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SUOMALAINEN TYÖ
SINI-tuoteperheen tuotteita val-
mistetaan Suomessa, Kokemäen 

tehtaalla. Suurin osa  tuotteista on saanut 
Avainlippu-alkuperäismerkin. Kotimaisia sii-
vousvälineitä on turvallista ostaa. Ne sopi-
vat hyvin asuinoloihimme ja käyttämillemme 
pintamateriaaleille sekä siivoustapoihimme. 
Sinituote Oy panostaa jatkuvaan tuotekehi-
tykseen, hyviin materiaaleihin ja korkeata-
soiseen työhön. 

SINI-KOULU
Sinituotteen ja Gendabin kylän yhdistivät 
Sinituotteen - suomalaisen perheyrityksen - 
omistajan tyttären reppureissu Tansaniassa. 

Matkan jälkeen syntyi päätös ryhtyä tuke-
maan Gendabin kylää uuden koulun raken-
tamisessa. SINI Harghushay Primary Schoo-
lissa käy koulua tänä päivänä yli 400 lasta, 
ja koulu parantaa huomattavasti Gendabin 
kylän lasten mahdollisuuksia peruskoulutuk-
seen ja parempaan tulevaisuuteen. 

TEAM SINI FINLAND
Emma Kanervan ja Sinituotteen monivuoti-
nen sponsorointi on mahdollistanut Emman 
kehityksen ponitytöstä olympiaratsastajaksi. 
Sinituotetta ja Emmaa yhdistävät usko suoma-
laiseen osaamiseen ja kilpailukykyyn myös 
kansainvälisillä kentillä. Pitkäjänteinen ja 
periksiantamaton työskentely kuvaavat sekä 
Sinituotteen että Emman tapaa työskennellä.

Sinituote tukee
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SINI järjestelmä

VARRET

YHTEENSOPIVA KIINNITYSMEKANISMI KAIKISSA TUOTTEISSA.

Moppeja erilaisille
pinnoille
Valitse moppi puhdistettavan kohteen mukaan. SINI-moppiperheestä löydät oikean 
välineen, oli kodissasi sitten parketti-, laminaatti-, laatta- tai muovilattia. Voit valita 
kuppipuristimen kanssa käytettävän parkettimopin, kaikille pintamateriaaleille sopi-
van tehomopin tai muovi- ja laattalattioille tarkoitetun lankamopin.

PIKAMOPPI
Kevyt ja näppärä moppi nopeaan siivoukseen. Mopissa 
on taipuisa lapa, joka mukautuu puhdistettavan pinnan mu-
kaan. Mopissa on tarroilla kiinnittyvä mikrokuitupäällinen.

Pikamoppi sopii kuiva-, kostea- ja nihkeäpyyhintään kaikille 
lattiamateriaaleille. Keveytensä ansioista se on erinomai-
nen jalkalistojen ja kattojen pyyhkimiseen. Erinomainen ko-
din kapeisiin ja mataliin kohteisiin.

SINI MOPIT
SINI-mopeissa on uusi pyöreä runko, jonka ansiosta moppi on nyt entistäkin tuuheampi. Par-
kettimoppi on tarkoitettu herkkien parketti- ja puulattioiden, jalkalistojen ja portaiden pesuun. 
Mikrokuidusta valmistettu Tehomoppi sopii kaikille lattiapinnoille. Lankamoppi sopii kosteutta 
kestävien lattiapintojen, jalkalistojen, portaikkojen ja nurkkien pesuun.

PROFFS-VARSI

LASIKUITUVARSI 140 cm

TELESKOOPPIVARSI 100-180 cm

TELESKOOPPIVARSI 140-250 cm

TERÄSVARSI 140 cm

SINI VÄLINERIPUSTIN
Välineripustin on tarkoitettu SINI-välinevarsien ja lisäosien 
säilytykseen. Välineripustimen avulla on vaivatonta pitää 
siivousvälineet järjestyksessä ja esimerkiksi lattiakuivain hy-
gieenisenä. Se on helppo kiinnittää seinään tarralla, ja se 
pitää varret tiukasti paikoillaan. Välineripustin sopii kaikille 
SINI-varsille ja useille välineille. 

SINI-KIINNITYS 

Uutuus!
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Monitoimimoppi
Moppia tai liinaa moppirunkoon vaihtamalla 
siivoat kaikki kodin pinnat.

