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Plåtburken digitaltrycks med ert egna motiv 
eller utifrån något av våra färdiga motiv som 
kompletteras med er logo och julhälsning (sida 21). 
Minsta beställning: 800 g logopepparkakor 288 st. 
500 g logopepparkakor 360 st.

PEPPARKAKKOR

JULENS MEST UPPSKATTADE PRODUKT
Den populära logopepparkakan bakas jul efter jul enligt traditionellt svenskt 
recept. Vi trycker både burkar och lock digitalt, därför kan vi erbjuda en 
detaljrik julhälsning direkt på burken, pepparkaksburkarna finns sedan 
förra året i två olika storlekar och vi kan givetvis även fylla dem med släta 
pepparkakor. Logopepparkakor är ett unikt sätt att exponera en logotyp 
på och tillsammans med en personlig julhälsning tryckt direkt på burken 
kommer er julgåva garanterat att hamna i fokus! 

LOGOPEPPARKAKOR  
i digitaltryckt burk

Logopepparkakor 800 g i plåtburk: 
224 kr/st vid 288 st burkar
Inkl. 4-färgs digitaltryckt burk
Startkostnad burk tillkommer: 2995 kr

Startkostnad logopepparkakor repeat: 1995 kr

Logopepparkakor 500 g i plåtburk: 
182 kr/st vid 360 st burkar
Inkl. 4-färgs digitaltryckt burk
Startkostnad burk tillkommer: 2995 kr

Startkostnad logopepparkakor repeat: 1995 kr

PRODUKTIONSPLAN FÖR LOGOPEPPARKAKOR

Eller enligt överenskommelse

Prod. Order + underlag   Lev. 
1 tis v. 36 v.44
2 tis v. 39 v.47
3 tis v. 41 v.49

Vid första tillverkning av logopepparkakor tillkommer verktygskostnad om 7900 kr
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PRISEXEMPEL:
Släta pepparkakor 800 g i plåtburk: 
185 kr/st vid 150 st burkar
Inkl. 4-färgs digitaltryckt burk
Minsta beställning: 800 g släta 
pepparkakor 150 st burkar. 
Startkostnad burk tillkommer: 2995 kr

PRISEXEMPEL:
Släta pepparkakor 500 g i plåtburk: 
152 kr/st vid 200 st burkar
Inkl. 4-färgs digitaltryckt burk
Minsta beställning 500 g släta 
pepparkakor 200 st burkar. 
Startkostnad burk tillkommer: 2995 kr

SLÄTA PEPPARKAKOR  
i digitaltryckt burk

Logopepparkakor 800 g i plåtburk: 
224 kr/st vid 288 st burkar
Inkl. 4-färgs digitaltryckt burk
Startkostnad burk tillkommer: 2995 kr

Startkostnad logopepparkakor repeat: 1995 kr

Logopepparkakor 500 g i plåtburk: 
182 kr/st vid 360 st burkar
Inkl. 4-färgs digitaltryckt burk
Startkostnad burk tillkommer: 2995 kr

Startkostnad logopepparkakor repeat: 1995 kr
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Svensktillverkade släta pepparkakor levererade i er egen förpackning. Vi 
trycker hela förpackningen i 4-färgstryck. Minsta beställning 300 st. 
 
PRISEXEMPEL:
Pepparkakor 150 g: 
35 kr/st vid 300 st förpackningar
Inkl. 4-färgsförpackning. 
Startkostnad tillkommer: 895 kr

NYHET!

PEPPARKAKOR  
i egen förpackning

PRODUKTIONSPLAN

Eller enligt överenskommelse

Produktion    Order + underlag      Leverans 
1     fre v. 42 v.46
2     fre v. 44 v.48
3     fre v. 46 v.50
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Den stora burken finns med färdigt
tomtemotiv. På det röda locket 
fästs en dekal med din logo och 
julhälsning. Minsta beställning 48 
burkar med släta pepparkakor.

