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”Ett smakprov på vårt fantastiska grundsortiment.”
Några nyhter! Fler inkommer inom kort.



KORGAR & 
TRÄBACKAR

Våra korgar är artiklar som 
blivit mycket populåra för 
våra kunder. 

Vi har korgar som passar till 
diverse olika branschseg-
ment, såsom t.ex. konfek-
tyrbutiker, deli och kondito-
rier med fler. 

Korgarna kan fyllas med 
företagets artiklar för att 
t.ex.  skapa fantastiska bu-
tikspresenter. 

Våra korgarna har genom 
åren blivit en riktig storsäl-
jare! 
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Art.nr 6030 Träull säljes i 
bal om 4kg, mått 2x0,2mm.
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TRÄBACKAR & KORGAR

Korg Oskar 2681-2683 & Rasmus 2692-2694

Oskar korg ovsl flätad i pil med grepe. brunfär-
gad. Rasmus oval flätad pil naturell.

Art.nr 2681 S 260x190x100mm

Art. nr 2662 M 290x210x130mm

Art. nr 2692 S 260x190x100mm

Art. nr 2693 M 290x210x130mm

Art. nr 2694 L 350x270x150mm

Korg Lotta

En båtformad naturfärgad korg med grepe. Kor-
gen är klädd  invändigt med en avtagbar plast.
Finns i storlekarna XS, S, M, L, XL och XXL.

Art. nr 2757 XXL 450x340x160 mm

Art. nr 2758 XL 400x320x130 mm

Korg Lasse

Mörkbrun rektangulär korg i pil med små 
handtag i trä. Finns i storlekarna XS-XL.

Art.nr 2786 M 380x300x120 mm

Art. nr 2787 L 440x350x130 mm

Art. nr 2788 XL 500x400x140 mm

Träback vit

En rejäl träback med hela kortsidor och 3 ribbor 
på långsidorna. Finns i storlekarna M, L och XL.

Art.nr 2897 M 300x200x140 mm

Art. nr 2898 L 350x250x160 mm

Art. nr 2899 XL 400x300x180  mm

Korg Pelle

Svart rund korg i pil med grepe.

Art.nr 2661 M 250mm i diam. 
Höjd:120mm

Art. nr 2662 L 300mm i diam. 
Höjd:140mm

Träback Brun

Träbackar finns hos oss i färgerna: vit, 
svart, grå, grön, röd, gul och blå. 
I stl. XS-M

Art.nr 2967 XS 180x120x100 mm brun

Art.nr 2970 S 240x160x100 mm vit

Art.nr 2974 S 240x160x100 mm grå

Art.nr 2989 M 290x210x100 mm grön

Art.nr 2983 M 290x210x100 mm grå

Korg Gunnar

Oval vit korg i pil med grepe. 
Finns i storlekarna: S, M och L.

Art.nr 2686 S 235x150x110 mm

Art. nr 2687 M 290x220x130 mm

Art. nr 2688 L 350x270x150 mm



CELLOFANPÅSARCELLOFANPÅSAR

Cellofanplast i olika former skapar en lyxig känsla och passar utmärkt för inslagning av 
butikspresenter såsom t.ex, godis, livsmedel och andra presenter. 
I vårt utbud av cellofanpåsar hittar du ett stort utbud både när det gäller storlekar och 
former. 

Vi har cellofanpåsar, cellofanstrutar, sk. flaskpåsar (d.v.s. runda cellofanpåsar med 
guldbottenskiva) och cellofan på rulle..

Vårt mål är att kunna erbjuda dig som kund ett brett sortiment av butiksemballage.

Du vet väl om att våra påsar även går att kompostera. 
Cellofanpåse nature flex påse med hård botten är tillverkad av biologiskt nedbrytbar 
och därmed komposterbar plast.
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1. Fix-up påsar

Livsmedelsgodkända påsar för t.ex. prali-
ner, konfektyr mm.. Glasklar. Finns i 13 olika 
storlekar. Här några exempel:

Art.nr 4000 0 80x45x170 mm

Art. nr 2641 1 75x40x200 mm

Art. nr 2642 2 80x50x210 mm

2. Flaskpåse med guldplatta.

En rund cellofanpåse med en gulskiva som bot-
tenplatta. Flaskpåsarnas bottenplatta finns även att 
köpa separat. Finns även i färgen Svart/guld.

