
16-30 november 2012

Julshopping del 2 

november

K o n s t e n  a t t  s k a p a  s t ä m n i n g

www.partylite.se

Glolite Pelarljus-set, 

Kanel&laGerbär (röda)

P95471

  379 kr
(ord. pris 549 kr, innehåller en 

av var storlek 7x10 cm, 

7x12 cm, 7x15 cm)



NOVEMBER
gästerbJudande

Kreativ votivljushållare, trio
en av var höjd: 19 cm, 23 cm, 27 cm
P90798

699 kr
(Ord. pris 1219 kr)

OBS!
För denna produkt behövs inget 
minimi inköpskrav.



16-30 november 2012

illuminescents doFt-

värmare, tallKotte

8 cm h, 9 cm diam.

P90413

  129 kr
(ord. pris 199 kr)

Polvänner snöboll votiv-

ljushållare

8 cm h, 14 cm l.

P90304

  249 kr
(ord. pris 399 kr)

vintaGe serverinGsbricKa

35 cm b, 47 cm l.

P90124

  499 kr
(ord. pris 729 kr)

illuminescents doFt-

värmare, - midnattsFrost

8 cm h, 9 cm diam.

P90767

  129 kr
(ord. pris 199 kr)

Ljus och tillbehör säljs separat om inget annat anges.



16-30 november 2012

doFtFritt elFenbensvitt 

litet 3-veKsljus

u65181

  299 kr
(ord. pris 429 kr)

vita snöbär Glolite 

Pelarljus, trio

P95412

  379 kr
(ord. pris 549 kr, innehåller en 

av var storlek 7x10 cm, 7x12 

cm, 7x15 cm)

lavendel Kanin

46 cm h.

P90626

  249 kr
(ord. pris 399 kr)

björK teljushållare, trio

8 cm h, 6 cm b.

P9920

  249 kr
(ord. pris 399 kr)

doFtFritt teljus - Grön

36 st.

600121115

  199 kr

doFtFritt votivljus - Grön

24 st.

600121116

  249 kr
(ord. pris 350 kr)

Ljus och tillbehör säljs separat om inget annat anges.

med uttagbar påse med linfrö 

och lavendelknoppar som kan   

               värmas eller kylas. i 

                         dekorativ ask.
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3 Teljuspaket till priset av 2!

16-30 november 2012

Självstyrelsegränden 6

FI-02600 Esbo

Tel: 08 400 44 101

Fax: 08-400 499 85

www.partylite.se

Ni finner oss även på 

Facebook, sökord: 

PartyLite Nordic

Gäster som köper en produkt till normalpris, kan köpa obegränsat antal 

erbjudandeprodukter ur denna broschyr. Visningarna skall hållas och 

registreras under perioden 16-30 november 2012. Produkterna säljs så länge 

de finns i lager. Rätten till ändringar förbehålls. Specialerbjudanden

kan ej inhandlas med produkttillgodohavande eller med presentkort.

 

198 kr (ord. pris 297 kr - 357 kr)

Välj tre 12-pack Teljus men betala bara för två. Du kan välja från alla Teljus 
ur Höst/Jul katalogen 2012. (Förbjuden Frukt P95518 Teljusblandning ingår 
ej i erbjudandet).