PRISEXEMPEL:
Släta pepparkakor i tomteburk: 
149 kr/st vid 48 burkar
Inkl. 4-färgsdekal
Startkostnad tillkommer: 895 kr

TOMTEBURK  
med dekal

PEPPARKAKOR I SILVERBURK  
med banderoll och dekal
Den silverfärgade burken går även att få med 4-färgstryckt 
banderoll och dekal som tidigare år i mindre volymer. Välj mellan 
en egen design eller använd något av våra färdiga motiv som 
kompletteras med er logo och julhälsning (se sida 21). 
Minsta beställning: 
släta pepparkakor 800 g 48 st.
logopepparkakor 500 g 360 st.
logopepparkakor 800 g 288 st.

PRISEXEMPEL:
Släta pepparkakor i 500 g silverburk 
med banderoll & dekal: 
159 kr/st vid 48 st burkar
Inkl. 4-färgsbanderoll och dekal
Startkostnad tillkommer: 1390 kr

Släta pepparkakor i 800 g silverburk 
med banderoll & dekal: 
186 kr/st vid 48 st burkar
Inkl. 4-färgsbanderoll och dekal
Startkostnad tillkommer: 1390 kr
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Nytt för i år är att vi nu erbjuder våra populära 
chokladaskar med digitaltryck. Fotografier och andra 
färgrika motiv kommer verkligen till sin rätt med denna 
teknik. Minsta beställning 50 st.

NYHET!

Digitaltryck

VEM KAN MOTSTÅ CHOKLAD TILL JUL?
Ge era kunder och medarbetare en personlig gåva. Vi 
har en mängd chokladaskar i olika storlekar, modeller 
och färger. Fyll asken med belgisk choklad av högsta 
kvalitet. En chokladask ger er goda möjlighet att 
profilera er och tacka för ett gott samarbete under året 
som gått. På samtliga chokladaskar kan vi trycka din 
logo med en hälsning. 

CHOKLADASKAR MED TRYCK

500 G CHOKLADASK  
med digitaltryck

PRISEXEMPEL:
500 g ask med belgiska praliner: 
181 kr/st vid 100 st askar 
Inkl. 4-färgstryck
Startkostnad 895 kr
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Den största asken innehåller belgiska praliner fördelade 
på två plan. Askarnas lock finns i fyra grundfärger: 
vit, silver, guld och svart. Det går även att sätta 
4-färgsetiketter på locken. Minsta beställning 25 st.

PRISEXEMPEL:
1000 g ask med belgiska praliner: 
284 kr/st vid 100 st askar 
Inkl. 2-färgstryck 
Kliché tillkommer: 690 kr/färg

Asken innehåller belgiska praliner som asken ovan, 
med skillnaden att chokladen ryms på ett plan. 
Askarnas lock finns i fyra grundfärger: vit, silver, guld 
och svart. Det går även att sätta 4-färgsetiketter på 
locken. Minsta beställning 25 st.

PRISEXEMPEL:
500 g ask med belgiska praliner: 
168 kr/st vid 100 st askar 
Inkl. 1-färgstryck
Kliché tillkommer: 690 kr/färg

DE SCREENTRYCKTA ASKARNA FINNS MED GULD, SILVER, VITT OCH SVART LOCK 

1000 G CHOKLADASK  
med screentryck

500 G CHOKLADASK  
med screentryck
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Vår minsta ask är vit i grunden men kan 
digitaltryckas helt utfallande. En egendesignad 
etikett är ett utmärkt alternativ vid mindre 
upplagor från 25 st. Ett guldsnöre runt asken 
gör den ännu stiligare. Minsta beställning vid 
digitaltryck 100 st.

PRISEXEMPEL:
Digitaltryckt VIP-ask med minipraliner: 
49 kr/st vid 300 st askar 
Startkostnad tillkommer: 395 kr

Den kvadratiska chokladasken finns numera med lock i ett flertal 
färger. Välj mellan vit, silver, guld och svart.
Minsta beställning 25 st.

