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JULGODIS FRÅN TIPE
Årets godaste julklappar hittar du hos oss.

Vi har julgåvorna till kunder, medarbetare eller anställda. 
I årets julkatalog hittar du stora som små gåvor som garanterat 

kommer att sprida glädje under julen. Allt ifrån pepparkakor 
och chokladaskar till julkorgar och säckar. 

God jul och gott nytt år! 



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. 
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STANDARDMIX
Julkolor (Gräddkola, Chokladkola, Chokladmintkola samt 

Pepparkakskola), Italienska praliner 
(flera olika smaker), Snickers, Twix, Bounty & Mars.

MÄRKESMIX
Julkolor, Italienska praliner, Snickers, Bounty,

Kexchoklad, Daim, Japp, Marabou mjölkchoklad, Dumle, Fazermint, 
Geisha, Marianne, Plopp, Werthers original, Riesen m.fl. 

SKUMTOMTAR
Kungen bland skumtomtar är givetvis originalet Cloetta 

Juleskum. Dessa kan packas i våra burkar. Eller varför inte toppa 
julkorgarna med några skumtomtar som pricken över i:et? 

Vi packar våra julgåvor med välkända varumärken som alla 
kännetecknas utav ingredienser av högsta kvalitet från 

de bästa producenterna.

Dessa tre blandningar är våra standardblandningar men 
givetvis kan vi även skräddarsy innehållet i 

förpackningarna efter era specifika önskemål.

BLANDNINGAR
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Art. 7233-7234

JULSÄCKAR
En ständig storsäljare så här års - julsäcken! 
Tillverkad i bomull med tillhörande rött snöre. 
Finns i två storlekar: 500 g samt 1,5 kg. 
Välj säcken med vårt standardmotiv eller tryck
en egen hälsning på. Julkort finns som tillval.
 
Minsta order:  10 st
Leveranstid:  ca 2 veckor
Vikt:   500 g samt 1,5 kg
Mått:  500 g - 260 x 220 mm
  1,5 kg - 340 x 260 mm
Hållbarhet:  ca 1 år

Produkt   Standardmix Märkesmix
Art. 7237 
Jättejute 4 kg 660 kr  767 kr 

TILLGÄNGLIGT
INNEHÅLL: 

STANDARDMIX   MÄRKESMIX               

Julkort finns som tillval. Minsta antal 10 st. 
Julkort  20 kr/st

 

Art. 7237 

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

Minsta order:  1 st
Leveranstid:  ca 2 veckor
Vikt:   4 kg
Mått:  300 x 600 mm
Hållbarhet:   ca 1 år

God jul &Go� ny� år
önskar

God jul &Go� ny� år
önskar

JULSÄCKAR

1,5 kg

500 g

Julkort finns som tillval. Minsta antal 10 st. 
Julkort  20 kr/st

 

Produkt   Standardmix Märkesmix
Art. 7233
Julsäck 500 g 115 kr  132 kr  
Art. 7234
Julsäck 1,5 kg  282 kr  326 kr
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TILLGÄNGLIGT
INNEHÅLL: 

STANDARDMIX                               MÄRKESMIX                                   

FÖNSTERSÄCKAR/PÅSAR

Art. 7238-7239

FÖNSTERPÅSAR
med eget tryck

Gammaldags fönsterpåse i två olika storlekar som 
försluts med etikett. Finns i svart eller natur. 
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:  ca 2 veckor från godkänt korrektur
Vikt:   300 g samt 600 g 
Mått:  300 g - 85 x 225 mm
  600 g - 105 x 260 mm
Hållbarhet:  ca 1 år

Art. 7236

FÖNSTERSÄCKAR
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 exponera din logo på 
bästa sätt. Rymmer 1,5 kg godis. 

