
 

Inspirerande dekorationer 
för inne- och utomhusbruk

Exklusiva upplyftande dofter  

Nya Små Trädgårdsvänner  
votivljushållare, se sid. 2.
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Ljus och tillbehör i denna katalog säljs separat om inget annat anges. 

A-E. Trädgårdsvänner 
Lekfulla former gjorda av väderbestädig metall 
kommer med ett votivglas för Teljus eller Votivljus.

A-C. ! Små Trädgårdsvänner votivljushållare 
9-11 cm h, 13-15 cm b.  
199 kr/styck  
A.  P91036 Mini-snigel  
B.  P91034 Humla  
C.  P91035 Nyckelpiga

D. Fjäril votivljushållare  
Kedjan som är inkluderad kan tas bort för placering  
på bord. 17 cm h, 43 cm h med kedja, 25 cm b.   
P90702  349 kr/styck 

E. Trollslända votivljushållare 
Enkel montering krävs. 98 cm h, 25 cm b.   
P90703  449 kr/styck 

F. ! Gned - Solpanel trädgårdstomte 
Väderbeständig, handmålad konstharts. Ljuset laddas 
av solen och lyser i ca. 6-8 timmar. Även fjärilslarven på 
svampen lyser!  
25 cm h, 16 cm b.   
P91086  539 kr

G-H. ! Trädgårdstomte votivljushållare 
Handmålad, väderbeständig konstharts med 
votivljushållare av glas. 10-12 cm h, 12-14 cm b. 
(Votivljus, Teljus)   
299 kr/styck 
G. P91088 Gnorm – Sovande Trädgårdstomte  
H. P91032 Gnick – Trädgårdstomte

! NYHET  



 

Lyktan som fungerar på 
solkraft  
hämtar ljus 
till din trädgård.

En förtrollad trädgård väntar på dig!  
Utomhusvänner med ljus skapar en nyckfull 
stämning!

BESÖK OSS PÅ: partylite.se   



En känsla av sommar inomhus...
Fyll ditt hem med sommarens fräscha gåvor. 
Vår nyhet Tomat & Basilika blandar aromen av fylliga 
tomater med en explosion av aromatiska örter.

A. ! ! Tomat & Basilika Blomkruka 
Glasljus 
Blomkruka med Glasljus. Återanvänd som 
teljushållare. 9 cm h, 10 cm i diam.  
Brinntid: 20-30 timmar.   
G22205  259 kr 

B. ! ! Blomkruka votivljushållare, set 
Tre klara votivljusglas i form av en blomkruka 
i en korg av metall. 
8 cm h, 23 cm b. (Votivljus, Teljus)   
P91072  319 kr/set

C. ! Gnorm - Sovande Trädgårdstomte  
votivljushållare 
Väderbeständig, handmålad konstharts med 
votivljushållare av glas. 
10 cm h, 12 cm b.  
(Votivljus, Teljus)   
P91088 299 kr

Ta med doften  
utomhus...
Inspirerad av geraniums söta doft 
som sprids från våra blomsterlådor är 
Geranium & Citronella den  
perfekta utomhusdoften.

! NYHET   ! livsmedelssäker



E. ! Moderna Linjer  
votivljuslykta  
Väderbeständig lykta av metall med ett 
vikbart handtag och frostad votivljushållare. 
Upphängningsanordningen av metall säljs 
separat. 
31 cm h, 12 cm i diam. (Votivljus, Teljus)  
P91027  329 kr/styck

F-G. ! Bruna metallhängare  
Lätt sätt att visa upp de fina lyktorna. 
Väderbeständig metall. Två delar var; enkel 
ihopsättning krävs.  
Bordshållare: 52 cm h, 
Trädgårdsstake: 66 cm h.  
F. P91055  179 kr Bordshållare   
G. P91198  139 kr Trädgårdsstake  

Visas även: ! Mirador pelarljusbricka i 
metall, se sida 6.   
P91025  649 kr

Varje PartyLite ljus genomgår en noggrann säkerhets- och kvalitetstest för att fylla våra 
strikta standader. För att nå den optimala prestandan och säkerheten, ber vi dig använda 
PartyLite ljushållare enbart med PartyLite ljus.