PRISEXEMPEL:
250 g ask utan fönster med belgiska praliner: 
105 kr/st vid 100 st askar 
Inkl. 1-färgstryck 
Kliché tillkommer: 690 kr/färg

NYHET!

Digitaltryck

Nytt för i år är att det även finns möjlighet att digitaltrycka den 
mindre asken med belgiska praliner. Minsta beställning 50 st.

PRISEXEMPEL:
250 g ask med belgiska praliner: 
128 kr/st vid 100 st askar 
Inkl. 4-färgstryck
Startkostnad 895 kr

NYHET!

Digitaltryck

250 G CHOKLADASK  
med screentryck

VIP-CHOKLADASK  
med digitaltryck

250 G CHOKLADASK  
med digitaltryck
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Chokladask med variabeltryck är den perfekta lösningen om 
du vill göra din gåva personlig, exempelvis genom att trycka 
mottagarnas namn på asken. Minsta beställning 100 st.

GÖR DIN GÅVA 
MER PERSONLIG!

VIP-CHOKLADASK  
med digitaltryck

CHOKLADASKAR  
med variabelt digitaltryck

VÅRA CHOKLADASKAR - STORLEKAR OCH VARIANTER

Färger: Mått:

VIP

250g

500g

1000g

Askstorlek: Tryckteknik:

Digitalt 4 f.    Screen 1-4 f.   Etikett, digital 4 f.     

90mm 
x 

93mm

183mm x 170mm

367mm x 185mm

367mm x 185mm

X

X X X

X

X

X

X

X

X

Notera att digitaltryck endast sker på vit ask

PRISEXEMPEL:
500 g ask med belgiska praliner: 
216 kr/st vid 100 st askar 
Inkl. 4-färgstryck med variabeltryck
Startkostnad 1295 kr

PRISEXEMPEL:
250 g ask med belgiska praliner: 
153 kr/st vid 100 st askar 
Inkl. 4-färgstryck med variabeltryck
Startkostnad 1295 kr

9



 

PRISEXEMPEL:
Träask med 700 g julkonfektyr: 
198 kr/st vid 50 st askar
Inkl. 1-färgstryck
Kliché tillkommer: 690 kr/färg

PRISEXEMPEL:
Träask med 1000 g belgiska praliner: 
309 kr/st vid 100 st askar 
Inkl. 1-färgstryck
Kliché tillkommer: 690 kr/färg

PRISEXEMPEL:
Träask med 500 g belgiska praliner: 
218 kr/st vid 100 st askar 
Inkl. 2-färgstryck
Kliché tillkommer: 690 kr/färg

TRÄASK  
med eget tryck
Träasken är en riktig klassiker. Trycket med er julhälsning görs på locket som 
kan fästas i öppet läge på asken. Träaskarna finns i två storlekar och kan fyllas 
med antingen belgiska praliner eller julkonfektyr. Minsta beställning 25 st. 

 

Se sid 15 för beskrivning 
av innehåll.

PRISEXEMPEL:
Träask med 1,4 kg julkonfektyr: 
311 kr/st vid 50 st askar 
Inkl. 1-färgstryck
Kliché tillkommer: 690 kr/färg
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PRISEXEMPEL:
Träask med 1000 g belgiska praliner: 
309 kr/st vid 100 st askar 
Inkl. 1-färgstryck
Kliché tillkommer: 690 kr/färg

 

 

En traditionell julstrut innehållande 100 g julkonfektyr är ett prisvärt 
alternativ. Struten finns med två olika mönster på pappret och den 
försluts med en etikett. Gör er egen etikett eller utgå ifrån något av 
de två förslagen som finns nedan. Minsta beställning 25 st.

STRUTAR 
standard eller egen design

Rutigt

Tomte

PRISEXEMPEL:
Egendesignat papper och etikett: 
46 kr/st vid 100 st strutar 
Startkostnad tillkommer: 895 kr

Ett rör är en smidig och miljövänlig förpackning som 
fylls med 600 g julkonfektyr. Runt röret fästs en stor 
4-färgstryckt banderoll med egen design eller välj 
något av framtagna förslagen från sidan 21. 
Rörets mått: höjd 175 mm, diameter 120 mm.
Finns i svart och rött. Minsta beställning 25 st. 