Tomuliina 40 cm

Mikrokuitu lattialiinaMikrokuitumoppi

Mikrokuitu laattamoppi

Levymoppi

Staattinen liina

Pölyliina laminaatille

Pehmuste

 Pohjassa 
 kestävät  
 koukkutarrat

 Päällä jämerät 
 painonapit eripaksuisille 
 liinoille

 Terävät kulmat helpottavat  
 nurkkien moppausta

 Pehmustetut  
 reunat eivät  
 kolhi

 Tuolinjalkakolon  
 ansiosta moppaus  
 onnistuu aivan tuolin- 
 tai pöydänjalan vierestä

 Kuivausreuna sopii myös  
 roskien lakaisuun ja  
 toimii puskurina

 Vahva ja napakka  
 nivel helpottaa  
 työskentelyä ahtaissakin  
 tiloissa eikä kippaa

SINI Monitoimimoppi on nyt entistäkin parempi! 
Monitoimimopin uusi litteä runko takaa erinomaisen siivoustuloksen, ja se mahtuu matalienkin 
kalusteiden alle. Työvälineiden vaihtaminen on helppoa pohjassa olevien kestävien koukku-
tarrojen ja eripaksuisille liinoille suunniteltujen liinanpitimien ansiosta. Vahva ja napakka nivel 
helpottaa työskentelyä ahtaissakin tiloissa, eikä kippaa. Rungon terävät kulmat helpottavat 
nurkkien moppausta, ja sen pehmustetut 
reunat suojaavat kolhuilta.

Laminaattipyyhin

Uutuus!

Välineripustin
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SINI MIKROKUITULIINA 

Mikrokuituliina on nihkeytettynä tehokas lian 
ja rasvan irrottaja ilman turhaa hankaamista. 
Kuivana mikrokuituliina poistaa pölyn tehok-
kaasti. Liina käy niin pölyn kuin kosteiden tilo-
jenkin siivoukseen.

SINI MIKROKUITUSÄÄMISKÄ

Mikrosäämiskän kuidut sitovat pölyn 
tehokkaasti. Mikrosäämiskällä saa 
puhdasta jälkeä nukkaamatta ja ilman 
kiusallisia raitoja.

Mikrokuituliinat
Mikrokuitu on tutkitusti tehokkain rasvanpoistaja, ja se 
irrottaa lian ja pölyn jopa ilman puhdistusaineita. SINI-
mikrokuituliinavalikoimasta löydät juuri oikean mikro-
kuituliinan niin kuiva-, nihkeä- kuin kosteapyyhintään 
kodin kaikille pinnoille.

TÄHÄN PERUSTUU MIKROKUIDUN TEHO:

 Mikrokuitutuotteilla saa puhdasta jälkeä nopeasti,   
 tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti.
 Kuivana mikrokuitu latautuu sähköisesti ja sitoo pölyä.
 Nihkeänä se irrottaa sormenjäljet ja rasvatahrat 

 vaivattomasti.
 Märkänä mikrokuitu irrottaa pinttyneenkin lian 

 ja rasvan ilman pesuaineita.
 Mikrokuitu irrottaa sellaisenkin lian, mihin 

 tavallinen kuitu ei pysty.

SINI PÖLYMIEKKA
Pölymiekalla pyyhit pö-
lyt aivan uudella tavalla. 
Pölymiekalla puhdistuu 
kätevästi pattereiden ja 
kodinkoneiden välit, ilman-
vaihtoventtiilit, sälekaihti-
met, kaappien päälliset 
sekä monet muut kodin 
hankalasti puhdistettavat 
koloset. Tuote mahtuu ka-
peisiin koloihin ja sitä voi 
taivuttaa tarpeen mukaan.

Pölymiekkaan on saatavil-
la myös vaihtopäällinen.
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Keittiö
SINI-keittiövalikoimasta löytyvät tehokkaat mik-

rokuituliinat ja imukykyiset sieniliinat keittiön joka 
pinnalle. Tuoteperheeseen kuuluvat myös liinanpi-

dikkeet, tiskialtaan sihdit sekä keraamisen lieden 
puhdistusterä. 

SINI TALOUSLIINA RULLA  
1,5 m, 3 m JA 5 m

Talousliina on valmistettu puuvillasta ja sellu-
loosasta. Liina on erittäin kestävä, pehmeä 
käytössä ja helppo pitää puhtaan raikkaa-
na.

Pesualtaan pohjaventtiiliin kertyy helposti 
jätettä, jonka puhdistaminen on epämiellyt-
tävää. Tiskialtaan sihti on kätevä apuväline, 
joka auttaa pitämään venttiilin puhtaana ja 
viemärin vetävänä. Sen puhdistus sujuu hygi-
eenisesti likaan koskematta. Sihti on nopea 
huuhdella. Sihdin vaihtoväli on 1-2 viikkoa 
käytöstä riippuen.

