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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.

Betalningsvillkor
För av Karamello Sverige AB kreditgodkända kunder sker betalning mot 

faktura, 30 dagar netto. Betalning efter förfallodag räntefaktureras. I övrigt 

sker leverans mot postförskott/efterkrav.

Leveransvillkor
Karamello Sverige AB ansvarar ej för transportskador uppkommna från lager 

till kund. Vi styrs av Postens leveransgarantier gällande utdelning. Vi reserverar 

oss också för kvantitetsavvikelser i leveransen med +/- 10% på tryckorder.

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel i produktkatalogen. 

SÄTT SMAK PÅ DITT FÖRETAG
I många år har vi hjälpt företag att skapa goda relationer med sina kunder och medarbetare. Med 

vårt reklamgodis skapar ni ett gott intryck hos era kunder och sätter smak på ert företag. För att 

skapa denna goda upplevelse har vi valt ut godis av bästa kvalitet som förpackas i klassiska och 

kreativa förpackningar. I vårt julsortiment hittar ni fina och goda julgåvor som garanterat blir en 

uppskattad överraskning till kunder och medarbetare. Vad sägs om inslaget varumärkesgodis, 

Cloettas skumtomtar, lyxiga praliner eller KRAV- och Fairtrademärkta Kisapepparkakor? Vad ni 

än väljer, med Karamellos sortiment sätter ni smak på ert företag med en god upplevelse för 

era kunder och medarbetare.

Hur smakar ditt företag?
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CHOKLADKALENDRAR
Till julen hör de klassiska chokladkalendrarna. Skapa er egen 

kalender och få choklad var dag. Den mindre kalendern fylls 

med Fazers populära Amerikanska linser som dessutom är 

nötfria och den större med traditionella mjölkchokladbitar.

Vikt: 48 g

Klichékostnad: 900 kr (trycks i 4-färg, CMYK).

Förpackning: Packas i kartong om 50 st. Önskas produkten packas 

i annan förpackning tillkommer 15  kr per förpackning oavsett antal.

Leveranstid: ca 2 veckor från godkänt korrektur.

Vikt: 75 g

Klichékostnad: 1900 kr (trycks i 4-färg, CMYK).

Förpackning: Packas i kartong om 50 st. Önskas produkten packas i 

annan förpackning tillkommer 15  kr per förpackning oavsett antal.

Leveranstid: ca 4 veckor från godkänt korrektur.

CHOKLADKALENDER 48 g ART.NR: 7093

Antal Pris/st

100 59 kr

500 49 kr

1000 43 kr

2000 39 kr

5000 35 kr

10000 32 kr

Vid större antal skickas separat offert.

Smaker:  Fazers Amerikanska linser (dragerad mjölkchoklad fri 

från nötter).

CHOKLADKALENDER 75 g ART.NR: 7090

Antal Pris/st

500 59 kr

1000 49 kr

2000 43 kr

3000 39 kr

5000 36 kr

10000 32 kr

20000 29 kr

Vid större antal skickas separat offert.

Smaker:  Mjölkchokladbitar
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INSLAGET GODIS
Vårt inslagna varumärkesgodis är oemotståndligt gott och 

kan packas i en rad olika förpackningar; klassiska korgar och 

säckar eller plåtburkar och hinkar. Testa gärna våra charmiga 

trälådor med er logotyp präglad direkt i träet.

JULKORGAR

1 Julkorg liten Art.nr: 61701 1500 g 299 kr

Julkorg mellan Art.nr: 61702 2300 g 399 kr

2 Julkorg stor Art.nr: 61703 3500 g 549 kr

Julkorg jätte Art.nr: 61700 5000 g 725 kr

3 Julkort Art.nr: 61709 100x70 mm 15 kr

Vid köp av julkort ingår tryckt standardmotiv med er logotyp i 4-färgstryck 

(CMYK). För helt egendesignat julkort tillkommer det en klichékostnad på 

600  kr/design.