Art.nr 4351 S 120 mm i diam. h:400 mm

Art. nr 4297 M 160 mm i diam. h: 500 mm

Art. nr 4296 L 210 mm i diam. h: 600 mm

5. Korgpåsar

Våra korgpåsar träs över en korg för att 
skapa en lyxig present. Korgpåsarna finns i 
6 olika storlekar. XS, S, M, L, XL och XXL..

Art.nr 4011 XS 360X600 mm

Art. nr 4012 S 470x690 mm

Art. nr 4013 M 500x780 mm

4. Pappers påsar.

Vi har olika varianter på pappers påsar. Den 
första med hård botten. Den andra med 
fönster och förslutningsbart ziplås. Finns i 
flera storlekar Här 2 exempel.

Art.nr 4420 1 100x48x220 mm

Art. nr 4422 1 110x185 mm

3. Opp-strut

Plast av orienterad polypropylen. En blank transpa-
rant otänjbar plast. Passar utmärkt som påse att fylla 
godsaker i. Struten finns i 2 varianter en mönstrad 
och en transparent och säljs i 1000 st/förpackning.

Art.nr 4021 1 180x370 mm

Art. nr 4022 2 180x370 mm



BAND & ROSETTERBAND & ROSETTER

NYHETER HÖST & VINTER 2022

Band och rosetter gör presenterna 
extra fina med det där lilla extra för 
ögat. Vi har band det band som 
passar just ditt butikssegment och 
varor. En rosett skapar lyxighet och 
ett färgsprakande intryck.
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Nr 1.  Dragbandsrosett Metallic 19mm 3001/3003/3004/3006 röd, grön, blå och rosa 3010 30mm royalblå. 
Nr 2. Dragbandsrosett 3020/3022 19mm splendene mossgrön och ceris 
Nr 3. Dragbandsrosett 3035/3049 Splendene 30 mm röd och vit. 
Nr 4. Omslagsband 3091/3095/3098/ Papper/syntet Limegrön, ceris och royalblå.
Nr 5. Omslagsband splendene Nr  6. 3114/3108/3104 Omslagsband metallic rosa, grön och röd.  
7. 3385/3386 Lux Stream Guld/Silver Nr 8. Bastband  9. xxxx/3393/3390 grön, brun, och röd Rosett med clips 
10. 3348/3349 Country Bow 11. 3363/3364 Woodly ljusgul/vit. 
12. 3399/3397 30mm Reflex präglad guld/ 19mm präglad silver. 
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SÄCKAR

Jutesäckar, bomullssäckar 
och säckar med plastföns-
ter. Vi har flera olika sorters 
säckar för ditt val och be-
hov av förpackning.

Vi har säckar för alla hög-
tidssäsonger och eller 
årstider.

Den fantastiska julsäcken, 
den färgglada påsksäck-
en, halloweensäcken den 
enfärgade neutrala säcken, 
säcken med kanske just 
ditt egna tryck.
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SÄCKARSÄCKAR
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2. Säcken för alla tillfällen! Bomullssäck.

Denna säck är tillverkad i stabilt bommullstyg med 
transparant PET-fönster.

Art.nr 6257 1 diam. 250 mm höjd: 300mm

1. Halloween säcken

Svart jutesäck med glad pumpa, passar 
lagom till lite bus eller godis!

Art.nr 6454 XS 165x245 mm

Art. nr 6455 S 170x300 mm

3. Julsäckar i olika storlekar tyger och mönster.

Jute-, och stabilt bomulls tyg. Till det ett satin band 
eller en vacker snodd.. De flesta säckarna finns i 
storlekarna S, M, L.

