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SÄT T SMAK PÅ DIT T  
FÖRETAG!

SYMBOLER

Alla hjärtans dag är ett ypperligt tillfälle att visa uppskattning
och skapa glädje samtidigt som ni stärker ert varumärke!

Med vårt Alla hjärtans dag-godis skapar ni ett gott intryck 
och sätter smak på ert företag. 

I många år har vi hjälpt företag att skapa goda relationer med
sina kunder och medarbetare. För att skapa denna

goda upplevelse har vi valt ut godis av bästa kvalitet som
förpackas i klassiska och kreativa förpackningar. I vårt

Alla hjärtans dag-sortiment hittar ni goda och vackra gåvor 
som garanterat blir en uppskattad överraskning. Ge bort 

delikat kärlek till de viktigaste ni har! 
Hur smakar ditt företag?

Glad alla hjärtans dag önskar Karamello.

I katalogen finner du olika symboler som guidar dig i dina val. 

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Priser
Samtliga priser i katalogen är angivna i SEK, 

moms 12 % och frakt tillkommer. Vid faktura 

under 500 kr tillkommer en faktureringsavgift 

på 50 kr. 

Vi reserverar oss för eventuella tryck- och 

skrivfel i produktkatalogen.

Leveransvillkor
Karamello Sverige AB ansvarar ej för 

transportskador uppkommna från lager till 

kund. Vi styrs av PostNords leveransgarantier 

gällande utdelning. Vi reserverar oss också för 

kvantitetsavvikelser i leveransen med +/- 10%  

på tryckorder.

Betalningsvillkor
För av Karamello Sverige AB kreditgodkända 

kunder sker betalning mot faktura, 30 

dagar netto. Betalning efter förfallodag 

räntefaktureras. I övrigt sker leverans mot 

förskottsbetalning.

Smidigt brevutskick

Välj mellan Kexchoklad eller 6 olika chokladkakor från 
Fazer – Mjölkchokad, Salty Toffee Crunch, Raspberry 
& Liquorice, Tyrkisk Peber, Dumle eller Geisha.

Adressen sätts direkt på förpackningen och skickas 
med diskreta plomberingar.

Brevbox

Välj mellan våra populära chokladhjärtan  
inslagna i rött folie eller läskande klubbor  
med smak av vattenmelon!

Hemleverans är ett effektivt och personligt sätt 
att skicka något gott till medarbetare, kunder eller 
hemma-jobbare. Alla våra produkter är tillgängliga 
för hemleverans, antingen som brevutskick eller 
med personlig överlämning, men nedan har vi 

samlat ett par storfavoriter! 

BREVBOX

Mjölkchokladhjärtan Art.nr: 8942 215 g 79 kr

Hjärtklubbor Art.nr: 8943 120 g 49 kr

Minsta antal: 25 st. 
Antal/ask: Chokladhjärtan 30 st, Hjärtklubbor 20 st.
Tryck: Vid köp av brevutskick ask ingår tryckt standardmotiv med er 
logotyp i 4-färgstryck (CMYK).  
För helt egen design på förpackningen tillkommer en klichékostnad på 
1000 kr/design.

Pris exkl.  
frakt. Kontakta 
oss för bästa 
leveranssätt!

Vid utskick  
välj till röd, guld- 
eller silverpåse att 
skicka brevasken i!

Du kan  
också designa 
ditt helt egna 
brevutskick!

Röd Guld Silver

BREVUTSKICK

Minsta antal: 25 st.
Tryck: Vid köp av brevutskick ingår tryckt standardmotiv med er 
logotyp i 4-färgstryck (CMYK).  
För helt egen design på förpackningen tillkommer en klichékostnad på 
1000 kr/design.

Fazer Chokladkaka Art.nr: 7057-1 62-70 g 69 kr

Pris inkl. 

hemleverans! 
Ej spårbart.

