
	  

Sugru	  
Sugru	  on	  jännittävä	  uusi	  itsekiinnittyvä	  silikonikumimassa,	  joka	  kovettuu	  noin	  24	  tunnissa	  vahvaksi	  ja	  joustavaksi	  materiaaliksi.	  
Sugru	  kiinnittyy	  lähes	  kaikkiin	  materiaaleihin	  ja	  sillä	  voi	  korjata	  tai	  parantaa	  erilaisia	  tavaroita	  ja	  niiden	  toimivuutta.	  Tähän	  
mennessä	  kodinkunnostajat,	  kuntoilijat	  ja	  muotoilijat	  ovat	  keksineet	  jo	  1	  000	  erilaista	  käyttökohdetta	  Sugrulle.	  Sugru	  keksittiin,	  jotta	  
ihmiset	  voisivat	  elää	  kertakäyttökulttuurin	  sijaan	  entistä	  enemmän	  maailmassa,	  jossa	  tavaroita	  korjataan	  ja	  niitä	  parannetaan	  omien	  
käyttötarpeiden	  mukaan	  –	  luovasti	  ja	  kestävästi.	  
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Innovaatio	  tee-‐se-‐itse-‐ihmisille	  
Sugru	  korjaa	  kätevästi	  	  
	  

	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  
	  
Sugru	  on	  jännittävä	  uusi	  itsekiinnittyvä	  silikonikumimassa,	  joka	  kovettuu	  noin	  24	  tunnissa	  
vahvaksi	  ja	  joustavaksi	  materiaaliksi.	  Sugru	  on	  uusi	  innovaatio,	  joka	  on	  jokaisen	  tee-‐se-‐itse-‐
ihmisen	  monipuolinen	  unelmamateriaali.	  Kierrätystä	  ja	  korjausta	  rakastaville	  Sugru	  avaa	  aivan	  
uusia	  ulottuvuuksia	  –	  kätevästi	  ilman	  työkaluja	  tai	  nikkarointitaitoja.	  Rikkimenneet	  tavarat	  
saavat	  uuden	  elämän	  ja	  vanhat	  tavarat	  räätälöityjä	  parannuksia	  Sugrulla.	  Kokeile	  itse!	  
	  
Sugru	  seuraa	  tee-‐se-‐itse-‐trendin	  vanavedessä	  ja	  se	  on	  täydellinen	  tuote	  kaikille	  kertakäyttökulttuuriin	  
kyllästyneille.	  Se	  on	  yhtä	  mullistava	  ja	  itsestään	  selvä	  kuin	  monet	  muutkin	  yksinkertaiset	  keksinnöt.	  Sugru	  
sopii	  moneen	  eri	  käyttötarkoitukseen.	  Sadat	  tuhannet	  ihmiset	  138	  maassa	  käyttävät	  jo	  Sugrua	  ja	  aktiiviset	  
Sugrun	  käyttäjät	  keksivät	  jatkuvasti	  uusia	  käyttötapoja.	  
	  
Käytännöllisyydestä	  ja	  halusta	  säilyttää	  vanhaa	  syntyi	  myös	  Sugru.	  –	  Kasvoin	  maatilalla,	  jossa	  pidettiin	  
itsestään	  selvänä,	  että	  kaikki	  mikä	  voitiin	  korjata,	  korjattiin,	  ennemmin	  kuin	  ostettiin	  uutta	  tilalle.	  Visioni	  
on	  innostaa	  ihmiset	  korjaamaan	  ja	  kunnostamaan	  tavaroita,	  eikä	  heittämään	  vanhoja	  tavaroita	  pois	  ja	  
ostamaan	  uusia	  tilalle,	  kertoo	  Sugrun	  keksijä	  Jane	  Ni	  Dhulchaointigh,	  joka	  kisaa	  tänä	  vuonna	  myös	  Ernst	  
&	  Youngin	  Entrepreneur	  of	  the	  Year	  2013	  -‐kilpailun	  finaalipaikasta	  Irlannissa.	  
	  
Sugru	  edustaa	  patentoitua	  silikoniteknologiaa	  ja	  sitä	  voi	  muotoilla	  kuin	  muotoiluvahaa.	  Sugru	  kiinnittyy	  
lähes	  mihin	  tahansa	  materiaaliin.	  Vuorokaudessa	  se	  kuivuu	  äärimmäistä	  kulutusta	  kestäväksi	  silikoni-‐
kumiksi.	  Sugrulla	  korjatut	  tavarat	  voi	  pestä	  astianpesukoneessa	  ja	  ne	  kestävät	  niin	  kylmää	  aina	  -‐50	  °C	  
kuin	  kuumaa	  180	  °C	  asti.	  Sugru	  eristää	  myös	  sähköä.	  	  
	  
Monikäyttöisellä	  Sugrulla	  voi	  sekä	  korjata	  että	  parantaa	  erilaisten	  tavaroiden	  ominaisuuksia	  ja	  tehdä	  
niistä	  aiempaa	  käytännöllisempiä.	  Sugru	  paikkaa	  esimerkiksi	  rikkimenneen	  puhelimen	  laturin	  johdon,	  
muotoilee	  kahvan	  tai	  lempityökalun	  omaan	  käteen	  sopivaksi	  ja	  otteeltaan	  pitävämmäksi,	  kiinnittää	  
erilaisia	  materiaaleja	  toisiinsa	  tai	  tiivistää	  vaikkapa	  reikiintyneet	  vaelluskengät.	  	  
	  
TIME	  Magazine	  listasi	  Sugrun	  50	  parhaan	  innovaation	  joukossa	  sijalle	  22	  vuonna	  2010,	  jolloin	  Sugru	  
lanseerattiin	  Isossa-‐Britanniassa.	  Samana	  vuonna	  lanseerattu	  iPad	  sijoittui	  listalla	  sijalle	  34.	  
	  
Nyt	  Sugru	  on	  myynnissä	  myös	  Suomessa	  ja	  sitä	  voi	  tilata	  verkkokauppa.comista.	  Sugru	  myydään	  3–8	  
palan	  pakkauksissa.	  Pakkausten	  hinnat	  ovat	  alkaen	  8,90	  euroa.	  	  
	  
Lisätietoja	  
www.sugru.com,	  YouTube:	  www.youtube.com/,	  Twitter:	  @sugru,	  Facebook:	  facebook.sugru.com	  	  
Tarja	  Valde-‐Brown,	  puhelin	  040	  545	  6163,	  sähköposti	  tarja.valde-‐brown@eurofacts.fi	  