PRISEXEMPEL:
Rör med 600 g julkonfektyr: 151 kr/st vid 50 st rör 
Inkl. 4-färgsbanderoll 
Startkostnad tillkommer: 395 kr

RÖR 
med banderoll

Standardmotiv: 

se sidan 21.

En trevlig liten julgåva med din egen 
personliga julhälsning. Smart bags digitaltrycks 
i 4-färg och innehåller ca: 100 g julkonfektyr.
Minsta beställning är 25 st.

PRISEXEMPEL:
49 kr/st vid 50 st påsar 

Inkl. 4-färgstryck
Startkostnad tillkommer: 395 kr

 SMART BAGS

PRISEXEMPEL:
Standardpapper med egen etikett: 

36 kr/st vid 50 st strutar 
Inkl. 4-färgstryckt etikett

Startkostnad tillkommer: 395 kr
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250 G SÄCK 
med eget tryck eller julkort
Den minsta säcken rymmer 250 g julkonfektyr och den går att trycka med eget motiv. 
Ett bra alternativ är att fästa ett kort med er julhälsning i rosetten. Längst ner finns 
standardmotiv julkort, eller designa ditt eget julkort. Säcken är gjord av bomull. 

PRISEXEMPEL:
250 g säck: 82 kr/st vid 100 st säckar 
Inkl. 1-färgstryck
Kliché tillkommer: 690 kr/färg

STANDARDMOTIV JULKORT
Litet kort - 74mm x 105mm, Stort kort - 147mm x 105mm

Nästa storlek innehåller 500 g julkonfektyr och 
den kan tryckas eller kompletteras med ett kort. 
Säcken är gjord av bomull. 

PRISEXEMPEL:
500 g säck:115 kr/st 
vid 100 st säckar
Inkl. 1-färgstryck 
Kliché tillkommer: 690 kr/färg

Julsäckar fyllda med julkonfektyr hör julen till. Välj mellan säckar i olika storlekar och material. Alla säckar har 
ett rött band i toppen som man kan fästa ett kort på med er julhälsning. En del säckar är förtryckta, andra går 
att trycka en julhälsning på. Information om julkonfektyr finns på sidan 17. Minsta beställning 25 st.

Den här modellen har texten ”Merry 
Christmas” och en tomte tryckt på 
framsidan. Använd den som den 
är eller komplettera med ett julkort. 

PRISEXEMPEL:
500 g Merry Christmas säck: 
112 kr/st vid 25 st säckar

500 G SÄCK 
med eget tryck eller julkort

500 G TOMTESÄCK

1 2 3

4 5

God Jul!

önskar
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Den största bomullssäcken innehåller 1000 g julkonfektyr. 
Säcken har en stor tryckyta för er hälsning. Ett julkort fäst i 
rosetten gör säcken mer personlig. 

PRISEXEMPEL:
1000 g säck: 188 kr/st 
vid 50 st säckar
Inkl. 1-färgstryck
Kliché tillkommer: 690 kr/färg

Mellansäcken i jute rymmer 4 kg julkonfektyr.
Komplettera med ett julkort som fästs i bandet.

PRISEXEMPEL:
4 kg jutesäck med julkort: 
587 kr/st vid 25 st säckar
Inkl. julkort med standardmotiv 
Startkostnad tillkommer: 395 kr

Den största jutesäcken innehåller hela 6 kg julkonfektyr. 
Komplettera med ett julkort som 
fästs i bandet.  

PRISEXEMPEL:
6 kg jutesäck med julkort: 
837 kr/st vid 25 st säckar
Inkl. julkort med standardmotiv 
Startkostnad tillkommer: 395 kr

Den här jutesäcken är förtryckt med texten 
”Merry Christmas” och fylld med 1,4 kg julkonfektyr. 
Med ett trevlig julkort från er blir säcken komplett.

