
Varje såld produkt tar oss närmare vårt mål.
Tack för ditt stöd!

Stöd oss och köp produkter från Säljkåren!

Vänd och välj

din favoritprodukt
Jag som säljer heter: ........................................................

Min förening/klass: .........................................................

Vi samlar till: .....................................................................
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TACK FÖR ATT DU STÖDJER FÖRENINGAR OCH SKOLKLASSER 
SAMTIDIGT SOM DU GÖR EN BRA AFFÄR!

Alla produkter säljs av föreningar och skolklasser som behöver pengar för att uppfylla sina 
drömmar om att åka på till exempel en skolresa, ett träningsläger eller en cup.

Eftersom vi på Säljkåren har olika produkter kan du handla och stödja idrottsföreningen eller 
skolklassen flera gånger under året.

Vi hoppas att du är nöjd med vårt utbud. Har du frågor kring sortimentet är du välkommen att 
kontakta oss eller den du har köpt produkten av.

Du hittar alla kontaktuppgifter på sista sidan i katalogen eller på vår hemsida 
www.saljkaren.se

Återigen tack för ditt stöd – det gör skillnad för barn och ungdomar i Sverige.

GARANTI PÅ ALLA PRODUKTER:

För att du ska känna dig trygg med våra produkter lämnar vi alltid lika lång garanti som
leverantören erbjuder. När du köper Säljkårens produkter gäller distansköplagen.

Det betyder att du kan ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du har erhållit varan.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.
Alla priser är inkl. moms.
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Pocketböcker
Läs den hyllade deckarserien om Jana Berzelius, en fram-
gångsrik åklagare som arbetar med att upprätthålla lagar 
och regler i samhället, men som inte drar sig för att bryta 
dem för att dölja sin mörka bakgrund.
Böckerna har sålts till 30-talet länder och i över en miljon 
exemplar samt blivit läsarfavoriter och bästsäljare i 
många länder. 

Emelie Schepp utsågs till Årets 
Deckarförfattare 2016, 2017 och 2018.
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”Och lycklig den som inte upptäckt Emelie Schepp förut …”
- Göteborgs-Posten.
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Del 2-4

GARANTI PÅ ALLA PRODUKTER:

För att du ska känna dig trygg med våra produkter lämnar vi alltid lika lång garanti som
leverantören erbjuder. När du köper Säljkårens produkter gäller distansköplagen.

Det betyder att du kan ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du har erhållit varan.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.
Alla priser är inkl. moms.



Toalettpapper 42 rullar
Köp en produkt som du använder varje dag och få den hemburen! 
- 7-pack/bal (totalt 42 rullar x 50 meter)
- 2100 meter per bal
- 2 lager vitt papper
- 169 g per rulle
- 7,3 kg per bal
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Bästsäljare!

Hushållspapper 28 rullar
Köp en produkt som du använder varje dag och få
den hemburen! 
- 7-pack/bal (totalt 28 rullar x 18 meter)
- 500 meter per bal
- 2 lager vitt papper
- 180 g per rulle
- 5,34 kg per bal



Fryspåsar 3 liter 3-pack  
Till förvaring av matvaror i frys, kyl och normalt hushållsbruk. 
- 40 påsar per förpackning x 3 stycken (totalt 120 påsar)
- Storlek 25 x 40 cm 
- Material 100% polyeten LLDPE 0,0200 mm
- Vid förbränning utvecklas koldioxid och vatten som upptas direkt i naturens kretslopp 
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till klassen/laget:
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Värmeljus 50 stycken
- Mått: Ø 37,2 mm · 17,9 mm 
- Färg: Vit
- Material: 100% Stearin
- Koppmaterial: Aluminium 
- Brinntid: Ca 4 timmar
- Antal: 50 stycken

Marschaller 8 Stycken
- Mått: Rund Ø 9,9 cm · 4,3 cm 
- Material: Silverhylsa med röd vaxfyllning
- Brinntid: Ca 4 timmar
- Antal: 4 x 2 per förpackning
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Beställningslista
Jag som säljer heter: ...................................................
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Förening/klass: ..................................... Swishnummer: .......................................
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Sammanställ din försäljning, riv av och lämna till din kontaktperson.

Riv av och läm
na till din kontaktperson.

Lämnas till kontaktperson senast:............../.......

Jag som säljer heter: ............................................................................... Förening/Klass: ........................................................................



www.saljkaren.se

info@saljkaren.se facebook/saljkaren

instagram/saljkaren.se0771-24 19 00

Tack för ditt stöd!