SINI LIINARIIPUS
Liinariipus on kätevä apuväline keit-
tiöliinan ilmavaan ja nopeaan kuiva-
tukseen. Liina pysyy hajuttomana ja 
hygieenisenä. Liinariipus on suunniteltu 
kiinnitettäväksi keittiön astiakaapin kui-
vausritilään.

SINI TISKIALTAAN SIHTI

SINI PUHDISTUSTERÄ
Puhdistusterällä poistat kiinnipalaneen 
ruuan keraamiselta liedeltä ja maalitahrat 
lasipinnoilta. 

Ergonomisesti muotoillusta kah vasta saa 
pitävän otteen. Terän saa tarvittaessa 
vaihdettua.

SINI SINIFINET 5KPL JA 10 KPL

Sinifinet on aito ja alkuperäinen keittiön ja 
kylpyhuoneen puhdistusliina, joka sopii ko-
din kaikille pinnoille. Se on täyttä viskoosia. 
Imukykyinen liina imee 9 kertaa oman pai-
nonsa verran vettä. Liinan pienet reiät no-
peuttavat kuivumista ja pitävät liinan pitkään 
raikkaana ja hygieenisenä.
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Tiskiharjat

SINI BLUE-TISKIHARJA 
VAIHTOPÄÄLLÄ

Blue-tiskiharjan kumimainen kädensija istuu 
käteen, ja siitä saa pitävän otteen myös mä-
rillä käsillä. Blue-tiskiharjaan käyvät kaikki 
SINI Vaihtopäät.

SINI TISKIHARJA VAIHTOPÄÄLLÄ
Luontoystävälliseen vaihtopääharjaan vaih-
detaan tarvittaessa vain kulunut harjasosa 
– näin rajoitetaan muovijätteen määrää. 
Vaihtopääharjoissa on ripustuskoukku sekä 
raaputusreuna. 

SINI-astianpesuharjoissa on vaihdettava harjas-
osa. Samoihin  tiskiharjojen  varsiin käyvät kaikki 
vaihtopäät. Myös herkille astioille, pannuille ja kat-
tiloille on kehitetty oma harjansa. SINI-keittiöharjoja 
on saatavilla kauden pirteissä väreissä, jotka tuovat iloa 
arjen askareisiin.

SINI PANNU- JA 
PARILAHARJA
Pannu- ja parilaharja on valurau-
tapannujen ja pariloiden puhdis-
tamiseen suunniteltu, vahvasta 
nailonharjaksesta valmistettu 
harja. Harjas on tehokas, mut-
ta hellävarainen, joten harjaa 
voi käyttää myös pinnoitettujen 
paistinpannujen ja kattiloiden 
pesemiseen. 

SINI VAIHTOPÄÄHARJA 
LUONNONHARJAKSELLA
Tiskiharjan luonnonmateriaa-
lista valmistetut harjakset puh-
distavat hellävaraisesti. Luon-
nonmateriaalilla harjastettu 
astianpesuharja sopii kaikille 
astioille, mutta se on erityisen 
hellävarainen  laseille, kristal-
lille ja posliinille.

SINI SPORTTIPULLOHARJA
SINI Sporttipulloharja on suun-
niteltu urheilujuomapullojen, 
maljakoiden sekä termospullo-
jen pesemiseen. 

Sporttipulloharjan pyöreä, 
pehmeä nailonharjas ulottuu 
hyvin pullon joka nurkkaan ja 
puhdistaa tehokkaasti, mutta 
hellävaraisesti. 

Pyöreän harja-
osan ansiosta 
Sporttipulloharja 
on erinomainen 
myös mm. 
tehosekoittimen 
puhdistukseen.
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Ikkunanpesu
SINI-ikkunanpesuvälineet takaavat kirkkaasti puh-
taamman pesutuloksen.  Tripla-ikkunanpesimen 
kolmisivuinen muoto ja leveät pesupinnat tehostavat 
ikkunanpesua. Erikokoisille ikkunoille kehitetyt kuivaimet tekevät puhdasta, kirkas-
ta ja raidatonta jälkeä yhdellä vedolla.  SINI-ikkunanpesuvälineet sopivat kaikkiin 
SINI-välinevarsiin, mikä helpottaa korkeiden ikkunoiden pesua.

Setti sisältää Tripla-ikkunanpesimen, 
Ikkunankuivaimen 29 cm ja mikrokui-
tuikkuna-ja peililiinan

ERIKOKOISIA KUIVAIMIA
Ikkunankuivain on tarkoitettu ikkuna- ja peililasien sekä muiden tasopintojen kuivaamiseen. 
Kahvan hyvän muotoilun ansiosta kuivain on koko ajan oikeassa asennossa kuivattavaan 
pintaan nähden. Riittävän pitkä kahva ei paina kämmenpohjaa. Kumi on kuivaimen kiskoa 
pidempi, joten kuivain ei raavi ikkunanpieliä. 