PRISEXEMPEL:
1,4 kg jutesäck Merry Christmas: 
240 kr/st vid 25 st säckar
Inkl. julkort med standardmotiv
Startkostnad tillkommer: 395 kr

4 KG JUTESÄCK 6 KG JUTESÄCK

1000 G SÄCK 
med eget tryck eller julkort

1,4 KG JUTESÄCK 
med Merry Christmas-tryck
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F
örgyll tillvaron på kontoret eller i fikarummet med en trevlig godiskorg till jul. Det är en gåva 
som räcker länge! Korgarna rymmer 2, 4 eller 6 kilo. Alla korgar oavsett storlek levereras 
inslagna i cellofan med rosett och fylls med en blandning av julkonfektyr som du hittar på 
sidan 17. Komplettera med en julhälsning som fästs i rosetten, använd ett standardkort eller 
gör ett egendesignat julkort.

JULKORGAR 
med julkort
PRISEXEMPEL:

Korg med 2 kg julkonfektyr: 347 kr/st
Korg med 4 kg julkonfektyr: 615 kr/st
Korg med 6 kg julkonfektyr: 872 kr/st
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STANDARDMOTIV JULKORT
Litet kort - 74mm x 105mm, Stort kort - 147mm x 105mm

1 2 3

4 5

Innehåll:
Kolor: Apelsin/chokladkola, pepparkakskola, 
gräddkola, och citron/lakritskola.
Praliner: Mörk och ljus choklad med lakritskräm, 
vit chokladkräm, hasselnötsfyllning och 
macadamianötfyllning. Sammanlagt 8 varianter.

En god blandning av kolor och chokladpraliner 
inslagna i färgglatt omslagspapper. 

GÖR DIN GÅVA MER 
PERSONLIG MED ETT JULKORT!

KONFEKTYR TILL KORGAR & TRÄASKAR

20 kr/st 
Startkostnad 395 kr. Minsta kvantitet 10 kort

God Jul!

önskar
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Den digitaltryckta plåtburken trycks med er design och 
julhälsning eller med ett av de färdiga förslagen som 
kompletters med er logo och hälsning (se sidan 21). 
Minsta beställning 150 st burkar (1,3 kg) och 
200 st burkar (850 g).

Silverburken kommer med 4-färgstryckt banderoll och dekal. 
Gör en egen design eller välj ett standardmotiv.    
Burken innehåller 850 g julkonfektyr.                                 
Minsta beställning 50 st.

PRISEXEMPEL: 
Digitaltryckt burk med 850 g julkonfektyr: 
220 kr/st vid 200 st burkar 
Inkl. 4-färgstryck  
Startkostnad burk tillkommer: 2995 kr

PRISEXEMPEL: 
Digitaltryckt burk med 1,3 kg julkonfektyr: 
282 kr/st vid 150 st burkar 
Inkl. 4-färgstryck  
Startkostnad burk tillkommer: 2995 kr

PRISEXEMPEL:
Silverburk med 1,3 kg julkonfektyr: 
265 kr/st vid 50 st burkar 
Inkl. 4-färgstryckt banderoll och dekal 
Startkostnad tillkommer: 1390 kr

DIGITALTRYCKT BURK 
i egen design

SILVERBURK 
med banderoll och dekal

PRISEXEMPEL:
Silverburk med 850 g julkonfektyr: 
206 kr/st vid 50 st burkar 
Inkl. 4-färgstryckt banderoll och dekal 
Startkostnad tillkommer: 1390 kr
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JULKONFEKTYR

KONFEKTYR TILL BURKAR

JULSKUM

Burken fylls med julkonfektyr som du hittar längst 
ner på sidan. Tomteburkens dekal digitaltrycks med 
din logo och julhälsning. Minsta beställning 25 st.