HEMLEVERANS

Palmoljefritt

Klimatkompenserat 
papper

Pappåse

Strut



5

Så klassiskt det kan bli – röda hjärtan på 
Alla hjärtans dag. Välj mellan hjärtan i geléform 

eller som klubba och sätt din logga eller budskap 
på etiketten för en garanterat uppskattad gåva.

GELÉHJÄRTAN & 
KLUBBOR

Sockrade geléhjärtan Art.nr: 7112 2200 g 139 kr

Stora geléhjärtan Art.nr: 7102 2500 g 159 kr

LÖSVIKT

Vattenmelonsklubba Art.nr: 15305 6 g 0,75 kr/st

Vattenmelonsklubbor 200 st Art.nr: 15305 200x6 g 150 kr/påse

Etikett till klubba Art.nr: 10021388 Ø 30mm 1 kr

KLUBBOR

Minsta antal etiketter: 200 st.
Tryck etiketter: Tryck med er logotyp i 4-färg (CMYK) ingår. 
Klichékostnad tillkommer med 600 kr/design.

Sockrade geléhjärtan ask Art.nr: 44 450 g 55 kr

Etikett till ask Art.nr: 10021387 Ø 95mm 10 kr

ASK RED HEART

Minsta antal etiketter: 50 st.
Tryck etiketter: Tryckt standardmotiv med er logotyp i 4-färg (CMYK) 
ingår. För helt egendesignad etikett tillkommer en klichékostnad på 
1000 kr/design.
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PL ASTBURKAR

BESKRIVANDE TEXT

PRALINER

Våra chokladaskar med utsökta praliner passar perfekt 
till kunder och anställda som man vill visa lite extra 
uppskattning vid Alla hjärtans dag. Dessutom har de 
en generös tryckyta som ger en tydlig avsändare och 

lämnar ett fint och lyxigt avtryck.
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Praliner Art.nr: 61754 400 g 229 kr

Pralinkulor Art.nr: 61762 800 g 209 kr

TRÄLÅDA

Övrigt: Till trälådan ingår ett kort med standardmotiv med er logotyp 
i 4-färgstryck (CMYK). För helt egendesignat kort tillkommer en 
klichékostnad på 600 kr/design.

4-pack Art.nr: 9025 22 g 39 kr

8-pack Art.nr: 9026 44 g 65 kr

16-pack Art.nr: 9027 88 g 95 kr

MINIPRALINER

Minsta antal: 96 st. 
Tryck: Vid köp av minipraliner ingår tryckt standardmotiv med er 
logotyp i 4-färgstryck (CMYK). För helt egendesignad ask tillkommer en 
klichékostnad på 1000 kr/design.

200 g Art.nr: 61755 129 kr

400 g Art.nr: 61756 199 kr

800 g Art.nr: 61758 299 kr

PRALINER DIGITALTRYCK

Minsta antal: 50 st.
Tryck: Endast locket trycks i 4-färgstryck (CMYK). En klichékostnad 
tillkommer på 1000 kr/design. 

350 g Art.nr: 8053 129 kr

700 g Art.nr: 8931 179 kr

1300 g Art.nr: 8910 279 kr

PRALINKULOR DIGITALTRYCK

Minsta antal: 50 st.
Tryck: Endast locket trycks i 4-färgstryck (CMYK). En klichékostnad 
tillkommer på 1000 kr/design. 

FÄRG PÅ LOCK:

Guld SvartSilver Vitt

Praliner

Pralinkulor

Smaker: 
Kakao (röd)

Hasselnöt (guld) 
Caramel (silver)

 

Smaker: 
Hasselnöt (guld) 
Caramel (silver)

En extra 
 lyxig ask med  

två lager!

Nya 
klimatsmarta 

ilägg i papper!

Lyxiga
belgiska
praliner

 

Pralinkulor Art.nr: 9247 18 g 20 kr

PRALINKULOR 2-PACK

Minsta antal: 100 st.  
Tryck: Vid köp av pralinkulor 2-pack ingår tryckt standardmotiv med er 
logotyp i 4-färgstryck (CMYK). För helt egendesignad ask tillkommer en 
klichékostnad på 1000 kr/design.
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PL ASTBURKAR

BESKRIVANDE TEXT

CHOKL ADHJÄRTAN

Våra chokladhjärtan är en riktig favorit kring 
Alla hjärtans dag. Välj bland flera kreativa 

förpackningar med årets alla hjärtans-tema 
eller din helt egna design!