15 cm 29 cm 40 cm

TRIPLA-PESINSETTI

1 2

3

SINI MIKROKUITU IKKUNA-   
JA PEILILIINA

Mikrokuituisen ikkuna- ja peililiinan kaksi eri-
laista pintaa varmistavat puhtaan ja kirkkaan 
lopputuloksen. Mikrokuituliina ei nukkaa, ei-
kä jätä raitoja pyyhittävään pintaan.

SINI TRIPLA-IKKUNANPESIN 33 CM

Tripla-ikkunanpesimessä on kolme leve-
ää pesupintaa ja ympäri kääntyvä varsi. 
Pesin on aina oikeassa asennossa ja se 
pesee ylhäältä alas yhdellä vedolla.

Tripla-ikkunanpesimeen on saatavilla 
helposti vaihdettava vaihtopäällinen. 
Ikkunanpesin sopii kaikkiin SINI-väline-
varsiin.
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SINI KANNELLINEN 
RIKKASETTI
Kannellinen rikkasetti sisältää 
pitkävartisen lakaisuharjan 
ja rikkalapion, jossa on sul-
jettava kansi. Teräksisessä 
rikkalapiossa on jalkapolki-
mella toimiva kansi, jonka 
saa taitettua rikkapesän 
päälle. Kumireunalli -
seen, tilavaan rikka-
pesään on helppo 
lakaista roskat.

SINI harjalla ja rikkalapiolla saat helposti pois-
tettua roskat lattialta. Jämerät ja kestävät SINI 
rikkalapiot pysyvät tukevasti pystyssä, ja nii-
den taipumaton etureuna asettuu tiiviisti lattiaa 
vasten.  SINI lakaisuharjoissa on reilunkokoinen har-
jasosa sekä ergonomisesti muotoiltu ja mukavan tuntuinen 
kahvaosa.

Harjat ja rikkalapiot

SINI RIKKALAPION KAMPA
Rikkalapion kampa on mainio apu la-
kaisuharjan puhdistamiseen. Sahalai-
taisten piikkien ansiosta lakaisuharjan 
harjakset kulkeutuvat hyvin piikkien lä-
pi. Rikkalapion kampa irrottaa harjak-
sista helposti roskat, pölyn, hiukset ja 
eläinten karvat.

SINI TALOUSRIKKASETTI
Talousrikkasetti on kätevä pienten roskien 
ja murusten poistamiseen pöydältä, 
takan edustalta ja lattialta. Rikkalapion 
jämäkkä etureuna helpottaa lakaisua, 
ja harjan laadukkaat harjakset kestävät 
käytössä.

SINI RIKKASETTI
Rikkasettiin kuuluu lakaisuharja 
ja pitkä rikkalapio. Lakaisuhar-
jassa on reilunkokoinen har-
jasosa, jonka harjakset ovat 
tuuheaa synteettisen ja luonnon-
materiaalin sekoitusta. Tukevalla 

harjalla saa roskat kätevästi 
pois myös matoilta. 
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Säännöllinen siivousrutiini helpottaa arkea!

1-2 VIIKON VÄLEIN
• Imuroi lattiat, matot 

ja tekstiilipintaiset huonekalut
• Pyyhi lattiat tarvittaessa nihkeällä

• Pyyhi pölyt ja poista
sormenjäljet pinnoilta

• Pese wc ja kylpyhuone
• Tyhjennä paperikorit

• Vaihda ja pese 
pyyhkeet ja lakanat. 

KAKSI KERTAA VUODESSA:
• Pese ikkunat  • Pese sauna 

• Puhdista valaisimet 
• Järjestä ja pyyhi kaapit,  

laatikot ja kirjahylly
• Puhdista jääkaappi, pakastin, 

liesituuletin, pesukone, jne.
• Puhdista tuuletusventtiilit  

ja lämpöpatterit 
• Tuuleta ja pese sisustustekstiilit 

(päiväpeitot, matot, verhot)

Kotia siivotaan oman tarpeen mukaan.
Tässä on yksi esimerkki siivousrytmistä, jolla pidät kotisi siistinä.

PÄIVITTÄIN
• Järjestä tavarat  

paikoilleen
• Siisti keittiö

• Poista häiritsevät 
roskat ja tahrat

1-2 KUUKAUDEN VÄLEIN
• Pese lattiakaivo, 

• Puhdista lattiat perusteellisemmin 
ja pyyhi myös jalkalistat

• Puhdista ovet, ovien listat 
sekä ikkunalistat. 

