nime, 
teksti, logo vm lisamisega. Küsi lisa info@pinecco.com

Hind: alates 41,00 eurot+km

www. pinecco.com
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Komplekt 9
*Kontsaga jõulususs 24x39cm
*Nimeline jõuluehe
*Unemask
*Siidrikoja poolmagus siider 
‘’Mimikri’’ (330ml)*.
*TÄHELEPANU, TEGEMIST ON ALKOHOLIGA. 
ALKOHOL VÕIB KAHJUSTADA TEIE TERVIST

Komplekt 10
*Kontsaga jõulususs
*Nimeline jõuluehe
*Tangram
*Siidrikoja poolmagus siider 
‘’Mimikri’’ (330ml)*
*TÄHELEPANU, TEGEMIST ON ALKOHOLIGA. 
ALKOHOL VÕIB KAHJUSTADA TEIE TERVIST

Komplekt 12
*Päkapikupüksid
*Nimeline jõuluehe
*Tangram
*1 Põhjala Pruulikoja õlu ''Kosmos (330ml) 
Intergalaktiline IPA, pruulitud ulmelise koguse Citra ja 
Mosaic humalatega.*
*1 Põhjala Pruulikoja õlu ''Neukölln'' (330ml)
Pehme ja kreemjas hapu nisõlu, pruulitud mustade 
sõstardega.*
*TÄHELEPANU, TEGEMIST ON ALKOHOLIGA. ALKOHOL VÕIB 
KAHJUSTADA TEIE TERVIST

Hind: alates 29,00 eurot+km

Hind: alates 26,00 eurot+km
      - tähistatud tooteid saab unikaalseks muuta nime, 
teksti, logo vm lisamisega. Küsi lisa info@pinecco.com

Humoorikad kingitused muudavad kohtumised tõeliselt meeldejäävaks!

Hind: alates 29,00eurot+km

Hind: alates 26,00 eurot+km

Komplekt 11
*Päkapikupüksid
*Nimeline jõuluehe
*2 sõnumiga tassialust
Valikus erinevate valmis tekstidega, aga alati saate 
pakkuda midagi omalt poolt.
*1 Põhjala Pruulikoja õlu ''Kosmos (330ml) *
*1 Põhjala Pruulikoja õlu ''Neukölln'' (330ml)*
*TÄHELEPANU, TEGEMIST ON ALKOHOLIGA. ALKOHOL VÕIB            
                                                                KAHJUSTADA TEIE TERVIST
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Vita

Kõik tooted on saadaval  üksikult, aga teie valikul saame neist komplekteerida kinkekomplektid ja pakkida sobivasse pakendisse! 
Sibulakasvatus
*Klaas sibulate kasvatamiseks
*Kaas sibula hoidmiseks
Sibula hoidjale ja klaasile saab 
paigutada nime, teksti vm
*Kaks parimat Peipsi sibulat
Talvehooajal kimbutavte viirushaiguste 
ja peatselt saabuva kevadväsimusega 
võitlemiseks on meil stiilne nipp, kuidas 
ise vitamiine kasvatada. Lisaks sibula 
pealsete silmnähtavale kasvule on läbi 
klaasi põnev jälgida, kuidas arenevad 
sibula juured. Sibula kasvatamine võib 
olla väga nauditav tegevus, eriti kui 
sellesse kaasata ka pere nooremad ja 
ärksamad tegelased.
Kui aga tõesti ei viitsi sibula kasvatamist 
ette võtta, siis sööge sibulad lihtsalt ära 
ja kasutage klaasi mõne meeldiva joogi 
manustamiseks. Oma koguse vitamiine 
saate kätte selgi viisil.
Et meil on Eesti toodete kataloog, siis 
oma komplektis pakume kuulsat Peipsi 
sibulat, et tutvustada seda erilist ja 
omapärast kultuuripärandit. Täitke klaas 
puhta veega ja nautige ootusaega.
Pakitud loodussõbralikku pappkarpi.

K
õikTooted eraldi

Komplekt 13
*Reisi- ja joogimäng/serveerimisalus/lõikelaud
*2 x Andre farmi imemaitsvat juustu (''Andre Pri-
ma'' ca 250g ja ''Andre Grand'' ca 250g)
*Siidrikoja vahutav rabarberi ja vaarika vein 
''Rosanna'' (750 ml)*
Mäng on pakitud lainepappkarpi ja kogu komplekt 
omakorda tsellofaani.
Alusele saab graveerida ettevõtte logo, kingisaaja nime, 
mõne inspireeriva lause vm. Komplekt saab veelgi 
nägusam, kui selle küjes ripub nimega jõuluehe.
*TÄHELEPANU, TEGEMIST ON ALKOHOLIGA. ALKOHOL VÕIB 
KAHJUSTADA TEIE TERVIST

