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nya dofter • nya vackra tillbehör • nya äventyr
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Det bästa i livet ska upplevas tillsammans. samla därför 
familj och vänner för att skapa gemensamma nya minnen. 
Inspireras till att dekorera på ditt eget sätt, blanda och mixa 
dofter, utforska din kreativa sida. skratta. älska. fira!

Doft av rosenträ 

för er samman  Upptäck exklusiv dekor

upptäck partylite®  
på video...
på en gång

 Hitta videosymbolerna i 
katalogen och håll din telefon 
över hela sidan. Videofi lmen 
startar automatiskt. 

 ladda ned appen 
actable® gratis.

i sociala Medier!

gilla oss

hitta inspiration

se fler favoriter

få idéer

följ med



innehåll:

världens klaraste ljus 4

På safari med Jonathan Adler 14

Upptäck Brighter World 30

Skäm bort dig med Just Desserts 38 

vilken Forbidden Fruit passar dig? 42

Upptäck exklusiv dekor

Bli underbart kreativ



se video
upptäck det 
magiska med 
världens klaraste 
ljus. även på 
partylite.se

4.   GL36825  GloLite Randigt Pelarljus - 
Svart Vanilj (mild doft) 7x15 cm  279 kr 

5.   P90914  Klar pelarljushållare  169 kr 
(10 cm i diam.) 

6.  ❃ G28821  Forbidden Fruits GloLite 
Förförande Fikon Glasljus 379 kr

se sidorna 54-65 för mer information 
om ljusen och produkterna. 

1.   P91323  Färgskiftande ljusbas  199 kr/styck  
P91323S  499 kr/set om 3  (10 cm i diam.)
❃ G26123S  GloLite set  449 kr/set  
(Färgskiftande ljusbas och Vita Snöbär GloLite Glasljus)  

2-3. GloLite by PartyLite ljus
    2.  Glasljus 3. Pelarljusset

379 kr/styck     619 kr/set om 3
G26B247     P95595  ❃ Bär & Blommor 
G26B123     P95412 Vita Snöbär
G26B616     P95616 Tropisk Lagun
G26B360     P950360 Saftig Klementin
G26B275     P95276 Jordgubbsdröm 
G26B431     P95528 Gurka & Ingefärsmynta 
  P95415 Vitt doftfritt
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köp set & 
spara!

färgskiftande ljusbas 
och Vita snöbär gloLite

glasljus
(se erbjudandet nedan)



Nyhet! Bär &  
Blommor

vita  
sNöBär

tropisk  
laguN

saftig  
klemeNtiN

jordguBBs-  
dröm

gurka &  
iNgefärs- 

myNta

glolite BY PARTYLITE™  
världens klaraste ljus 
skapa tillfälle för skratt och roliga stunder med våra 
Glolite ljus. Det omedelbara skenet från topp till botten 
ger stämningen ett inbjudande, smickrande ljussken. 

❃ nyhet



1.   P91623  Clearly Creative Optimal 
votivljushållare, par  199 kr/set om 2  
(Votivglas: 6 cm h; fat: 8 cm i diam.)

2.   ❃ G26B247  Bär & Blommor GloLite Glasljus  379 kr/
styck  (Etikett och band ingår ej)

se sidorna 54-65 för mer information om ljusen och 
produkterna.

vilken doft gör dig 
hjärtans glad 
inombords? vi vill 
veta! posta på 
facebook.com/
partylitenordic

nyhet bär & 
blommor

❃ nyhet



dröm dig bort till stressfria soliga dagar 
spenderade i naturen omringad av söta bär. 
saftiga bär får det att vattnas i munnen och 
de påminner om att våren är här! bär & 
blommor doften finns i sju populära former.

alla våra dofter blandas med expertis av 
mästerparfymörer från världens mest 
prestigefyllda parfymhus. totalt har vi 
utvecklat mer än 50 unika dofter 
speciellt för dig.

förÄLska dig  
i bÄr & bLommor



Vad inspirerar dig? snäckor från stranden, mossa, 
blommor... eller vardagssaker som band, kulor, korkar. 
Med Clearly Creative passar allt!

dela dina 
dekorationsidéer 
med oss! 
facebook.com/
partylitenordic
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1.   P91540  Clearly Creative Bubbeltrio votivljushållare   
549 kr/set om 3  (7 cm h, 10 cm h, 13 cm h)

2.   P91391  Clearly Creative upphöjd bordsdekoration  
1199 kr  (31 cm b, 19 cm h)

3.    P91126  Clearly Creative Multi ljushållare, par   
379 kr/set om 2  (11 cm h)

 4.   P91576E  ScentGlow doftlampa – Clearly Creative   
699 kr  (15 cm h)

se sidorna 54-65 för mer information om ljusen och 
produkterna. 

