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SÄT T SMAK PÅ  
DIT T FÖRETAG!

Våren är här och så även glädjen som kommer med påsken. 
För vem blir inte glad av påskgodis? 

Med vårt påskgodis 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 
och för att skapa denna goda upplevelse har vi valt ut godis 

av bästa kvalitet som förpackas i klassiska och kreativa 
förpackningar. I vårt påsksortiment hittar ni goda påskgåvor 
som garanterat blir en uppskattad överraskning till kunder 

och medarbetare. Hur smakar ditt företag?

Glad Påsk önskar Karamello.

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.

HEMLEVERANS

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 vår populära godisblandning av  
inslaget varumärkesgodis eller nyheten  
fikablandning med delicatobollar och  
punschrullar i miniformat!

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! 

Vid utskick  
välj till guld- eller 

silverpåse att 
skicka brevboxen i!

Välj mellan
ljust, mörkt eller 
gult påsktema!

Guld Silver

BREVBOX

Delicato Fika Art.nr: 8935 144 g 79 kr

Inslaget godis Art.nr: 61770 200 g 79 kr

Minsta antal: 25 st. 
Tryck: Vid köp av brevutskick ask ingår tryckt standardmotiv (välj mellan 
ljust, mörkt eller gult tema) med er logotyp i 4-färgstryck (CMYK). För 
helt egen design på förpackningarna tillkommer en klichékostnad på 
1000 kr/design + 3 kr/box för tryck på insidan av boxen.

Pris exkl.  
frakt. Kontakta 
oss för bästa 
leveranssätt!

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

Kexchoklad Art.nr: 7067 60 g 69 kr

Pris inkl. 

hemleverans! 
Ej spårbart.
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Påskkorg liten Art.nr: 61701 1500 g 369 kr

Påskkorg mellan Art.nr: 61702 2500 g 499 kr

Påskkorg stor Art.nr: 61703 3500 g 649 kr

Påskkorg jätte Art.nr: 61700 5000 g 849 kr

INSLAGET GODIS

Påskkort Art.nr: 61717 100x70 mm 15 kr

Uppfällt handtag Art.nr: 9106 10 kr

LÄGG TILL ETT PÅSKKORT!

Vid köp av påskkort ingår tryckt standardmotiv (välj mellan ljust, mörkt 
eller gult tema) med er logotyp i 4-färgstryck (CMYK). För helt egen-
designat påskkort tillkommer det en klichékostnad på 600 kr/design.

Våra korgar är en klassiker som har blivit en av våra 
riktiga storsäljare genom åren. Korgarna fylls med vår 
populära blandning av inslaget varumärkesgodis eller 

påskägg fyllda med lösviktsgodis.

PÅSKKORGAR

5000 g3500 g2500 g1500 g

KORG PÅSKÄGG 

Korg + 15 st 9 cm ägg Art.nr: 723 1800 g 699 kr

Extra ägg Art.nr: 710 120 g 39 kr

Korgen packas med cellofan och lila rosett

Önskas  
en vegansk 

godisblandning?  
- Kontakta oss!

Vid uppfällda 
handtag (+10 kr) 
knyts kortet uppe 

i grepen.

Våra korgar  
levereras med cellofan,  

lila rosett och med 
handtagen nedfällda 

som standard.



PL ASTBURKAR

BESKRIVANDE TEXT

PÅSKÄGG

Vad vore påsken utan välfyllda 
påskägg? Vårt sortiment av påskgodis 

innehåller endast de allra mest populära 
godissorterna på marknaden, både 

inslaget varumärkesgodis och oinslaget 
lösviktsgodis.
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Påskkort Art.nr: 61717 100x70 mm 15 kr

Banderoll invändigt Art.nr: 8657 Max 100 st 20 kr

Banderoll runt Art.nr: 8658 Max 100 st 20 kr

PÅSKHÄLSNING

Vid köp av påskhälsning ingår tryckt standardmotiv (välj mellan ljust, 
mörkt eller gult tema) med er logotyp i 4-färgstryck (CMYK).  
För helt egen designad påskhälsning tillkommer en klichékostnad på 
600 kr/design.

