
 
Ristomatti Ratia 
yrityslahjat 
 

RISTOMATTI RATIAN suunnittelemiin tuotteisiin 

mahtuu mukaan lukuisia tuttuja klassikkoja. 

RISTOMATTI RATIA -tuotteet Ilmentävät Ratia  

lifestyleä, jonka tunnusmerkkejä ovat laadukas  

muotoilu, raikas  tunnelma ja rento eleganssi. 

Ratiashopin kautta löydät kaikki RISTOMATTI 

RATIA –tuotteet saman katon alta! 
 

Ratiashop tarjoaa yrityksille: 

• kattavan valikoiman RISTOMATTI RATIA - 
tuotteita henkilöstö- ja liikelahjoiksi 

• ainutlaatuisen mahdollisuuden yhdistää  
RISTOMATTI RATIA -tuotteita keskenään 

• valikoiman piensarjatuotteista 
volyymituotteisiin 

• lahjapaketoinnin 

• halua palvella myös pieniä yrityksiä 
joustavasti asiakkaan toiveet huomioon 
ottaen 
 

Huom. Tässä esitteessä olevat  hinnat ovat  

tuotteiden  kappalehintoja alv 0%. Pyydä meiltä 

tuotteista määräkohtainen tarjous. 

 
 



Kylpytakit 

 
RISTOMATTI RATIA -kylpytakit ovat 
suosituimpia tuotteitamme yritysten 
henkilöstölahjoiksi.  
 
Ratiashopista yrityksille  

• kylpytakkiemme varastoeriä suoraan 
tehtaamme varastosta. Varastoerät 
vaihtelevat 20 – 300 kpl/ malli. 

• myös pieniä eriä ja takkeja valmiiksi 
paketoituna. 

• kylpytakkeja yrityksen omalla logolla  
prodeerattuna. 

• ympäri vuoden räätälöidyt tuotteet noin 
kahden kuukauden toimitusajalla.  

 
Materiaali: 93% puuvilla, 7% polyesteri 
Takin ulkopinta: frotee tai velour 
Hinta: 47,90-56,00 /kpl (alv 0%).  
 
Tiedustele varastotilannettamme, 
tuotantoeriämme ja pyydä määräkohtainen 
tarjous. 



Miesten lannevaatteet ja 
naisten kietaisupyyhkeet 
 
Ristomatti Ratia miesten lannevaatteet ja 
naisten kietaisupyyhkeet ovat suosittuja 
lahjaideoita miehelle ja naiselle.  
Toimitamme tuotteita myös prodeerattuna. 

 
 
 
 
 
 
Materiaali: 93% puuvilla, 7% polyesteri 
ulkopinta frotee tai velour 
Mitat: 
Miesten lannevaate: 70 x 150 cm 
Naisten kietaisupyyhe: 100 x 150 cm 
Hinta : 23,40/ 25,81 (alv 0%) 
 
Tiedustele meiltä varastotilannettamme tai 
tuotantoeriämme sekä pyydä meiltä 
määräkohtainen tarjous. 

 

 

 

 

 



Käsi-ja kylpypyyhkeet 
 
Ratiashopista yrityksille: 
 

• käsi- ja kylpypyyhkeittemme varastoeriä 
suoraan tehtaamme varastosta. Varastoerät 
vaihtelevat 50 – 1000 kpl/ koko/ väri.  

• myös pieniä eriä ja tuotteita valmiiksi 
paketoituna.  

•pyyhkeitä prodeerattuna yrityksen logolla 

• ympäri vuoden räätälöidyt tuotteet noin  
kahden kuukauden toimitusajalla.  
 
 

Materiaali: 100% puuvilla, frotee 
Mitat: käsipyyhe 50 x 70 cm 
kylpypyyhe 70 x 140 cm 
Hinnat (alv 0%): 
käsipyyhe  6,40 
kylpypyyhe 15,30  
 
 
Tiedustele varastotilannettamme tai 
tuotantoeriämme ja pyydä meiltä 
määräkohtainen tarjous. 