Hind: alates25,00 eurot+km

miinid

Kood - K1Hind: 8,90 eurot+km

Reisile metsikute sõpradega

      - tähistatud tooteid saab unikaalseks muuta nime, 
teksti, logo vm lisamisega. Küsi lisa info@pinecco.comwww. pinecco.com
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Seinakell
Loodus inspireerib! Nagu 
looduses on iga puu erinev nii 
on ka kõik meie valmistatud 
kellad ainulaadsed. Pinecco 
kellad on täiuslik ja ajatu 
sisekujunduselement nii koju 
kui kontorisse ning kell sobib 
imeliselt ka kingituseks.
Kellale saab jäädvustada toreda 
sõnumi, nime või logo.
Et kingitus oleks meeldejäävam, 
siis saab kella paigutada 
spetsiaalsesse kinkekarpi. Ka 
karbile on võimalik lisada sobiv 
kujundus.
Materjal: kvaliteetne kasevineer.
Vaikne mehhanism.
Töödeldud naturaalse puiduõliga. 
Valikus erinevad värvused.
Mõõdud: 30cm x 30cm x ca 3cm

Märkmikud
Puidust painduvate kaantega märkmik on eriline 
ja väga personaalne kingitus, mis kindlasti üllatab 
kingisaajat - ''ohoo-puit ... ja paindub.'' 
Märkmiku kaanele on võimalus lisada sobiv 
kujundus - nimi, logo vm. Võimalus valida ka 
sobiv värvus. Märkmiku kaaned on töödeldud 
naturaalse puiduõliga.
Sisuplokkide valikus on palju erinevaid variante, 
ka täiesti valge, mida saab kasutada näiteks 
visandiplokina. 
Märkmike sisude valikud ja mõõdud: 
- 9,5x16,8cm midimärkmik (päev) spiraalköide
- 13,1x18,4 cm kantsler (päev; nädal horisontaal)
spiraalköide 
- 14,5x21,0cm A5 minister (päev; nädal 
horisontaal; nädal vertikaal; ruut; täpp; valge-
100g natural) spiraalköide 
- 21,0x29,7cm A4 (valge-100g natural)spiraalköide

Lauakell
Stiilne puidust kell kas kontorilauale 
või koju köögi- või öökapile. Kella saate 
valida numbritega või numbri kohti 
markeerivate kriipskestega. Valida saate 
ka erinevate värvuste vahel. Eritellimusel 
lisame teksti või logo.
Materjal: kasevineer
Mõõdud: 10cm x 10cm x ca 4cm
Töödeldud naturaalse puiduõliga.
Pakitud kaunisse ja loodussõbralikku pappkarpi.  Hind: alates 20,75 eurot+km

Hind: alates 15,75 eurot+km

Kood - K5

Kood - K6

Hind:
kell alates 33,25 eurot+km
Kood - K2
karp 16,50 eurot+km
Kood - K3
kell koos karbiga 45,00 eurot+km
Kood - K4

      - tähistatud tooteid saab unikaalseks muuta nime, 
teksti, logo vm lisamisega. Küsi lisa info@pinecco.com
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www. pinecco.com

Lõikelaud
Lõikelauad on valmistatud tammepuidust 
ja töödeldud spetsiaalse lõikelauaõliga.
Eritellimusel lisame lõikelauale soovitud 
nime, logo või sõnumi.
Mõõdud: 29cm x 20cm x 2cm
Pakitud loodussõbralikku lainepappkarpi.

Nimeline tassialus
Väike kingitus, mis poeb kingisaaja hinge 
ja jätab sinna suure jälje.
Nimeline tassialus on valmistatud 3mm 
vineerist ja töödeldud loodussõbraliku 
puiduõliga. 
Tassialuse kujundus sõltub nime pikkusest. 
Diameeter 11cm.
Tassialus on pakitud toredasse 
sametpõhjaga pappkarpi. 

Nimeline telefoni-ja võtmehoidja
Üks äraütlemata praktiline kingitus!
Võtmehoidja pakub lisaks võtmete 
hoidmisele ka praktilist lisaväärtust ja abi 
telefoni püstises asendis hoidmisel.
Kui on tarvis osa võtta tähtsatest 
telekonverentsidest või veebipõhistest 
koosolekutest, parima sõbraga live chat’i 
teha, siis aseta telefon lihtsalt võtmehoidjale 
ja ära raiska aega telefonile toe ehitamisega.
Isikupära lisab loomulikult nime või 
ettevõtte logo lisamine võtmehoidjale.
Mõõdud: 7,5x2cm
Pakitud sametisele alusele tsellofaankotti.

Sõnumiga tassialus
Nimeline tassialus on valmistatud 3mm 
vineerist ja töödeldud loodussõbraliku 
puiduõliga. Diameeter 11cm.
Tassialus on pakitud kenasse 
sametpõhjaga lainepappkarpi.
Valmis tekstid: 
- ''Mul on vähenõudlik maitse: mulle piisab 
täiesti vaid kõige paremast.''
- ''Jään iseendaks, teised kohad on juba 
võetud.''
- ''Joomine eemaldab soolatüükad ja 
vistrikud... nendelt, keda vaatan.''
- ''Mu pea on sirge ja samm selge.''
Või disainime just teile sobiva tekstiga 
tassialused?

