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JULGODIS FRÅN TIPE

Likt sill och köttbullar så är även godis ett givet 
inslag till julen. Skall du ge bort något gott till 
kunder eller anställda vill du ju självklart ha högsta 
kvalitet. Därför jobbar vi endast med godis från 
välkända märken som garanterat glädjer den du 
ger din gåva till. 

I vår julkatalog hittar du allt ifrån små 
chokladaskar till större julkorgar. Förutom de 
produkter du hittar i denna katalog kan vi givetvis 
ta fram alla våra standardprodukter i ett passande 
julmotiv. Våra kolor tryckta med ert budskap eller 
logga passar perfekt i receptionen i juletider.

INNEHÅLL

2 Sidförteckning
3  Blandningar
4 Julsäckar
5 Julkorg & jultub
6 Julask & julrör
7 Fönsterpåse och fönstersäck
8 Burkar
9 Trälåda & displaykartong
10 Chokladaskar
11 Chokladaskar
12 Try�elaskar 
13 Pepparkakor 
14 Ferrero & julkula
15 Julkort
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JULGODISKATALOGEN

STANDARDBLANDNING
Julkolor (Gräddkola, Chokladkola, Chokladmintkola 
samt Pepparkakskola), Italienska praliner (10 olika 
smaker), Snickersmix (Snickers, Twix, Bounty & 
Mars).

MÄRKESMIX
Julkolor, Italienska praliner, Snickersmix,
Kexchoklad, Daim, Japp, Marabou mjölkchoklad, Dumle, 
Fazermint, Geisha, Marianne, Plopp, Werthers original, 
Riesen. 

GODISBLANDNINGAR
Samtliga utav våra förpackningar packas med välkända 
varumärken som alla kännetecknas utav ingredienser av 
högsta kvalitet. Vare sig det är inslagen choklad eller 
skumtomtar så använder vi oss av de bästa producenterna.

Dessa tre blandningar är våra standardblandningar men 
givetvis kan vi även skräddarsy innehållet i 
förpackningarna efter era specifika önskemål.

JULESKUM
Kungen bland skumtomtar är givetvis originalet Cloetta 
Juleskum. Dessa kan packas i våra burkar eller påsar. Eller 
varför inte toppa julkorgarna med lite juleskum för en perfekt 
finish? 
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JULSÄCKAR
En ständig storsäljare så här års - julsäcken!

Tillverkad i bomull med tillhörande rött snöre.  
Finns i två storlekar: 0,5 kg samt 1,5 kg. 
Välj säcken med vårt standardmotiv eller tryck
en egen hälsning på. Julkort finns som tillval.

Minsta order:  10 st
Leveranstid:  3 veckor
Vikt:   0,5 kg samt 1,5 kg
Mått:  0,5 kg - 260 x 220 mm
  1,5 kg - 340 x 260 mm
Hållbarhet:   1 år

JÄTTEJUTE
Stor jutesäck med texten God Jul.
Säcken rymmer hela 4 kg valfri blandning 
och knyts ihop med ett rött sidenband.
Julkort finns som tillval och fästs i bandet.

Minsta order:  1 st
Leveranstid:  3 veckor
Vikt:   4 kg
Mått:  300 x 600 mm
Hållbarhet:   1 år

JULGODISKATALOGEN JULGODISKATALOGEN

JULKORGAR
Klassiska julkorgar fyllda till bredden av godsaker.
Här blandar vi inslaget godis av bästa kvalitet så som 
bl.a Fazermint, Dumle, Snickers, Riesen, Daim och 
Italienska praliner. Godiset är inslaget i cellofan med 
röd rosett och är en gåva som garanterat glädjer 
många. Som tillval kan vi toppa korgen med Cloettas 
skumtomtar.

Minsta order:  1 st
Leveranstid:  2 veckor
Vikt:   3 kg samt 5 kg
Mått:  3 kg - 310 x 310 mm
  5 kg - 360 x 360 mm
Hållbarhet:   1 år

JULTUB
En annan favorit är den trevliga jultuben i transparent 
PVC som har ett rött lock samt botten. Locket 
försluts med ett sidenband som går längst med hela 
tuben och fungerar således som handtag. 

Finns i två storlekar: 0,7 kg eller 1,5 kg.
Fylls med standardblandning eller märkesmix.

Från 50 st kan vi trycka upp en juletikett och sätta på 
rören.

Minsta order:  10 st
  (50 st med egen etikett)
Leveranstid:  2 veckor
Vikt:   0,7 kg samt 1,5 kg
Mått:  0,7 kg - 300 mm ø 95 mm
  1,5 kg - 450 mm ø 110 mm 
Hållbarhet:   1 år
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JULASK
Ask i kartong tryckt med ett vackert julmotiv. 
Sätt en etikett på locket och du har en utmärkt 
julgåva att glädja kunder eller anställda med.