XS-XL 3a Tomtedans 6450-6453

S, M 3b Säck röd snöflinga 6433-6434

S, M, XL 3c Säck grå snöflinga 6435-6437

M, L 3d Jutesäck God Jul 6052-6064

S, M 3e Säck natur snöflinga 6448-6449

4. Glad påsk säckar.

Glad påsk säckar i ett stabilt bomulls tyg. 
Till det ett satin band. De flesta säckarna 
finns i storlekarna S, M, L.

25x40 30x60 
cm

4. Grön med rosa band 
6463-6464

25x40 30x60 
cm

4. Turkos/blå med lila 
band 6465-6466

Art. nr 2642 4. Gul med orange band 
6461-6462

5. Säcken för alla tillfällen! Säck Oliv

Denna säck är tillverkad i stabilt bom-
mullstyg med en vackert olivkvist bård och 
ett vitt sidenband.

Art.nr 6439 S 170x300 mm



ASKAR
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1. Marsipan ask 1002-1006 Marsipangris kartong.
2. Art.nr 1052-1057 Ballotinask 500g
3. Ask Godsak 1076-1081 PVC ask med lös guldskiva.
4. Ask Karamell 1300-1301 transparant pralinask med plats för 
ett antal praliner.
5. Ask Konfekt 1025-1050 Guldask för 250g respektive 500g.
6. Ask balkkartong med PVC-lock art.nr 1093

7. Ask Bonbon 1089-1090 Tub med guldbotten och PVC hylsa. 
Finns i S och L.
8. Pralinformar 6021-6300 Finns  i vit & brun pergamyn.
9. Hjärt ask 1114 Röd ask med fönster storlek M.
10. Hjärt ask 1102 Röd ask med insida av guld och skiljeväggar. 
Storlek S.
11. Hjärta ask 1112 Rött hjärta med lock.
12. Transparent hjärta 6459-6460 Öppningsbart hjärta stl S-M 
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Guldaskar skapar den där exklusiva känslan av finess och godhet.
Hos oss hittar du ett brett sortiment av askar och behållare för att på allra bästa sätt 
kunna marknasföra och presentera era finaste produkter på ett säkert och exklusivt 

sätt. 

Vi har balkkartonger i guld, rektangulära hylsor i guld och vitt. Hjärtan att fylla med 
godhet både till högtid och fest. 

Här presenterar vi en del av vårt fantastiska ask sortiment, som dessutom kontinuerligt 
uppdateras med spännande nyhter,
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När det är tid för påsk är 
våra påskägg något utöver 
dom ordinära påskäggen.

Så varför inte skapa söta 
presenter fyllda med det 
bästa av det mesta året 
om?!

Överraska dina kunder 
med nya tankar och idéer.!

För vem vill inte få ett 
kärleksfullt ägg på rosa 
moln?!
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PÅSKÄGG



I vårt gigantiska utbud av påsk-
ägg hittar du en stor variation 
både när det gäller storlekar, 
material och former. 

Vi har över hela 700 varianter 
inregistrerat i vårt system med 
ständigt inkommande nyheter!

Hos oss hittar du påskägg i stor-
lekarna 9-35 cm.

Vi har påskägg i metall och 
papper.

Vi har ägg för presentinslagning 
av allt från konfektyr till diverse 
ariklar. 
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PÅSKÄGG

Pappersägg

Plåtägg

Fabergé

Metallicägg

Mumin ägg

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. Metallic ägg finns i storlekarna 
12, 15, 18, 25 och 30 cm.
Guld, rosé och 2 nya metallicfär-
ger för 2023 inkommer.

2. Mumin äggen finns i olika 
motiv och storlekarna 15 och 18 
cm.

3. Plåtägg finns i flera olika mo-
tiv här: 1354-1355 Lila lavendel 
och 1350-1351 Rosa krans. 

4. Fabergé ägg art.nr 7106-7109 
Säljs i display med 24st/display 
finns i imperial, regal, fabergé 
och heritage.

5. Pappers ägg art.nr 7065  
”Holly Pond” 9cm.

6. Pappers ägg art.nr 7304 
”Påskglädje” 12cm