• Puhdista pölyt katosta ja seinistä. 
• Huolla imurisi ja vaihda  

pölypussi uuteen, jotta  
imuteho säilyy hyvänä

• Pidä siivousvälineet esillä, näin tulee  
 tartuttua toimeen helpommin. Valitse  
 sisustukseesi sopivat värit ja modernit  
 välineet. 

• Vaatekaappi järjestykseen:  
 vaateripustimet, housuhenkarit  
 ja lokerikot auttavat pitämään  
 kaapin hyvässä järjestyksessä. Tee  
 vaatekaapistasi vaatekauppa ja  
 asettele vaatteet kauniisti esille. 

• Edullinen stailaus kotiin: Puhtaat pinnat  
 ja ikkunat. Tehokkailla välineillä työ  
 hoituu nopeasti ja kodin yleisilme on  
 siisti aina. 

MUISTA MYÖS NÄMÄ VINKIT:
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SINI LAUDEPESURI
Laudepesuri on suunniteltu saunan lauteiden ja pesutilojen 
pesemiseen. Hankaussieni poistaa pinttyneenkin lian eikä 
naarmuta puu- tai kaakelipintoja. Laudepesurilla saa pestyä 
myös laudelautojen välit. Laudepesurin hankaussienen saa 
vaihdettua uuteen, kun sieni on likaantunut. Laudepesuri on 
suunniteltu ja valmistettu Suomessa.

Kylpyhuone, 
ja sauna
Pesutilojen ja WC:n siivoukseen tarvitaan tehokkaat, oikeanlaiset 
välineet, jotka valitaan puhdistettavan pinnan mukaan. Sauna pes-
tään SINI Laudepesurilla, jolla saa puhdistettua myös lauteiden raot. 
Laattapintojen ja saumojen puhdistamiseen on tarjolla erilaisia pesimiä 
ja harjoja. Kylpyhuoneen pinnat kuivataan peseytymisen jälkeen kuivai-
mella, jolloin hygieniataso säilyy hyvänä, ja vältytään kosteusrasitukselta.

SINI TUPLAJYNSSÄRI
Tuplajynssärissä on suorat reunat ja kalteva 
harjastus, joten sillä on kätevä puhdistaa 
kylpyhuoneen lattian silikonisaumat kumar-
telematta. Nivelletyllä harjalla on helppo 
puhdistaa lauteiden ja kalusteiden alustat. 
Tuplajynssärissä on ainutlaatuinen kaksois-
runko - kuuraus onnistuu myös kalustejalkojen 
ympäriltä.   

SINI JYNSSÄRI
Jynssäri on näppärä väline laattasaumojen 
ja pienten kolojen pesuun. Kapea ja napak-
ka harjasosa painuu saumaan ja irrottaa tiu-
kankin lian. Jynssärillä puhdistat myös pesu-
altaat ja pesutilojen pienet kolot. Jynssärissä 
on ergonominen, käteen sopiva muotoilu.

SINI KAAKELIHARJA
Kaakeliharja sopii erinomaisesti kylpyhuo-
neen ja saunan lattia –ja seinäpintojen pe-
suun. Kaakeliharjassa on tukeva kädensija, 
josta saa hyvän otteen. Harjan kalteva har-
jastus ylettyy hyvin nurkkiin ja kulmiin. Na-
pakka harjas irrottaa lian ja pesuainejäämät 
tehokkaasti laattapinnalta.
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Puhdas lattiakaivo
Lattiakaivosuodatin helpottaa kylpyhuoneen puhtaanapitoa ja estää viemärin 
tukkeutumisen. Suodatin on helppo asentaa paikalleen ilman työkaluja.

SINI LATTIAKAIVOSUODATIN

Lattiakaivoon ja sen hajulukkoon kerään-
tyy helposti hiuksia ja muita roskia. Kaivon 
puhdistamista helpottamaan kannattaa lattia-
kaivoon laittaa lattiakaivosuodatin. Se pitää 
kaivon puhtaana ja bakteerit loitolla.

SINI KYLPYHUONEPESIN

Kylpyhuonepesin on varteen liitettävä pesin, 
joka on suunniteltu kylpyhuoneen seinien, 
lattioiden ja kalusteiden puhdistukseen. Pesin 
sopii myös muiden vesipesua kestävien pin-
tojen pesuun.

Vesilukollinen lattiakaivo. 
Vesi estää bakteerien 
pääsyn sisätiloihin.

