Laukkuja
kierrätetyistä
turvavöistä
Kun esteetikko saa käsiinsä kasan turvavyötä, voi tapahtua jotain yllättävää.
Voi vaikkapa ryhtyä laukkusuunnittelijaksi ja perustaa yrityksen.

Rakastuin turvavyöhön heti, kun katsoin sitä materiaalina. Yhtäkkiä arkinen, tylsä,
vakava ja ärsyttäväkin esine muuttui innostavaksi mahdollisuudeksi.
Mitä kaikkea siitä voisikaan tehdä? Jotain kestävää, käytännöllistä ja tarpeellista.
Ja kaunista tietenkin.
Kierrätettyjen turvavöiden tapaan minullakin on matkaa takanani. Ensin olin
sosionomi, sitten äiti. Jossain työnteon ja lapsien lomassa päätin muuttaa suuntaa.
Koska arvostan kädentaitoja ja nautin ompelemisesta, opiskelin artesaaniksi.
Opintojeni aikana ajauduin kohtalokkaalle reissulle autopurkaamolle ja niin syntyi
Hookoohoo design.
Nyt minulla ja turvavöilläni on molemmilla uusi suunta ja tehtävä.
Tervetuloa osaksi tarinaamme.

Hanna-Kaisa Haanpää

Näin meillä
Panostamme
laatuun.

Arvostamme
suomalaista työtä.

Vastuullisuus
edellä.

Suunnittelussa käytännöllisyydelle on
annettu arvoa ja tarkoitus ohjaa muotoa.
Materiaalimme ovat pitkäikäisiä ja
laukkumme on rakennettu kestämään
kovaakin kyytiä. Laadun vakuutena
kaikilla tuotteillamme on ikuinen
takuu.

Siksi laukkumme suunnitellaan ja
valmistetaan Suomessa. Jokainen osa,
ompelulankaa myöten, on hankittu
kotimaisilta kumppaneilta, ja
suosimme suomalaista aina kun mahdollista.
Käsin valmistetut tuotteet ovat tekijänsä
taidonnäytteitä jokainen.

Tuotteemme tarjoavat turhaksi
jääneille turvavöille uuden pitkäikäisen
käyttötarkoituksen. Pyrimme aina
valitsemaan lähellä tehdyn,
kierrätetyn ja mahdollisimman
vähän roskaa tuottavan
vaihtoehdon. Ekologisuus
ja reilu meininki, niihin
me uskomme.

Arjen

sankarit
Suuriin laukkumalleihimme mahtuu
läppäri ja salivermeet tai vaikka
molemmat. Vahva materiaali ja kestävä
muotoilu takaavat, että laukkusi kestää
painavankin lastin; tyylikäs ja ajaton
design taas varmistaa, että laukku sopii
asuusi kannoitpa sitä puku päällä
tai verkkareissa.

Reppu
The laukku, mallistomme monipuolinen
kruununjalokivi. Säädettävät hihnat ja
kantokahva helpottavat käyttöä. Sisällä
vetoketjullinen tasku ja avainlenkki.

KO R K E U S

40 cm

L E V E YS

30 cm

SY V Y YS

10 cm

ovh.

239 €

Kaikki tuotteemme saat
myös brändättynä oman
logon kera.
Tablettitasku

ovh.

35 €

Toimitusaika
4-8 viikkoa.

Salkku

Olka

Kätevä läppärilaukku vetoketjullisella
sisätaskulla. Irrotettava ja säädettävä hihna.
Suuaukon leveys 38 cm, laukun 40 cm.

KO R K E U S

30 c m

L E V E YS

40 c m

SY V Y YS

4 cm

ovh.

189 €

Läppärisuoja

Oiva työlaukku, jossa säädettävä olkahihna
ja vetoketjullinen sisätasku.

KO R K E U S

29 c m

L E V E YS

40 c m

SY V Y YS

10 c m

ovh.

219 €

Kestävä materiaali soveltuu mainiosti
suojaustehtäviin. Erilaisia taskuja ja
suojia on mahdollista valmistaa myös
räätälöityyn käyttötarkoitukseen, vaikkapa
ensiapupakkaukseksi tai laitesuojaksi.
Tietokoneita ja tabletteja on niin monen
kokoisia, että räätälöimme läppäri- ja
pädisuojat tilauksesta. Tilaustuotteiden
toimitusaika on 4–8 viikkoa.

ovh.

55 €

Kaikki

oleellinen
Joskus mukaan tarvitsee vain
muutaman tavaran, eivätkä taskut riitä
suoriutumaan tehtävästä kunnialla.
Silloin pienemmät laukkumme tapaavat
olla tilanteeseen juuri sopivia.

Veska
Jokapaikan laukku, johon mahtuu
yllättävän paljon. Säädettävä olkahihna
sekä vetoketjullinen sisätasku, joka on
saatavissa myös eri väreissä.

KO R K E U S

20 cm

L E V E YS

26 cm

SY V Y YS

4 cm

ovh.

79 €

Myös työlaukuksi
tai osaksi univormua.

Pikku-Olka

Clutch

Reppunen

Tämä kompakti sankari on suosituin tuotteemme.
Pieneen olkalaukkuun mahtuvat ne tärkeimmät:
lompakko, puhelin, avaimet ja huulirasva.
Säädettävä olkahihna.

