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Mulletoi.comin verkkokaupan sortimentissa on hauskoja vempaimia ja keksintöjä
kotiin, toimistoon ja vapaa-ajalle. Ohessa tammikuun 2014 uusia tuotteita (lisää
tuoteuutuuksia ja tarkemmat tuoteinfot www.mulletoi.com):

Viisaiden viina – pulma pulloon

Tipaton tammikuu? Näin on, jos tämä pulma jää ratkaisematta.

Hinta: 27.90 EUR

Menu Champagne Sabre

Ei miekka, vaan sapeli. Kun sinulla (tai hänellä) on jo
samppanjamiekka, nyt voit antaa lahjaksi sapelin!

Kauniisti muotoiltu samppanjasapeli on valmistettu kestävästä
ruostumattomasta teräksestä. Tällä Karim Rashidin
suunnittelemalla sapelilla piristät juhlan kuin juhlan tunnelmaa
helposti ja tyylikkäästi.

Hinta: 129.90 EUR

Ryömivä zombie-tonttu

Puutarhatonttujen zombiekuume on iskenyt kunnolla Suomeen.
Tämä zombiekuumeen riivaama tonttu on jäänyt mahalleen.
Tontun silmät loistavat pimeässä.

Hinta: 19.90 EUR

Auton sutimisesto

Joskus käy niin, että auto jää jumiin. Lunta ei tarvitse olla edes
nimeksikään, riittää että alusta on vaan liukas. Aina ei ole
auttavaa kättä tai edes risuja saatavilla ja siksi autossa
kannattaisikin pitää mukana laitetta, jolla auton paikallaan
sutimisen saa loppumaan. Auton sutimisesto on laite, joka
pelastaa.

Tämä kumista valmistettu liukueste tekee mitä pitää: renkaat
eivät enää sudi. Kiitos kumisen rakenteen, laitteen voi rullata
kasaan ja näin se ei vie tilaa nimeksikään.

Hinta: 34.90 EUR
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Pelituoli superdeluxe

Tässä tuolissa on kirjaimellisesti potkua. On kaiuttimet, subbari ja
tuoli vielä värähteleekin pelin mukana. Eikä edes piuhoja tarvita!
Tuoli toimii nimittäin Bluetoothilla.
Kun sitten se "eräs" kehottaa voimakkaalla äänellä pelikoneen
luota pois, voi tuolin kätevästi taitaa ja täten se ei vie ihan koko
olohuonetta.

Hinta: 219.90 EUR

Vessapaperipulma

Idea on todella yksinkertainen: laitetaan vessapaperi pulman
sisälle siten että pulma pitää ensiksi avata, jotta saat paperia
käyttöösi. Harva katsoo vessaan mennessään onko wc-paperi
pulman sisällä ja siksi tähän pulmaan lankeaa kerta toisensa
jälkeen. Eikä ratkaisu ole kovin helppo.

Hinta: 14.90 EUR

Muistitikkurannenauha 8 GB

Itse ranneke tarttuu ranteeseesi ihan itsestään. Samalla tavalla kuin
rannekeheijastimet. Näppärää ja pysyy menossa mukana.
Rannekkeen muistikapasiteetti on riittävät 8 gigaa. Mahtuu leffoja,
musaa ja kuvia vaikka koko elämän verran.

Hinta: 23.90 EUR

USB-Kupinlämmitin teräsmukilla

Kahvi/tee on yleensä parempaa lämpimänä ja siksi haluammekin
tarjota laitteen, joka pitää juomastasi huolen. Emmekä tarjoa vain
USB-lämmitintä, vaan lisäksi settiin kuuluu sopiva muki sekä
siihen vielä kansi. Laite on varsin kevyt ja pieni kokoinen, joten se
on helppo pitää mukana vaikka läppärilaukussa.

Hinta:12.90 EUR
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