Hind: 5,00 eurot+km

Hind: 4,50 eurot+km

Hind: 5,75 eurot+km

Kood - K7

Kood - K8

Kood - K9

Kood - K10

Hind: alates 16,60 eurot+km

      - tähistatud tooteid saab unikaalseks muuta nime, 
teksti, logo vm lisamisega. Küsi lisa info@pinecco.com
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Teesõber 
Teesõel hoidjaga
Tee joomine on alati mõnusam koos toreda 
kaaslasega. 
Kui kõigil sõpradel on parasjagu nii kohutavalt kiire, 
siis saab teed nautida tassiserval istuva teesõbraga. 
Meie valikus on metsikud teesõbrad: Lumememm, 
Päkapikk, Piparkoogimehike. Olemas ka Mesilane 
või siis sõnumiga täheke. Või tellite hoopis oma 
kujundusega teesõbra.
Valmistatud 4mm vineerist, töödeldud loodusliku 
puiduõliga.

Unemask
Mõnus unemask on kuldaväärt kingitus...eriti kui 
sellele lisada kuldaväärt soovid kuldses kirjas. 
Mõnusad unenäod on garanteeritud.
Mõõdud: ca11x24cm
Unemask on pakitud kenasse sametpõhjaga 
lainepappkarpi.
Trükitavate tekside kohta küsi lisa - info@pinecco.
com
Pakkimisel saab karbile saab lisada nimelise 
jõuluehte.

Krediitkaardi karp
Puidust painduva kaanega karp sobib hästi nii 
pangakaartide kui visiitkaartide hoidmiseks. Hea ka 
raha kinkimiseks. Mahub vabalt taskusse.
Karbil magnetkinnitus ja näpukaar mugavamaks 
avamiseks. Karp koos meie märkmikega 
moodustavad täiusliku terviku stiilseks kingituseks. 
Kingituse saab muuta personaalsemaks, kui 
kaanele graveerida kingisaaja nimi. Saate valida 
sobivaima värvuse.
Mõõdud:10,1x6,8x1,0cm
Töödeldud naturaalse puiduõliga ja pakitud 
toredasse loodussõbralikku lainepappkarpi

Reisi- ja joogimäng/serveerimisalus/
lõikelaud
Mäng on pisut kiiksuga kingitus kõigile, kes 
armastavad koos sõpradega aega veeta, väärt 
jooke ja maitseid nautida. 
Kõigepaelt serveeri alusel söögid ja kui kõht täis, 
siis asuge mängima ümbermaailmareisi, kus 
vahelduseks (vastavalt mängu reeglitele) saate 
võtta mõne lonksu vabalt valitud jooki.
Mängu mõõdud:  32x32x0,4cm
Komplektis: Serveerimisalus/lõikelaud/lauamäng, 
metsikute tegelastega nupud, täring, 4 joogitopsi.
Alus töödeldud on spetsiaalse lõikelauaõliga.

Hind: 4,10 eurot+km Kood - K11

Hind: alates 7,40 eurot+km Kood - K13

Kood - K12

      - tähistatud tooteid saab unikaalseks muuta nime, 
teksti, logo vm lisamisega. Küsi lisa info@pinecco.com

Hind: alates 9,50 eurot+km

Hind: 11,60 eurot+km Kood - K14



11

Kontsaking
Naiselikum variatsioon 
jõulusussist. 
Sussile saab lisada nimelise 
jõuluehte.
Valmistatud vildist.
Mõõdud: 24x39cm.

Püksid
Jõulupükste sisse mahub toredasti kaks pudelit 
või hulgaliselt komme.
Pükstele saab lisada nimelise jõuluehte.
Valmistatud vildist.
Mõõdud: 21x33cm.w

Väike jõulususs
Sussile saab lisada nimelise 
jõuluehte.
Valmistatud vildist.
Mõõdud: ca12x15cm .

J
õulusussid

Meil on päkapikud käinud,aga mina neid ei näinud......
Et päkapikk saaks ikka tulla ja tal oleks kindel koht, kuhu kingitused 

salaja poetada, siis meil on väiksemaid ja suuremaid jõulususse 
väikestele ja juba pisut suurema elukogemusega päkapikusõpradele.