Välj ditt 
glAs 

Favorit-  
lJUs

Fyll med 
KÄRlEK 

100%  
DU!



1.   P91625  Imperial ljushållare  1999 kr   
(56 cm h)

2.   P91205  Symmetri votivljushållare, trio   
449 kr/set om 3   
(13 cm h, 15 cm h, 18 cm h)  

3.   ❃ P91852 Hög Symmetri, par  
  749 kr/set om 2  (23 cm h, 27 cm h.) 
 
❃ hCWs150300 Bokningspresent 
Symmetri set (inkl. Hög Symmetri, par 
och Symmetri trio samt ljus, se 
sidorna 66-67 för mer information.) 
exklusivt för värdinna/värd. fråga din konsult. 
 

4.   P91721S  Magnifik stormlykta  899 kr   
(27 cm h)

5.   P91166  Majestätiskt Ljus stormlykta  
1799 kr  (30 cm h)

6.   P91551  Clearly Creative GloLite hållare  
799 kr  (22 cm h)

7.   P91532  Clearly Creative Escential hållare  
699 kr  (19 cm h)

se sidorna 54-65 för mer information om 
ljusen och produkterna.

upptäck fler 
inspirerande idéer 
på partylite.se
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NypLockat för VårEN 
Saftig Klementin och Jordgubbsdröm fräschar upp  
rummet. Deras söta nyanser skiner i våra klara glashållare. 
så vårigt! så trendigt!

❃ nyhet



kolla in vår 
pinterest-
anslagstavla 
för idéer! http://
www.pinterest.
com/partylitesve/ 

1.   ❃ P91748  Votivljushållare dekorationsset  299 kr  (Ljus säljs separat)  
❃ P91748S  Clearly Creative Set  429 kr/set  (Dekorationsset & Soliga Dagar Votivljusblandning) 

se sidorna 54-65 för mer information om ljusen och produkterna.
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se video
det perfekta 
sättet att skapa 
tillsammans. även 
på partylite.se



vårt set levereras med två votivljushållare och 
allt du behöver för att dekorera. 

Para ihop en ljusblandning med vårt 
dekorationsset för en rolig och kreativ gåva!  

GåvO-
iDÉ!

❃ nyhet

❃ P95606  Vårförnyelse 
Teljusblandning, 12-pack  129 kr 

❃ P95605  Soliga Dagar 
Votivljusblandning, 16-pack  229 kr 

❃ P95610  Frukt & Blommor 
Teljusblandning, 12-pack  129 kr 

En för dig, en för din bästis...att ge eller skapa tillsammans!

köp set & 
spara!
Votivljushållare 

dekorationsset och
soliga dagar Votivljusblandningsoliga dagar Votivljusblandning

se erbjudande nedan
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Vår exklusiva nya Safari 
Chic kollektion från den 

kända keramikern, designern 

och författaren Jonathan 
Adler hyllar djurens rike på 

ett nytt glamouröst sätt. 

två nya dofter som höjer stämningen!

     Urban safari
stadens liv och rörelse möter uppfriskande 

noter av djungelregn. svart orkidé och jasmin 

förenas i en energirik, exotisk doftresa.

     tribal chic
all den maskulina lockelsen hos en afrikansk 

safari, tillsammans med en oväntad 

kosmopolitisk udd. Ursprunglig, förförisk  

doft lockar dig med värmen från bergamott 

och svart te.



“ 
En touch av det exotiska gör varje  

utrymme glamouröst. Blanda djurmotiv med stänk  

av metallisk glans. Det är oväntat och roligt! ” 

1.   ❃ P91824  Safari Chic ljushållare, trio  349 kr/set om 3   
(8 cm h)  

2.   ❃ P91858  Nixon stormlykta  1299 kr  (26 cm h)  

3.   ❃ P91882  Zebra ljushållare  469 kr (16 cm h)   

❃ nyhet

se sidorna 54-65 för mer 
information om ljusen och 
produkterna. 
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se video
besök jonathan adlers värld. 
även på partylite.se

1.   ❃ P91825  Safari Chic pelarljushållare, trio  749 kr/set om 3
(4 cm h, 6 cm h, 9 cm h) 

2.   ❃ Rustikt Pelarljus 7x12 cm  279 kr/styck
A35384  Tribal Chic (grå)        A35383  Urban Safari (vit)  

3.   ❃ P91881  Lejon ljushållare  469 kr (13 cm h)  

4.   ❃ hCWs150400 Bokningspresent  
Santorini upphöjd ljushållare, set om 3 (28 cm h, 33 cm h, 
38 cm h) Se sidorna 66-67 för mer information.
exklusivt för värdinna/värd. fråga din konsult. 