PRISEXEMPEL:
Tomteburk med 1,3 kg julkonfektyr: 
239 kr/st vid 50 st burkar 
Inkl. 4-färgstryckt dekal på locket 
Startkostnad tillkommer: 895 kr

PRISEXEMPEL: 
Digitaltryckt burk med 1,3 kg julkonfektyr: 
282 kr/st vid 150 st burkar 
Inkl. 4-färgstryck  
Startkostnad burk tillkommer: 2995 kr

TOMTEBURK 
med dekal

En god blandning av kolor och chokladpraliner inslagna i 
färgglatt omslagspapper. 

Alla burkvarianter går även att få med traditionellt 
julskum. Klassiskt godis som alltid går hem!

Innehåll:
Kolor: Apelsin/chokladkola, pepparkakskola, 
gräddkola och citron/lakritskola.
Praliner: Mörk och ljus choklad med lakritskräm, 
vit chokladkräm, hasselnötsfyllning och 
macadamianötfyllning. Sammanlagt 8 varianter.
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Egendesignad väggkalender i 4-färg.
Innehåller 75 g mjölkchoklad. Mått 255 x 350 mm. 
Minsta beställning 1000 st. Leveranstid ca. 6 veckor.

PRISEXEMPEL:
Egendesignad väggkalender: 
60 kr/st vid 1000 st kalender
Inkl. 4-färgstryck
Startkostnad tillkommer: 1195 kr

mjölkchoklad ca. 3g/st

 

Sista beställningsdag för 

kalendrar med egen design 

är den 17:e oktober

Gåvan som räcker ända till jul! Egendesignad bordskalender innehåller 
75 g mjölkchoklad. Mått 205 x 108 mm.
Minsta beställning 500 st. Leveranstid ca. 6 veckor.

PRISEXEMPEL:
Egendesignad bordskalender: 
77 kr/st vid 500 st 
Inkl. 4-färgstryck
Startkostnad tillkommer: 1195 kr

BORDSKALENDER 
i egen design

VÄGGKALENDER 
i egen design
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Skapa ditt eget kalenderkort. Kalenderkortet har 
otroligt bra exponeringsmöjlighet då vi trycker både 
framsida, insida och baksida helt enligt ert önskemål.  
Varje kort krympfilmas och kan därför skickas direkt 
till era mottagare via post utan transportkartong. Varje 
kalenderkort har 24 st luckor som vardera rymmer en 
liten överraskning i form av en bit mjölkchoklad. 
Mått: 136 X 210 mm, vikt: 75 g. 
Minsta beställning: 50 st. Leveranstid ca. 5 veckor.

 

Färdig att skicka ut 

direkt till mottagaren!

PRISEXEMPEL:
Egendesignad kalenderkort: 
79 kr/st vid 100 st
Inkl. 4-färgstryck
Startkostnad tillkommer: 1195 kr

KALENDERKORT 
i egen design

Vi skapar din lilla unika adventskalender tryckt i 4-färg från 
endast 25 st! Varje kalender innehåller 24 st små chokladbitar 
formade som kaffebönor med smak av cappuccino.
Mått: 170x130 mm, vikt: 25-30 g. Minsta beställning 50 st. 
Leveranstid: ca. 5 veckor.

PRISEXEMPEL:
Bordskalender mini: 
61 kr/st vid 100 st
Inkl. 4-färgstryck
Startkostnad tillkommer: 1195 kr

BORDSKALENDER MINI 
i egen design
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Julboxen är en utmärkt budskapbärare som lätt placeras i alla miljöer där människor möts - receptionen, fikarummet 

eller konferensrummet. Med en julhälsning från ert företag sprider den glädje och julstämning. Boxarna fylls med 
julkonfektyr och finns i olika grundutföranden som möjliggör olika motiv och tryck. 

Ta möjligheten och designa en helt egen box. Här finns möjligheten 
att låta fantasin flöda fritt och tillverka en egen förpackning. Eftersom 
boxen är lätt att fylla med valfritt godis så kan den leva under hela året. 
Minsta beställning 500 st.

PRISEXEMPEL:
1000 g egendesignad box: 198 kr/st vid 500 boxar
Inkl. 4-färgstryck
Startkostnad tillkommer: 895 kr

På en vit box passar det utmärkt att göra tilltryck ovanför boxens öppning. Ett 
bra alternativ är att använda sig av en 4-färgsetikett. Minsta beställning 25 st.