Hind: suss - 4,9 eurot+km;
suss koos ehtega - 
8,30 eurot+km

Hind: suss - 6,50 eurot+km;
suss koos ehtega - 9,80 
eurot+km

Hind: suss - 12,80 eurot+km;
suss koos ehtega - 
15,45 eurot+km

Hind: suss - 12,80 eurot+km;
suss koos ehtega - 
15,45 eurot+km

Kood - JS1

Kood - JS2

Kood - JS3

Kood - JS4

Keskmine jõulususs
Sussile saab lisada nimelise 
jõuluehte.
Valmistatud vildist. 
Mõõdud: ca23x23cm. 

www. pinecco.com
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Tangram
Tangram on vana nuputamismäng, kus tuleb tükkidest 
moodustada kujundeid. Mahuta tükid sobivasse vormi või kui 
soovid väljakutset, siis pane kujund kokku ilma aluseta. Tangrami 
loovam osa on juppidest kokku panna erinevaid pilte.
Tangram sobib mängimiseks suurematele lastele (u 5+) ja 
täiskasvanutele.
Mäng ei sobi alla 3 aasta vanusetele lastele. Sisaldab väikeseid 
tükikesi.
Mängu mõõdud ca 10x10x0,7cm

Nu
put

am
ist 

 kõi
gile

sobiksid kokku kahe ruudu 
kohtumisel. Tundub lihtne...aga 
pööra kujunditega raam ümber 
ja alusta uuesti nii, et abistavat 
mustrit raamil näha ei ole. See 
võib olla tõeline väljakutse ka 
kõige nupukamatele.
Mängu mõõdud: 10x10x0,7cm
Mäng ei sobi alla 3 aasta 
vanusetele lastele. Sisaldab 
väikeseid tükikesi.

Trips-traps-trull
Vahva lauamäng kahele. Sobib 
kinkimisek nii suurtele kui 
väiksematele. Mängija, kellel 
õnnestub paigutada kolm oma 
märki horisontaalsel, vertikaalsel 
või diagonaalsel real on võitja.
Mäng ei sobi alla 3 aasta 
vanusetele lastele. Sisaldab 
väikeseid tükikesi.
Mängu mõõdud: 10x10x0,7cm 

Kood - K15-2Kood - K15-1

Kood - K16

Kood - K17

Hind: 5 eurot+km

Hind: 4,2 eurot+km

9 tüki pildipusle
Pusle koosneb üheksast 
ruudukujulisest tükist. Tükid 
tuleb paigutada nii, et kujundid 

Hind: 7,10 eurot+km

      - tähistatud tooteid saab unikaalseks muuta nime, 
teksti, logo vm lisamisega. Küsi lisa info@pinecco.com
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J
õulukaardidKood -  JK3

Kood - JK1

Kood - JK2

Puidust jõulukaart 
riputatavate ehtega
Ehted saab riputada kuusele, et 
olla läbi toreda jõuluaja mõttes 
koos.
Komplektis paelad ehete riputa-
miseks ja ümbrik kaardi saat-
miseks.
Mõõdud: 11,5 x 17 cm.

Puidust jõulukaart riputatava nime-
lise jõuluehtega
Kiirel jõuluajal ei ole alati ehk aega 
kohtuda. Üks sooja südamega saadetud 
eriline jõulukaart näitab, et hoolid. 

Komplektis pael ehte riputamiseks ja 
ümbrik kaardi saatmiseks.
Mõõdud: 11,5 x 17 cm.

Puidust jõulukaart riputatava 
jõuluehtega ’’Rõõmsaid jõule’’
Komplektis pael ehte riputamiseks ja 
ümbrik kaardi saatmiseks.
Mõõdud: 11,5 x 17 cm.

Hind: 6,60 eurot+km

Hind: 8,25 eurot+km

Hind: 6,60 eurot+km

Kaartidele saate. ise  kirjutada nimed või graveerime meie teie soovitud teksti, logo, sõnumi...

Kui soovite, siis lisame übrikusse väikese šokolaadi :)

Postitame kaardi. soovitud aadressile.

      - tähistatud tooteid saab unikaalseks muuta nime, 
teksti, logo vm lisamisega. Küsi lisa info@pinecco.comwww. pinecco.com
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Ni
me

lise
d  j

õul
ueh

ted Jõuluehted on kinkimiseks pakitud sametisele 
alusele ja tsellofaankotikesse. Igal jõuluehtel 
on riputamiseks kaasas kaunis pael. Ehte 
diameeter on ca 10,5cm.

Jõuluehe 
KUUSEKE

Hind: 5eurot+km

Jõuluehe 
RÕÕMSAID JÕULE

Hind: 5eurot+km
Kood - JE1

Kood - JE10Kood - JE1

Kood - JE3

Kood - JE5

Kood - JE7

Kood - JE2

Kood - JE4

Kood - JE6

Kood - JE8

Jõuluehe 
KUULIKE

Hind: 5eurot+km

Jõuluehe 
TÄHEKE

Hind: 5eurot+km

Jõuluehe 
LUMEHEBEKE

Hind: 5eurot+km

NIMEGA jõuluehe parimale sõbrale, 
heale töökaaslasele, kõige kallimale

 või lihtsalt toredale tuttavale. 
Meeldejääv ja ainulaadne.
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Jõuluehe ETNO
Hind: 8,25eurot+km

