
Tilaajalahjat

Tuotteisiin, joihin on merkitty pisteet, 
voitte valita alla olevasta listasta tilaajalahjan

1 piste

•  Juhla Mokka kahvipaketteja 3 kpl
•  Erisan desinfioiva käsihuuhde
•  Pentik Laituri froteepyyhe 40x60cm
•  Teema muki 3 dl
•  Discmania Huuhkajat- frisbeegolf kiekkosetti

2 pistettä

• K-ryhmän lahjakortti, arvo 20€
• S-ryhmän lahjakortti, arvo 20€
• Gigantin lahjakortti arvo 20€
• Sääasema langaton

5 pistettä

• Pentik Como torkkupeitto harmaa 130 x 170 cm

• Sähkösavustin 1100W 

7 pistettä

• Karhu Blackline -lihashuoltovasara

•Fjällräven Konken reppu (eri värejä) 

8 pistettä

• Nordic Sense XL Airfryer kiertoilmakypsennin AF50D01

10 pistettä

• Sarpaneva pata 3L

• Apple AirPods langattomat kuulokkeet ja kotelo
    

11 pistettä

• Smeg leivänpaahdin TSF01 (eri värejä)

12 pistettä

• Sony vastamelukuulokkeet WH-1000XM3 

18 pistettä

• Smeg 50 s Style kahvinkeitin DCF02PBEU (eri värejä)

22 pistettä

• Samsung 50” TU7175 4K UHD Smart TV UE50TU7175

• Dyson V8 Absolute -johdoton imuri

• iRobot Roomba 698 robotti-imuri

Yhteystiedot:
Novars Oy
Urakoitsijantie 15 B 1
06450 Porvoo
puh. 09-72690882
puh. 040 657 9900
myynti@novars.fi

Digitaalinen ja langaton sääasema, jossa
ilmapuntari. Mittausalue sisälämpötilalle -10c - +60c, 
ulkolämpötilalle -40c - +70c ja kosteudelle 20% - 95%. 
Esteetön kantama noin 60 metriä. Vastaanotin 2x AAA-paristot, 
lähetin 2x AAA-paristot (paristot eivät sisälly pakkaukseen)

Pehmeät torkkupeitot luovat kauniin tunnelman kotiin ja 
mökille. Puuvillainen Como-torkkupeitto sopii moneen
sisustukseen. Peitto on 130x170cm ja sen voi pestä varov-
aisella ohjelmalla koneessa 30 asteessa.

Putkimallinen sähkösavustin.
• Teho 1100 W/230 V
• Johdon pituus 1,8 m
• Koko ø 25,5 cm
• Syvyys 45 cm
• Valmistettu ruostumattomasta teräksestä

20 eri värinätasoa
Kuusi hierontapäätä
Toimii langattomasti
Ladattava 12 V litium-akku 1500 mAh
Säädettävä nopeus 1200-3300 RPM
Käyttöaika: 2-3 h

Parhaat tulokset Rapid Air -tekniikalla Philipsin ainutlaatu-
isessa Rapid Air -tekniikassa paistamiseen käytetään ilmaa. 
Lopputulos on päältä rapea ja sisältä murea. Saat täydel-
lisen paistopinnan lähes ilman rasvaa.
Tuotteen ominaisuudet: Automaattinen virrankatkaisu, 
kylmäkylkinen, johdon säilytys, konepesun kestävä, virtakyt-
kin, valmistumisen ilmaisin, lämpötilan säätö, liukumattomat 
jalat

Sarpaneva-pata on muotoiluklassikko. Pata on emaloitu 
sisäpuolelta ja se kypsentää ruoan tasaisesti ja ruskistus-
tulos on hyvä. Pataan ei myöskään tartu makuja 
ruokaaineista, joten samaa pataa voi käyttää niin lihan kuin 
kalankin valmistamiseen

Täysin langattomat ja erittäin kompaktit Apple AirPods 
-kuulokkeet tunnistavat, kun laitat ne korviisi. Voit hallita 
niitä Siri-ääniohjauksen avulla, ja pakkaukseen sisältyvä 
latauskotelo tarjoaa jopa 24 tuntia käyttöaikaa.

Retro-tyylinen Smeg leivänpaahdin kahdelle leipäviipaleelle. 
Valmistettu kestävästä materiaalista.
Kahdelle leipäviipaleelle
6 paahtoastetta
Ruostumatonta terästä

Edeltäjäänsä paremmat langattomat Sony WH-1000XM3 
-around-earkuulokkeet ovat ohuet, kevyet ja pitävät 
taustamelun pois korvistasi tehokkaasti. Vain 10 minuutin 
latauksella saat 5 tuntia langatonta kuunteluaikaa.

Hyvännäköisessä Smeg 50 s Style -kahvinkeittimessä on 
suuri tilavuus, lämpimänä pitävä toiminto, automaattinen 
virrankatkaisu sekä kätevä LED-näyttö. 1050 W, 1,25 l tila-
vuus, LED-näyttö, Retro-muotoilu, pitää kahvin lämpimänä
Automaattinen virrankatkaisu

50” Samsung TU7175 4K UHD Smart TV on varustettu 
Crystal UHD -teknologialla, aidolla 4K-resoluutiolla, elävillä 
väreillä, syvillä mustilla sävyillä ja terävällä kontrastilla. Omi-
naisuuksiin lukeutuu myös Tizen TV.

Käyttöaika – normaali teho (28 AW): 40 min
Käyttöaika – täysi teho (115 AW): 7 min
Tehokas 21.6 V li-ion akku
Led-merkkivalo ilmaisee akun varauksen
Ilmavirta – normaali teho: 9 l/s
Ilmavirta– täysi teho: 14,5 l/s
Pölysäiliön tilavuus: 0,54 l
Erittäin kevyt, paino ainoastaan 2,61 kg

iRobot Roomba 698 -robotti-imuri poistaa lian, pölyn, karvat 
sekä irtoroskan nopeasti ja tehokkaasti. Laite on varustettu 
älykkäillä antureilla sekä Dirt Detect -teknologialla, ja lisäksi 
se on yhteensopiva eri virtuaaliavustajien kanssa. 
90 minuutin akkukesto, Dirt Detect -teknologia
Mobiilisovellus, ääniohjaus


