
Upptäck
en värld av 
dofter  

SOMMAR 2014

• Costa Rica Fruta Dorada  • Hawaii Hibiscus  • Indisk Blå Lotus & Ingefära



Upptäck de hypnotiska dofterna från Costa Rica, Hawaii  

och Indien utan att lämna hemmet – inget pass behövs! 

Mästerliga parfymtillverkare skapar en sann natur- 

upplevelse från exotiska resmål. Trevlig resa!

C. ❃ Discovery by PartyLite Glasljus 
G55302  Costa Rica Fruta Dorada 
G55301  Hawaii Hibiscus  
G55303  Indisk Blå Lotus & Ingefära  
329 kr/ styck 
vaxfyllda glas med dekal. dekorativ 
förpackning. 10 cm h, 7 cm b. Brinntid: 
35-45 timmar. 

För alla ljusformer i dofterna Costa 
Rica Fruta Dorada, Hawaii Hibiscus och 
Indisk Blå Lotus & Ingefära, se sid 23.

A. ❃ Discovery by PartyLite Glasljus, trio 
P95583  429 kr/set om 3 
vaxfyllda glas med dekal. en av var: Indisk 
Blå lotus & Ingefära, Hawaii Hibiscus, Costa 
rica fruta dorada. 7 x 7 cm. dekorativ 
förpackning. Brinntid: 20-30 timmar/ ljus.

B. ❃ Discovery by PartyLite Teljustrio 
P91489  299 kr/set om 3 
frostat glas; metallisk insida. en av var färg/
design. 6 cm h. (teljus)

❃ NYHET  

Glasljustrion inkluderar  
en av var doft!

discovery
  by PartYlIte

nYHet 

 Indisk Blå  
Lotus & Ingefära 
(Blommor) Bli hänförd av 
mystiken i Indien. den söta 
blommiga doften av den forna 
blå lotusen är balanserad med 
kryddig livfullhet av ingefära.

 Hawaii 
Hibiscus
(Blommor) ett tropiskt äventyr 
för alla sinnen. frodiga blommiga 
noter från de soldränkta Hawaii 
öarna mixat med en nyans av 
färsk frukt.

 Costa Rica 
Fruta Dorada
(Frukt & Citrus) en resa till en 
fridfull oas i Costa rica. Utsökt 
mogen frukt för tankarna till en 
frodig regnskog.



 partyLite.se



❃ NYHET  

Upptäck en värld av lysande 

färger och spännande 
dofter i din egen 

trädgård.

ljus och tillbehör i denna katalog säljs separat om inget annat anges.

Kan också  
användas utan 
metall- 
hängare.

A. ❃ Färgringar ljushållare, par 
P91645  299 kr/set om 2 
ribbad glashållare i metallhängare. Kan 
också placeras på bordet: 28 cm h, 6 cm b. 
Glashållare: 6 cm h. (I glashållare: votivljus, 
teljus)

Visas även: Brun S-hängkrok, se sid 6.  
P91080  99 kr/ styck

B. ❃ Discovery by PartyLite Glasljus, trio 
P95583  429 kr/set om 3 
vaxfyllda glas med dekal. en av var: Indisk 
Blå lotus & Ingefära, Hawaii Hibiscus, Costa 
rica fruta dorada. 7 x 7 cm. dekorativ 
förpackning. Brinntid: 20-30 timmar/ ljus.

För alla ljusformer i dofterna Costa 
Rica Fruta Dorada, Hawaii Hibiscus och 
Indisk Blå Lotus & Ingefära, se sid 23.



 Den är elektrisk!

C. ❃ Konfetti stormlykta 
P91461  949 kr 
Glaspärlsmosaik med votivglas. Inkluderar 
pärlor som används för att stabilisera 
votivglas, Glasljus eller Pelarljus. 18 cm 
h, 20 cm b. (I votivglas: votivljus, teljus; I 
stormlykta: Pelarljus, Glasljus, teljus, Stort 
teljus) 

D. ❃ Konfetti ljushållare 
P91463  299 kr 
Hållare av glaspärlsmosaik med votivglas. 
Inkluderar pärlor som används för att 
stabilisera votivglas. 9 cm h, 11 cm b.  
(I votivglas: votivljus, teljus; Utan votivglas: 
teljus, Stort teljus)

E. ❃ ScentGlow doftlampa – Konfetti 
P91575E  699 kr 
elektiskt värmare. Mosaikglas med fat i klart 
glas. Med avbrytare, vit sladd. 12 cm h,  
15 cm b. (Scent Plus Melts)
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gLatt & färGrIKt 



❃ NYHET alla angivna priser är icke bindande rekommenderade priser och anges bara i underlättande syfte.