Saunasarja 
 
Saunasarja on laaja tuotesarja, jossa on 
usean eri tuotteen yhdistämismahdollisuus. 

 

• suomalainen avainlipputuote 

• saunasarjaan kuuluu kokonaisuudessaan 
valikoima puutuotteita: saunamittari, 
tuoksuhylly, naulakko, päänalunen sekä 
tekstiilituotteita: pefletti ja saunatyynyt. 
Tuotesarjaan on mahdollista yhdistää myös 
pyyhkeitämme. 

•koko sarjan löydät kokonaisuudessaan  
verkkokauppamme  www.ratiashop.com 
sivulta. 

• Metallisen Ristomatti Ratia kyltin voi 
korvata myös yrityksen omalla logolla. 
Tekstiilituotteet on mahdollista prodeerata. 
 
 

Puutuotteet 
Materiaali: mänty tai tervaleppä 
Värit: musta, valkoinen, tervaleppä 
Pefletti 
Materiaali; 65% puuvillaa, 35% pellavaa 
Koko: 45 x 55 cm 
Pyydä meiltä määräkohtainen tarjous. 

http://www.ratiashop.com/


Ristomatti Ratia & Villa 
Puukko Saaristoneuleet 
 
RISTOMATTI RATIA ja Villa Puukko  -
Saaristoneule on villapaita villan ystäville.  
 
Tutustu neuleittemme upeisiin väreihin!  
Villaneuleista  on mahdollista tuottaa 
piensarjoja.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Materiaali: 100% villa, 
käsintehdyt tykkiteräsnapit 
Värivaihtoehdot: valkoinen, punainen, lime, 
vaaleanharmaa, tummanharmaa, musta, 
tumman sininen 
Hinta: 88,50/ kpl (alv 0%) 
Pyydä meiltä määräkohtainen tarjous. 
  
 



Trikoolakana 
 
Trikoosta valmistettu pussilakanasettimme on 
erityisen miellyttävä ja pehmeä lakana. Tuote 
myös siliää itsestään pesun jälkeen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Materiaali: 100% puuvilla, trikoo 
pussilakana: 150 x 210 cm,  
tyynyliina: 50 x 60 cm 
Hinta : 64,00 (alv 0%) 
Ympäri vuoden asiakkaan toiveen mukaan 
räätälöidyt tuotteet noin kahden kuukauden 
toimitusajalla.  
 
Tiedustele meiltä varastotilannettamme tai 
tuotantoeriämme sekä pyydä meiltä 
määräkohtainen tarjous. 

 

 

 

 

 



Kajo -ulkotulensuoja 
 
Kajo -ulkotulensuoja on kaunis pihan 
katseenvangitsija joka myös lisää ulkotulien 
käytön turvallisuutta. 
 
 

• Suomen Pelastusalan keskusjärjestön 
suosittelema tuote 

• tuote on helppo toimittaa, koska pakkaus 
on litteä PP-kuori. Asiakas taivuttaa tuotteen 
itse muotoonsa.  

• tuotteeseen voidaan kaivertaa yrityksen 
logo ja pakkaukseen voidaan lisätä erillinen 
joulutervehdys. 

• Pienet ja suuret volyymit mahdollisia.  

 
 
 

 
Materiaali: pulverimaalattu teräsohutlevy 
Mitat: korkeus 28,9, alaos. leveys 18 cm 
Hinta 29,00  (alv 0%) ilman kaiverrusta.  
Hinta porrastuu suhteessa määriin. 
 
Pyydä meiltä määräkohtainen tarjous. 



Saaristolyhdyt 
 
Näyttävät Saaristolyhtymme ovat kotimaisia 
avainlipputuotteita.  

 

• lyhtyä on kahta kokoa  ja kolmea eri väriä 

• lyhtyyn voidaan liittää kotimainen Desico 
kynttilä (väritoiveet huomioidaan). 