Minsta order:  10 st 
  (50 st med egen etikett)
Leveranstid:  3 veckor
Vikt:   1,6 kg
Mått:  150 mm ø 200 mm
Hållbarhet:   1 år

JULGODISKATALOGEN

JULRÖR
En rolig förpackning är dessa rör med ett exklusivt 
julmotiv. Godiset fylls i ett rött innerrör och omsluts 
med den tryckta ytterdelen. Låt oss ta fram en dekal 
att fästa på innerröret för att visa vem avsändaren är.

Minsta order:  10 st
  (50 st med egen etikett)
Leveranstid:  3 veckor
Vikt:   0,7 kg samt 1,5 kg
Mått:  0,7 kg - 270 mm ø 100 mm
  1,5 kg - 400 mm ø 115 mm
Hållbarhet:   1 år
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JULGODISKATALOGEN

FÖNSTERPÅSE
med eget tryck

Gammeldags fönsterpåse i två olika storlekar 
som försluts med etikett. 
Hela etiketten trycks exklusivt med er egen 
design. Givetvis kan vi hjälpa till med våra 
ordinarie julmotiv och tilltrycka er logo.

Minsta order:  50 st
Leveranstid:  3 veckor
Vikt:   3 hg samt 6 hg per st
Mått:  3 hg - 85 x 225 mm
  6 hg - 105 x 260 mm
Hållbarhet:  1 år

FÖNSTERSÄCK
Bomullssäck med ett transparent fönster så att 
innehållet syns ordentligt. Fyll med någon av 
våra goda chokladblandningar och mottagaren 
kommer garanterat att uppskatta denna gåva. 
Låt oss ta fram en etikett med ditt budskap på 
framsidan och på så vis exponerar du din logo 
på bästa sätt. Rymmer 1,5 kg godis. 

Minsta order:  10 st
  (50 st med egen etikett)
Leveranstid:  3 veckor
Vikt:   1,5 kg
Mått:  260 mm ø 120 mm 
Hållbarhet:  1 år
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BURK MED DEKAL 
OCH BANDEROLL
med eget tryck 

Ett snabbt och smidigt alternativ om man vill ta fram 
en burk med sitt eget motiv. Dekalen och banderollen 
digitaltrycks så det finns inga restriktioner i antal färger 
som kan tryckas. Rymmer 1,4 kg godis. 

Minsta order:  50 st
Leveranstid:  3 veckor
Vikt:   1,4 kg
Mått:  135 mm ø 185 mm
Hållbarhet:   1 år

KONSERVBURK
med eget tryck 

Plåtburk med konservöppning.

Vi digitaltrycker en banderoll efter önskemål och 
fäster runt burken. Fylls med valfri blandning. 
En produkt med lång livslängd då många 
återanvänder burken som förvaring.

Minsta order:  50 st
Leveranstid:  3 veckor
Vikt:   3 hg
Mått:  105 mm ø 110 mm
Hållbarhet:   1 år

JULGODISKATALOGEN
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JULGODISKATALOGEN JULGODISKATALOGEN

TRÄLÅDA
Handgjorda trälådor fyllda med blandad choklad 
från välkända varumärken. 
Finns i två storlekar, 1,5 kg samt 2,5 kg.
Lådorna kan med fördel brännmärkas med er logo 
för att ge en personlig touch. Försluts med läderrem.

Minsta order:  10 st
Leveranstid:  3 veckor
Vikt:   1,5 kg samt 2,5 kg
Hållbarhet:   1 år

DISPLAYKARTONG
med eget tryck

Vill du ge bort något trevligt att ställa i 
kundernas fikarum så passar våra displaykartonger 
utmärkt. Med denna kartong kan du få din egen 
design över hela förpackningen. På framsidan viker 
man sedan ut en flik för att behändigt kunna bjuda 
på godiset.

Finns i två storlekar: 1 kg samt 2 kg.

Minsta order:  100 st
Leveranstid:  4 veckor
Vikt:   1 kg  samt 2 kg
Mått:   1 kg - 145 x 95 x 165mm
  2 kg - 145 x 120 x 255 mm 
Hållbarhet:   1 år
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CHOKLADBOX 
med eget tryck

En spännande chokladbox som blir till en skål när 
du öppnar den. Fylls med valfri chokladblandning 
från välkända märken. 
Hela kartongen trycks utfallande i önskad design.