Minsta order:  10 st
  (50 st med egen etikett)
Leveranstid:  ca 2 veckor
Vikt:   1,5 kg
Mått:  260 mm ø 120 mm 
Hållbarhet:  ca 1 år

Produkt   Standardmix Märkesmix
Art. 7238
300 g  92 kr  99 kr
Art. 7239
600 g  152 kr  165 kr 

Produkt   Standardmix Märkesmix
Fönstersäck 1,5 kg 282 kr  326 kr

Etikett finns som tillval. Minsta antal 50 st. 
Etikett  20 kr/st

 

600 g

300 g
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Art. 7256-7257 

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:  ca 2 veckor
Vikt:   3 kg samt 5 kg
Mått:  3 kg - 310 x 310 mm
  5 kg - 360 x 360 mm
Hållbarhet:   ca 1 år

NYHET!

MÄRKESMIX 
              

Produkt   Art. 7256 Art. 7257
  3 kg 5 kg
Julkorg  583 kr 833 kr

Skumtomtetopping 33 kr 

Julkort finns som tillval. Minsta antal 10 st. 
Julkort  20 kr/st

 

God jul &Go� ny� år
önskar

God jul &Go� ny� år
önskar

5 kg 3 kg

JULKORGAR

TILLVAL:

SKUMTOMTAR 
              

God jul &Go� ny� årönskar

God jul &Go� ny� årönskar

TILLGÄNGLIGT
INNEHÅLL: 



TILLGÄNGLIGT
INNEHÅLL: 

Art. 7244

BURKAR 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:  ca 2 veckor från godkänt korrektur
Vikt:   Se nedan 
Hållbarhet:  ca 1 år
Tryckyta:  Banderoll: 600 mm x 115 mm
  Dekal: 156 mm i diameter

Skumtomtar Standardmix Märkesmix 
900 g  1,4 kg  1,4 kg  
314 kr  364 kr   414 kr

    SKUMTOMTAR STANDARDMIX                               MÄRKESMIX                                 
              

Art. 7245

KONSERVBURKAR
med eget tryck

Plåtburk med konservöppning.
Vi digitaltrycker en banderoll efter önskemål och fäster 
runt burken. Fylls med standardmix, märkesmix eller 
skumtomtar. 

Minsta order:  50 st
Leveranstid:  ca 2 veckor från godkänt korrektur
Vikt:   Se nedan
Hållbarhet:  ca 1 år
Tryckyta:  345 mm x 100 mm

Skumtomtar Standardmix Märkesmix  
200 g  300 g  300 g
87 kr  102 kr  115 kr

BURKAR

8
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TILLGÄNGLIGT
INNEHÅLL: 

STANDARDMIX                                 MÄRKESMIX                                   

PAPPSKÅLAR

Art. 7276-7277

PAPPSKÅLAR
med eget tryck

En rolig förpackning som funkar både som 
gåvoförpackning och skål. Ta av locket så har 
du en skål perfekt för fikabordet. 
Asken digitaltrycks och kan tryckas både på in- och 
utsida. Rymmer 350 gram choklad.  

Minsta order:  100 st
Leveranstid:  ca 3 veckor från godkänt korrektur
Vikt:   350 g
Mått:  105 mm x 105 mm x 95 mm 
Hållbarhet:  ca 1 år

Produkt   Standardmix Märkesmix
Pappskål Art. 7276
Tryck utsida + lock
100 st  122 kr   137 kr
250 st  104 kr   115 kr
500 st  95 kr   109 kr

Pappskål Art. 7277 
Tryck utsida, insida + lock
100 st  125 kr  140 kr
250 st  107 kr   119 kr
500 st  99 kr   112 kr
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Art. 7250-7251

TRÄLÅDOR
Handgjorda trälådor fyllda med blandad choklad från 
välkända varumärken. Finns i två storlekar. Lådorna kan 
med fördel brännmärkas med er logo för att ge en personlig 
touch. Försluts med läderrem. Allt godis ligger förpackat i en 
cellofanpåse.