PRISEXEMPEL:
1000 g vit box: 202 kr/st vid 25 st 
Inkl. 4-färgstryckt etikett 
Startkostnad tillkommer: 395 kr

Den populäraste boxen är den som har ett färdigt julmotiv tryckt runt om. I det 
vita fältet på framsidan finns utrymme för att trycka en personlig julhälsning. 
Minsta beställning 25 st.

PRISEXEMPEL:
1000 g julbox: 221 kr/st vid 25 st
Inkl. 4-färgstryck
Startkostnad tillkommer: 395 kr

JULBOX 
med eget tryck

VIT BOX 
med eget tryck

DIGITALTRYCKT BOX 
i egen design

PRISEXEMPEL:
1000 g vit box: 189 kr/st vid 100 st 
Inkl. 1-färgstryck 
Kliché tillkommer: 690 kr/färg

PRISEXEMPEL:
1000 g julbox: 206 kr/st vid 100 st
Inkl. 1-färgstryck
Kliché tillkommer: 690 kr/färg
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Minipraliner Belgiska praliner

VÅRA PRALINER

ATT TÄNKA PÅ NÄR NI BESTÄLLER PRODUKTER MED TRYCK

STANDARDMOTIV TILL LOCK
Ø220 mm digitaltryckt lock Ø140 mm 

etikett

1.

önskar

LOGO

3.

5.

4.

önskar

2.

STANDARDMOTIV BANDEROLL TILL BURKAR & RÖR
620 x 75 mm 500 g silverburk 

620 x 110 mm 800 g silverburk 
588,6 x 89 mm digitaltryckt burk

420 x 110 mm RörInnehåll: vetemjöl, socker, veg. margarin, veg.olja, veg. fett, vatten, salt, emulgeringsmedel e471 och e475, 
surhetsreglerande medel,  arom, citronsyra, arom, sirap, bakpulver e450 och e500, nejlikor, kanel, ingefära
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VID SCREENTRYCK
Ange PMS-färger
Logotyper levereras i vektorformat

DIGITAL- OCH OFFSET-TRYCK
Ange CMYK-färger
Bilder skall ha en upplösning på min. 250-300 dpi

PRISEXEMPEL:
1000 g julbox: 206 kr/st vid 100 st
Inkl. 1-färgstryck
Kliché tillkommer: 690 kr/färg

Små utsökta chokladbitar i ljus, mörk och vit 
choklad med olika fyllningar. Försvinnande goda!

En fröjd för såväl öga som gom. 8 olika praliner med varierande 
karaktär för att tillgodose alla önskemål. Här finns ljus, mörk och vit 
choklad med smak av mango, karamell, Arabicakaffe och hasselnöt.  
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CHOKLAD I STANDARDASKAR

Färdiga chokladaskar med praliner, tryfflar och chokladbitar är en snabb 
och praktisk julgåva. Ett par modeller kan med fördel kompletteras med en 
personlig hälsning i form av julkort eller dekal. Den mest exklusiva chokladen 
kommer från Bruyerre, där pralinerna är handgjorda. Det finns ett flertal olika 
varianter av chokladaskar avseende smak, storlek, förpackning och pris – det 
gör att det finns en variant som passar alla smaker. 

BRUYERRE 500 G
Bruyerre Chocolatier har traditionsenligt sedan sekelskiftet tillverkat handgjorda vackra praliner med 
omsorg och kärlek. Pralinerna tillverkas av bästa tänkbara råvaror, som smakrik Callebau choklad i 
olika smaker med upp till 72 procents kakao. Detta är belgisk choklad av högsta kvalitet förpackad 
i eleganta bordeauxfärgade askar med lackad yta. Chokladen innehåller inga konserveringsmedel.