Jõuluehe JÕULUINGEL
Hind: 8,25eurot+km

Kood - JE11

Kood - JE13

Kood - JE14
Kood - JE15

Kood - JE16Kood - JE17

Kood - JE12

Jõuluehe LUMEHELBEKE
Hind: 8,25eurot+km

Jõuluehe MUUSIKA
Hind: 8,25eurot+km

Jõuluehe MUHU
Hind: 8,25eurot+km

Jõuluehe LAPSE SALASOOV
Hind: 8,25eurot+km

Jõuluehe PISISABAD
Hind: 8,25eurot+km

Vippa DECO 
jõulueheted 

on valmistatud kvaliteetsest 
kasevineerist. 

www. pinecco.com
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Sülearvuti alus
Vineerist sülearvuti alus on 
mõeldud arvuti kaitsmiseks 
ülekuumenemise eest. Asetades 
arvuti pehmele pinnale, kus 
õhuvool ei ole piisav masina 
jahutamiseks, võib see kergesti 
ülekuumeneda.
Mõõdud: 55 x 26cm. 
Laiemat alust on mugav kasutada, 
kui arvutit pole võimalik lauale 
asetada, aga soovite siiski hiirega 
töötada.

Rahvuslikud ornamendid on alati eestlaste tarbeesemeid kaunistanud ja nii 
meie kultuuri ja rahvakunsti edasi kandnud. 

Rahvuslike ornamentidega kaunistatud tänapäevased tooted on 
suurepärane kingiidee. 

 E
tn

o Kood - K19

Kood - K21

Kood - K20

Hind: 16,25 eurot+km

Hind: 7,92eurot+km

Hind:17,6 eurot+km

Telefoni alus
Alus mobiiltelefoni hoidmiseks 
kirjutuslaual. Mugav abivahend 
telefoni laadimisel. Võimalik 
kasutada ka juhul, kui 
laadimispesa asub telefoni all 
servas.
Telefoni alus on kaunistatud 
kaheksakanna motiividega, millel 
usuti olevat õnne toov vägi.
Suurus: 79 x 92 x 16,4cm.

Sülearvuti alus
Vineerist sülearvuti alus on 
mõeldud arvuti kaitsmiseks 
ülekuumenemise eest. Asetades 
arvuti pehmele pinnale, kus 
õhuvool ei ole piisav masina 
jahutamiseks, võib see kergesti 
ülekuumeneda.
Mõõdud: 40 x 26cm.

      - tähistatud tooteid saab unikaalseks muuta nime, 
teksti, logo vm lisamisega. Küsi lisa info@pinecco.com



17

Kood - K22

Kood - K23

Hind: 10 eurot+km

Hind: 7,5 eurot+km

Tassialused
Tassialused on kaunistatud killukestega 
eesti tikandist. Vanad mustrid on 
taaselustatud tänapäevastel vineerist 
tassialustel, mis on silmusnelinurga, 
rõngasristi ja roosi kujulised. Neid, väega 
märke, on kasutatud kaitseks kurja eest ja 
loomaks korda endas ja enda ümber.

Kodusoojust õhkavad alused on ilusad 
ja praktilised, hoides lauda või laudlina 
määrdumise ja kahjustuste eest. 
Komplektis on kolme erineva mustriga 6 
tassialust.
Tassialuseid on mustuse ja niiskuse eest 
kaitseks töödeldud linaõliga, mis on 
naturaalne ja ohutu loodusele.
Aluse diameeter on 9 cm ja paksus 3 mm.

Kuumaalused
Igas kodus on midagi, mida kasutatakse 
mõnusa kodutunde loomiseks. Selleks 
detailiks võib olla vana tervitav uksematt, 
kokaraamat, milles talletatud perekonna 
retseptid või hoopis rahvusliku mustriga 
kuumaalus. 
Kuumaalused on kaunistatud rahvuslike 
ornamentidega, mis kannavad endas Eesti 
rahva ajalugu. Kujunditeks on tõrjumis- 
ja kaitsemärgina tuntud maagiline 
rõngasrist ja naiselikkust õhkav õnne ja 
harmoonia sümbol - roos.
Kuumaaluseid on mustuse ja niiskuse 
eest kaitseks töödeldud linaõliga, mis on 
naturaalne ja ohutu loodusele.
Aluse diameeter on 18 cm ja vineeri 
paksus 6 mm.

      - tähistatud tooteid saab unikaalseks muuta nime, 
teksti, logo vm lisamisega. Küsi lisa info@pinecco.com

Kombineerige aluseid omavahel või koos teiste toodetega.

www. pinecco.com
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La
ste

le
Mida kinkida lastele sel aastal ? 

Mis oleks põnev ja arendav ja ehedalt eestimaine ja looduslik?
Pakume personaalseid kingipakke ka väikestele. Pakime teie kingituse ja 

soovi korral lisame kauni nimelise
jõuluehte, mida on tore hiljem jõulukuusele riputada.