Påskkort Art.nr: 61717 100x70 mm 15 kr

Banderoll invändigt Art.nr: 8657 Max 100 st 20 kr

Banderoll runt Art.nr: 8658 Max 100 st 20 kr

PÅSKHÄLSNING

Vid köp av påskhälsning ingår tryckt standardmotiv (välj mellan ljust, 
mörkt eller gult tema) med er logotyp i 4-färgstryck (CMYK).  
För helt egen designad påskhälsning tillkommer en klichékostnad på 
600 kr/design.

4000 g 6000 g3000 g 5000 g

1300 g 1600 g500 g 680 g300 g 400 g

Påskägg Jumbo 40 cm Art.nr: 740 4000 g 999 kr

Påskägg Jätte 35 cm Art.nr: 729 3000 g 799 kr

Påskägg Stor 25 cm Art.nr: 725 1300 g 329 kr

Påskägg Mellan 18 cm Art.nr: 724 500 g 139 kr

Påskägg Liten 15 cm Art.nr: 719 300 g 89 kr

PÅSKÄGG INSLAGET GODIS

Alla påskägg krympplastas efter att de fyllts med valt godis. Välj till 
en påskhälsning med ett påskkort tryckt med er logotyp för en extra 
tydlig avsändare.

Påskägg Jumbo 40 cm Art.nr: 739 6000 g 999 kr

Påskägg Jätte 35 cm Art.nr: 714 5000 g 799 kr

Påskägg Stor 25 cm Art.nr: 713 1600 g 299 kr

Påskägg Mellan 18 cm Art.nr: 712 680 g 135 kr

Påskägg Liten 15 cm Art.nr: 711 400 g 89 kr

PÅSKÄGG LÖSVIKTSGODIS

Alla påskägg krympplastas efter att de fyllts med valt godis. Välj till 
en påskhälsning med ett påskkort tryckt med er logotyp för en extra 
tydlig avsändare.

Välj cellofan  
& rosett istället 

för lock.  
+25 kr/st

Banderoll är 
möjligt vid 

beställning av 
upp till 100 ägg.

Välj cellofan  
& rosett istället 

för lock.  
+25 kr/st



PL ASTBURKAR

BESKRIVANDE TEXT

PL ÅTBURKAR & 
ASKAR

Den perfekta påskgåvan!  
Askar, plåtburkar och kreativa 

förpackningar fyllda med det bästa 
påskgodiset på marknaden blir garanterat 

en uppskattad gåva. 
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Inslaget godis Art.nr: 61776 1000 g 219 kr

PAPPAUTOMAT INSLAGET

Tryck: Vid köp av pappautomat ingår etikett med påskhälsning och er 
logotyp i 4-färgstryck (CMYK), etiketten täcker hela främre display-
ytan. För helt egendesignad etikett tillkommer en klichékostnad på  
600 kr/design.

Inslaget godis Art.nr: 733 1000 g 265 kr

Lösviktsgodis Art.nr: 734 1300 g 265 kr

PLÅTBURK MED BANDEROLL & ETIKETT

Minsta antal: 25 st.
Tryck: Vid köp av plåtburk med banderoll ingår tryckt standardmotiv 
(välj mellan ljust, mörkt eller gult tema) med er logotyp i 4-färgstryck 
(CMYK). För helt egen design på förpackningarna tillkommer en 
klichékostnad på 1000 kr/design.

Påskägg Art.nr: 61779 580 g 99 kr

Inslaget godis Art.nr: 61778 340 g 99 kr

PAPPSKÅL

Minsta antal: 25 st.
Tryck: Vid köp av pappskål ingår tryckt standardmotiv (välj mellan ljust, 
mörkt eller gult tema) med er logotyp i 4-färgstryck (CMYK). 
För helt egen design på förpackningarna tillkommer en klichékostnad på 
1000 kr/design + 3 kr/skål för tryck på insidan av skålen.

