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Joulun paras yrityslahja
Helppo ja mukava joululahja yrityksenne työntekijöille ja asiakkaille?
Kotimainen joulukuusi on lahja, joka ilahduttaa saajaansa koko
joulun ajan ja antaa yrityksestänne lämpimän ja välittävän kuvan.

RUUKKUKUUSI
Aito suomalainen metsäkuusi ruukussa! Ruukkukuusi soveltuu sekä ulko- että sisäkäyttöön, niin
kotiin kuin konttoriinkin. Pienen kokonsa puolesta ruukkukuusi on mainio koriste parvekkeille ja
terasseille. Viherkasvina ruukkukuusi on varisematon ja helppohoitoinen. Huolehdi vain kastelusta
säännöllisesti.

Joulukuusikauppa.fi:n kuuset ovat kotimaisia laatukuusia.
Ne ovat huolella valittuja ja rakkaudella kasvatettuja.

Voit koristella ruukkukuusen jouluksi. Joulun jälkeen ruukkukuusi on hyvä istuttaa pihamaalle niin
saat nauttia siitä kauemmin ja seurata sen kasvua. Ruukkukuusi on ekologinen vaihtoehto.

TOIMITUSTAPOJA ON KOLME
1. Toimitamme haluamanne määrän joulukuusia yrityksenne toimipaikan pihalle,
josta voitte jakaa ne asiakkaillenne.

Havuköynnökset ja havupallot

2. Toinen vaihtoehto on antaa lahjakortti, jolla voi noutaa joulukuusen suoraan myyntipaikoiltamme.
Kortti on mahdollista räätälöidä yrityksenne ilmeen mukaisesti.
3. Kolmas vaihtoehto on antaa digitaalinen lahjakortti, jonka avulla lahjan saaja voi lunastaa
verkkokaupastamme joulukuusen kotiovelle toimitettuna. Toimitatte meille vain lahjakortin
saajan nimen ja sähköpostiosoitteen niin me hoidamme loput. Lahjakortti on täysin
räätälöitävissä yriksenne imagon mukaisesti.
Voimme myös vuokrata yrityksenne toimitiloihin sopivan kuusen, joka ilahduttaa niin työntekijöitänne
kuin asiakkaitanne. Kuuset saa paikalle toimitettuna ja pystyyn laitettuna. Olemme toimittaneet
joulukuusia aina taloyhtiöistä isoihin kansanvälisiin pörssiyhtiöihin.
Kerro meille joulukuusi toiveenne, me toteutamme sen.
Joulukuusi on joulun paras lahja.

Ruukkukuusi ja perinteinen joulukuusi
SUOMALAINEN JOULUPUU
Suomalainen joulupuu on perinteisesti huolella ja hartaudella metsästä valittu
kuusi, joka usein on katsottu valmiiksi jo syksyllä ennen lumien tuloa. Kuuseksi
on etsitty metsän kaunein ja sopusuhtaisin puu, joulujuhlan arvoinen.
Viljelty kuusi on tuuheampi ja tasaisempi kuin tavallisesti varttunut kuusi.
Sen neulasmassa saattaa olla jopa kymmenen kertaa suurempi verrattuna
tavanomaisesti kasvaneeseen kuuseen. Onhan joulukuusta ”rakennettu”
keskimäärin kymmenen vuotta juuri sinua varten!

Meiltä saat myös kattavat koristelupalvelut. Toimitamme upeat havuköynnökset, kranssit ja
havupallot toimipisteeseenne vaikka valmiiksi asennettuna.
KUUSIKÖYNNÖS
Havuköynnösten materiaaleista perinteinen kuusi on suosituin vaihtoehto esim. sisäänkäyntien ja
näyteikkunoiden somistukseen.
OMORIKA- ELI SERBIANKUUSIKÖYNNÖS
on havuköynnöksenä kestävä ja näyttävä. Sen hopeanhohtoinen väri antaa arvokkaan vaikutelman.
MÄNTYKÖYNNÖS
sopii hyvin sisätiloihin, koska se on materiaalina kestävin ja lähes varisematon.
PERINTEINEN HAVUKÖYNNÖS
valmistetaan käsityönä, kotimaisesta havusta. Köynnösten vakiopituus on 5 m, joka on juuri sopiva
normaali kokoisiin oviin. Tilauksesta myös muita mittoja. Lisää väriä havuköynnöksiin saadaan ledvaloilla ja koristenauhoilla.
HAVUPALLOT JA KRANSSIT
Joulukuusikauppa.fi:n havupallojen materiaaleina käytetään kotimaista kuusta ja mäntyä. Havupallot kasataan määrämittaisesta havusta oasis-pohjaan, jolloin leikkausjälki ei jää päällimmäiseksi
näkyviin ja lopputulos on tuuhea, tasalaatuinen ja kestävä.
Havukranssi on perinteinen ovikoriste, joka toivottaa vieraat lämpimästi tervetulleiksi. Tavallisin koko
ovikranssilla on Ø 30 cm, mutta niitä on tilauksesta saatavana eri kokoisina. Havukranssissa on
valmiina rautalankainen ripustuslenkki. Lisää ilmettä vihreään kranssiin saadaan lisäämällä siihen
nauhoja tai valoja. Jouluiseen kranssiin voi ripustaa muitakin koristeita, vain mielikuvitus on rajana!

Hinnasto
JOULUKUUSET

HAVUKORISTEET

Joulukuuset toimitettuna yrityksenne pihalle.
Toimitus tapahtuu lavalla. Hinta ei sisällä
toimitusta.

Mäntyköynnös
5m
3m
Lisämetrit

92,00
62,00
16,00/m

Kuusiköynnös
5m
3m
Lisämetrit

89,00
59,00
15,00/m

Havupallot
S 20 - 30 cm
M 30 - 40 cm
L 40 - 50 cm

35,00
45,00
55,00

10 - 25 kpl
26 - 50 kpl
51 - 100 kpl
> 100 kpl

40,00
37,00
31,00
29,00

Joulukuusilahjakortit
nouto myyntipisteiltämme.
10 - 50 kpl
51 - 100 kpl
101 - 200 kpl
> 200 kpl

42,00
40,00
36,00
32,00

Joulukuusilahjakortit
toimitettuna lahjakortin saajalle
kotiovelle ympäri Suomen.
10 - 50 kpl
51 - 100 kpl
101 - 200 kpl
> 200 kpl

70,00
65,00
63,00
60,00

Ruukkukuusi
pieni 1.2 - 1.5 m
64,00
iso 1.5 - 1.8 m
74,00
Ruukun suojapussi on vihreä tai punainen.
Hinnat alv 0 % ja ovat
voimassa toistaiseksi.
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