Hiusnaru toimii siltana 
bakteereille.

Suodatin kerää hiukset, 
pitää kaivon puhtaana ja 
bakteerit loitolla.

Miksi lattiakaivosuodatin?

SINI-KUIVAIMET
Kuivaimella kuivaat kylpyhuoneen ja muiden 
kosteiden tilojen lattiat ja seinät. Hyvä kui-
vain on ergonominen käyttää ja kerää ve-
den tehokkaasti. Valitse kuivain oman miel-
tymyksesi ja kotisi pintamateriaalien mukaan 
laajasta kuivainvalikoimastamme. 

SINI LATTIAKAIVOHARJA
Pitkävartinen lattiakaivoharja on paras väline lattiakaivon 
perusteelliseen puhdistamiseen. Lattiakaivon puhdistus su-
juu pitkävartisella lattiakaivoharjalla hygieenisesti käsiä 
likaamatta. Harjan kapea harjastus sopii ahtaaseenkin 
paikkaan. Harjan kärjessä on koukku lattiakaivon kannen 
irrottamiseen ja sen varren päässä on irrotettava ripustin.
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SINI VAIHTOPÄÄ WC-HARJAAN
WC-harjaan voidaan vaihtaa tarvittessa vain 
kulunut harjasosa. Näin rajoitetaan jätteen mää-
rää. Vaihtopää sopii reunusharjalliseen WC-
harjaan. 

Vaihtopää on helppo vaihtaa ja pakkauksessa 
tulee vaihtamista varten suojakäsineet mukana!

WC-harjat
Hillityn tyylikäs ja käytännöllisesti muotoiltu SINI WC-harja on kätevä säilyttää 
tukevassa telineessä wc-istuimen vieressä. Näin harjaa ei siivotessa tarvitse 
kaivaa kaapista, vaan se on heti saatavilla.

SINI WC-HARJA REUNUSHARJALLA

Pitkävartisella WC-harjalla on helppo työs-
kennellä, ja reunusharjalla puhdistat altaan 
reunat kätevästi. Harjasosa on vaihdettava. 

Sini Hiussieppari kerää hiukset pesuvedestä ja estää viemärin hajulukon tukkeutumisen.

SINI Hiussieppari pitää viemärin puhtaana.

Reunusharja 
ulottuu WC-altaan 

reunan alle.

SINI HIUSSIEPPARI
Hiussiepparin ansiosta hajuluk-
ko pysyy siistinä, eivätkä  vie-
märikaasut ja -bakteerit pääse 
huoneilmaan.

Asenna hiussieppari peseyty-
mis-ja kodinhoitotilojen pesu-
altaisiin ja kylpyammeeseen.

Työnnä hiussieppari altaan pohjaventtiilin 
reikään. Siepparin varsi jää näkyviin venttii-
lin pinnalle, mikä helpottaa vaihtoa. Hoito-
ohje: Vaihda hiussieppari noin kuukauden 
välein. Nosta sieppari pois reiästä, jolloin 
harjaksiin tarttuneet hiukset seuraavat mu-
kana. Hävitä hiussieppari kotitalousjätteen 
mukana.
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TEHTY OPISKELIJAYHTEISTYÖNÄ 
AALTO-YLIOPISTON KANSSA

Tuotteen muotoilija: 
Annukka Svanda

• Ei porausta, ei ruuveja
• Ei ruostu
• Sopii kosteisiin tiloihin

KULMAHYLLY PYYHEKOUKKUTELINE 

PYYHEKOUKKU 2 KPL 

WC-PAPERITELINE 

LEVEÄ KYLPYHUONETELINE

MATALA KYLPYHUONETELINE

KYLPYHUONETELINE 

160 x 130 x 150 mm 160 x 260 x 150 mm

160 x 130 x 100 mm190 x 240 x 130 mm

40 x 55 x 90 mm

90 x 150 x 80 mm 40 x 22 x 90 mm

• Ei porausta, ei ruuveja
• Ei ruostu  • Sopii kosteisiin tiloihin

KÄTEVÄ IMUKUPPIKIINNITYSIMUKUPPIKIINNITYS

SINI -sarjan tuotteita voi laittaa kaikkiin ti-
loihin, jossa vain on sileä pinta. Erikokoiset 
telineet ja pyyhekoukut mahdollistavat sen, 
että jokainen voi rakentaa itselleen sopivim-
man kokonaisuuden sarjan tuotteista. Veden-
kestävällä SINI -sarjan tuotteet ovat helppo 
kiinnittää ja irrottaa imukuppisysteeminsä an-
siosta. Muoviset korit ovat vahvaa ja helpos-
ti puhdistettavaa abs-muovia. Muovikorien 
kehykset, pyyhekoukut ja WC-paperiteline 
on valmistettu alumiinista, ja ne eivät ruostu.
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Säilytystuotteet
SINI-säilytystuotteiden avulla on helppo pitää kaapit ja muut säilytystilat 
järjestyksessä ja toimivina. Kestäville ja helppohoitoisille säilytyspusseille ja 
-lokerikoille annetaan viiden vuoden laatutakuu.

