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JULGODIS FRÅN TIPE
I år är inget vanligt år och vi har alla behövt anpassa oss
till en ny vardag. Vi träffar inte längre våra kollegor eller
kunder lika mycket och många jobbar heltid hemifrån.
Det gör att behovet av personalvård samt kundrelationer
nu är viktigare än någonsin. En hälsning i form av en
chokladask eller en godiskorg är mer värd i år än den
någonsin har varit.
Det vill vi på Tipe ta fasta på och vi har därför anpassat
vårt utbud samt möjliggjort för att kunna göra utskick
direkt till era kunder och anställda.
Både stort som smått kan vi skicka direkt till de adresser
ni önskar, antingen till DHL Service Point för större gods
eller direkt hem i brevlådan med Postnord.
Vi vill med andra ord ge er en service som kan bidra till
glädje i en tid då detta behövs som mest.
Ta hand om er och God Jul och Gott Nytt År!

Håll utkik efter denna symbol
för produkter som kan skickas i
brevlådan!
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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.

GODISBLANDNINGAR

GODISBLANDNINGAR
Vi packar våra julgåvor med välkända varumärken som alla
kännetecknas utav ingredienser av högsta kvalitet från de
bästa producenterna.

STANDARDMIX

MÄRKESMIX

SKUMTOMTAR

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

Julkolor, Italienska praliner samt
chokladblandning från Mars, Marabou,
Fazer m fl. Utsökt choklad från välkända
varumärken.

Kungen bland skumtomar är
självklart originalet Cloetta Juleskum.
Dessa kan fyllas i våra burkar
alternativt som topping till korgarna.

JULMOTIV
Välj mellan våra två olika julmotiv och lägg till er logga eller
designa era produkter med helt egen design.

MOTIV 2

MOTIV 1
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JULSÄCKAR
TILLGÄNGLIGT
INNEHÅLL:

STANDARDMIX

MÄRKESMIX

Art. 7233-7234

Art. 7237

En ständig storsäljare är våra julsäckar som finns i två
olika storlekar, 500 g samt 1,5 kg. Välj säcken med vårt
standardmotiv eller tryck en egen hälsning på.
Julkort finns som tillval.

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.

JULSÄCKAR

JÄTTEJUTE

Minsta order:
Leveranstid:
Vikt:
Hållbarhet:

10 st
ca 2 veckor
500 g samt 1,5 kg
ca 1 år

Produkt
Art. 7233
Julsäck 500 g
Art. 7234
Julsäck 1,5 kg

Standardmix

Märkesmix

115 kr

132 kr

282 kr

326 kr

Minsta order:
Leveranstid:
Vikt:
Hållbarhet:

1 st
ca 2 veckor
4 kg
ca 1 år

Produkt
Art. 7237
Jättejute 4 kg

Standardmix

Märkesmix

660 kr

767 kr

Julkort finns som tillval. Minsta antal 10 st.
Art. 7255 Julkort
20 kr / st

Julkort finns som tillval. Minsta antal 10 st.
Art. 7255 Julkort
20 kr / st
För eget tryck på säcken, begär offert.
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FÖNSTERSÄCKAR/PÅSAR
TILLGÄNGLIGT
INNEHÅLL:

STANDARDMIX

Art. 7236

Art. 7238-7239

FÖNSTERSÄCKAR

FÖNSTERPÅSAR

Bomullsäck med ett transparent fönster. Fylls med någon av
våra goda chokladblandningar. Som tillval kan vi trycka en
etikett med er egen logo för att på så vis exponera ert
varumärke på bästa sätt. Säcken rymmer 1,5 kg choklad.
Minsta order:
Leveranstid:
Vikt:
Hållbarhet:

10 st
(50 st med egen etikett)
ca 2 veckor
1,5 kg
ca 1 år

Produkt
Fönstersäck 1,5 kg

Standardmix
282 kr

Etikett finns som tillval. Minsta antal 50 st.
Art. 1031 Etikett
30 kr / st

med eget tryck

Gammaldags naturfärgad fönsterpåse i två olika storlekar som
försluts med etikett. Hela etiketten trycks exklusivt med er
egen design. Givetvis kan vi hjälpa till med ordinare julmotiv
och tilltrycka er logo.
Minsta order:
Leveranstid:
Vikt:
Hållbarhet:

Märkesmix
326 kr

Produkt
Standardmix
Art. 7238 300 g
Art. 7239 600 g
Märkesmix
Art. 7238 300 g
Art. 7239 600 g

50 st
ca 2 veckor från godkänt korrektur
300 g samt 600 g
ca 1 år
50 st

100 st

250 st

500 st

100 kr
149 kr

82 kr
125 kr

70 kr
117 kr

62 kr
112 kr

109 kr
165 kr

90 kr
142 kr

78 kr
134 kr

70 kr
129 kr

Allt tryck ingår i priset.
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MÄRKESMIX
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JULKORGAR

3 kg

5 kg

Art. 7256-7257

TILLGÄNGLIGT
INNEHÅLL:

JULKORGAR
Klassiska julkorgar fyllda till bredden av underbar choklad.
I korgen finns inslagen choklad av bästa kvalitet så som bl a
Fazermint, Dumle, Riesen, Geisha och utsökta Italienska
praliner. Chokladen är inslagen i cellofan med röd rosett och
passar utmärkt som gåva till flera. Som tillval kan vi toppa
korgen med Cloettas goda skumtomtar.
Minsta order:
Leveranstid:
Vikt:
Hållbarhet:

MÄRKESMIX

TILLVAL:

SKUMTOMTAR

1 st
ca 2 veckor
3 kg samt 5 kg
ca 1 år

Produkt
Julkorg
Skumtomtetopping:

Art. 7256
3 kg
583 kr
33 kr

Art. 7257
5 kg
833 kr

Julkort finns som tillval. Minsta antal 10 st.
Art. 7255 Julkort
20 kr / st

JULGODISKATALOGEN
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TRÄLÅDOR

2,5 kg

1,5 kg

Art. 7250-7251

TRÄLÅDOR

TILLGÄNGLIGT
INNEHÅLL:

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. Julkort eller brännmärkning finns som tillval.
Minsta order:
Leveranstid:
Vikt:
Hållbarhet:

1 st
(10 st med brännmärkning)
ca 3 veckor från godkänt korrektur
1,5 kg samt 2,5 kg
ca 1 år

Produkt
Art. 7250
Liten
Art. 7251
Stor

Standardmix
1,5 kg
309 kr
2,5 kg
476 kr

Skumtomtetopping:

STANDARDMIX

Märkesmix
1,5 kg
376 kr
2,5 kg
576 kr
33 kr

Art. 7279 Startkostnad brännmärkning
585 kr
Art. 7280 Brännmärkning (minsta antal 10 st) 7 kr / st
Art. 7255 Julkort (minsta antal 10 st)
20 kr / st
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MÄRKESMIX

JULTUBER/SMÄLLKARAMELLER

TILLGÄNGLIGT
INNEHÅLL:

NYHET!
STANDARDMIX

1,5 kg

700 g

Art. 7348-7349

Art. 7252

JULTUBER

SMÄLLKARAMELLER

En annan favorit är den trevliga jultuben i transparent
PVC med 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:
Leveranstid:
Vikt:
Hållbarhet:

Produkt
Art. 7348
700 g
Art. 7249
1,5 kg

MÄRKESMIX

10 st
(50 st med etikett)
ca 2 veckor från godkänt korrektur
700 g samt 1,5 kg
ca 1 år