JULSÄCKAR

4 Julsäck liten Art.nr: 61716 500 g 119 kr

5 Julsäck mellan Art.nr: 61704 900 g 189 kr

6 Julsäck stor Art.nr: 61705 1800 g 299 kr
TEMA 1

JULKLAPPAR

TEMA 2
JULGRANSKULOR

EGET TRYCK JULSÄCKAR ART.NR: 61730

Antal Pris/st

25-50 29 kr

51-200 27 kr

201-500 25 kr

501- 23 kr

Schablonkostnad tillkommer med 600 kr/design. Säckarna trycks med 

4-färgstryck (CMYK). Vid repetitionsorder tillkommer 300 kr/order. Vid 

order under 25 säckar tillkommer 10 kr/tryck. Leveranstid ca 2 veckor 

från godkänt korrektur.
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TRÄLÅDOR

7 Trälåda liten Art.nr: 61737 1500 g 299  kr

8 Trälåda stor Art.nr: 61738 2500 g 399 kr

För präglad logotyp tillkommer en klichékostnad på 500 kr/prägling. 

För extra präglingar tillkommer även 5 kr/prägling och låda. Minsta antal för 

prägling är 100 st. Utan prägling ingår istället ett standardkort med tryckt 

logotyp till varje låda. Leveranstid ca 3 veckor efter godkänt korrektur. 

PLÅT & PAPPERSBURKAR/HINKAR

9 Plåtburk Art.nr: 61724 1000 g 199 kr

10 Plåthink Art.nr: 61723 1400 g 299 kr

11 Pappautomat Art.nr: 61706 1300 g 199 kr

12 Pappask/skål Art.nr: 61719 340 g 89 kr

Vid köp av plåtburk, plåthink, pappautomat och pappask/skål ingår tryckt 

standardmotiv med er logotyp i 4-färgstryck (CMYK). För helt egen design 

på förpackningarna tillkommer det en klichékostnad på 900  kr/design. 

Leveranstid ca 2 veckor efter godkänt korrektur. Minsta antal för 

pappask/skål är 100 st.

TEMA 1
JULKLAPPAR

TEMA 2
JULGRANSKULOR

Öppningsverktyg 
ingår i alla hinkar.
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SKUMTOMTAR
Vad vore julen utan Cloettas juleskum?! Deras 

skumtomtar har blivit en klassiker och självklart 

har vi detta original i vårt julsortiment. Välj den 

förpackning som passar er bäst och njut av goda 

skumtomtar hela julen.

SKUMTOMTAR

1 Plåtburk Art.nr: 61728 550 g 129 kr

2 Plåthink Art.nr: 61731 720 g 169 kr

3 Plastburk Art.nr: 65680 720 g 69 kr

4 Julstrut Art.nr: 9035 50 g 29 kr

Vid köp av plåtburk, plåthink och julstrut ingår tryckt standardmotiv med 

er logotyp i 4-färgstryck (CMYK). För helt egen design på förpackningarna 

tillkommer det en klichékostnad på 900  kr/design. Leveranstid ca 2 veckor 

efter godkänt korrektur. Minsta antal för julstrut är 100 st.
TEMA 1

JULKLAPPAR

TEMA 2
JULGRANSKULOR

Öppningsverktyg 
ingår i alla hinkar.
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EKOLOGISK MIXLÅDA
En blandning av ekologiska produkter och godsaker. 

I lådan hittar ni ekologiskt te med de godaste julsmaker 

från T Town Copenhagen, Ekologisk och Fairtrade-märkt 

mjölk- och mörk choklad från Valrhona och sist men inte 

minst KRAV- och Fairtrade-märkta Kisapepparkakor.

EKOLOGISK MIXLÅDA

Ekologisk mixlåda Art.nr: 617391 230 g 295 kr

För präglad logotyp tillkommer en klichékostnad på 500 kr/prägling. 

För extra präglingar tillkommer även 5 kr/prägling och låda. Minsta antal 

för prägling är 100 st. Leveranstid ca 3 veckor efter godkänt korrektur. Utan 

prägling ingår istället ett standardkort med tryckt logotyp till varje låda. 

INNEHÅLL
Merry Christmas, T Town, 30 g

Lait Andoa, Valrhona, 70 g

Noir Andoa, Valrhona, 70 g

Kisapepparkakor, 60 g

TEMA 1
JULKLAPPAR

TEMA 2
JULGRANSKULOR
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KISAPEPPARKAKOR
Vi bakar alla våra pepparkakor själva under 

varumärket Kisapepparkakan. Kisapepparkakorna 

är både KRAV- och Faitrade-märkta. 

SLÄTA PEPPARKAKOR 
BANDEROLL 500 g ART.NR: 617262

Antal Pris/st

50 169 kr

200 159 kr

360 149 kr

720 139 kr

1080 129 kr

Vid större antal skickas separat offert. Tryckt standardmotiv i 

4-färgstryck (CMYK) ingår. För helt egen design på banderoll 

och lock tillkommer det en klichékostnad på 900  kr/design. 