A. ❃ Marrakech hängande ljushållare 
P91466  349 kr/ styck 
Metall med votivglas; väderbeständig finish. Häng upp eller placera 
på bordet. 26 cm h, 15 cm b. (I votivglas: votivljus, teljus)

B. Brun S-hängkrok 
P91080  99 kr/ styck 
ett enkelt sätt att visa upp lyktan på. Metall; väderbeständig finish. 
30 cm l.

C. ❃ Marrakech lykta  
P91574  799 kr/ styck 
Metall med glaspaneler; väderbeständig finish. Häng upp eller 
placera på bordet. 43 cm h, 16 cm b. (escential Glasljus, Glolite 
Glasljus, Pelarljus)

D. ❃ Fruktkorg Flerfärgat 3-veksglasljus 
P95567  309 kr 
tre dofter i lager i glashållare: Saftig Klementin, Jordgubbsdröm, 
fikonträd. 8 cm h, 12 cm i diam. Brinntid: 35-55 timmar. 

E. GloLite Glasljus  
379 kr/ styck 
väldoftande ljusmassa i glashållare. 10 cm h, 10 cm i diam. Brinntid: 
50-60 timmar. Se sidan 23. 

F. GloLite Pelarljusset  
569  kr/set om 3 
nu också i Geranium Citronella! Inkluderar en av var höjd 7x10 cm, 
7x12 cm,  7x15 cm. Säljs även separat. Se sidan 23.

Tre dofter – ett läckert 
Flerfärgat 
3-veksgasljus



Saftig  
Klementin

Jordgubbs-  
dröm

Tropisk  
Lagun

Gurka &  
Ingefärsmynta

Vita  
Snöbär 

Geranium  
Citronella  

Njut av GloLites omedelbara 

ljussken! Para ihop med  

våra lyktor för ett  

magiskt sommarsken.

tHe World'S 
Brightest candLe™
världens klaraste ljus - Glolite by PartYlIte™

 partyLite.se



❃ NYHET

soLig 
trädGård

alla måttangivelser i katalogen är ungefärlliga.

Används utan stav  
för att visas upp 
hängande eller på 
bordet.

Lys upp trädgården 

med små varelser och 

utomhus dekor 

som laddas med 

solenergi.

A. ❃ Trädgårds Solpanel lykta 
P91581  499 kr/ styck 
Metallram omger frostade paneler. 
laddas av solljuset och lyser ca 6-8 
timmar. Inkluderar återuppladdnings- 
bart aa-batteri och en 3-delad stav. 
enkel montering krävs. används utan 
stav för upphängning eller på bord. 
väderbeständig. Med stav: 92 cm 
h. endast lykta: 15 cm h, 8 x 8 cm i 
botten.

B. Trädgårds Vindspel 
P91326  799 kr 
Metallram omger frostade paneler och 
ger en effekt av en lanterna. laddas 
av solljuset och lyser ca 6-8 timmar. 
Hängande smycket lyser också. 
Inkluderar ett återuppladdningsbart 
aa-batteri. Krok för upphängning. 
enkel montering krävs. 
väderbeständig. 69 cm h, 10 cm b. 

C. ❃ Flygande vänner ljushållare, 
par 
P91564  299 kr/set om 2 
Metall och akryl med votivglas. 
väderbeständiga. en av var.  
fjäril: 10 cm h, 10 cm b. trollslända: 
12 cm h, 14 cm b. 
(I votivglas: votivljus, teljus, utan 
votivglas: teljus)  

D. ❃ Trollslända - Solpanel 
ljushållare 
P91563  649 kr/ styck 
Metallstav som håller insats av akryl 
och votivglas. laddas av solljuset och 
lyser ca 6-8 timmar. används med 
ett återuppladdningsbart aa batteri, 
inkluderat. enkel montering krävs. 
väderbeständig. 90 cm h, 26 cm b.  
(I votivglas: votivljus, teljus, utan 
votivglas: teljus)

Ljushållare harmoniserar med  
vår Trollslända - Solpanel 
ljushållare.