Standardmix

Märkesmix

142 kr

175 kr

259 kr

309 kr

Etikett finns som tillval. Minsta antal 50 st.
Art. 1031 Etikett
30 kr / st

med eget tryck

Nu kan du överraska kunder och kollegor med en alldeles egen
smällkaramell. Välj mellan vår standarddesign som vi tilltrycker
med en logga eller göra din alldeles egen design. En ny och
annorlunda förpackning som kan fyllas med någon av våra goda
chokladblandningar.
Minsta order:
Leveranstid:
Vikt:
Hållbarhet:

Produkt
Art. 7252
100 st
250 st
500 st

100 st
ca 2 veckor från godkänt korrektur
250 gram
ca 1 år

Standardmix
250 g
78 kr
70 kr
62 kr

Märkesmix
250 g
85 kr
77 kr
68 kr

Allt tryck ingår i priset.
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BREVLÅDEASKAR

Den perfekta julgåvan till
kunder & anställda som
jobbar hemifrån!

NYHET!

Art. 7150

BREVLÅDEASKAR
med eget tryck

En digitaltryckt ask med standardmotiv (enligt bild ovan) eller egen design som är perfekt att skicka rakt ner i brevlådan.
Finns med flera olika spännande innehåll.
Minsta order:
Leveranstid:
Vikt:
Mått:
Hållbarhet:

10

20 st med standardmotiv
(100 st egen design)
ca 3 veckor från godkänt korrektur
Se nästa sida
170 x 95 x 30 mm
ca 1 år

JULGODISKATALOGEN

BREVLÅDEASKAR

TILLGÄNGLIGT
INNEHÅLL:

MÄRKESMIX
170 gram inslagen choklad
från bl a Fazer & Marabou.

VARM CHOKLAD
2 st portionsförpackade Oboy
samt en påse med
minimarshmallows.

CLOETTA
SKUMTOMTAR
80 gram juleskum från
Cloetta.

PEPPARKAKSHUS-KIT
1 st tub med kristyr samt en
påse med geléhallon och
chokladlinser.

Egen design
Märkesmix
Varm choklad
Cloetta skumtomtar
Pepparkakshus-kit

100 st
99 kr
92 kr
87 kr
149 kr

250 st
65 kr
62 kr
57 kr
117 kr

500 st
53 kr
52 kr
47 kr
107 kr

Standardmotiv - Motiv 2 (se bild)
Märkesmix
Varm choklad
Cloetta skumtomtar
Pepparkakshus-kit

Från 20 st
99 kr
92 kr
87 kr
149 kr

Allt tryck ingår i priset.

Allt tryck ingår i priset.

Kontakta oss för kostnader för utskick.

Kontakta oss för kostnader för utskick.

Julkort finns som tillval. Minsta antal 10 st.
Art. 7255 Julkort
20 kr / st

Julkort finns som tillval. Minsta antal 10 st.
Art. 7255 Julkort
20 kr / st
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BURKAR

TILLGÄNGLIGT
INNEHÅLL:

STANDARDMIX

SKUMTOMTAR

MÄRKESMIX

Art. 7244

BURKAR MED
BANDEROLL & DEKAL
med eget tryck

KONSERVBURKAR
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 stora tryckmöjligheter.

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

Minsta order:
Leveranstid:
Vikt:
Hållbarhet:
Tryckyta:

Minsta order:
Leveranstid:
Vikt:
Hållbarhet:
Tryckyta:

50 st
ca 2 veckor från godkänt korrektur
se nedan
ca 1 år
Banderoll: 600 mm x 73 mm
Dekal: 156 mm i diameter

Innehåll
Skumtomtar (550 g)
Standardmix (900 g)
Märkesmix (900 g)
Allt tryck ingår i priset.
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Art. 7245

50 st
282 kr
316 kr
347 kr

100 st
254 kr
292 kr
321 kr

250 st
232 kr
271 kr
296 kr

50 st
ca 2 veckor från godkänt korrektur
se nedan
ca 1 år
345 mm x 100 mm

Innehåll
Skumtomtar (200 g)
Standardmix (300 g)
Märkesmix (300 g)
Allt tryck ingår i priset.