  

 

 

 

 

 

 

Materiaali: mänty, lasi, alumiini 
Värit: harmaa , valkoinen ja musta 
Koot:  
Pikku lyhty: 14,3 x 14,3 x 27 cm 
Suuri lyhty: 25 x 25 x 54 cm   
Hinta ilman kynttilää (alv 0%) 
Pikkulyhty:  31,40  
Suuri lyhty : 71,70 
 
Pyydä meiltä määräkohtainen tarjous. 

 



Palava –aterimet ja 
UTR -tuikut 

 

RISTOMATTI RATIA inspiroitui palavan 
halkopuun olemuksesta aterin-sarjan 
suunnittelussa. Palaessaan puun rakenteessa 
erottuu orgaaninen, kuutiomainen rakenne. 
Tätä yksinkertaista luonnon muotokieltä Ratia 
lähti tavoittelemaan Palava –aterin-sarjassa. 
 

24 aterimen setti 
Materiaali: jaloteräs 
Hinta: 243,00 (alv. 0%) 
 
UTR-tuikut jaloteräksestä 2 kpl  
arvo  19,50 (alv. 0%).  
Pakkauksessa on mukana 2 kpl 
tuikkukynttilöitä. 
Pakkaus on mitoitettu niin, että sen pystyy 
toimittamaan kirjeenä. 

 

 
Pyydä meiltä määräkohtainen tarjous.  



Usko-toivo-rakkaus, Sisu 
 
On vain yksi velvollisuus -kauneus 
On vain yksi todellisuus -unelma 
On vain yksi voima -rakkaus 
 
Näiden sanojen synnyttämistä kolmesta 
ympyrästä muodostui kolmikanta sydän. 
Tuote sai nimen Usko, Toivo ja Rakkaus. 
 

UTR-riipus  
Materiaali: jaloteräs 
Mitat: sydän 4,2 x 4,2 x 1,2 cm 
Ketju: 60 + 20 cm 
Hinta: 56,10/ kpl (alv 0%) 

 

Sisu-korusarja 
 
Sana Sisu kätkee itseensä voimakkaan 
sanallisen viestin. 
   
Riipus ja kalvosinnapit 
Materiaali: jaloteräs, vahanauha 
Hinta (alv 0%):  
riipus: 56,00/ kpl  
Kalvosinnapit 2 kpl: 39,80/ kpl  
Pyydä meiltä määräkohtainen tarjous. 

 

 

 

 

 



Mummolassa -sarja 

 

Mummolassa –sarjan valikoimaan 
kuuluvat myös nostalgiset 
kynttilätuotteet tuikkulyhdyt ja 
kynttilänjalat (sopii myös tuikulle).  

 

  

  

 

 

Materiaali: kirkas lasi 
Mitat: 
Tuikkulyhty: halk. 6 cm, k. 5,5 cm 
Kynttilänjalka: k. 22,5 cm 
Hinta: 
Tuikkulyhty: 10,50/ 2 kpl (alv 0%) 
Kynttilänjalka: 12,90/kpl (alv 0%)  

 
Pyydä meiltä määräkohtainen tarjous.  

 

 



Verkkokauppa ja myymälä 
 
www.ratiashop.com 

Verkkokaupastamme löydät lisää tietoa 
valikoimastamme  sekä tarjolla olevista 
varastoeristämme.  
 
Ratiashop -myymälä 
Tervetuloa tutustumaan 
tuotevalikoimaamme myös 
myymäläämme Billnäsin  
Ruukinaukiolle Raaseporiin, 
Ruukintie 9 
Aukioloaikamme: 
ark. 10.00-16.30,  
la 10.00-14.00 (marras-joulukuu) 
 

Yhteystiedot:  
RS Store Finland 
Ruukintie 9 
10330 Billnäs 
puh. 0442786119 
info@ratiashop.com,  
www.ratiashop.com 

 

mailto:info@ratiashop.com
http://www.ratiashop.com/