Minsta order: 1 st
  (10 st med brännmärkning)
Leveranstid:  ca 3 veckor från godkänt korrektur
Vikt:  1,5 kg samt 2,5 kg
Hållbarhet:  ca 1 år

Julkort eller brännmärkning finns som tillval. 
Julkort (Minsta antal 10 st)  20 kr/st
Startkostnad brännmärkning  585 kr
Brännmärkning (Minsta antal 10 st)  7 kr/st

Produkt   Standardmix Märkesmix
Art. 7250
1,5 kg  309 kr  376 kr
Art. 7251
2,5 kg  476 kr  576 kr

Skumtomtetopping 33 kr God jul &Go� ny� år
önskar

God jul &Go� ny� år
önskar

1,5 kg

2,5 kg

TILLGÄNGLIGT
INNEHÅLL: 

STANDARDMIX    MÄRKESMIX               

TRÄLÅDOR



12



13

Art. 7347 

PEPPARKAKOR
i flowpack med eget tryck

Nyåkers klassiska runda pepparkakor i flowpack om 2 st.
Bakade enligt originalrecept från 1952. En trevlig produkt till 
adventsfikat eller varför inte Luciafirandet?  

Minsta order:  300 st
Leveranstid:  ca 3 veckor från godkänt korrektur
Vikt:   14 g
Mått:  100 x 65 mm
Hållbarhet:  ca 6-8 månader

FLOWPACK

Art. 7269

STORA SKUMTOMTAR
i flowpack med eget tryck

Allas våra favoriter till julen - skumtomtar. Dessa stora 
skumtomtar styckförpackas i en flowpack vilket ger en stor 
tryckyta för både logo och god jul-hälsning. 

Minsta order:  300 st
Leveranstid:  ca 3 veckor från godkänt korrektur
Vikt:   25 g
Mått:  125 x 50 mm
Hållbarhet:  ca 6 månader
 

PEPPARKAKOR 

TILLGÄNGLIGT
INNEHÅLL: 

Antal  1-färg 2-färg 3-färg
300 st  10,40 kr 12,70 kr 15,40 kr  
500 st  7,70 kr 9 kr 10,70 kr
1 000 st  5,40 kr 6 kr 7 kr
2 000 st  4,40 kr 4,70 kr 5 kr  

Allt tryck ingår i priset.
 

Antal  1-färg 2-färg 3-färg
300 st  11,50 kr 13,70 kr 16,40 kr  
500 st  8,70 kr 9,70 kr 11,70 kr
1 000 st  6,40 kr 7 kr 8 kr
2 000 st  5,40 kr 5,70 kr 6 kr  

Allt tryck ingår i priset.
 

STORA SKUMTOMTAR
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Art. 7346 

PEPPARKAKOR
i kartong med eget tryck

Nyåkers klassiska runda pepparkakor i en kartong med fönster 
som digitaltrycks i er egen design. Bakade enligt originalrecept 
från 1952. Perfekt att ställa på fikabordet. 

Minsta order:  50 st
Leveranstid:  ca 3 veckor från godkänt korrektur
Vikt:   150 g
Mått:  60 x 135 x 60 mm
Hållbarhet:  ca 6-8 månader
 

PEPPARKAKOR

PEPPARKAKOR 

TILLGÄNGLIGT
INNEHÅLL: 

Antal  Pris per st
50 st  75 kr 
100 st  58 kr
250 st  50 kr 
500 st  45 kr 
Allt tryck ingår i priset.
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Art. 7348-7349

JULTUBER
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: 700 g eller 1,5 kg.

Minsta order:  10 st
  (50 st med egen dekal)
Leveranstid:  ca 2 veckor
Vikt:   700 g samt 1,5 kg
Mått:  700 g - 300 mm ø 95 mm
  1,5 kg - 450 mm ø 110 mm 
Hållbarhet:   ca 1 år

Dekal finns som tillval. Minsta antal 50 st. 
Dekal  20 kr/st

Produkt   Standardmix Märkesmix
Art. 7348
700 g  142 kr  175 kr
Art. 7349
1,5 kg  259 kr  309 kr 

1,5 kg 700 g

TILLGÄNGLIGT
INNEHÅLL: 

STANDARDMIX    MÄRKESMIX               

JULTUBER



Art. 7230

JULASKAR
Ask i kartong tryckt med ett vackert julmotiv. Sätt en dekal 
på locket och du har en utmärkt julgåva att glädja kunder 
eller anställda med.