Leveranstid ca 2 veckor efter godkänt korrektur.

SLÄTA PEPPARKAKOR 
BANDEROLL 800 g ART.NR: 61744

Antal Pris/st

50 225 kr

288 195 kr

576 185 kr

864 175 kr

1152 165 kr

Vid större antal skickas separat offert. Tryckt standardmotiv i 

4-färgstryck (CMYK) ingår. För helt egen design på banderoll 

och lock tillkommer det en klichékostnad på 900  kr/design. 

Leveranstid ca 2 veckor efter godkänt korrektur.

SLÄTA PEPPARKAKOR

Plåtburk liten banderoll Art.nr: 61726 60 g 49 kr

Minsta antal 100 st. Tryckt standardmotiv med er logotyp i 4-färgstryck 

(CMYK) ingår. För helt egen design på banderoll och lock tillkommer det 

en klichékostnad på 900  kr/design. Leveranstid ca 2 veckor efter godkänt 

korrektur.
TEMA 1

JULKLAPPAR

TEMA 2
JULGRANSKULOR
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SLÄTA PEPPARKAKOR 
DIGITALTRYCK 500 g ART.NR: 61742

Antal Pris/st

200 169 kr

360 159 kr

720 149 kr

1080 139 kr

Vid större antal skickas separat offert. Vid digitaltryck (4-färg, CMYK) 

tillkommer en klichékostnad på 3500 kr. Vid repetitionsorder tillkommer en 

intagskostnad på 2500 kr. Leveranstid ca 4 veckor efter godkänt korrektur.

SLÄTA PEPPARKAKOR 
DIGITALTRYCK 60 g ART.NR: 61727

Antal Pris/st

500 75 kr

1000 55 kr

2000 45 kr

Vid större antal skickas separat offert. Vid digitaltryck (4-färg, CMYK) till-

kommer en klichékostnad på 1500 kr. Vid repetitionsorder tillkommer en 

intagskostnad på 900 kr. Leveranstid ca 4 veckor efter godkänt korrektur.

SLÄTA PEPPARKAKOR 
DIGITALTRYCK 800 g ART.NR: 61743

Antal Pris/st

288 215 kr

576 195 kr

864 185 kr

1152 175 kr

Vid större antal skickas separat offert. Vid digitaltryck (4-färg, CMYK) 

tillkommer en klichékostnad på 3500 kr. Vid repetitionsorder tillkommer en 

intagskostnad på 2500 kr. Leveranstid ca 4 veckor efter godkänt korrektur.

EN EXTRA SNÄLL PEPPARKAKA
Talesättet säger att vi blir lite snällare av pepparkakor men med 

Kisapepparkakorna är det inte längre någon myt. Vi kan garantera att du 

blir snällare mot djur, natur, vatten, luft, bönder, odlare och inte minst dig 

själv när du väljer Kisapepparkakan som är KRAV- & Fairtrade-märkt. 

En extra snäll pepparkaka helt enkelt.
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LOGOPEPPARKAKOR
Vi bakar alla våra pepparkakor själva under varumärket 

Kisapepparkakan. Med logopepparkakorna präglar 

vi er logotyp eller budskap direkt i pepparkakan. 

En uppskattad produkt med extra tydlig avsändare.

LOGOPEPPARKAKOR 
BANDEROLL 500 g ART.NR: 61745

Antal Pris/st

200 169 kr

360 159 kr

720 149 kr

1080 139 kr

Vid större antal skickas separat offert. Tryckt standardmotiv 

med er logotyp i 4-färgstryck (CMYK) ingår. För helt egen 

design på banderoll och lock tillkommer det en klichékostnad 

på 900  kr/design. Bakformskostnad är 6900 kr/design. 

Leveranstid ca 6 veckor efter godkänt korrektur. Vid 

repetitionsorder tillkommer intag med 1900 kr för bakform.

LOGOPEPPARKAKOR 
BANDEROLL 800 g ART.NR: 61746

Antal Pris/st

288 215 kr

576 205 kr

864 195 kr

1152 185 kr

Vid större antal skickas separat offert. Tryckt standardmotiv 

med er logotyp i 4-färgstryck (CMYK) ingår. För helt egen 

design på banderoll och lock tillkommer det en klichékostnad 

på 900  kr/design. Bakformskostnad är 6900 kr/design. 