JULGODISKATALOGEN

50 st
115 kr
125 kr
135 kr

100 st
105 kr
115 kr
125 kr

250 st
102 kr
112 kr
122 kr

PAPPSKÅLAR

TILLGÄNGLIGT
INNEHÅLL:

STANDARDMIX

MÄRKESMIX

Art. 7276-7277

PAPPSKÅLAR

Produkt
Art. 7276
Pappskål

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.
Minsta order:
Leveranstid:
Vikt:
Mått:
Hållbarhet:

100 st
ca 3 veckor från godkänt korrektur
350 g
105 x 105 x 105 mm
ca 1 år

Standardmix
350 g

Märkesmix
350 g

100 st
250 st
500 st

107 kr
90 kr
84 kr

119 kr
102 kr
95 kr

Art. 7277
Pappskål

350 g

350 g

114 kr
97 kr
92 kr

125 kr
109 kr
104 kr

Tryck utsida + lock

Tryck utsida, insida + lock

100 st
250 st
500 st

Allt tryck ingår i priset.
JULGODISKATALOGEN
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PEPPARKAKOR

Art. 7346

EKOLOGISKA PEPPARKARKOR
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 produkt att ställa i fikarummet.
Minsta order:
Leveranstid:
Vikt:
Mått:
Hållbarhet:

50 st
ca 2 veckor från godkänt korrektur
150 g
60 x 135 x 60 mm
ca 6-8 månader

Testvinnare från Nyåkers!

TILLGÄNGLIGT
INNEHÅLL:

Antal
50 st
100 st
250 st
500 st

Pris per st
55 kr
47 kr
42 kr
38 kr

Allt tryck ingår i priset.
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PEPPARKAKOR
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FLOWPACK

TILLGÄNGLIGT
INNEHÅLL:

PEPPARKAKOR

Art. 7347

SKUMTOMTAR

Art. 7268

PEPPARKAKOR

CLOETTAS JULESKUM

i flowpack med eget tryck

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 Luciafirandet.

Allas våra favoriter till julen - skumtomtar. Dessa skumtomtar
förpackas i en flowpack om 2 st och ger en stor tryckyta för
både logo och god jul-hälsning.

Minsta order:
Leveranstid:
Vikt:
Mått:
Hållbarhet:

Minsta order:
Leveranstid:
Vikt:
Mått:
Hållbarhet:

Antal
300 st
500 st
1 000 st

300 st
ca 3 veckor från godkänt korrektur
14 g
100 x 65 mm
ca 6-8 månader
1-färg
10,40 kr
7,70 kr
5,70 kr

Allt tryck ingår i priset.

2-färg
12,40 kr
9,00 kr
6,40 kr

3-färg
14,90 kr
10,50 kr
7,20 kr

Antal
300 st
500 st
1 000 st

300 st
ca 3 veckor från godkänt korrektur
12 g
100 x 65 mm
ca 6 månader
1-färg
9,90 kr
7,40 kr
5,50 kr

2-färg
12,00 kr
8,70 kr
6,00 kr

3-färg
14,70 kr
10,20 kr
6,90 kr

Allt tryck ingår i priset.

JULGODISKATALOGEN
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CHOKLADASKAR

CHOKLAD FRÅN LINDT
Sedan 1845 har Chokladmästarna Lindt ifrån Schweiz varit
pionjärer och vägvisare i konstformen choklad.
Välkända och otroligt omtyckta kan vi nu erbjuda några
produkter där vi kan kombinera choklad i högsta klass
med ett tryckt budskap eller slogan.

NYHET!