SÄILYTYSPUSSIT JA LOKERIKOT
Säilytyspussit ja –lokerikot auttavat pitämään 
tavarat järjestyksessä ja pölyttöminä. Vara-
peitettä voit säilyttää täkkipussissa ja sängyn-
aluspussiin mahtuu reilu määrä petivaatteita. 
Läpinäkyvästä päällysosasta näkee pussin 
sisällön vetoketjua avaamatta. 10-hyllyises-
sä lokerikossa voit säilyttää pieniä tavaroita. 
Lokerikko ripustetaan koukuilla tankoon roik-
kumaan. 

PUKUPUSSIT
Pukupussit suojaavat vaatteita lialta ja pölyl-
tä vaatehuoneessa, -kaapissa tai ullakolla. 
Niihin on myös kätevä pakata vaatteet siis-
tisti matkan ajaksi. Pussin voi taittaa kaksin-
kerroin ja laittaa roikkumaan ripustimesta. 
Pukupussit on valmistettu muovitetusta polyes-
teristä, joten ne on helppo puhdistaa pyyh-
kimällä.

Grillisuojus on kaasu- ja sähkögrilleille sopiva suoja-
pussi. Grillisuojus on valmistettu kestävästä, likaa ja 
kosteutta hylkivästä materiaalista, joka kestää myös 
pakkasta. Suojusta on saatavissa kolmessa koossa. 
Sillä on viiden vuoden takuu.

GRILLISUOJUS + PALLOGRILLISUOJUS
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Silityslaudat
SINI-valikoimaan kuuluu laadukkaita silityslau-
toja ja niihin sopivia vaihtopäällisiä. SINI-silitys-
laudat on helppo avata, koota ja säilyttää. Tar-
jolla on silityslautoja sekä höyrysilitysraudoille 
että tavallisille silitysraudoille.

SILITYSLAUTOJA MONENLAISIIN 
TARPEISIIN
Ballade on perinteinen, kapea lastulevylau-
ta. Se soveltuu silittämiseen sekä tavallisella 
että höyrysilitysraudalla.

SINI Höyrysilityslautoja on useita eri malleja. 
Andante-laudan korkeuden saa säädettyä 
neljään eri tasoon. Silverline- höyrysilitys-
laudassa on portaaton korkeuden-
säätö, tukeva silitysrautateline sekä 
johdonohjain, jonka avulla raudan 
johto pysyy pois tieltä. Silityslautava-
likoimaan kuuluu myös pieniin talo-
uksiin suunniteltu Single-lauta.

SILITYSLAUDANPÄÄLLISET
SINI-vaatehuollon valikoimaan kuuluvat laa-
dukkaat silityslaudat ja niihin sopivat vaihto-
päälliset. Silityslaudanpäällistä vaihtamalla 
saat uudistettua silityslaudan ulkonäköä hel-
posti. Päällisten kuosivalikoimassa on sekä 
klassisia että trendikkäitä malleja. Valitse 
päällisen koko ja paksuus vanhan lautasi 
mukaan. Vanhan päällisen voi jättää uuden 
päällisen alle, joten laudalle saa siistin il-
meen helposti.

SIVLERLINE
HÖYRYSILITYSLAUTA

Facile-höyrysilityslauta on erityi-
sesti paitojen ja pöytäliinojen 
silittämiseen muotoiltu lauta.
Höyrysilityslaudassa on tukeva 
runko ja puuvillapäällinen pak-
sulla pehmusteella. Laudassa on 
portaaton korkeudensäätö aina 
97 cm:n korkeudelle saakka.

FACILE HÖYRYSILITYSLAUTA

SINGLE
SILITYSLAUTA
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Tekstiilien  
puhdistus
SINI teippiharja ja mattoteippiharja sovel-
tuvat paitsi vaatteiden myös kaikkien kodin 
tekstiilien puhdistukseen pölystä, hilseestä, 
eläinten karvoista ja muusta hienojakoises-
ta irtoliasta. Mattojen ja vuodevaatteiden 
tamppaukseen sopii parhaiten  erikoisnai-
lonista valmistettu napakka ja kestävä SINI 
mattopiiska. 