Keskmine jõulususs kommide ja 
sadasabaga
*Keskmine jõulususs 23x23cm
*Üksik sadasaba
Valikus kujundid: saag, ussikuningas, kala, 
koer, lammas, auto, rooliratas, kaheksakand, 
roos.
*Valik kommivabriku Kalev komme 
250g 
Üks tõeliselt mõnus kommipakk, kokku 7 
sorti – Tiina, Kaseke, Mesikäpp batoonike, 
Tõmmu, Tallinn, Ananass ja Kalev 
pralineekomm india pähkliga.

Keskmine jõulususs kommidega
*Keskmine jõulususs 23x23cm
Valmistatud vildist, kaunistatud lõbusate 
tutikestega.
*Valik kommivabriku Kalev komme 
250g 
Magusasõprade rõõmuks on kokku pandud 
üks tõeliselt mõnus kommipakk, kus sees 
suurepärane valik – kokku 7 sorti – Tiina, 
Kaseke, Mesikäpp batoonike, Tõmmu, 
Tallinn, Ananass ja Kalev pralineekomm 
india pähkliga.

Hind: 13,35 eurot+km

Hind: 9,25 eurot+km

Kood - LK1

Hind: 17,00 eurot+km
Kood - LK2

Kood - LK3

Keskmine jõulususs kommide 
ja sadasabaga nimelise 
jõuluehtega
*Keskmine jõulususs 23x23cm
*Nimeline jõuluehe
*Üksik sadasaba
Valikus kujundid: saag, ussikuningas, 
kala, koer, lammas, auto, rooliratas, 
kaheksakand, roos.
*Valik kommivabriku Kalev komme 
250g 
Üks tõeliselt mõnus kommipakk, kokku 7 
sorti – Tiina, Kaseke, Mesikäpp batoonike, 
Tõmmu, Tallinn, Ananass ja Kalev 
pralineekomm india pähkliga.

      - tähistatud tooteid saab unikaalseks muuta nime, 
teksti, logo vm lisamisega. Küsi lisa info@pinecco.com
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Väike jõulususs kommide ja nimelise 
jõuluehtega
*Väike jõulususs 12x15cm
*Nimeline jõuluehe
*Valik kommivabriku Kalev komme 250g 
Magusasõprade rõõmuks on kokku pandud üks tõeliselt 
mõnus kommipakk, kus sees suurepärane valik – kokku 
7 sorti – Tiina, Kaseke, Mesikäpp batoonike, Tõmmu, 
Tallinn, Ananass ja Kalev pralineekomm india pähkliga.

Keskmine jõulususs kommidega nimelise 
jõuluehtega
*Keskmine jõulususs 23x23cm
Valmistatud vildist ja kaunistatud lõbusate tutikestega.
*Nimeline jõuluehe
Eriline ja meeldejääv jõuluehe, on kujundatud iga nime järgi, 
kahte ühesugust ei ole. 
*Valik kommivabriku Kalev komme 250g 
Magusasõprade rõõmuks on kokku pandud üks tõeliselt mõnus 
kommipakk, kus sees suurepärane valik – kokku 7 sorti – Tiina, 
Kaseke, Mesikäpp batoonike, Tõmmu, Tallinn, Ananass ja Kalev 
pralineekomm india pähkliga.

Väike jõulususs kommidega ja 
sadasaba komplektiga
*Väike jõulususs 12x15cm
*Sadasaba komplekt
3 kujundit ja 6 värvilist paela. Kujundi 
suurus 10-15cm.
Valikus kujundid: saag, ussikuningas, kala, koer, 
lammas, auto, rooliratas, kaheksakand, roos.
*Valik kommivabriku Kalev komme (250g)
Üks tõeliselt mõnus kommipakk, kokku 7 sorti 
– Tiina, Kaseke, Mesikäpp batoonike, Tõmmu, 
Tallinn, Ananass ja Kalev pralineekomm india 
pähkliga.

Sadasaba komplekt nimelises kotis
*Puuvillasest riidest topeltsangadega 
kott 37x42cm
Valikus must ja looduslik valge. Nimelise 
monogrammi või teksti suurus kotil ca 20cm. 
Teksti asemel võib kotile lisada nimelise 
jõuluehte.
*Sadasaba komplekt
3 kujundit ja 6 värvilist paela. Kujundi suurus 
10x15cm.
Valikus kujundid: saag, ussikuningas, kala, 
koer, lammas, auto, rooliratas, kaheksakand, 
roos.