D. ! ! Geranium & Citronella 
3-veksglasljus 
Flerfärgad ljusmassa i en återanvändbar 
glasskål. 8 cm h, 12 cm i diam.  
Brinntid: 25-35 timmar.   
G36560  289 kr
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PartyLite ljus skall alltid tändas i lämpliga, värmeresistenta hållare. Lämna aldrig brinnande 
ljus utan uppsikt. Då man tänder flera ljus , ställ ljusen 4 cm ifrån varandra.

Skapa en glimt av ljus i 
sommarnatten med våra  
unika GloLite Pelarljus  
och klassiska lyktor. 

Vår populäraste lykta finns nu i tre 
olika storlekar! 
Den klassiska sommarikonen återges i 
väderbeständig metall med paneler av  
prismaglas som ger ett inbjudande sken. 

A. Mirador lykta 
53 cm h, 24 x 24 cm. (Pelarljus, 3-veksljus,  
teljusträd, stort teljusträd, Glasljus)   
P90109  1499 kr

B. ! Mirador lykta - Liten 
Inkluderar votivglasljus. 29 cm h, 13 x 13 cm.  
(Votivljus, Teljus, Stort Teljus, Miniatyrglasljus)   
P91058  619 kr

 
 
 
 

D. ! ! Mirador pelarljusbricka i metall 
Väderbeständig metallram, löstagbar härdad glaspanel  
47 cm l, 37 cm b.  
(Pelarljus, 3-veksljus, Teljus, Stort Teljus, Glasljus, votivljushållare)   
P91025  649 kr

 
 

E. GloLite Pelarljusset, trio  
Innehåller ett 7x10 cm, 7x12 cm, 7x15 cm ljus.  
Säljs även separat, se sida 15.   
549 kr/set om 3  
P95423 Äppelblomning (rosa) 
P95424 Apelsinblomning (orange) 
P95413 Doftfri (elfenbensvit) 
P95410 Havssalt & Drivved (vit) 
P95425 Honungsmelon (grön) 
Finns även:  
P95412 Vita Snöbär (vit)

! NYHET   ! LIVSMEDELSSÄKER

 
Fråga din Konsult.

C. ! Mirador lykta – Medium  
39 cm h, 17 x 17 cm. (Pelarljus, Stort  
Teljus, Glasljus, votivljushållare) 
HCSS120100 - Bokningspresent vid minst 3 nya bokningar, 
se villkor för Bokningspresenter på sid 68-69 i Vinter/Vår 2012 
katalogen.



Fråga din Konsult för ytterligare information!

F. ! Fjärilar pelarljushållare 
Metallhållare med urstansat fjärilsmönster på en 
metallbricka. 13 cm h, 10 cm i diam. (Runt Pelarljus, Teljus, 
Stort Teljus, votivljushållare)  
P91038  279 kr/styck

Förtrollande i 
skymningen...

Absolut 
häpnadsväckande  
i mörker!

Exklusivt från oss...
Varje GloLite Pelarljus strålar varmt uppifrån och 
ner från stunden det tänds.  

För användning utomhus,  
sätt GloLite Pelarljus i en lykta!
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Visas även:  
! Mirador pelarljusbricka i metall, se sid 6.   
P91025  649 kr  
! Blomkruka votivljushållare, set, se sid 4.   
P91072  319 kr/set 
! Nyckelpiga votivljushållare, se sid 2.   
P91035  199 kr

Mångsidiga 
Spiral votivljus- 
hållaren är 
ypperlig på 
sommaren men 
även därefter. 

Alla måttenheter i denna katalog är ungefärliga. ! NYHET

A. ! Spiral votivljushållare  
Skickligt hantverk av glas, varje lykta charmar med dess unika 
karaktär. Silvertonat metallträd håller votivljushållarna och 
glasskärmen på sin plats. Häng upp den eller ställ på bordet, 
inomhus eller utomhus. Tillbehör i metall för upphängning är ej 
inkluderat. 34 cm h, 19 cm i diam. (Votivljus, Teljus)   
P91082  769 kr



ScentGlow doftlampa – ett bra sätt  
att fylla ditt hem med väldoft utan låga. 
Nu i två nya design!

ScentGlow doftlampa 
Doften sprids via elektronisk värmeplatta där 
ljusmassan skall placeras och dold LED-lampa ger ett 
varmt sken. Ta bort locket för en starkare doft. Använd 
med Scent Plus Melts eller Doftolja.

