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Yrityksemme arvoja ovat kestävä kehitys, vastuullisuus ja
luotettavuus. Nämä arvot heijastavat ja ohjaavat yrityksen toimintaa
niin tuotekehityksessä, tuotannossa kuin joka päiväisessä
työelämässäkin.

KESTÄVÄ KEHITYS
Kestävä kehitys turvaa nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet.
Tämä näkyy toiminnassamme tuotannon materiaalihankinnoissa. Valikoimastamme löytyy bio
hajoavia tuotteita, sekä tuotteissamme käytettävät puhdistusaineet ovat joutsenmerkittyjä.

VASTUULLISUUS
Vastuullisuus näkyy toimintamme ympäristövaikutusten minimoinnissa, henkilöstön turvallisuudessa sekä hyvinvoinnissa. Halu auttaa asiakkaitamme menestymään tunnistamalla heidän tarpeensa
ja tarjoamalla niihin sopivia ratkaisuja. Kannamme myös pakkaustemme tuottajavastuun.
Kuulumme Suomen Pakkauskierrätys Rinkiin.

LUOTETTAVUUS
Luotettavuus näkyy tuotteidemme laadussa, erilaisissa yhteistöissä sekä työyhteisössämme.
Yhteistyökumppanina olemme joustavia, rehellisiä ja avoimia. Panostamme pitkäaikaisiin
asiakassuhteisiin, joiden tyytyväisyyden takaavat laatu ja ammattitaito.
Luotettavuus työnantajana näkyy hyvässä vuorovaikutuksessa ja kannustavassa työympäristössä.
Olemme pystyneet toimimaan vuosia ilman henkilöstömme lomauttamista tai irtisanomista
taloudellisista syistä.

				

e-mail: info@hppeurope.fi

Tuote

Ominaisuudet
Sari Kuituliina

Perferoitu kuiturulla. Nukkaamaton
ja imukykyinen.
Kuiturullan koko on 40 x 60 cm ja
sisältää 50 arkkia.

Sari BIO Kuituliina

Perferoitu kuiturulla. 100% Biohajoava, nukkaamaton ja imukykyinen.
Kuiturullan koko on 40 x 60 cm ja
sisältää 50 arkkia.

Valkoiset softy liinat

Imukykyiset ja märkälujat softy liinat
pintojen kuivaamiseen tai servieteiksi
myös omalla painatuksella.
1/8 tai 1/4 taitto.

Siniset softy liinat

Imukykyiset ja märkälujat softy liinat
pintojen kuivaamiseen tai servieteiksi
myös omalla painatuksella.
1/8 tai 1/4 taitto.

Niskaliina

Pehmeät niskaliinat rullassa.
Yksi niskaliinarulla sisältää 57 arkkia.

Tuotenumero

01651
01652
01653
01654
01655

Niskaliina BIO

Pehmeät niskaliinat rullassa.
100 % Biohajoava.
Yksi niskaliinarulla sisältää 57 arkkia.

Mikrokuituliina

Pölyjen pyyhintään,
pintojen kiillottamiseen ja
viimeistelyyn.

01656
01657

Tuote

Ominaisuudet

Tuotenumero

Mikrokuituliina värilliset
10 kpl / pakkaus

01658

Yleispyyhe

Kätevä 100 metrin yleispyyherulla
kotiin, autoon, mökille tai veneeseen.
Märkäluja ja nukkaamaton materiaali.

Kosteuspyyhesarjat

Käyttövalmiit kosteuspyyhesarjat eri
puhdistusaineilla ja omalla painatuksella.

Kosteuspyyhepurkit

Käyttövalmiit kosteuspyyhepurkit eri
puhdistusaineilla.
Purkki sisältää 20 pyyhettä, yhden
pyyhkeen koko 16 x 30 cm.

01659

01660
01661

DROP OFF

Sadetta hylkivä neste tuulilasille.
Tuote parantaa ajonäkyvyyttä sekä
vähentää pyyhkimien käyttöä.

01662

GO kynsilakanpoistopyyhkeet

Asetoniton ja kynsiä hoitavaa E-vitamiinia ja manteliöljyä sisältävä
kynsilakanpoistoaine.
10 yksittäin pakattua pyyhettä / rasia

01663

Hajuttomat ja tehokkaat hyönteiskarkotteet
koko perheelle.
Tuote

Ominaisuudet
PunkkiSTOP

Yksittäispakattujen PunkkiSTOP-karkotepyyhkeet. PunkkiSTOP rasiassa
on kymmenen erikseen pakattua
karkotepyyhettä.

Tuotenumero

01664

HirvikärpäsSTOP

HirvikärpäsSTOP-suihke antaa kestävän suojan hirvikärpästen puremia
vastaan. 50 ml-suihkepullo sisältää
200 g/kg ikaridiinia.

01665

HyttysSTOP Super

Antaa suojan hyttysiä vastaan sekä
karkottaa mäkärät ja paarmat.
50 ml-suihkepullo sisältää 100 g/kg
ikaridiinia.

TotalSTOP

Antaa tehokkaan suojan niin
kotimaassa kuin reissussa. Suojaa
kaikilta hyönteisten pistoilta.

01666
01667

Ampparilaastari

Kivun lievitystä ampiaisten pistoihin.
Lievittää kipua, vähentää turvotusta
ja kutinaa.
Pakkaus sisältää 5 laastaria.

01668

TotalSTOP + Sun

Hellävarainen hyönteiskarkotteen
sisältävä aurinkovoide koko perheelle
korkealla suojalla (SK 50).

01669

Tuote

Ominaisuudet
BurnFree 60 ml
Palovammageeli 60 ml pullossa.

Tuotenumero

01670

BurnFree side

Palovammaside 10 x 10 cm.

01671

OPTI-SAFE kangaslaastari

Itse kiinnittyvä laastari ihon pintavaurioiden ja haavojen peittämiseen.
Puhdistaa haavaa ja ympäröivää
ihoa.

OPTI-SAFE muovilaastari

Haavojen ja ihon pintavaurioiden
peittämiseen. Ei tartu ihoon, karvoihin tai haavaan.

01672
01673

OPTI-SAFE silmähuuhde

Silmähuuhde vaurioituneiden silmien
ja ihon huuhteluun.

01674

Tuote

Ominaisuudet

Tuotenumero

GranLux

Biohajoava sepelirae, johon on
imeytetty jäätä sulattavaa nestettä.
Tuote vähentää merkittävästi jäästä
ja lumesta aiheutuvaa liukkautta
jalkakäytävillä ja ajoradoilla.

01675

Pakkauskoko 8 L, riittoisuus 36 m².

GranLux täyttöpakkaus
Pakkauskoko 8 L, riittoisuus 36 m².

01676

Aqua Guard

Kovakäsittely parantaa tuulilasin kestävyyttä ja vähentää kiven iskemien
aiheuttamia kolhuja. Parantaa ajonäkyvyyttä. Vaikutusaika 9-12 kk.

01677