Ljusskenet från solpanelen  
varar 6 till 8 timmar!  
Kan också lysas upp med skenet  
från ett ljus.

 partyLite.se

Magiskt på kvällen!

Solpanelen  
laddas i dagsljus.



❃ NYHET

A. ❃ Nyckelpiga hängande ljushållare  
P91565  349 kr/ styck 
väderbeständig metall med gångjärnsförsedd ljushållarbricka och 
votivglas. används som vägglampett, häng upp med borttagbar 
kedja eller ställ på bordet. Med kedja: 33 cm h; På bord: 7 cm h,  
20 cm b. (I votivglas: votivljus, teljus)

B. ❃ Flygande vänner ljushållare, par 
P91564  299 kr/ set om 2 
Metall och akryl med votivglas. väderbeständiga. en av var. fjäril:  
10 cm h, 10 cm b. trollslända: 12 cm h, 14 cm b. (I votivglas: 
votivljus, teljus; Utan votivglas: teljus) 

NARCISS

Partylite ljushållare genomgår noggranna säkerhets- och kvalitetstester för att uppfylla våra strikta krav. för 
optimal prestanda och säkerhet, använd endast Partylite hållare tillsammans med Partylite ljus.

Kan användas på 3 
sätt!  Häng upp i kedja, 
montera på väggen 
eller ställ på bordet.

Visas här  
på bordet.

Tillför lite skoj till säsongen! Prova vår Narciss doft för att fira  

fröjdfulla sköna sommardagar.



Dekorerad glasinsats skapar 
illusionen av flygande vänner 
på den yttre frostade 
glasgloben!

C. ❃ Fjärilsvänner ljushållare 
P91561  299 kr/ styck   
dekorerad glasinsats lyser färgglatt genom frostad glasglob med 
målade trädgårdsdetaljer. Glas. 10 cm h, 12 cm b. (I glasinsats: 
teljus)

D. Små varelser teljushållare, trio 
P91310  289 kr/ set om 3 
Miniödla, groda och fjäril i väderbeständig metall. 9-14 cm b. 
(teljus) 

För alla ljusformer i doften Narciss se sidan 23. 

 partyLite.se

 doftande 
ÖverraSKnInGar



A. Rönnbärsblad hållare för Glasljus 
P91545  199 kr  
Metall med antikfinish. 9 cm h, 10,5 cm i diam. (escential 
Glasljus, Glolite Glasljus, Pelarljus, teljus) 

B-D. Nature's Love™ by PartyLite Kollektionen 
formgivna exklusivt för Partylite! Söta smådjur får ditt hjärta 
att smälta. Babyhållare används med teljus. 6-7 cm h, 8-9 cm b. 
Mammahållaren används med teljus eller votivljus i votivglas. 
10-11 cm h, 10-13 cm b. Målad konstharts med matt finish. 

B. Nature's Love – Kanin 
P91468    269 kr  Baby teljushållare  
P91467    329 kr  Mamma votivljushållare  
P91467S  539 kr/set Mamma & Baby

C. ❃ Nature's Love – Groda 
P91506    269 kr  Baby teljushållare  
P91535    329 kr  Mamma votivljushållare  
P91535S  539 kr /set Mamma & Baby

D. ❃ Nature's Love – Igelkott 
P91560    269 kr  Baby teljushållare  
P91558    329 kr  Mamma votivljushållare  
P91558S  539 kr/ set Mamma & Baby

För alla ljusformer i doften Lavendelblomma se sidan 23.

