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PÅSKGODIS FRÅN TIPE
Påsken är godisets högtid och vad passar då bättre än att ge bort påskägg till kunder och anställda? 

Vi använder oss givetvis endast av kvalitetsgodis från välkända varumärken. 
Detta för att ge högsta möjliga uppskattning hos mottagaren. 

Förutom olika typer av påskägg har vi allt från korgar och påsar till trälådor. 

Glad påsk!
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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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STANNIOLÄGG

Färdigblandade nougatägg i olika storlekar 
och smaker med stanniol i varierande färger.  

LÖSGODIS

Lösgodis från Malaco/Cloetta, Haribo, Toms, Bubs m fl .
Gott godis för alla smaker!  

MÄRKESMIX

Chokladblandning från Mars, Marabou, Fazer m fl .
Utsökt choklad från välkända varumärken. 

50/50-MIX

En härlig blandning av både lösgodis och choklad.
Den ultimata mixen om du frågar oss. 

GODISBLANDNINGAR



PÅSKGODISKATALOGEN
5

35 cm

25 cm

18 cm
15 cm

Art. 7302-7305

BILDÄGG
Det mest klassiska av alla påskägg är naturligtvis bildägget.
Våra påskägg är tyska kvalitetsägg från Nestler som håller 
högsta kvalitet både i tryck och fi nish. Motiven är klassiska 
handritade påskmotiv. Allt godis är förpackat i förslutna påsar 
som gör att godiset bibehåller färskheten och hålls fräscht. 
De större äggen packas i en cellofanpåse med en gul rosett 
runt för den perfekta gåvan i påsktider.

Leveranstid: ca 1 vecka 

    Produkt  Lösgodis Märkesmix 50/50-mix
Art. 7302
15 cm bildägg 400 g  300 g  350 g
1-49 st  73 kr  90 kr  82 kr   
50-99 st  70 kr  84 kr  78 kr
100 +  67 kr  78 kr  75 kr
Art. 7303
18 cm bildägg 600 g  500 g  550 g 
1-49 st  104 kr  130 kr  119 kr   
50-99 st  99 kr  124 kr  112 kr
100 +   94 kr  119 kr  109 kr
Art. 7304
25 cm bildägg 2 kg  1,5 kg  1,8 kg
1-24 st  307 kr  364 kr  352 kr   
25-49 st  292 kr  346 kr  334 kr
50 +  279 kr  331 kr  321 kr
Art. 7305
35 cm bildägg 4 kg  3 kg  3,5 kg
1-24 st  618 kr  735 kr  695 kr   
25-49 st  588 kr  698 kr  660 kr
50 +  563 kr  668 kr  633 kr

TILLGÄNGLIGT
INNEHÅLL: 

LÖSGODIS 50/50-MIX

GLADPÅSK
GLADPÅSK

PÅSK
PÅ

GLADPÅSK

BILDÄGG

MÄRKESMIX

    Som tillval fi nns påskkort eller banderoll att välja till ditt ägg.
Påskkort (minsta antal 10 st)  25 kr / st

Banderoll 15 cm & 18 cm 25 cm & 35 cm
20 st  25 kr / st  30 kr / st
50 st  22 kr / st  25 kr / st
100 st  18 kr / st  22 kr / st 
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NYHET!

TILLGÄNGLIGT
INNEHÅLL: 

LÖSGODIS 
  

50/50-MIX

Art. 7309

PLÅTÄGG
Förra årets storsäljare är dessa fi na plåtägg i tre olika färger 
- guld, silver och rosé. Dessa kan fyllas med vår lösgodis-
blandning, märkesmix eller 50/50-mix för den som är sugen 
på både lösgodis och choklad. 

Leveranstid: ca 1 vecka 

    Produkt  Lösgodis     Märkesmix     50/50-mix 
15 cm plåtägg 400 g       300 g                 350 g
1-49 st  97 kr      109 kr                105 kr    
50-99 st  92 kr      104 kr  100 kr 
100 +  89 kr       99 kr  95 kr

GLADPÅSK
GLADPÅSK

PÅSK
PÅ

GLADPÅSK

PLÅTÄGG

MÄRKESMIX

    Som tillval fi nns påskkort eller banderoll att välja till ditt ägg.
Påskkort (minsta antal 10 st)  25 kr / st

Banderoll 15 cm & 18 cm 25 cm & 35 cm
20 st  25 kr  / st  30 kr / st
50 st  22 kr / st  25 kr / st
100 st  18 kr / st  22 kr / st 
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TILLGÄNGLIGT
INNEHÅLL: 

LÖSGODIS     50/50-MIX

Art. 7310

TRANSPARENTA ÄGG
Transparenta påskägg i hårdplast. Äggen har ett instansat 
mönster med påskkycklingar och försluts med vippor i olika 
härliga påskfärger. Detta ägg passar även väldigt bra att 
förslutas med en tryckt banderoll med hälsning och logo. 