SINI MATTOPIISKA
Jäntevä ja pitkävartinen mattopiiska kestää 
voimakkaatkin iskut taipumatta ja lohkei-
lematta. Piiskasta ei lähde tikkuja eikä se 
rispaannu, joten matot eivät vahingoitu. 
Tarpeeksi pitkä varsi antaa lyönnille lisää 
voimaa. 

 

SINI MATTOTEIPPIHARJA
Mattoteippiharjan avulla on helppo poistaa karvat ja 
roskat niin matoilta kuin huonekaluiltakin. Rullassa on 15 
metriä teippiä ja valmiit viillot, joiden kohdalta käytetyn 
teipin saa repäistyä. Mattoteippiharja on kätevä säilyt-
tää mukana tulevassa kotelossa.

Karvat pois matoilta
ja huonekaluilta

PESUPUSSIT
Pesupussit suojaavat arkoja vaatteita 
ja asusteita pyykkikoneessa. Myös 
mikrokuituisia pesimiä ja erilaisia sii-
vousliinoja kannattaa pestä pesuko-
neessa pesupussissa. Uutuuksina vali-
koimista löytyvät nyt omat pesupussit 
kengille ja alusvaatteille. Kokeile pe-
supussia myös sukkien ja sukkahousu-
jen suojana koneessa. 



34 35

Kuivaus ja 
tuuletus
Kuivaus- ja tuuletustelineiden valikoimasta 
löytyy sopiva teline eri kokoisten kotien 
erilaisiin tarpeisiin. Kokoontaitettuina telineet 
vievät vain vähän säilytystilaa. 

KUIVAUSTELINEET
Ted-kuivausteline on kevyt ja se on helppo 
avata sekä taittaa kasaan säilytystä varten. 
Ted-telineitä on saatavana monen eri väri-
senä. Neo-kuivaustelineessä on runsaasti 
kuivatustilaa ja jalustan tukeva rakenne mi-
nimoi kallistelua. Se taittuu pieneen tilaan ja 
patentoitu ratkaisu lukitsee molemmat jalat ja 
siivet, joten se on helppo säilyttää. 

Ripustettavaan kuivaustelineeseen saa käte-
västi sukat ja alusvaatteet kuivumaan. Sei-
nään kiinnitettäviä malleja ovat säädettävä 
kuivausteline ja Vedä ja ripusta- teline, jonka 
narut saa kelattua telineen sisään.

SINI Forma on pyykkitelinevalikoimamme 
lippulaivamalli. Lähes viisikiloinen jytky. Kun 
etsit tukevinta, monikäyttöisintä ja parasta 
kuivaustelinettä, on Forma oikea valinta. 
Formassa yksi tanko kantaa yhden vaatteen 
ilman, että vaatteeseen jää laskoksia.

PYYKKINARUT JA PYYKKIPOJAT
Muoviset pyykkinarut on tarkoitettu pyykin 
kuivattamiseen ulkona. Niitä on saatavilla 
20 ja 50 m mittaisina. Punottu pyykkinaru 
on tukeva naru käytettäväksi vaikkapa ulko-
kuivaustelineissä. Pyykkipojat ovat tukevia ja 
niiden jousiosat ruostumattomia. 

ENTRY KUIVAUSTELINE OVEEN
Oven päälle ripustettava kuivaus-
teline jättää lattiapinnan vapaaksi. 
Teline vie vähän tilaa ja on helppo 
avata ja sulkea. Telineessä on myös 
koukut pyyhkeelle tai kylpytakille 
sekä näppärä henkarinpidike. In-
novatiivinen rakenne mahdollistaa 
koukkuihin ripustamisen telineen ol-
lessa auki tai kiinni. Teline lukkiutuu 
pystyasentoon. 

TRIPLE- KUIVAUSTELINE 
Triple-kuivausteline on tukeva, moneen kuivaustarpeeseen muuntuva teline, jossa on yh-
teensä 14 metriä kuivaustilaa.

Triplessä on kolme erillistä kuivaustasoa, joita voi käyttää yksittäin tai yhtä aikaa. Esi-
merkiksi lakanoita kuivattaessa voi kääntää kaksi alempaa tasoa kiinni, jolloin lakana 
pääsee roikkumaan vapaasti. Triple soveltuu myös vaakatasossa kuivatettaville vaatteil-
le. Telineen kummallakin sivulla on portaattomasti säädettävät ripustintelineet.



SINITUOTE OY
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Löydät meidät myös:

LÖYDÄT PARHAAT 
VINKIT JA VÄLINEET 
KOTISIVUILTAMME!

sini.fi