SMAKER:

70% kakao

Caramel
& salt

Art. 7287

Havssalt

Art. 7289

LINDT EXCELLENCE
CHOKLADKAKOR

LINDT
MINIPRALINER

med eget tryck

med eget tryck

100 grams chokladkaka i tre utsökta smaker, 70% kakao,
havssalt eller Caramel & havssalt. Ditt budskap trycks på en
sleeve som vi fäster rund chokladkakan. Utsökt choklad och
ett välkänt varumärke ger en garanterat nöjd mottagare.
Minsta order:
Leveranstid:
Innehåll:
Hållbarhet:

Antal
60 st
100 st
200 st

60 st
ca 2 veckor från godkänt korrektur
100 gram
ca 10 månader

Pris per st
73 kr
62 kr
57 kr

Allt tryck ingår i priset.
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Denna chokladask innehåller 20 st minipraliner noga utvalda
och framtagna av Lindts chokladmästare. En chokladask i en
storlek perfekt att kunna skicka ut till kunder och anställda.
Runt asken sitter en sleeve som vi trycker med er design.
Välj mellan vår standarddesign där vi tilltrycker er logga eller
designa helt själv. Innehåller 100 gram praliner.
Minsta order:
Leveranstid:
Innehåll:
Hållbarhet:
Antal
48 st
96 st
200 st

48 st
ca 2 veckor från godkänt korrektur
100 gram
ca 10 månader
Pris per st
140 kr
129 kr
124 kr

Allt tryck ingår i priset.
JULGODISKATALOGEN

CHOKLADASKAR

NYHET!

Vill du lyxa till din
tryffelask finns
även foliering som
tryckalternativ!

SMAKER:

Mörk chokladtryffel
Havssalt

Vit chokladtryffel
Jordgubb/nougat

Mörk chokladtryffel
Royal Dark 70%

Mjölkchokladtryffel
Havssalt

Art. 864/868

TRYFFELASKAR
med eget tryck

Noga utvalda handgjorda chokladtryfflar som det
inte går att få nog av. Välj mellan 4-pack och 8-pack.
Locket fås i egen design för en lyxig julgåva.
Locket försluts med ett guldsnöre.

Art. 864 4-pack
Art. 868 8-pack

100 st
99 kr
159 kr

250 st
89 kr
147 kr

Allt tryck ingår i priset. .

500 st
82 kr
139 kr

Minsta order:
Leveranstid:
Vikt:
Hållbarhet:

100 st
ca 3 veckor från godkänt korrektur
70 gram & 140 gram
ca 10 månader

Perfekt produkt att skicka
i brevlådan!

Kontakta oss för kostnad för utskick.

JULGODISKATALOGEN
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JULASKAR/RÖR

TILLGÄNGLIGT
INNEHÅLL:

STANDARDMIX

MÄRKESMIX

Art. 7230

Art. 7231-7232

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.

Julrör med exklusivt julmotiv där godiset fylls i det röda
innerröret och omsluts med den tryckta ytterdelen.
Låt oss ta fram en etikett att fästa på innerröret för att visa
vem avsändaren är.

JULASKAR
Minsta order:
Leveranstid:
Vikt:
Hållbarhet:

Produkt
Julask 1,6 kg

JULRÖR

10 st
(50 st med etikett)
ca 2 veckor från godkänt korrektur
1,6 kg
ca 1 år

Standardmix
309 kr

Märkesmix
349 kr

Etikett finns som tillval. Minsta antal 50 st.
Art. 1032 Etikett Julask
40 kr / st

Minsta order:
Leveranstid:
Vikt:
Hållbarhet:

Produkt
Art. 7231
700 g
Art. 7232
1,5 kg

10 st
(50 st med etikett)
ca 2 veckor från godkänt korrektur
700 g samt 1,5 kg
ca 1 år

Standardmix

Märkesmix

159 kr

175 kr

292 kr

332 kr

Etikett finns som tillval. Minsta antal 50 st.
Art. 1031 Etikett
30 kr / st
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TIPE PRODUKTER AB
Linjalvägen 10 B, 187 66 Täby
+ 46 (0)8 795 80 11, info@tipeprodukter.se
www.tipeprodukter.se
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