LAVENDELBLOMMA

Nya tillskott till vår exklusiva 

kollektion av skulpterade 

trädgårdsvänner! Doftsätt med 

nyheten 
Lavendelblomma för 

en explosion av fräscha örter!



trädgårdens 
vänner

Ljushållare i konstharts är inte avsedda för 
långvarigt utomhusbruk. 
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ExKLUSIVT FöR  
VäRDINNA/VäRD
Semesterparadis 
lykta - stor

❃ NYHET  

A. Fjärrkontroll  
LDR1  139 kr 
används med led-Pelarljus som har 
 fjärrkontrollsfunktion + 8 timmars funktion.  
Styr alla ljusfunktioner. Inkluderar batteri. 

 UtomhUs 
 oaS 

Nya Blå Ombre LED Pelarljus 
där färgnyansen går från 
mörkare till ljusare!

För Elfenbensvita LED 
Pelarljus se Vinter/Vår 2014 
katalogen.



partyLite.se

Pelarljusset om 3  
ryms i denna!

Våra unika tillbehör i glas ger ett 

välkomnande sken året om. 

C. Semesterparadis lykta - medium 
P91525  899 kr 
36 cm h, 18 x 18 cm i botten. (Pelarljus, escential Glasljus, Glolite 
Glasljus, teljusträd) 

Visas även:  
Universellt teljusträd - silvertonat   
P91555  119 kr

D. Semesterparadis lykta - liten 
P91526  599 kr 
votivglas ingår. 24 cm h, 15 x 15 cm i botten. (I votivglas: votivljus, 
teljus; Utan votivglas: escential Glasljus, Glolite Glasljus, Stort teljus, 
teljusträd)  

exklusivt för värdinna/värd!  
E. Semesterparadis lykta - stor 
HCWS140400 – 3 Bokningspresent 
Med en försäljning på 2500 kr eller mer på ditt Party och med tre nya bokningar. 
Se Vinter/Vår 2014 katalogen sidorna 62-63 för mer information samt villkor för 
Bokningspresenter. 
rymmer ett Pelarljusset om 3. 36 cm h, 27 x 27 cm i botten. 
(Pelarljus, Glasljus, 3-veksljus, Stort teljus, teljusträd)

B. ❃ LED Pelarljus – Blå Ombre 
LDR5616 279 kr  7x12 cm 
LDR6616 299 kr  7x15 cm 
LDR7616 319 kr  7x17 cm 
P95565  879 kr/ set  Pelarljusset & Fjärrkontroll 
fjärrkontroll redo. realistiskt flimmer av levande ljus, automatiskt 
på/av fem eller tio timmars timer. aktiveras manuellt eller med 
fjärrkontroll, säljs separat. vax. använder två aa batterier, ej 
inkluderade.

C-E. Semesterparadis kollektionen 
Med en känsla för modern design kastar våra lyktor ett strålande 
ljus. Mönstret på de optiska glasskivorna förstorar höjden på lågan. 
väderbeständig, silvertonad metall.



Njut av syrliga blomnoter från en 

sommar favoritdoft –  

Geranium Citronella,  

nu som GloLite Pelarljus.

 
 
 
C. Geranium Citronella Trädgårdsrökelse 
P91309  249 kr/ 12-pack 
12 rökelsestickor endast avsedda för 
utomhusbruk. 56 cm l. Brinntid: upp till 3 
timmar per styck. 

D. ❃ GloLite Pelarljusset – Geranium 
Citronella 
P95566  569 kr/ set om 3 
Inkluderar en av var storlek 7x10 cm, 7x12 cm, 
7x15 cm. Säljs även separat, se sidan 23.

E. Rönnbärsblad hållare för Glasljus 
P91545  199 kr 
Metall med antikfinish. 9 cm h, 10,5 cm i diam. 
(escential Glasljus, Glolite Glasljus, Pelarljus, 
teljus)

F. Trädgårdsoas metall votivljushållare 
P91179  319 kr  
Hållare i vittrad metall med votivglas. 14 cm h, 
12 cm i diam. (I votivglas: votivljus, teljus; Utan 
votivglas: Stort teljus) 

A. Trädgårdsoas upphängbar lykta  
P91315  399 kr  
vittrad metall. tillbehör för upphängning 
inkluderas ej. Inte avsedd för långvarigt 
utomhusbruk, ta inomhus vid dåligt väder. 
Med handtaget: 42 cm h, 20 cm i diam. 
(escential Glasljus, Glolite Glasljus, Pelarljus, 
teljus, Stort teljus)

B. GloLite Glasljus – Geranium Citronella 
G26560  379 kr/ styck 
väldoftande ljusmassa i glashållare. 10 cm h, 
10 cm i diam. Brinntid: 50-60 timmar. 