Clutch sopii niin arkeen kuin juhlaan, ja
sitä annetaan sekä toivotaan lahjaksi
usein. Laukun olkahihna on säädettävä ja
irrotettava.

Kompakti reppu, johon mahtuu myös tabletti.
Vetoketju aukeaa pohjaan asti, joten tavarat
on helppo pakata ja paikantaa. Pieni
kantokahva ja säädettävät olkahihnat.

KO R K E U S

18 c m

L E V E YS

16 c m

SY V Y YS

4 cm

ovh.

59 €

KO R K E U S

12 c m

L E V E YS

21 c m

SY V Y YS

2 cm

ovh.

69 €

KO R K E U S

29 cm

L E V E YS

2 3 cm

SY V Y YS

8 cm

ovh.

99 €

Pientavaran

Laukun saa
kätevästi lenkistä
roikkumaan.

paikka

Pakkaa kempsut mukaan salille
tai reissuun ja säilytä työvälineesi
siististi. Helppohoitoinen ja kestävä
materiaali kestää myös kosteutta
ja suojaa kynät, siveltimet sekä
muut helposti sotkevat välineet.
Valmistamme myös erilaisia
pusseja ja suojia räätälöityyn
käyttötarkoitukseen, vaikkapa
ensiapupakkaukseksi tai laitesuojaksi.

Penaali
Jämäkkä penaali toimii myös
mainiosti meikkipussina.
Saatavana kahden pituisena.

Toilettilaukku
ovh.

36/39 €

Helposti huollettava turvavyömateriaali on omiaan myös
kosmetiikan, meikkien ja
siveltimien säilyttämiseen.

ovh.

38/43 €

PIENI

SUURI

KO R K E U S

15 c m

2 0 cm

26 c m

L E V E YS

2 2 cm

26 cm

4 cm

SY V Y YS

4 cm

4 cm

PIENI

SUURI

KO R K E U S

13 cm

13 cm

L E V E YS

22 c m

SY V Y YS

4 cm

Ekologista
designia
Turvavyö on materiaalina paitsi kestävää ja
helppohoitoista myös todella kiehtovaa. Valo saa
sileän pinnan kiiltämään ja houkuttelee esille upeita
sävyjä. Vöiden erilaiset kudonnat luovat mielenkiintoisia
tekstuureja sekä graafisia kuoseja. Käteen turvavyön
pinta tuntuu samanaikaisesti silkkiseltä ja napakalta.
Mutta materiaali itsessään ei vielä tee laukkua.
Muotoilussa olemme kiinnittäneet erityistä huomiota
käytännöllisyyteen ja toimivuuteen.
Selkeälinjainen design nostaa materiaalin arvoonsa
ja miellyttää silmää pitkään. Harkitut yksityiskohdat
viimeistelevät kokonaisuuden. Lopputulos on laukku,
jota voit kantaa ylpeänä pitkään.

Yrityksille ja
jälleenmyyjille

Työlaukuksi tai
osaksi univormua
Laukkumme soveltuvat mainiosti
bisneskäyttöön tai osaksi työasua
esimerkiksi asiakaspalvelutehtäviin.
Mallistosta löytyy useita vaihtoehtoja
erilaisiin tarpeisiin ja tyylikäs muotoilu
on helppo yhdistää monenlaisiin
asukokonaisuuksiin. Laadukas design-tuote
on myös hieno lahja työntekijälle tai
yhteistyökumppanille.

Personoitu
ratkaisu

Jälleenmyynti
Laukkumme ovat designia,
muotiasusteita, työvälineitä,
matkakumppaneita. Ne ovat ekologisia,
kierrätysmateriaaleista käsityönä valmistettuja,
käytännöllisiä tuotteita, joissa on kaikuja
kulkuneuvojen maailmaan.

Halutessanne brändäämme laukut
yrityksen logolla. Valmistamme myös
räätälöityjä tuotteita erityistarkoitukseen.
Mikäli haluat hyödyntää omaa
kierrätysmateriaalia laukkujen
sisätaskuissa, sekin on mahdollista, kunhan
tekstiili on kestävää ja ommeltavissa.
Napakat työvaatteet tai lippukankaiset
mainosbanderollit ovat omiaan tähän
tarkoitukseen.

Mielenkiintoiset tuotteet istuvat osaksi
valikoimaa monenlaiseen ympäristöön
putiikeista shop-in-shopeihin ja museokaupoista
tavarataloihin – niin kivijalkaan kuin verkkoon.
Laukkujamme on mahdollista saada myös omalla
logolla brändättynä.

Merkki
arvoista
Olipa kyseessä tarjoilijan työlaukku,
myyjän läppäritasku tai asiakkaalle
annettu joululahja, se rakentaa mielikuvaa
yrityksestä. Hookoohoo designin laukku
on vahva viesti yrityksen arvomaailmasta:
se kertoo asiakkaille, että yritys tukee
ekologisia valintoja, kannattaa
kotimaista työtä ja arvostaa
oivaltavaa muotoilua.

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä
myynti@hookoohoo.fi

@hookoohoo_design

Liity
seuraan!

@hookoohoodesign
#hookoohoodesign

hanna-kaisa@hookoohoo.fi
myynti@hookoohoo.fi
+358 40 708 6759
Toivolankatu 21
20810 Turku
hookoohoo.fi