B. ! ScentGlow Färgglad  
Doftlampan skiftar färg konstant. En glob i frostat glas, keramisk 
platta och lock. Vit elkabel. 13 cm h, 14 cm i diam. 
P91049E 449 kr 

C. ! Ananas ScentGlow doftlampa  
Den traditionella symbolen för gästfrihet får 
en elegant uppdatering av den vita glaserade 
keramiken. Vit elkabel. 16 cm h, 11 cm i diam. 
P91048E 449 kr

Visas med: Scent Plus Melts 
Vår mest intensiva doft! 2-4 Melts ger upp 
till 60-80 timmar doft då den används i en  
ScentGlow doftlampa. Tillgänglig i dussin av 
härliga olika dofter, se sid 15 och vår Vinter/
Vår 2012 katalog.  
129 kr /bricka om 9-delar

Även tillgänglig: Doftolja, se i vår  
Vinter/Vår 2012 katalog.

 
Dess färgskiftande egenskap 
tar oss genom ett spektrum av 
färger!
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Teljus 
12-pack 

4-6 timmar
99 kr

Votivljus 
12-pack 

8-11 timmar 
175 kr

Scent Plus 
Melts 

9-bitar/bricka
129 kr

Fler- 
färgade 

Doftstrån 
399 kr
styck

Fler- 
färgade 

Doftstrån 
refiller
299 kr
styck

! Be Happy! 

! Be Lively!

! Be Relaxed!

A. ! Aromakologi Flerfärgade Doftstrån 
Glasflaska med 133 ml av flerfärgad doftolja, metall- 
ring runt krage och naturstrån. Se listan nedan.  
399 kr/styck

Även tillgänglig: ! Aromakologi Flerfärgade 
Dofstrån med naturstrån refiller 
133 ml av flerfärgad doftolja och naturstrån.  
Se listan nedan.  
299 kr/styck 

B. ! Aromakologi votivljushållare 
Porslin med blank glaserad insida.  
9 cm h, 9 cm b. (Votivljus, Teljus)   
189 kr/styck 
P91073 Be Happy! (rosa) 
P91077 Be Lively! (gul) 
P91076 Be Relaxed! (lila)  
Visas med:  
! Aromakologi Votivljus,  
se listan nedan.

C. ! Livsglädje Aromakologi Teljusblandning 
Fem Teljus av var i de tre aromakologi inspirerade 
dofterna. Totalt 15 st. Teljus.  
P95460  129 kr 

D. ! ScentGlow doftlampa – Färgglad  
Se sid 9 för detaljer.   
P91049  449 kr 
Visas med:  
! Aromakologi Scent Plus Melts,  
se listan nedan.

E. ! Soluppgång ljuslampa 
Kan vändas för att ge två olika utseenden! 
Metallbas, glashylsa. 16 cm h, 9 cm i diam.  
(Teljus, Stort Teljus)   
P90996  279 kr/styck 
Visas med:  
! Aromakologi Teljus,  
se listan nedan.

BE RELAXED!

BE LIVELY!

BE HAPPY!

Vår Teljusblandning med 15 Teljus är ett perfekt 
sätt att kunna prova alla Livsglädje dofterna!

Livsglädje -  
Aromakologi



Baserad på aromachology, en vetenskaplig studie om hur dofter påverkar vårt humör,  
har våra patentsökta Livsglädje dofter visat sig väcka positiva känslor.  
Be Happy! Be Lively! eller Be Relaxed! när du själv vill.

Be Happy! En utsökt aptitretande blandning av exotiska frukter som får dig att känna dig 
lycklig innifrån och ut. Låt denna tropiska känsla sätta ett leende på dina läppar. 

Be Lively! Mousserande citrus och soldränkta blommor förenas med en uppfriskande fräsch 
fläkt. Denna aromatiska fruktiga doft kommer att inspirera dig med ny energi.

Be Relaxed! Krämig Kokosnöt, vanilj med myskinslag och sammetslena vita blommor förenas 
för att ge en avslappnande känsla för kropp och själv. Andas in och upplev lugnet.

Livsglädje!
Upplyftande dofter som förgyller din dag!

! NYHET BESÖK OSS PÅ: partylite.se   



Ljus och ljushållare i denna katalog säljs separat om inget annat anges.