Kood - LK4

Kood - LK5

Kood - LK7

Kood - LK6

Hind: 13,20 eurot+km

Hind: 16,85 eurot+km

Hind:17,90 eurot+km

Hind: 11,75 eurot+km

Signe

      - tähistatud tooteid saab unikaalseks muuta nime, 
teksti, logo vm lisamisega. Küsi lisa info@pinecco.comwww. pinecco.com
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Sadasaba komplekt
Sadasaba on käelist tegevust ehk 
peenmotoorikat arendav punumismäng. Laps 
saab värviliste paeltega punuda kujunditele 
erinevaid huvitavaid mustreid. Arendab silma ja 
käe koostööd, loovust ja peenmotoorikat. 
Mänguasja valmistamisel on kasutatud 
looduslikke materjale.
Komplektis on 3 kujundit ja 6 värvilist paela.
Kujundi suurus 10-15cm.
Valikus kujundid: saag, ussikuningas, kala, koer, 
lammas, auto, rooliratas, kaheksakand, roos.

Rahvajutukaardid koos 
keskmise jõulusussi ja 
nimelise kuuseehtega
*Rahvajutukaardid
*Keskmine jõulususs 23x23cm
*Nimeline jõuluehe
Tore komplekt, mis ergutab 
mõtlema nii suured kui väikesed.

Rahvajutukaardid
Vippa jutukaartide mängus on 41 
pildiga kaarti, millel on kujutatud 
eesti rahvajuttudest enim esinevad 
tegelased ja sümbolid ning 
tolle aja olustikud ja nähtused. 
Kaardi serva on trükitähtedes 
lisatud tegelase või sümboli nimi/
nimetus, et tutvustada lastele eesti 
rahvajuttudes esinevaid kangelasi 
ja juhatada teed vanarahva 
igapäevaste tarbeesemete 

Kood - LK8

Kood - L1

Kood - L2

Kood - L3

Hind: 18,10 eurot+km

Hind: 11,00 eurot+km

Hind: 9,40 eurot+km

Hind: 4,20 eurot+km

Üksik Sadasaba
Punumismäng kodumaistest loomadest 
ja rahvuslikest ning eestlastele tuttavatest 
kujunditest. 
Nööriga punudes on võimalik moodustada 
erinevaid mustreid ja kasutada mitmesuguseid 
tehnikaid. Mäng arendab peenmotoorikat ehk 
käelist tegevust, samuti loovust ja tähelepanu.
Pakendis on kaks eri värvi nööri ja vineerist 
kujund punumiseks.
Kujundi suurus 10-15cm
Valikus kujundid: saag, ussikuningas, kala, koer, 
lammas, auto, rooliratas, kaheksakand, roos.

maailma. Nii mõnelgi pildil on 
kujutatud koos mitut tegelast või 
sündmust.
Jutukaardid ergutavad 
mängijate fantaasiat, väljendus- 
ja lugemisoskust ning koos 
mängides tugevneb täiskasvanu 
ja lapse vaheline side ning 
teineteisemõistmine.
Mängijate arv: 1+…
Mängu kestvus: 5min-…
Kaartide seletusi näeb inforaamatust.

      - tähistatud tooteid saab unikaalseks muuta nime, 
teksti, logo vm lisamisega. Küsi lisa info@pinecco.com
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Pisisabad
Kuuseehete punumiskomplekt on käelist 
tegevust arendav punumismäng. Laps saab 
värviliste lõngadega punuda kujunditele 
erinevaid huvitavaid mustreid. Arendab silma 
ja käe koostööd, loovust ja peenmotoorikat. 
Rahvuslike ornamentide kaudu teeb laps tutvust 
ka Eesti rahvakultuuriga.
Sobib suurematele lastele või toredaks ajaviiteks 
lapsevanemaga.
Komplektis 9 kujundit, nõel ja värvilised lõngad. 

Nimepusle
Nimepusle aitab lapsel kergesti selgeks 
õppida oma nime tähed ning need 
õigesti ritta seada. Pusle on ka tore 
disainelement.
Pusle viimistleme naturaalse puiduõliga 
või saab laps ise pusle ära värvida.
Pusle on pakitud vildist kotikese sisse.

Kujundipusle päkapikkudega
Vahva kingiidee jõuludeks kõige väikse-
matele!
Kujundite ja värvuste õppimiseks, lisaks 
tragid päkapikud, keda soovi korral ise 
värvida saab.
Pusle kõrguseks on 10cm, laiuseks 32cm, 
pusle paksus 0,7 cm.
Pusle on pakitud vildist kotikese sisse.

Kood - L4

Kood - L5

Kood - L6

Kood - L7

Hind: 8,25 eurot+km

Hind: alates 2,10 eurot+km ühe tähe kohta

Hind: 12,90 eurot+km

Hind: 16,60 eurot+km

Reis ümber maailma
Et tubane aeg mööduks lõbusalt, on hea 
võimalus kaasakiskuvaid lauamänge män-
gida. Rõõmsate loomakujukestega “Reis 
ümber maailma” pakub mängulusti kogu 
perele.
Mängule saame lisada isikupärase gravee-
ringu, nt nime, logo või teksti.
Mängu diameeter 30cm, loomakujukeste 
kõrgus ca 4cm
Pakitud loodussõbralikku lainepappkarpi.
Mängureeglid leiate karbist.