PRISEXEMPEL:
Bruyerre 500 g: 285 kr/st
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NYHET!BRUYERRE CARPE DIEM
Lyxiga belgiska praliner i en vacker ask med inspirerande design. 
Flervåningsasken ”Carpe Diem” med sin uppmaning att fånga dagen är 
en fin gåva till kunder eller anställda. Levereras elegant inslagen.

PRISEXEMPEL:
Bruyerre Carpe Diem 180 g: 158 kr/st

BRUYERRE GOURMET 
Handgjorda blandade praliner 
utan konserveringsmedel. 
Mycket elegant bordeauxfärgad ask.

PRISEXEMPEL:
Bruyerre 250 g: 176 kr/st
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BRUYERRE 125 G
En liten och smidig gåva med samma lyxiga innehåll 
som de större askarna från Bruyerre.

PRISEXEMPEL:
Bruyerre 125 g: 98 kr/st

En exklusiv chokladpralin med er logotyp tryckt direkt på chokladen ser elegant 
ut. Askarna finns i färgerna vit, svart och röd. Välj mellan 4 st (64 g), 9 st (144 g) 
alternativt 16 st (256 g) chokladbitar per förpackning. Chokladen finns i tre olika 
färger vit, ljus och mörk. Välj den färg/er som passar ert tryck bäst.

PRISEXEMPEL:
4 st bitar per ask: 63 kr/st vid 288 st askar
Inkl. 2-färgstryck 

9 st bitar per ask: 125 kr/st vid 120 st askar 
Inkl. 2-färgstryck

16 st bitar per ask: 208 kr/st vid 72 st askar 
Inkl. 2-färgstryck

Minimum 1000 st praliner per tryck, 
men fler smaker kan väljas.

SMAKER:                                                                       
Vit - Hasselnötsfyllning  
Ljus - Karamellfyllning 
Mörk - Cappucinofyllning

LOGOPRALINER 

Samma lyxiga innehåll
som Bruyerre 500 g
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ETT HELT KILO ÄKTA HÖGKLASSIG PARMESAN!

 

JULHÄLSNING

Se standard m
otiv på sidan 12

I nära tusen år har italienska ostmästare tillverkat sina världsberömda ostar Parmigiano Reggiano, som vi i 
Sverige kallar ”Parmesan”.

Direkt från Italien kommer den här utsökta 
parmesanosten som vi leverar i en unik 
presentförpackning tillsammans med en 
recepthäfte och en speciell ostkniv.

Lagringstiden är minst 20 månader varför smaken 
och doften är extra framträdande. Parmesanost 
tillverkas av opastoriserad mjölk som får mogna 
mycket långsamt, det gör ostarna väldigt rika 
på såväl proteiner, vitaminer och mineraler. 
Användningsområdena är många: givetvis till 
pasta men även över salladen eller varför inte 
bara bryta av en bit, toppa med lite olivolja och 
njut av den tillsammans med ett gott rödvin. 

I Italien äter man 16 gånger mer parmesanost per 
person än vad vi gör i Sverige! 

Produkten är P.D.O. certifierad. 

Leverans sker fr. v.49

PRISEXEMPEL:
1 kg Parmesan: 299 kr/st
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KONFEKTYR FÖR HELA ÅRET
Håll kontakten med en smakrik budskapsbärare året om. Visa din uppskattning eller gör ditt 
företag eller organisation påmind med hjälp av något som uppskattas av alla. Med hjälp av 
reklamgodis sprids ert budskap lätt på ett positivt sätt. Nedan visas några exempel på populära 
produkter och förpackningar.

Tablettaskar

Tuggummi

Karameller

Chokladbitar
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Vi har ett brett utbud av säsongsgåvor i alla tänkbara storlekar och prisklasser. Från den lilla 
cellofanpåsen till det stora påskägget. På senare år har intresset för gåvor kring Alla hjärtans 
dag stadigt ökat och vi erbjuder idag ett flertal produkter.

SÄSONGSGÅVOR

Påskägg

Påskstrutar

Geléhjärtan

Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel, samt mindre avvikelser av den 
levererade produkten i förhållande till dess avbildning i denna katalog. 27