5.   ❃ P91879  Elefant teljushållare  299 kr (13 cm h) 

6.   ❃ P95594  Safari Chic Miniglasljus, par  
399 kr/set om 2  (Urban Safari, Tribal Chic)

 7.   ❃ P91880  Elefant ljushållare  599 kr  (19 cm h)  
❃ P91880S  Safari Chic,set  899 kr/set  (Elefant ljushållare 
och Miniglasljus, par)  

 8.   Glasljus  329 kr styck
❃ G85383  Urban Safari (vit)  ❃ G85384  Tribal Chic (grå)

 9.   ❃ P91882  Zebra ljushållare  469 kr (16 cm h)  

10.   P91662  Santorini stormlykta  1199 kr  (24 cm h)

11.   ❃ P91754  Safari Chic Ikat ljushållare  249 kr (8 cm h) 

12.   P91479  Santorini votivljushållare  249 kr  (8 cm h)  

se sidorna 54-65 för mer information om ljusen och 
produkterna. 

nyhet!

❃ nyhet



Blanda mönster 
för intressanta 
effekter!

Stor elefant 
med plats 
för Mini 
Glasljus

g
lA

m
o

u
R

 
m

Ed
 Jo

Na
tH

aN
 a

dL
Er

 f
or

 p
ar

ty
Li

tE
®  d

Es
ig

N



bi
g 

ap
pL

E b
y 

da
y

bi
g 

ap
pL

E b
y 

Ni
gH

t

nYC VIBBAR
city cHic. börJa mEd Våra JoNatHaN adLEr doftEr!

❃ nyhet

sprudlar av New yorks non-stop energi och 
livfulla själ. de saftigaste äppelbitarna samsas 
med nyanser i en färsch blombukett direkt 
från blomkiosken i gatuhörnet.  

fångar frestelserna i staden som aldrig 
sover. bourbon dränkta äpplen minglar med 
exotiska kryddor och trätoner för att skapa 
känslan från småtimmarna i centrum av  
New york. 



1-2.   Glasljus   329 kr st 
1. G85311  Big Apple by Day 
2. G85333  Big Apple by Night 

3.   P91662  Santorini stormlykta  1199 kr  (24 cm h) 

4.   P95592  Miniglasljus, par   
399 kr/set om 2  (Big Apple by Night, Big Apple by Day)

5.   P91735  Big Apple ljushållare  429 kr  (14 cm h)  
P91735S  Big Apple set  749 kr/set  (inkl. ljushållare samt 
Miniglasljus, par) 

6.   P91469  Ekorre teljushållare  369 kr  (19 cm h) 

7.   P91725  Fredsduvor, par  499 kr/set om 2   
P91470  Fredsduva  299 kr  endast högervänd duva   
(11 cm h)

8.   P91476  Äpple aromabrännare  349 kr  (18 cm h) 

9.   ❃ hCWs150400 Bokningspresent   
Santorini upphöjd ljushållare,  
set om 3 (28 cm h, 33 cm h, 38 cm h) 
Se sidorna 66-67 för mer information. 
exklusivt för värdinna/värd. fråga din konsult.

10.   P91477  Santorini vägglampett  899 kr styck   
P91477S  1699 kr/set om 2  (30 cm diam.) 

se sidorna 54-65 för mer information om ljusen och 
produkterna. 



prEsENtEr för aLLa 

gör dEt tiLL Ett 
sEt ocH spara 
utnyttja våra specialset-

erbjudanden. Även 

perfekta som presenter!

spara  
Med våra 

specialset! 
doft och matchande hållare  

till bra pris. 
se erbjudanden

❃ nyhet



prEsENtEr för aLLa 

1.  ❃ P91671S  Just Desserts set  419 kr/set  (Flerfärgat 
3-veksglasljus och Tårtfat ljushållare) 

2.   ❃ P91857S  SmartScents set  319 kr/set  (Citronmelon 
& Mynta SmartScents stickor, 5-pack och Vit Sandsten 
hållare)

3.  ❃ P91624S  Förbjuden Frukt set  399 kr/set  
(Teljusblandning, 15-pack och Reseset) 

4.   ❃ P91748S  Clearly Creative set  429 kr/set  (Votivljushållare 
dekorationsset och Soliga Dagar Votivljusblandning, 
16-pack) 

5.   ❃ G26123S  GloLite set  449 kr/set  (Vita Snöbär GloLite 
Glasljus och Färgskiftande ljusbas)



❃ nyhet



Vackra 
formEr
omfamNar dig

skULtpUrLik form 
Moderna linjer definierar vår 

Omfamnelse kollektion. Varje tillbehör 
skapat av konstharts är lättskött, 
långlivat och utgör en vacker skulptur.