1312

Foliehjärtan mjölkchoklad Art.nr: 10021639 1000 g 160 kr

FOLIEHJÄRTAN

Antal: ca 140 st.

Foliehjärtan mjölkchoklad Art.nr: 10021385 35 g 25 kr

ASK 5-PACK

Minsta antal: 100 st.  
Tryck: Vid köp av ask 5-pack ingår tryckt standardmotiv med er 
logotyp i 4-färgstryck (CMYK). För helt egendesignad ask tillkommer en 
klichékostnad på 1000 kr/design.

Foliehjärtan mjölkchoklad Art.nr: 8992 85 g 39 kr

ASK 12-PACK

Minsta antal: 100 st.  
Tryck: Vid köp av ask 12-pack ingår tryckt standardmotiv med er 
logotyp i 4-färgstryck (CMYK). För helt egendesignad ask tillkommer en 
klichékostnad på 1000 kr/design.

Foliehjärtan etikett Art.nr: 8591 4,95 kr

FOLIEHJÄRTAN MJÖLKCHOKLAD ETIKETT

Minsta antal: 200 st.  
Tryck etiketter: Vid köp av foliehjärtan ingår etikett med er logotyp i 
4-färgstryck (CMYK).

Foliehjärtan mjölkchoklad Art.nr: 61769 1400 g 319 kr

TRÄLÅDA

Övrigt: Till trälådan ingår ett kort med standardmotiv med er logotyp 
i 4-färgstryck (CMYK). För helt egendesignat kort tillkommer en 
klichékostnad på 600 kr/design.

Foliehjärtan mjölkchoklad Art.nr: 7786 150 g 49 kr

Hallon/lakritskulor Art.nr: 7787 150 g 49 kr

PLASTBURK

Minsta antal: 60 st. 
Tryck: Vid köp av plastbutk ingår tryckt standardmotiv med er logotyp 
i 4-färgstryck (CMYK). För helt egendesignad etikett tillkommer en 
klichékostnad på 1000 kr/design.

Mjölkchokladhjärtan

Hallon/lakritskulor

Kort Art.nr: 61717 148x105 mm 15 kr

ALLA HJÄRTANS DAG-HÄLSNING

Vid köp av Alla Hjärtans Dag-hälsning ingår tryckt standardmotiv med 
er logotyp i 4-färgstryck (CMYK). För helt egendesignat kort tillkommer 
en klichékostnad på 600 kr/design.
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En enklare alla hjärtans-gåva kan bli minst lika 
uppskattad! En klassisk strut eller pappåse, 
med eller utan fönster, fylld med någon av 
dessa godbitar gör vem som helst lycklig!

STRUTAR OCH PÅSAR

Sockrade geléhjärtan Art.nr: 10021630 80 g 39 kr

Mixade pralinkulor Art.nr: 9039 80 g 39 kr

Hallon/lakritskulor Art.nr: 9040 80 g 39 kr

Mjölkchokladhjärtan Art.nr: 10021384 105 g 49 kr

Belgiska praliner Art.nr: 9036 80 g 49 kr

Minipraliner Art.nr: 9037 80 g 59 kr

STRUT

Minsta antal: 60 st.
Tryck: Vid köp av strut ingår tryckt standardmotiv med er logotyp 
i 4-färgstryck (CMYK). För helt egendesignad strut tillkommer en 
klichékostnad på 1000 kr/design.