Minsta order:  50 st
Leveranstid:  3 veckor
Vikt:  250 g per st
Mått:   160 x 60 x 70 mm
Hållbarhet:   1 år

JULGODISKATALOGEN

MINICHOKLADASK
med eget tryck

En chokladask i perfekt storlek för utskick 
och liknande. Innehåller 5 st belgiska 
mjölkchokladbitar i passande julformer. 

Självklart får du din egen design på asken.

Minsta order:  50 st
Leveranstid:  3 veckor
Vikt:   40 g per st
Mått:  110 x 110 x 150 mm
Hållbarhet:   1 år
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JULGODISKATALOGEN

77 TRUFFLE COLLECTION
med eget tryck

En chokladask fylld till bredden med utsökta try
ar.
Som namnet antyder innehåller asken 77 st try
ar 
fördelade på 11 olika smaker. Ta del av smaker så som: 
Champagne & hallontry�el, hasselnötstry�el eller salt 
kolatry�el. Med egen design på både lock och botten. 

Går att köpa i standardutförande likt bilden från endast 6 st!

Minsta order:  50 st
Leveranstid:  3 veckor
Vikt:   950 gram
Mått:  375 x 250 x 30 mm  
Hållbarhet:   1 år

PRALINMIX
med eget tryck

Chokladask där du får ditt eget tryck på locket.
Asken är fylld med 400 gram blandade praliner. 
Innehåller 40 st praliner som garanterat gör 
succé som julgåva till era kunder.

Minsta order:  50 st
Leveranstid:  3 veckor
Vikt:   400 gram
Mått:   355 x 180 x 25 mm
Hållbarhet:   1 år
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TRYFFELASK
med eget tryck

För den som är ute efter den bästa chokladen så är 
valet våra utsökta tryfflar tillverkade med 
schweizisk choklad av högsta klass. Askarna finns 
med 2 tryfflar, 4 tryfflar, 8 tryfflar, 12 tryfflar eller 
24 tryfflar. Välj färg på asken, snöret och trycket för 
att designa din egen ask!

Kontakta oss för en tryckmall samt samtliga färgval.

Minsta order:  100 st
Leveranstid: 4 veckor
Hållbarhet: 1 år

TRYFFELKARTONG
med eget tryck

Kartong fylld med 200 gram belgiska try�ar. 
Kartongen trycker vi utfallande vilket betyder att vi 
kan designa den helt efter hur ni önskar. Try�arna 
ligger skyddade i en påse i kartongen för ökad 
hållbarhet och smak.

Minsta order:  50 st
Leveranstid:  3 veckor
Vikt:   200 gram
Mått:  105 x 130 x 70 mm
Hållbarhet:   1 år

PEPPARKAKOR
med eget tryck

Nyåkers klassiska runda pepparkakor i en 
egendesignad 150 g förpackning med fönster. 
Bakade enligt originalrecept från 1952. 

Minsta order:  50 st
Leveranstid:  3 veckor
Vikt:   150 g
Mått:  60 x 135 x 60 mm
Hållbarhet:  1 år

JULGODISKATALOGEN

Kartongen trycks 
med er 

egen design! 

NYHET!
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FERRERO MED 
BANDEROLL
med eget tryck

Ferrero Rochers klassiska praliner av krämig 
mjölkchoklad, hela hasselnötter och ett krispigt 
kex i en ask med 16 st bitar. Asken är transparent 
och omsluts av en banderoll som vi trycker med 
er egen design. 

Minsta order:  50 st
Leveranstid:  3 veckor
Vikt:   200 gram
Hållbarhet:   1 år

JULGODISKATALOGEN

JULKULA
Ge bort något gott att hänga i julgranen!
Julkulan kommer blandade i tre olika färger: röd, 
grön samt blå. Kulan har ett snöre för att den 
lätt ska kunna hängas upp i granen. 
En personlig gåva av det mindre slaget.

Rymmer 250 gram. 

Minsta order:  10 st
Leveranstid: 2 veckor
Vikt:   250 g per st
Mått:  120 mm ø 115 mm
Hållbarhet: 1 år
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JULGODISKATALOGEN

JULKORT
Vi hjälper dig gärna att göra din julgåva mer personlig med
ett julkort att fästa i korgen, julsäcken eller lägga i burken för
att profilera din gåva på bästa sätt. Välj ett utav dessa
färdiga julkort så tilltrycker vi er logo. Ange bara nummer på
det motiv du önskar i din beställning.

Har ni en egen design som ni vill att vi trycker upp går det 
givetvis bra.

Motiv 1 Motiv 2 

Motiv 3 Motiv 4

God Jul
önskar

God Jul
önskar
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