Leveranstid ca 6 veckor efter godkänt korrektur. Vid 

repetitionsorder tillkommer intag med 1900 kr för bakform.

TEMA 1
JULKLAPPAR

TEMA 2
JULGRANSKULOR
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LOGOPEPPARKAKOR 
DIGITALTRYCK 500 g ART.NR: 61740

Antal Pris/st

200 189 kr

360 179 kr

720 159 kr

1080 149 kr

Vid större antal skickas separat offert. Vid digitaltryck (4-färg, 

CMYK) tillkommer en klichékostnad på 3500 kr. Bakforms-

kostnad är 6900 kr/design. Leveranstid ca 6 veckor efter 

godkänt korrektur. Vid repetitionsorder tillkommer intag med 

1900 kr för bakform och 2500 kr för burk.

LOGOPEPPARKAKOR 
DIGITALTRYCK 800 g ART.NR: 61741

Antal Pris/st

288 225 kr

576 215 kr

864 205 kr

1152 195 kr

Vid större antal skickas separat offert. Vid digitaltryck (4-färg, 

CMYK) tillkommer en klichékostnad på 3500 kr. Bakforms-

kostnad är 6900 kr/design. Leveranstid ca 6 veckor efter 

godkänt korrektur. Vid repetitionsorder tillkommer intag med 

1900 kr för bakform och 2500 kr för burk.

EN EXTRA SNÄLL PEPPARKAKA
Talesättet säger att vi blir lite snällare av pepparkakor men med 

Kisapepparkakorna är det inte längre någon myt. Vi kan garantera att du 

blir snällare mot djur, natur, vatten, luft, bönder, odlare och inte minst dig 

själv när du väljer Kisapepparkakan som är KRAV- & Fairtrade-märkt. 

En extra snäll pepparkaka helt enkelt.
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DIGITALTRYCKTA BURKAR
Digitaltryckta burkar med er unika design fylls med 

blandat inslaget godis, läckra julkolor, julskum eller våra 

härliga Kisapepparkakor. Blanda innehållet hur ni vill!

DIGITALTRYCKTA BURKAR

1 Blandat inslaget godis Art.nr: 61735 1000 g 249 kr

2 Grenna julkola Art.nr: 61734 1000 g 189 kr

3 Julskum Art.nr: 61732 550 g 169 kr

4 Kisapepparkakor Art.nr: 61742 500 g 169 kr

Minsta antal är 200 burkar. Vid digitaltryck (4-färg, CMYK) tillkommer en klichékostnad 

på 3500 kr. Vid repetitionsorder tillkommer intag med 2500 kr. Innehållet i burkarna 

kan blandas fritt bland sorterna ovan.
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Nyhet!
Julkola med smak av
pepparkaka, saffran, 

polka och knäck!
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Häfte med de 
olika chokladernas 

karaktärsbeskrviningar 
och passande drycker 

att kombinera 
chokladen med.

CHOKLADASKAR
Choklad hör julen till och våra chokladaskar från bland annat 

Anthon Berg är alltid en uppskattad gåva. För en extra exklusiv 

gåva ska ni titta närmare på vår Chokladprovningsask lyx! Asken 

innehåller olika sorters choklad och vår alldeles egna chokladbok 

skriven av chokladexperten och sommelieren Maja Berthas.

Allt du behöver veta 
om choklad hittar du 
i  ”En bok om Choklad 
av Maja Berthas” som 

följer med asken.
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Med prägling
eller kort!

CHOKLADASKAR

1 Chokladprovningsask lyx med chokladbok Art.nr: 61711 120 g 289 kr

2 Duc d’O praliner, inslagen Art.nr: 643903 250 g 109 kr

3 Trälåda praliner Art.nr: 61754 500 g 185 kr

4 Anthon Berg Diplomat Art.nr: 6915400 1000 g 399 kr

5 Anthon Berg Guldask 800 g Art.nr: 6910700 800 g 299 kr

6 Anthon Berg Guldask 400 g Art.nr: 6910701 400 g 149 kr

Inslagning av chokladask Art.nr: 61710 - 15 kr

För präglad logotyp på trälådan tillkommer en klichékostnad på 500 kr/prägling. För 

extra präglingar tillkommer även 5 kr/prägling och låda. Minsta antal för prägling är 

100 st. För lådor utan prägling ingår istället ett standardkort till varje låda.
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DIGITALTRYCKTA CHOKLADASKAR
Det är lyxigt med choklad! Inte minst med chokladaskar och 

belgiska praliner. Unika, egendesignade chokladaskar gör 

avsändaren tydlig och lämnar ett lyxigt avtryck. Passar perfekt 

om du vill ge dina kunder lite extra uppskattning.