❃ NYHET  när du använder flera ljus, placera dem ca 4 cm ifrån varandra. 

Populär 
trädgårdsrökelse  
är tillbaka lagomt till 
sommaren!

 
Placera upprätt och 
stadigt i marken.

 Håll minst 45 cm avstånd till lättantändligt material.

GERANIUM CITRONELLA



 SoMMar 
 gLöd

G. Trädgårdsoas metall stormlykta, set 
P95546  1599 kr/ set 
Stormlykta i vittrad metall håller stormlykta 
i bubbelglas. Båda stormlyktorna kan 
också användas var för sig. Stormlykta i 
glas inkluderar pärlor vilka används för 
att stabilisera Pelarljuset. 37 cm h, 28 cm 
diam. (Pelarljus, Glasljus, teljus, Stort teljus, 
teljusträd) 

För alla Geranium Citronella ljusformer 
se sidan 23. 

partyLite.se

GloLite Pelarljus nu i 
populär sommardoft!



❃ NYHET  

 
 
A-D. ScentGlow doftlampor 
elektriska värmare med avbrytare avger 
doften från Scent Plus Melts som placerats 
på fatet. för Scent Plus Melts dofter, se 
sidan 23 och sidorna 60-61 i vinter/vår 2014 
katalogen.

A. ❃ Kisse 
P90944E  549 kr 
Biskviporslin med vitglaserat keramikfat. vit 
sladd. 12 cm h, 13 cm b. 

B. Sköldpadda   
P91259E  549 kr 
Glaserad keramik. Baby sköldpaddad 
fungerar som lock; avlägsna för starkare 
doftspridning. Svart sladd.  
13 cm h, 8 cm b.

C. Fjäril 
P91373E  549 kr / styck 
roterar genom en regnbåge av färgnyanser. 
Porslin. vit sladd. 13 cm h, 17 cm b.

D. ❃ Konfetti 
P91575E  699 kr 
Mosaik glas med glasfat. vit sladd.  
12 cm h, 15 cm b. 

Dekorativa elektriska doftlampor ger 

långvarig doft utan låga. Perfekt för 

sommaren!

Roterar genom 
en regnbåge av 
färger!



Välj bland Scent Plus Melts i över 30 dofter och använd dem i din 

ScentGlow doftlampa eller din aromabrännare. Mixa Melts för att skapa din 

personliga doft! För idéer om doftblandningar se partylite.se. Sökord: Uppfinn din 

egen doft.

scentgLoW  
SoMMar

partyLite.se

Blommor på  
verandan  

Tamarindo  
Fruktkorg

Indisk Blå  
Lotus & Ingefära
Narciss

Costa Rica  
Fruta Dorada
Saftig Klementin

Bröllop på  
Hawaii

Lavendelblomma
Hawaii Hibiscus

Jaipur 
trädgårdsparty

Indisk Blå  
Lotus & Ingefära
Saftig Klementin

Fruktträdgård

Costa Rica  
Fruta Dorada
Fikonträd

Hawaii hola-hola

Costa Rica  
Fruta Dorada
Hawaii Hibiscus



A. ❃ SmartScents Blå Fjäril hållare  
P91570  129 kr 
rymmer upp till fem stickor. Metall.  
8 cm h, 8 cm b. 

B. SmartScents hållare 
P91543 Kvadrat - vit 7 cm h, 7 cm b. 
P91553 Kvadrat - svart 7 cm h, 7 cm b. 
P91552 Droppe - grön 8 cm h, 7 cm b. 
P91547 Hjärta - rosa 7 cm h, 9 cm b.  
P91523 Droppe - vit 8 cm h, 7 cm b. 
129 kr/ styck 
varje rymmer upp till fem stickor. Matt 
glaserad keramik. 