Praliner

Mjölkchokladhjärtan

Pralinkulor

Sockrade geléhjärtanStora geléhjärtan

Minipraliner

Hallon/lakritskulor

Stora geléhjärtan Art.nr: 8911 180 g 39 kr

Sockrade geléhjärtan Art.nr: 10021628 180 g 39 kr

Mjölkchokladhjärtan Art.nr: 10021629 120 g 39 kr

Mixade pralinkulor Art.nr: 8676 100 g 39 kr

PAPPÅSE

Minsta antal: 50 st. 
Tryck: Tryckt standardmotiv med er logotyp i 4-färg (CMYK) ingår. För 
helt egendesignad etikett tillkommer en klichékostnad på 1000 kr/design.
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PL ASTBURKAR

BESKRIVANDE TEXT

ASKAR

Prova våra askar som är fyllda med otroliga tryfflar, 
krispiga chokladchips eller choklad från Whitaker.  

Med din logga på asken tillsammans med en  
alla hjärtans-hälsning blir det en garanterad 

uppskattad gåva.
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Mint Collection

Dark & Milk Collection

Coffee Collection

Peppermint Cremes

Crispy Choc Art.nr: 61771 125 g 49 kr

CRISPY CHOC

Minsta antal: 96 st. 
Tryck: Vid köp av Crispy Choc ingår tryckt standardmotiv med er 
logotyp i 4-färgstryck (CMYK). För helt egen design på förpackningen  
tillkommer en klichékostnad på 1000 kr/design.

Chokladpraliner Art.nr: 9228 200 g 249 kr

SV. MICHELSEN PLÅTASK

Chokladprovningskit Art.nr: 9011 95 kr

EGEN CHOKLADPROVNING

Minsta antal: 48 st. 
Tryck: Vid köp av chokladprovningskit ingår tryckt standardmotiv eller 
standard Alla hjärtans dag-motiv med er logotyp i 4-färgstryck (CMYK). 
För helt egen design på förpackningen tillkommer en klichékostnad på 
1000 kr/design.

Mint Collection Art.nr: 8519 170 g 99 kr

Coffee Collection Art.nr: 8520 170 g 99 kr

Dark & Milk Collection Art.nr: 8522 170 g 99 kr

Peppermint Cremes Art.nr: 8523 200 g 99 kr

WHITAKERS CHOKLADASKAR

Minsta antal: 48 st. 
Tryck etiketter: Vid köp av chokladask ingår tryckt standardmotiv med 
er logotyp i 4-färgstryck (CMYK). För helt egendesignad chokladask 
tillkommer en klichékostnad på 1000 kr/design.

Kakaotryfflar Art.nr: 8526 40 g 35 kr

Kakaotryfflar Art.nr: 8518 150 g 49 kr

Choc & Plus Vit choklad Art.nr: 9055 107 g 49 kr

Choc & Plus Mjölkchoklad Art.nr: 9056 107 g 49 kr

KONFEKTASK

Minsta antal: 48 st. 
Tryck etiketter: Vid köp av konfektask ingår tryckt standardmotiv med 
er logotyp i 4-färgstryck (CMYK). För helt egendesignad ask tillkommer 
en klichékostnad på 1000 kr/design.

Inslaget godis Art.nr: 9092 2200 g 399 kr

Mixade pralinkulor Art.nr: 9091 2200 g 369 kr

LYXBOX

Minsta antal: 50 st. 
Tryck: Kort med standardmotiv, fäst på insidan av locket (152x152 mm) 
och egen logotyp i 4-färgstryck (CMYK) ingår. För helt egen design på 
kortet tillkommer en klichékostnad på 600 kr/design.

Choc & Plus Vit choklad Choc & Plus Mjölkchoklad Kakaotryfflar

Inslaget godis Pralinkulor

Smaker: 
Kakao (röd)

Hasselnöt (guld) 
Caramel (silver)

 

Egen chokladprovning

Styr upp en alldeles egen chokladprovning!
I kittet finns nio chokladbitar av olika slag 
tillsammans med provningstips.

NYHET!



Karamello Sverige AB 
Roxtorpsgatan 18, 582 73 Linköping 

+46 (0)13 24 43 90, info@karamello.com 
www.karamello.com