CHOKLADPRALINER 
DIGITALTRYCK 250 g ART.NR: 61755

Antal Pris/st

100 149 kr

200 139 kr

300 129 kr

500 119 kr

Vid större antal skickas separat offert. Vid digitaltryck (4-färg, 

CMYK) tillkommer en klichékostnad på 900 kr/design. Endast 

locket trycks, med vit botten. Leveranstid ca 2 veckor efter 

godkänt korrektur.

CHOKLADPRALINER 
DIGITALTRYCK 500 g ART.NR: 61756

Antal Pris/st

100 219 kr

200 199 kr

300 189 kr

500 179 kr

Vid större antal skickas separat offert. Vid digitaltryck (4-färg, 

CMYK) tillkommer en klichékostnad på 900 kr/design. Endast 

locket trycks, med vit botten. Leveranstid ca 2 veckor efter 

godkänt korrektur.

CHOKLADPRALINER 
DIGITALTRYCK 1000 g ART.NR: 61758

Antal Pris/st

100 319 kr

200 299 kr

300 289 kr

500 279 kr

Vid större antal skickas separat offert. Vid digitaltryck (4-färg, 

CMYK) tillkommer en klichékostnad på 900 kr/design. Endast 

locket trycks, med vit botten. Leveranstid ca 2 veckor efter 

godkänt korrektur.
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HANDGJORDA PRALINER
Handgjorda praliner av bästa kvalitet. Köp någon av våra 

favoritblandingar med sex, nio eller tolv praliner förpackade i fina askar. 

För en tydligare avsändare kan ni designa ett eget lock till våra befintliga 

askar eller designa er egna förpackning med två praliner i varje.

HANDGJORDA PRALINER

1 Pralinask lyx 2-pack Art.nr: 5857 20 g 29 kr

2 Pralinask lyx 6-pack Art.nr: 1904 60 g 79 kr

3 Pralinask lyx 9-pack Art.nr: 1905 90 g 115 kr

4 Pralinask lyx 12-pack Art.nr: 1906 120 g 149 kr

5 Eget lock 6/9/12-pack Art.nr: 61733 - 15 kr

Vi köp av pralinask lyx 2-pack eller egna lock ingår tryckt standardmotiv med 

er logotyp i 4-färgstryck (CMYK). För helt egendesignat lock eller 2-pack 

tillkommer det en klichékostnad på 600  kr/design. Minsta antal 100 st.
TEMA 1

JULKLAPPAR

TEMA 2
JULGRANSKULOR



18

Julkola med smak av
pepparkaka, saffran, 

polka och knäck!

Kola med smak av 
grädd, gräddknäck, 
hallon, lakrits, nöt 

och choklad!

JULGODIS
Knäck, kola, marsipan, polkagrisar och skumtomtar 

är fem riktiga julklassiker. Här i fina förpackningar 

och flera med er julhälsning och avsändare.
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JULGODIS

1 Julsäck Walker’s kola Art.nr: 61718 1000 g 169 kr

2 Julsäck Grenna kola (julmix) Art.nr: 61753 1000 g 139 kr

3 Julsäck BRAVO kola Art.nr: 61757 800 g 139 kr

4 Knäck Art.nr: 61750 170 g 59 kr

5 Marsipantomtar 8-pack Art.nr: 61751 40 g 39 kr

6 Julstrut Polkakarameller Art.nr: 9030 80 g 29 kr

7 Julstrut Cloettas skumtomtar Art.nr: 9035 50 g 29 kr

8 Julstrut Grenna polkakola Art.nr: 9031 100 g 29 kr

Vid köp av knäck, marsipantomtar och julstrutar ingår tryckt standardmotiv 

med er logotyp i 4-färgstryck (CMYK). För helt egendesignade förpackningar 

tillkommer det en klichékostnad på 900  kr/design. Minsta antal för 

julstrutar är 100 st. För helt egendesignade julstrutar tillkommer även 10 kr 

per strut, minsta antal 500 st.
TEMA 1

JULKLAPPAR

TEMA 2
JULGRANSKULOR
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