C. SmartScents Ormbunke hållare 
P91554  Grön  P91544  Silver 
129 kr/ styck 
för användning med en sticka. Metall.  
25 cm h, 15 cm b.

D. SmartScents Blomblad hållare 
P91524  129 kr/ styck 
avtagbar/vändbar blomma pryder toppen 
på en sticka. Metall. 29 cm h, 6 cm b. 

❃ NYHET  

ett nytt sätt att 
doftsätta dina 
utrymmen!



smartscents by PartYlIte™

E. SmartScents by PartyLite  
Doftstickor 
249 kr/ 5-pack 
fem stickor av pressad pappersmassa. 
varje sticka avger doft upp till 30 dagar. 
använd 1-2 stickor för mindre utrymmen, 
3-5 stickor för större utrymmen. används 
med våra dekorativa hållare, säljs separat. 
24 cm l.  

 FS680 ❃ Lavendelblomma  
 FS165 Narciss 
 FS29 Mullbär 
 FS52 Honungsmelon 
 FS123 Vita Snöbär  
 FS275 Jordgubbsdröm 
 FS360 Saftig Klementin 
 FS405 Gnistrande Kanel 
 FS551 Bambu Bris 
 FS616 Tropisk Lagun 
 FS685 Fikonträd 
 FS744 Tamboti  
 FS855 Ebony Oud

•  Så enkelt! Börja med en sticka och lägg till fler för ökad doftnivå.
•  Totalt 13 fantastiska dofter. Mixa och matcha för din personlig doft! 
•  Ingen låga, inget spill!
• För doft i alla rum dygnet runt. 

 partyLite.se

Mixa SmartScents för att Skapa din 
personliga doft! För fler idéer om 

doftblandningar besök partylite.se.

Sött & Soligt

Narciss
Honungsmelon

Pärlande 
fruktcocktail

Saftig Klementin
Tropisk Lagun

Sanddyner

Tropisk Lagun
Bambu Bris

Fruktdröm

Jordgubbsdröm 
Saftig Klementin

En fläkt av trädgård

Lavendelblomma
Bambu Bris

En vacker dag

Mullbär
Fikonträd



❃ NYHET  

G. Fruktkorg Glasljus, trio 
P95537  429 kr/ set om 3 
vaxfyllt glas med dekal. 7 cm h. en av 
var: Jordgubbsdröm, Saftig Klementin, 
fikonträd. Brinntid: 20-30 timmar/ ljus. 

H. ❃ Discovery Glasljus – Indisk Blå 
Lotus & Ingefära 
G55303  329 kr 
för detaljer, se sidan 2.

I. ❃ Escential Glasljus – 
Lavendelblomma 
G43680  189 kr

A. ❃ Discovery Glasljus, trio 
P95583  429 kr/ set om 3 
för detaljer, se sidan 2. 

B. Pelarljusset – Narciss 
P95165  379 kr/set om 3 

C. ❃ Sommar 2014 Votivljusblandning, 
16-pack 
P95555  229 kr 
fyra votivljus i var doft: lavendelblomma, 
Indisk Blå lotus & Ingefära, Hawaii Hibiscus, 
Costa rica fruta dorada.

D. ❃ Sommar 2014 teljusblandning, 
12-pack 
P95554  129 kr 
tre teljus i var doft: Costa rica fruta 
dorada, Indisk Blå lotus & Ingefära, 
lavendelblomma, Hawaii Hibiscus.

E. ❃ GloLite Glasljus – Geranium 
Citronella 
G26560  379 kr 
för detaljer, se sidan 16.

F. ❃ Fruktkorg Flerfärgat 3-veksglasljus 
P95567  309 kr 
för detaljer, se sidan 6.

Bränn alltid ljus i värmetåliga hållare. lämna aldrig ett brinnande ljus utan uppsikt.

SoMMarenS dofter
Säsongens dofter gör ditt hem välkomnande. även perfekt att ge bort som gåva!
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Fyra nya exklusiva  
sommardofter!

Du finner hela vårt sortiment i  
Vinter/Vår 2014 katalogen.