A. ! Verde Bambu bricka 
Med glasinsats. 23 x 23 cm. (3-veksljus, 
Pelarljus, Teljus, Stort Teljus, votivljushållare, 
Glasljus)   
P90087  449 kr   279 kr

B. Turturduvor Stämningsdoftspridare 
Veke av porslin, träbas, glasflaska. 
26 cm h, 15 cm b. (Doftolja, säljs separat)   
P90613  439 kr  269 kr

C. Gyllene Päron teljusglob 
Metalinsats med mönster, frostad glasglob.  
10 cm h, 10 cm i diam. (Teljus)   
P9958  399 kr  249 kr

D. ! Löv Pelarljusbricka 
Glaserad porslin. 26 cm b, 29 cm l. (3-veksljus, 
Pelarljus, Teljus, Stort Teljus, Glasljus, 
votivljushållare)   
P90344  499 kr  299 kr

E. Solsken Doftfritt Pelarljus  
7x7 cm. Brinntid: 30-35 timmar.   
U33154  119 kr  89 kr

F. Vårgrönt Doftfritt Pelarljus 
7x12 cm. Brinntid: 65-70 timmar.   
U35511  139 kr   99 kr

G. Diamant teljushållare 
Slipat glas på en metallhållare. 8 cm h. (Teljus)   
P9686  309 kr  199 kr

H. Guld Mosaik votivljushållare 
Regnbågsskimrande glasbrickor på glas. 8 cm h.  
(Votivljus, Teljus) 
P9911  245 kr  155 kr

I. Guld Mosaik stormlykta 
Regnbågsskimrande glasbrickor på glas.  
30 cm h. (Pelarljus, teljusträd)  
P9902  859 kr 529 kr

! LIVSMEDELSSÄKER



Special  
Sommarrea! 

J. Havsvindar Miniatyrglasljus med skärm 
Miniatyrglasljus fylld med ljusmassa och frostad 
glaskärm. Miniatyrglasljus: 7 cm h. Skärm:  
6 cm h, 10 cm i diam. Brinntid: 25-30 timmar.  
P95484  288 kr  219 kr/set

K-M. Miniatyrglasljus 
7 cm h, 6 cm i diam. Brinntid: 25-30 timmar. 
129 kr/styck  95 kr/styck 
K.  G33193  Örike 
L.  G33300  På Landet  
M.  G33668  Blåbär & Wisteria

N. ! Avantgarde 3-veksljushållare 
Hammrad aluminium. 41 cm b. (3-veksljus, 
Pelarljus, Stort Teljus)   
P90126  1 299 kr  799 kr

O. Lavendel Presentset 
Votivljushållare i metall med sex stycken 
Lavendeldröm Votivljus. I dekorativ ask.   
P95149  339 kr  254 kr/set

P. ! Sjöliv teljushållare 
Dekal av porslin. 8 cm h, 10 cm i diam. (Teljus)   
P90234  179 kr  119 kr/styck  

Q. Sakura Vägglampett för Teljus 
Trä och glas med guldfärgade metallblad.  
11 cm h, 43 cm b. (Teljus)   
P9812  779 kr   479 kr

Passa på NU! 
Produkter till stora rabatter, så 

länge det finns i lager!

Havsvindar Miniatyrglasljus  
inkluderar en frostad skärm
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A. ! Doft för Dig Dofthållare reseförpackning 
refiller 
Kompakt och lätt att använda med två olika klips. 
Innehåller Doft för Dig refiller, säljs även separat. 
7 cm i diam.   
249 kr/styck Dofthållare & refiller 
P90958438 Dofthållare & Mörkt Trä  
 & Patchouli refiller 
P90958249 Dofthållare & Vanilla  
 Citron refiller 
P90958230 Dofthållare & Körsbärs- 
 blomst refiller 
P90958286 Dofthållare & Svart    
 Hallon refiller 
P90958395 Dofthållare & Havssalt 
 & Drivved refiller

B. Doft för Dig Refill 
Två doftskivor i hård gel samt ett fodral för 
upphängning. Var skiva doftar i minst 45 dagar. 
159 kr/2-pack 
P910438 Mörkt Trä & Patchouli 
P912249 Vanilla Citron  
P912230 Körsbärsblomst  
P910286 Svart Hallon 
P912395 Havssalt & Drivved

Njut av dofter hemma eller i farten. Vår innovativa 
och snygga nya Dofthållare fräschar upp bilen, garderoben, 
tvättstugan – det utrymme du själv väljer!