Smaker Mixade 
Mandelägg: 

Passion, Apelsin 
och Päron

Brevutskick Chokladkaka Art.nr: 7057-1 60-70 g 69 kr

BREVUTSKICK

Minsta antal: 25 st.
Tryck: Vid köp av brevutskick ingår tryckt standardmotiv (välj mellan 
ljust, mörkt eller gult tema) med er logotyp i 4-färgstryck (CMYK). 
För helt egen design på förpackningarna tillkommer en klichékostnad 
på 1000 kr/design.

Pris inkl. 

hemleverans! 
Ej spårbart.

BREVBOX

Oinslaget godis Art.nr: 9127 200 g 79 kr

Inslaget godis Art.nr: 61770 200 g 79 kr

Minsta antal: 25 st. 
Tryck: Vid köp av brevutskick ask ingår tryckt standardmotiv (välj mellan 
ljust, mörkt eller gult tema) med er logotyp i 4-färgstryck (CMYK). För 
helt egen design på förpackningarna tillkommer en klichékostnad på 
1000 kr/design + 3 kr/box för tryck på insidan av boxen.

Anthon Bergs Mandelägg Art.nr: 9264 175 g 69 kr

Mixade Mandelägg liten Art.nr: 9265 165 g 59 kr

Mixade Mandelägg stor Art.nr: 9266 265 g 79 kr

PLASTBURK MANDELÄGG

Minsta antal: 32 st.
Tryck: Vid köp av plastburk ingår tryckt standardmotiv (välj mellan ljust, 
mörkt eller gult tema) med er logotyp i 4-färgstryck (CMYK). För helt egen 
design på förpackningarna tillkommer en klichékostnad på 1000 kr/design.

GB Glasscheck Art.nr: 9099 30 kr

Trisslott Art.nr: 9116 30 kr

SF Anytime Art.nr: 6104 50 kr

PLÅTÄGG 18 CM SVART

PLÅTÄGG 18 CM GULD

Belgiska praliner Art.nr: 9262 200 g 159 kr

Inslaget godis Art.nr: 9260 400 g 159 kr

Belgiska praliner Art.nr: 9263 200 g 159 kr

Inslaget godis Art.nr: 9261 400 g 159 kr

Välj till en 
GB glasscheck, 

Trisslott eller 
hyrfilm från
SF Anytime

Pris exkl.  
frakt. Kontakta 
oss för bästa 
leveranssätt!
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Charmiga trälådor med lyxiga, belgiska praliner eller 
inslaget varumärkesgodis kan inte slå fel! Präglad 

logotyp på lådan eller ett tillhörande kort med hälsning 
ger en tydlig avsändare och ett riktigt bra intryck.

TRÄL ÅDOR

Trälåda liten Art.nr: 61736 800 g 229 kr

Trälåda mellan Art.nr: 61737 1500 g 329 kr

Trälåda stor Art.nr: 61738 2500 g 469 kr

TRÄLÅDA INSLAGET GODIS

Inbränd logotyp ingår vid köp av fler än 50 st lådor. För inbränd logotyp 
tillkommer en klichékostnad på 600 kr/brännning. För extra bränningar 
tillkommer 5 kr/bränning och låda. Vid köp av färre än 50 st trälådor 
ingår istället ett påsk-kort med tryckt logotyp till varje låda. Välj mellan 
tre teman – ljust, mörkt eller gult. 
Leveranstid: ca 3 veckor efter godkänt korrektur.

Trälåda liten Art.nr: 61754 400 g 229 kr

TRÄLÅDA PRALINER

Inbränd logotyp ingår vid köp av fler än 50 st lådor. För inbränd logotyp 
tillkommer en klichékostnad på 600 kr/bränning. För extra bränningar 
tillkommer 5 kr/bränning och låda. Vid köp av färre än 50 st trälådor 
ingår istället ett påsk-kort med tryckt logotyp till varje låda. Välj mellan 
tre teman – ljust, mörkt eller gult. 
Leveranstid: ca 3 veckor efter godkänt korrektur.
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Karamello Sverige AB 
Roxtorpsgatan 18, 582 73 Linköping 

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