1.   P91618  Omfamnelse stormlykta för Votivljus   
1299 kr  (48 cm h)

2.   P91391  Clearly Creative upphöjd bordsdekoration  
1199 kr  (31 cm b)

3.   P91699  Optisk Diamant ljushållare  229 kr/styck   
(10 cm h)

4.   ❃ P91737  Omfamnelse aromabrännare  329 kr   
(12 cm h)

5.   P91692  Omfamnelse votivljushållare  249 kr   
(9 cm h) 

6.   P91289  Lotusblomma votivljushållare, par   
399 kr/set om 2  (12 cm diam.)

7.   P91616  Omfamnelse bordsdekoration  629 kr   
(42 cm l)

se sidorna 54-65 för mer information om ljusen och 
produkterna. 



1-2.   ❃ Lattice lykta 
1 . P91780  Stor  1499 kr (49 cm h)   
2.  hCWs150200 Bokningspresent  
     Medium (38 cm h) Se sidorna 66-67 för  
    mer information. 
exklusivt för värdinna/värd. fråga din konsult. 

3-4.   ❃ Citronmelon & Mynta Glasljus 
3. G34248  3-veksglasljus  309 kr 
4. G43248  Escential Glasljus  189 kr/styck

se sidorna 54-65 för mer information om ljusen 
och produkterna.

❃ nyhet

nya 
citronmelon   
          & Mynta

visa oss hur du 
använder dina 
lyktor! 
facebook.com/
partylitenordic



Den exklusiva ljusmassan av hög 
kvalitet i våra glasljus smälter ända ut 
till kanten av glaset för att leverera den 
allra bästa doftupplevelsen. Njut! 

skåL  för citroNmELoN & myNta

vilken är snabbaste vägen till våren? de 
fräscha, glada tonerna i citronmelon & 
Mynta. den inspirerar till glädje med 
sin uppfriskande och syrliga karaktär. 
säkert en ny favorit! finns i sex 
populära former.

Ljusmassan smälter för 
att på bästa sätt sprida 
doften.



cHarmigt
i trÄdgårdEN

Mosaikglaset appliceras 
för hand, vilket gör varje 
exemplar unikt.

Vattnet snurrar 
den dekorativa 
kulan

Fyra fontän-  
munstycken för 
vattenkaskader 
runt om

Upphöjda 
hållare för 
fyra Teljus

nyhet!

❃ nyhet



1.   ❃ P91761FCA  Småfåglar Fontän  1299 kr   
(32 cm h)

2-4.   Olea ljushållare 
2. P91459  Bordsdekoration  699 kr  (31 cm b) 
3. P91460  Votivljushållare  229 kr  (9 cm h) 
4. P91458  Stormlykta  1199 kr   
    P91458S  Stormlykta & silvertonat teljusträd 
    1249 kr/set   (27 cm h)

se sidorna 54-65 för mer information om ljusen och 
produkterna. 

5.   ❃ Nature's Love™ by PartyLite Katt Ljushållare 
P91787  Mamma votivljushållare  329 kr (12 cm h)  
P91788  Baby teljushållare  269 kr  (8 cm h)   
P91787S  Mamma & Baby  539 kr/set

6-7.   ❃ Lattice lyktor   
6. P91780  Stor  1499 kr  (49 cm h)   
7. hCWs150200 Bokningspresent  
    Medium (38 cm h) Se sidorna 66-67 för  
    mer information. 
    exklusivt för värdinna/värd. fråga din konsult. 
 

Våra EXkLUsiVa Lyktor aV Hög kVaLitEt tiLLVErkas  
för LåNgVarig NJUtNiNg!

Magnet- 
låsning

Väder-
beständig 
yta

Konstruerad för 
att hålla sig sval

den stora lyktan levereras 
med teljusträd och 
ljushållare.

Medium lyktan 
levereras med ett  
teljusträd.

Gummifötter förhindrar repor



Tre vekar 
för mer 
sprakande!
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rosenträ



låt våra romantiska träveksljus föra er 
samman. Känslan av glöden och 
sprakandet från en äkta brasa värmer 
upp stämningen.