Inkluderar två olika klips, 
en för att fästa i bilens 
ventilationspanel...

...och en för att fästa på 
solskyddet eller dyligt.

Refillen inkluderar ett praktiskt 
fodral för upphängning!

! NYHET
Se doftbeskrivningar i vår  
Vinter/Vår 2012 katalog.



Sommarens Favorit: 
Geranium Citronella
Trä & Krydda – Inspirerad av 
geraniums söta doft som sprids från 
våra blomsterlådor är Geranium & 
Citronella den perfekta 
utomhusdoften! 

! Be Happy! 
Frukt & Citrus – En utsökt 
aptitretande blandning av exotiska 
frukter som får dig att känna dig 
lycklig innifrån och ut. Låt denna 
tropiska känsla sätta ett leende på 
dina läppar.

! Tomat & Basilika  
Trä & Krydda – Doften av nyplockade 
färska tomater med en explosion av 
aromatiska örter - solmogna, direkt 
från odlaren.

! Be Relaxed! 
Gott & Kryddigt – Krämig Kokosnöt, 
vanilj med myskinslag och 
sammetslena vita blommor förenas 
för att ge en avslappnande känsla för 
kropp och själv. Andas in och upplev 
lugnet.

! Be Lively! 
Frukt & Citrus – Mousserande citrus 
och soldränkta blommor förenas med 
en uppfriskande fräsch fläkt. Denna 
aromatiska fruktiga doft kommer att 
inspirera dig med ny energi.

Sommardoft Guide

! NY doft

Teljus & Votivljus Melts Väldoft utan låga

Teljus 
4-6 timmar

99 kr
12-pack

Votivljus 
8-11 timmar 

175 kr
12-pack

Scent Plus 
Melts

129 kr
Bricka med 

9 delar

 
Flerfärgade 
Doftstrån 
399 kr
styck

Påfyllnings- 
olja till 

Flerfärgade 
Doftstrån
299 kr
styck

! Be Happy! 

! Be Lively!

! Be Relaxed!

Livsglädje -  
Aromakologi

För en fullständig översikt 
av våra dofter och 
doftbeskrivningar, se i vår 
Vinter/Vår 2012 katalog.

Teljus & Votivljus Melts Glolite Pelarljus Glasljus

Teljus 
4-6 timmar

99 kr 
12-pack

Votivljus 
8-11 timmar 

175 kr 
12-pack

Scent Plus 
Melts

129 kr 
Bricka med 

9 delar

7x10 cm 
GloLite 

Pelarljus 
50-60 timmar

219 kr 
styck

7x12 cm 
GloLite 

Pelarljus 
60-75 timmar

229 kr 
styck

7x15 cm 
GloLite 

Pelarljus  
80-100 timmar

239 kr
styck

Trio  
GloLite  

Pelarljus
549 kr

set om 3

Blomkruka 
Glasljus  
20-30 

timmar
259 kr 
styck

3-veks- 
glasljus 

25-35 timmar
289 kr 
styck

Havssalt & Drivved
Vita Snöbär
Äppelblomning
Apelsinblomning

! Tomat & Basilika
Geranium & Citronella
Honungsmelon
Doftfri Elfenbensvit
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Livsglädje Doftstrån  
fyller ditt hem med  
positiva vibbar!

! Aromakologi Doftolja  
Glasflaska med 133 ml av  
flerfärgad doftolja,  
metallring runt krage, naturstrån.  
399 kr/styck 
RD238 Be Happy! (rosa) 
RD631 Be Relaxed! (lila) 
RD634 Be Lively! (gul)

Bekanta dig med hela Livsglädje  
Kollektionen på sidorna 10-11.

! NYHET  

Sommarens  
dofter

Din Konsult är:

80012266

PartyLite Oy  
Befästningsvägen 4 A  
FI-20600 Esbo
Tel:  08 - 400 44 101
Fax: 08 - 400 499 85
www.partylite.se 
Besök PartyLite på Facebook.

Alla angivna priser är icke bindande 
rekommenderade priser och anges bara 
i underlättande syfte. Priserna gäller 
t.o.m. 31.08.2012. IBRP= Icke Bindande 
Rekommenderade Priser. Tryckt i Europa.
©2011 PartyLite Worldwide, Inc.  
ALLA RÄTTIGHETER RESERVERAS


