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G23
14 €

H23
14 €

M23
14 €

P23
14 €

V23
14 €

G30
18 €

H30
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M30
18 €

P30
18 €

V30
18 €

E23
29 €

BD30
34 €

L45
39 €

MHA3
7 €

MGR3
7 €

MPI3
7 €

MPU3
7 €

MMU3
7 €

MSB30
30 €

MRB30
30 €

MGO30
30 €

PUB70
45 €

RIPA
5 €



KOTISÄKKI

MISTÄ MATERIAALISTA SÄKIT ON TEHTY?
- Huopa on 100% kierrätysmateriaalia, eli 
huopakangas on tehty PET-muovipulloista. 
Kierrätysprosessissa rakeiksi jyrsityt muovipullot 
sulatetaan ja puhdistettu massa neulataan 
huopamateriaaliksi. 

MIHIN SÄKKEJÄ VOI KÄYTTÄÄ KODIN SÄILYTYKSESSÄ 
JA SISUSTUKSESSA?

- Kotisäkit ovat hengittäviä säilytyssäkkejä moneen 
tarkoitukseen. Laaja pohja pitää ne hyvin pystyssä, 
vaikka auton takakontissa.
- Säkki mahtuu hyvin pukukaappiin ja avoin säkki on 
hengittävä urheilukamoille. Kotisäkki on hyvä 
lahjaidea ja siihen voi laittaa myös varsinaiset lahjat 
nätisti vaikka kuusen alle.
- Kotisäkissä voi kantaa klapeja takan ääreen ilman 
että lattia on täynnä roskaa. Siihen voi kerätä 
parhaimmat aikakauslehdet ja säkki on aina helposti 
siirrettävissä paikasta toiseen.
- Osalla tuotteista on ”Design from Finland” –merkki, 
joka kertoo panostuksesta suomalaiseen 
suunnitteluun.

KUINKA PALJON KOTISÄKIT KESTÄÄ?
- Käytetty ns. rePET materiaali on erittäin kestävää 
ja sitä voi pestä ja silittää. Huopa on myös pakkasen 
kestävää, sekä se on UV-resistentti, eli se ei haalistu 
ja haparoidu auringossa. Huopasäkki kestää ulkona 
mullissa viitisen vuotta ja se kestää kulutusta erittäin 
hyvin. Käytetty lanka on polyesterilankaa. Vaaleat 
Kotisäkit voivat ajan mittaa saada mullasta ja 
kastelusta johtuvaa väriä.

MISTÄ KOTISÄKKEJÄ SAA MUUTOIN?
Kauppias-myyntiverkostosta saa lisätietoja 
www.vilikkala.fi verkkosivuilta.

MISTÄ SAA LISÄIDEOITA KOTISÄKKIEN KÄYTTÖÖN?
Vilikkala Kotisäkit löydät verkosta ja ideoita on 
paljon tarjolla: www.vilikkala.fi Facebook: vilikkalaoy 
Twitter: @Vilikkala Instagram: @vilikkala 

KUKA NIITÄ VALMISTAA JA MISSÄ?
- Kotisäkkien valmistuttaja on Salolainen yritys 
nimeltään Vilikkala Tradehouse Oy. Yrityksen 
alihankkija tekee Kotisäkit Kiinassa. Yhteistyö on 
tiivistä ja kehitteillä on uusia tuotteita 
kierrätysmuovista. Vilikkala Tradehouse valvoo 
tuotantoketjua. Suunnittelutyötä tehdään Suomessa 
ja mm. Islannissa. Suunnittelurinkiin etsitään uusia 
tuottajia jatkuvasti.

KUINKA PALJON KOTISÄKIT MAKSAVAT?
- Saat omalta jälleenmyyjältäsi lisätietoja hinnoista. 
Myyjä saa tuotteiden myyntihinnasta jopa puolet 
edustamalleen seuralle/luokalle/yhdistykselle.

KUKA SUUNNITTELEE TUOTTEET JA KUVIOT?
- Mallit ovat Vilikkalan omia ja kuvioissa, sekä 
ideoissa käytämme ulkopuolisia suunnittelijoita. 
Ihannan kuosit ovat Islantilaisen Ingibjörg Hanna 
Bjarnadottirin suunnittelemia. Muovon kuosit on 
suunnitellut Anni ja Kaisa Vilikkalan toimeksiantona. 
Pipsa -laukun on ideoinut Pipsa Hurmerinta.
- Tuotamme myös tuotteita alihankintana muille 
suomalaisille yrityksille mm. yrityslahjoiksi tai 
kumppanin omaan myyntivalikoimaan.

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ

VOIKO KOTISÄKIN KIERRÄTTÄÄ?
- Tällä hetkellä Suomessa kerätään vain pakkausmuovia 
kierrätykseen. Rikkoutuneet tuotteet voi laittaa ener-
giajätteeseen.

MIHIN SÄKKEJÄ VOI KÄYTTÄÄ PUUTARHASSA?
- Kotisäkit ovat hauskan näköisiä ja niihin voi istuttaa 
kesäkukkia ja perennoja. Alun perin säkkejä on käytetty 
taimipihoilla puiden ja pensaiden taimikasvatukseen.
- Huopa on pakkasen kestävää, siinä on hyvä 
UV-resistenssi ja täten ei haalistu auringossa.
- Kotisäkkejä voi käyttää myös kasvatussäkkeinä. Koska 
materiaali on PET-muovia, voi mullan laittaa suoraan 
säkkiin ja säkki kestää vuosia ilman että se hajoaa. 
Huopa päästää ylimääräisen veden läpi, joten 
kannattaa kiinnittää huomiota alustaan. 
- Musta Kotisäkki on erityisen hyvä puutarhassa ja 
kasvihuoneessa, vaikka osana kastelujärjestelmää. 
Liiallinen kosteus tulee säkin lävitse. Musta säkki 
kestää paremmin mullasta ja kastelusta johtuvan 
värjäytymisen. Säkkejä on helppo siirtää paikasta 
toiseen ja niissä yrtit voi ottaa vaikka mukaan 
siirryttäessä mökille.

MITÄ SÄKEISSÄ VOI KASVATTAA?
- Toimii hyvin kasvihuoneessa tomaattien, kurkkujen, 
chilien jne. kasvatuksessa. 
- Juuret saavat ilmaa huovan läpi ja huopamateriaali 
sitoo kasvin mikrojuuria.Juuret eivät kierrä säkissä ja 
kasvi saa jämäkän juuripaukun. Tästä on mittavaa 
tutkimusta tehty Coloradon yliopistossa Yhdysvalloissa. 

LISÄTIETOJA ANTAA:

Vastaamme yrityksenä Kotisäkkituotteiden laadusta, vioista ja mielikuvasta.

050-33906797                              tradehouse@vilikkala.fi
Y-tunnus: 2638039-8                    www.vilikkala.fi


