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SYMBOLER

Kan skickas som brevutskick med 
Postnord 

Klimatkompenserat papper

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR
Samtliga priser i katalogen är angivna i SEK, moms 12 % samt frakt tillkommer. Tipe Produkter AB ansvarar ej för transportskador förekomna från lager 
till kund. Vi reserverar oss för kvantitetsavvikelser i leveransen med +/- 10 %. Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel i katalogen. 



ALLA 
HJÄRTANS DAG 

14/2
Visa din kärlek till kunder och anställda med 

någon utav våra Alla hjärtans dag gåvor! 

Ge bort en cellofanpåse med sockrade 
geléhjärtan eller skicka hem en brevlådeask till 

någon som behöver extra omtanke. 

Kom ihåg att sista beställningsdatum är 6/2.



Cellofanpåse med geléhjärtan 
Innehåller 10 st sockrade geléhjärtan.
Inklusive tryckt etikett med er logga.
Minsta order 25 st. 

Cellofanpåse med chokladhjärtan
Innehåller 10 st mjölkchokladhjärtan i röd folie.
Inklusive tryckt etikett med er logga.
Minsta order 25 st. 

Art. 5010

Antal (st) Pris/st   

25 st +    37:-

Art. 5011

Antal (st) Pris/st   

25 st +    45:-



Mjölkchokladhjärtan i nät
Säljs i nät om ca 14 st hjärtan i röd folie. 
Minsta order 45 st. 

Hamlet chokladask
Röd pralinask med guldmönster. Innehåller 10 st 
klassiska praliner i varierande smaker och fyllningar.
Finns möjlighet att trycka etikett till. Minsta order 16 st. 

79 kr / st

Art. 5013

Antal (st) Pris/st   125 g

16 st +    100:-

Art. 5012

Antal (st) Pris/st   100 g

45 st +    34:-

Möjlighet 
att tilltrycka 

etikett med er 
logo!



Try�elask 4-pack
Kärleksfullt utvalda handgjorda try�ar. 
Minsta order 100 st med standardmotiv och logo 
eller med egen design. 

Hamlet chokladask i sammet
Lyxig chokladask i sammet fylld med 250 gram belgiska praliner.
Finns möjlighet att trycka kort till. Minsta order 8 st. 

Art. 5015

Antal (st) Pris/st   250 g

8 st +    249:-

Art. 864

Antal (st) Pris/st   70 g

100 st     112:-



Fazer chokladkaka i konvolut 
Chokladkaka från Fazer i tryckt konvolut med ett hjärtligt budskap. 
Finns i smakerna Mjölkchoklad, Dumle, Salt to� ee, Hallonlakrits 
samt Geisha. Kostnad för utskick tillkommer. 

Brevlådeaskar med geléhjärtan
M E D  E G E T  T R Y C K

Välj mellan en helt egen design eller vårt standardmotiv och lägg till 
er logo. Finns möjlighet att trycka kort till. Kostnad för utskick 
tillkommer. 

Art. 5018

Antal (st) Pris/st   170 g

100 st    99:-

Kontakta oss för kostnader för utskick.

Art. 5016

Antal (st) Pris/st   62-70 g

100 st    58:-

Kontakta oss för kostnader för utskick.