Leveranstid: ca 1 vecka 

    Produkt  Lösgodis       Märkesmix     50/50-mix 
18 cm  600 g         500 g            550 g
1-49 st  102 kr         125 kr  114 kr   
 50-99 st  97 kr         119 kr  109 kr
100 +  94 kr         114 kr  104 kr

GLADPÅSK
GLADPÅSK

PÅSK
PÅ

GLADPÅSK

TRANSPARENTA ÄGG

MÄRKESMIX

    Som tillval fi nns påskkort eller banderoll att välja till ditt ägg.
Påskkort (minsta antal 10 st)  25 kr / st

Banderoll 15 cm & 18 cm 25 cm & 35 cm
20 st  25 kr  / st  30 kr / st
50 st  22 kr / st  25 kr / st
100 st  18 kr / st  22 kr / st 
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Art. 7311

KONSERVBURKAR
med eget tryck

Plåtburk med konservöppning. Vi digitaltrycker en banderoll 
efter önskemål och fäster runt burken. Fylls med lösgodis, 
inslagen choklad eller blandade stanniolägg. 

Minsta order: 50 st
Leveranstid: ca 2 veckor från godkänt korrektur 

Art. 7312

FÖNSTERPÅSAR
med eget tryck

Gammaldags 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 
påskmotiv och tilltrycka er logo. 

Minsta order: 50 st
Leveranstid: ca 2 veckor från godkänt korrektur

    Produkt  Lösgodis    Märlesmix    Stanniolägg 
Konservburk 400 g     350 g          500 g   
50-99 st  155 kr    202 kr  190 kr  
100-199 st 147 kr    192 kr  180 kr
200 +  142 kr    184 kr  174 kr 

  Produkt  Stanniolägg Märkesmix 
Liten  500 g  300 g  
50-99 st  140 kr  117 kr
100-199 st 134 kr  112 kr
200 +  127 kr  107 kr
Stor  900 g  600 g  
50-99 st  222 kr  190 kr
100-199 st 210 kr  180 kr
200 +  202 kr  174 kr

TILLGÄNGLIGT
INNEHÅLL: 

LÖSGODIS                        STANNIOLÄGG

TILLGÄNGLIGT
INNEHÅLL: 

STANNIOLÄGG                        

BURKAR & PÅSAR

MÄRKESMIX MÄRKESMIX
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1,5 kg

2,5 kg

Art. 7250-7251

TRÄLÅDOR
Handgjorda trälådor fyllda med blandad choklad eller 
lösgodis 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.  

Leveranstid: ca 2 veckor 
Leveranstid (med brännmärkning): ca 3 veckor

  Produkt  Lösgodis     Märkesmix     50/50-mix 
Art. 7250 2,5 kg       1,5 kg            2 kg  
Liten  459 kr      476 kr  483 kr 
Art. 7251  3,5 kg      2,5 kg            3 kg
Stor  616 kr      683 kr  666 kr 

Som tillval finns påskkort eller brännmärkning till trälådan.
 
Påskkort (minsta antal 10 st)   25 kr / st
Brännmärkning (minsta antal 50 st)  7 kr / st 
Startkostnad brännmärkning  585 kr 

TILLGÄNGLIGT
INNEHÅLL: 

LÖSGODIS     50/50-MIX

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.
Lösgodiset förpackas i en påse som läggs i pappskålen. 

Minsta order: 100 st
Leveranstid: ca 3 veckor från godkänt korrektur

  Produkt  Lösgodis     Märkesmix     50/50-mix 
Art. 7276 400 g       300 g            350 g
Pappskål
Tryck utsida + lock   
100 st  87 kr     109 kr  102 kr
250 st  72 kr       92 kr  82 kr
500 st  65 kr       82 kr  75 kr
Pappskål 400 g       300 g            350 g
Art. 7277
Tryck utsida, insida + lock

100 st  92 kr     114 kr  107 kr
250 st  77 kr      97 kr  87 kr
500 st  70 kr      87 kr  80 kr

TRÄLÅDOR & PAPPSKÅLAR

MÄRKESMIX
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Art. 7313

PÅSKKORGAR
En härlig korg fylld med 3 kg märkesmix i cellofanpåse med 
gul rosett. I korgen fi nns inslagen choklad från välkända 
varumärken så som Fazer, Marabou och Mars. Den perfekta 
gåvan att sätta i receptionen eller i fi karummet.

Leveranstid: ca 1 vecka 

  Produkt  Märkesmix   
3 kg  583 kr 
 
     Som tillval fi nns påskkort till din korg.
Minsta antal 10 st.   
Påskkort 25 kr / st

TILLGÄNGLIGT
INNEHÅLL: 

    

3 kg

GLADPÅSK
GLADPÅSK

PÅSK
PÅ

GLADPÅSK

KORGAR

MÄRKESMIX
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