      - tähistatud tooteid saab unikaalseks muuta nime, 
teksti, logo vm lisamisega. Küsi lisa info@pinecco.comwww. pinecco.com
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P
ake

ndi
d

Kõik tooted on saadaval  üksikult, aga teie valikul saame neist 
komplekteerida kinkekomplektid ja pakkida sobivasse pakendisse! 

Küsi lisa info@pinecco.com

Eritellimuste komplekteerimisel saame need pakkida teile sobivasse pakendisse. Valikus 
on loodussõbralikud pappkarbid, erilised puidust karbid, kotid või pakime kingitused 
stiilselt paberisse.
Sobivas suuruses, loodussõbralik pappkarp on iga kinkekoplekti puhul tasuta. Tasuta on 
ka karpides täitematerjalina kasutatav puiduvill.

Erilised puidust karbid
Karpide suurused:
Väike 20x15,5x11,5cm
Hind 8,8 +km (kood - P1)
Keskmise 30x16,5x11,5cm
Hind 10,8 +km (kood - P2)
Suur 30x24,5x17,5cm
Hind 12,8 +km (kood - P3)

Erilised puidust karbid,
mustriga
Karpide suurused:
Väike 20x15,5x11,5cm
Hind10,8 +km (kood - PM1)
Keskmise 30x16,5x11,5cm
Hind 12,8 +km (kood - PM2)
Suur 30x24,5x17,5cm
Hind 14,8 +km (kood - PM3)

Karpidele on lisaks võimalik graveerida 
tekst, logo või sobilik sõnum.

Kui ei leidnud sobivas mõõdus karpi, 
siis võta ühendust info@pinecco.com ja 

leiame lahenduse. 
Kõigi karpidega on komplektis pael ja 

täheke sooviga: ''Imelisi jõule''.

      - tähistatud tooteid saab unikaalseks muuta nime, 
teksti, logo vm lisamisega. Küsi lisa info@pinecco.com
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Paberisse pakitud 
kingitused
Kui soovite personaalsemat 
pakkelahendust, siis 
pakime kingitused 
loodussäästlikusse 
pakkepaberisse ja 
kaunistame tähekestega või 
nimelise jõuluehtega.
Pakend tähekestega ja 
sõnumiga: ''Imelisi jõule''
Hind 6,00 +km
(kood - PP1)
Pakend nimelise jõuluehtega
Hind 9,5+km 
(kood - PP2)

Kingitused korduvkasutatavasse kotti
Kingitused võib ka sättida kvaliteetsesse korduvkasutatavasse kotti. 
Pakume musta ja loodusvalget kotti. Kotil on topeltsangad, et oleks mugav kanda nii 
õlal, kui käes. 
Eritellimusena trükime kotile nime või mõne toreda sõnumi teie valikul. 
Koti mõõdud: 37x42cm
Valge koti hind 5,00+km, kood - PK1
Musta koti hind 5,00+km. kood - PK2
Trükk kotile: 
tekst kuni 10cm  - 4,20eurot+km
tekst kuni 15cm  - 5,20eurot+km
tekst kuni 20cm  - 6,20eurot+km
tekst kuni 25cm  - 7,20eurot+km
Teksti asmel võib kotile lisada ka 
nimelise jõuluehte.

Kinkepaberi krabin loob just selle õige jõulumeeleolu

S
igne

Eriliste kinkelahenduste soovi 
korral võtke ühendust 

info@pinecco.com

      - tähistatud tooteid saab unikaalseks muuta nime, 
teksti, logo vm lisamisega. Küsi lisa info@pinecco.com

Kood - PP2

Kood - PP1

www. pinecco.com



Imelisi ja 
metsikuid jõule!

Täname toredaid koostööpartnereid:
Vippa
Udu
Büroodisain/Timer
Põhjala pruulikoda
Andre farm
Siidrikoda
Saare Leib
Kalev
Süvahavva loodustalu

Pinecco   tegeleb   põhitegevusena  puidust   toodete  disainimise 
ja valmistamisega. Valmistame prototüüpe erinevatele 
toodetele. Teostame eritellimusi ja eksklusiivseid projekte. 
Disainime nii tarbeesemeid kui ka sisekujunduselemente. 
Omatoodete valikus on nimelised meened ja kingituseks 
sobivad esemed, mitmesuguseid sisekujunduselemendid 
ja mänguasjad. Puidust toodete viimistlemisel kasutame eri 
võimalusi ja vahendeid: graveerimine, trükkimine, õlid, vahad, 
värvid jne. Lisandunud on ka mitmeid tekstiiltooted.
Suure osa meie disainialasest tegevusest hõlmab ärikingituste 
disainimine, ettevõtete sümboolikaga toodete tootmine ja 
erilahenduste loomine.