Minsta order:  10 st 
  (50 st med egen dekal)
Leveranstid:  ca 2 veckor
Vikt:   1,6 kg
Mått:  150 mm ø 200 mm
Hållbarhet:   ca 1 år

Art. 7231-7232

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 dekal)
Leveranstid:  ca 2 veckor
Vikt:   700 g samt 1,5 kg
Mått:  700 g - 270 mm ø 100 mm
  1,5 kg - 400 mm ø 115 mm
Hållbarhet:   ca 1 år

Produkt   Standardmix Märkesmix
Art. 7231
700 g  159 kr  175 kr
Art. 7232
1,5 kg  292 kr  332 kr 

Produkt   Standardmix Märkesmix
Julask 1,6 g 309 kr  349 kr

Dekal finns som tillval. Minsta antal 50 st. 
Dekal  20 kr/st

 

TILLGÄNGLIGT
INNEHÅLL: 

STANDARDMIX    MÄRKESMIX               

JULASKAR/RÖR

Dekal finns som tillval. Minsta antal 50 st. 
Dekal  20 kr/st

 

700 g
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Art. 7254

PRALINMIX
med eget tryck

Den utmärkta produkten att sätta i kundens fikarum och 
visa upp sitt budskap är chokladasken vi kallar pralinmix. 
Innehåller 400 gram blandade chokladpraliner.

Minsta order:  50 st
Leveranstid:  ca 3 veckor från godkänt korrektur
Vikt:   400 gram 
Hållbarhet:  ca 1 år
Tryckyta:  355 x 177 mm 

Art. 7267

77 TRUFFLE COLLECTION
med eget tryck

En chokladask fylld till bredden med utsökta tryar.
Som namnet antyder innehåller asken 77 st tryar fördelade på 
11 olika smaker. Ta del av smaker så som: Champagne & 
hallontry�el, mjölkchokladtry�el eller salt kolatry�el. Välj vår 
standardask eller låt oss ta fram en ask med er alldeles egna 
design. 

Minsta order:  50 st
  (6 st med originaldesign)
Leveranstid:  ca 4 veckor från godkänt korrektur
Vikt:  950 gram 
Hållbarhet:  ca 10 månader
Tryckyta:  370 x 250 mm 

Antal    Pris per st
50 st    600 kr 
100 st    518 kr
250 st    493 kr   
Allt tryck ingår i priset.

För askar med enbart originaldesign 459 kr  

Antal  Pris per st
50 st  199 kr 
100 st  192 kr
250 st  182 kr   
Allt tryck ingår i priset.
 

CHOKLADASKAR
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24-pack

Art. 7281-7285

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

Antal  Pris per st
  2-pack 4-pack 8-pack 12-pack  24-pack
100 st  58 kr 99 kr 149 kr 175 kr 309 kr
250 st  48 kr 89 kr 137 kr 165 kr 299 kr
500 st  45 kr 84 kr 132 kr 160 kr 292 kr
Allt tryck ingår i priset.  

Minsta order:  100 st
Leveranstid:  ca 4 veckor från godkänt korrektur  
Hållbarhet:  ca 10 månader
Tryckteknik: Folietryck

Kontakta oss för en mall med samtliga färgval.

2-pack

12-pack

4-pack

CHOKLADASKAR
TRYFFELASKAR

URVAL AV
SMAKER: 

Champagne 
& hallontry�el

Mjölkchoklad-
try�el

Salt 
kolatry�el

Mörk 
chokladtry�el

Champagne-
try�el



Tipe Produkter AB
Linjalvägen 10 B, 187 66 Täby

+46 (0)8 795 80 11, info@tipeprodukter.se
www.tipeprodukter.se