❃ Discovery Glasljus, trio   
20-30 timmar/ ljus    
P95583  429 kr/ set om 3

❃ Fruktkorg Flerfärgat 
3-veksglasljus, 35-55 timmar.  
P95567  309 kr

trä &  
krydda

Fruktkorg Glasljus, trio  
20-30 timmar/ ljus 
P95537 429 kr/ set om 3
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Narciss 
(Blommor) lyser upp med 
lätta blommiga noter som en 
nyplockad vårbukett. tar vårens 
dofter inomhus! 

❃ Lavendelblomma 
(Trä & Krydda) varva ner med 
en rogivande bukett. lavendel 
beströdd med len jasmine och 
vanilj för en fräsch upplevelse.

Geranium Citronella 
(Trä & Krydda) tänk dig den 
söta doften från pelagoner som 
svävar ut från balkonglådan 
blandad med en touch av 
fräsch citronella. den perfekta 
doften utomhus.

Tropisk Lagun 
(Fräsch & Ren) låt havets 
vågor skölja över dig. en touch 
av kokos och vanilj antyder 
tropiska destinationer. 

Jordgubbsdröm 
(Frukt & Citrus) tar dig till en 
äng fylld av mogna bär en 
varm och solig dag. äkta, saftig 
sötma! 

Fikonträd 
(Frukt & Citrus) njut av 
solvarm sötma från färska fikon. 
Saftiga, jordnära och otroligt 
smakrika. 

Saftig Klementin 
(Frukt & Citrus) förlora dig 
själv i tropikernas lockelser. 
Saftiga klementiner blandas 
med kokosnöt för en luftig 
smak av öar. 

doft GUIde

❃ Indisk Blå Lotus  
& Ingefära  
(Blommor) Bli hänförd av 
mystiken i Indien. den söta 
blommiga doften av den forna 
blå lotusen är balanserad med 
kryddig livfullhet av ingefära.

❃ Costa Rica Fruta Dorada 
(Frukt & Citrus) en resa till en 
fridfull oas i Costa rica. Utsökt 
mogen frukt för tankarna till en 
frodig regnskog.

❃ Hawaii Hibiscus 
(Blommor) ett tropiskt 
äventyr för alla sinnen. frodiga 
blommiga noter från de 
soldränkta Hawaii öarna mixat 
med en nyans av färsk frukt.
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GloLite Glasljus   
50-60 timmar.  379 kr/ styck

GloLite Pelarljus, 7x10 cm    
50-60 timmar.  229 kr/ styck

GloLite Pelarljus, 7x12 cm    
60-75 timmar.  239 kr/ styck

GloLite Pelarljus, 7x15 cm    
80-100 timmar.  249 kr styck

GloLite Pelarljusset  
569 kr/set om 3

Pelarljus Narciss

Pelarljus, 7x7 cm  
30-35 tim.  119 kr/ styck

Pelarljus, 7x12 cm   
65-70 tim.  139 kr/ styck

Pelarljus, 7x17cm   
90-95 tim.  159 kr/ styck

Pelarljusset  
379 kr/set om 3

Teljus  
4-6 timmar. 
  99 kr/12-pack

Votivljus  8-11 timmar.   
 175 kr/12-pack

Scent Plus Melts
129 kr/9-delar/bricka

Escential Glasljus 
40-60 timmar.  189 kr/ styck

3-veksglasljus   
35-55 timmar.  309 kr/ styck

Discovery Glasljus   
35-45 timmar.  329 kr/ styck

 partyLite.se



SoMMarenS
favoriter

Escential Glasljus
189 kr /styck
väldoftande ljusmassa rik på doft! Brinntid: 
40-60 timmar. för alla tillgängliga dofter, se sid 
23 och vinter/vår 2014 katalogen.

NYHET Lavendelblomma!

87014366
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DIN KONSULT ÄR:

PartyLite Oy
Självstyrelsegränden 6
FI-02600 Esbo
Tel:  08 - 400 44 101
Fax: 08 - 400 499 85
www.partylite.se
Besök PartyLite Nordic på Facebook

Alla angivna priser är icke bindande rekommenderade 
priser och anges bara i underlättande syfte. Priserna 
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Rekommenderade Priser. Tryckt i Europa.
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