1.   Glasljus  309 kr/styck  
G41298    ❃ Rosenträ 
G41561  Vit Ceder  
G4129  Mullbär 
G41685  Fikonträd 
G41744  Tamboti

2.   3-veksglasljus 429 kr/styck  
G47298 ❃ Rosenträ 
G47561  Vit Ceder

3.  ❃  P95601  Mini Glasljus, trio  449 kr/
set  (Rosenträ, Vit Ceder, Tamboti)

se sidorna 54-65 för mer information 
om ljusen och produkterna. 

vit Ceder mullBär fikoNträd tamBoti

Nyhet! roseNträ

Nyhet!  
miNi glasljus, trio

Romantiskt inspirerande 
Rosenträ!

Nature's light™ 

BY PARTYLITE

❃ nyhet 
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nYHet! Brighter World dofterna fi nns 
nu även som teljus.

❃ nyhet

sE VIDEO
en resa till 
en fransk 
lavendelodling. 
även på 
partylite.se



Livfull röd ingefära skördad i 
byarna i Laos.

Exotiska, blommiga ylang ylang, 
skördad på komorerna.

söt vanilj, från växtplatser på 
soliga ögruppen komorerna.

3.   Soja Glasljus  329 kr/styck 
G57278  ❃ Lavendel & Verbena  
G57314       Röd Ingefära & Teak  
G57316       Vanilj & Tonkaböna 
G57317       Kanel & Apelsin 
G57315       Ylang Ylang &  
                    Svarta Vinbär

1.   ❃ Teljus   
109 kr/12-pack 
V04278  Lavendel & Verbena 
V04314  Röd Ingefära & Teak 
V04316  Vanilj & Tonkaböna  
V04317  Kanel & Apelsin  
V04315  Ylang Ylang & Svarta Vinbär

 2.   ❃ P95597  Mini Glasljus, trio   
449 kr/set om 3  (Lavendel & Verbena, 
Vanilj & Tonkaböna, Ylang Ylang & 
Svarta Vinbär) 

se sidorna 54-65 för mer information 
om ljusen och produkterna. 

kryddig, varm kanel, insamlad i 
Laos skogsmarker.

lavendel har varit ett sätt att leva 
under generationer. lavendelskördarna 
hotas av klimatförändringar och 
sjukdomar. Vi har som mål att hjälpa 
till att bevara denna unika gröda för 
framtiden.

Njut av de distinkta Brighter World 
dofterna och bidra till en bättre 
framtid för alla!

robert Goergen jr., president  
partylite Worldwide

partylite är fast 
beslutna att förbättra 
människors liv. För 
våra ljus Brighter 
World™ by 

PartyLite samarbetar vi med det kända 
parfymhuset Givaudan för att ge tillbaka till 
de samhällen där våra Brighter World 
doftoljor hämtas. Vårt bidrag hjälper till att 
stödja utbildningsprogram, hållbara 
jordbruksmetoder och regionala bevarande-
insatser.

Vår lavendel & Verbena doft, ny för 
säsongen, kommer att stödja gårdar i 
provence i Frankrike, där odlandet av 

tiLLsammaNs kaN Vi skapa EN 
ljusare värld



Brighter   
home™

BY PARTYLITE

Våra nya Brighter Home 
tillbehör kompletterar  
vårt Brighter World initiativ. 
Brighter Home ljushållare är 
tillverkade med hjälp av 
socialt ansvarsfulla 
metoder – från att hedra 
kulturella hantverkstraditioner 
till att ta miljöhänsyn.  
Vi strävar till att stödja 
hantverkare och hjälpa till att 
berika livet för människor i 

alla världens hörn.

Upptäck brighter Home på partylite.se

Vårt LöftE om 
miLJöVÄNLiga 
matEriaL ocH 
mEtodEr 

Naturliga färgvariationer gör 
varje täljstenshållare unik – alla är 
olika

❃ nyhet

Vi
 ta

r 
aN

sV
ar



1.   ❃ P91719  Stormlykta i återvunnet glas  1799 kr/styck  
(med bas 33 cm h)

2.   ❃ P91856  Täljsten ljushållare  299 kr/styck  (10 cm h)

3.   ❃ P91744  Täljsten teljushållare, set   
549 kr/set om 3  (8 cm h, 11 cm h, 13 cm h)

se sidorna 54-65 för mer information om ljusen och 
produkterna. 

Hantverkare i Uttar Pradesh, Indien, 
slöjdar varje täljstensstycke för hand 
– trion innehåller en av varje nyans

100 % återvunnet glas,  
munblåst i Europa

Basen är tillverkad av 
bok från certifierat 
hållbara skogar



smartsCeNtslåt oss få veta
var du använder
dina smartscents 
doftstickor. i 
sovrummet?
badrummet?
alla rum?
facebook.com/
partylitenordic

så
 fa
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as
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kt

NÄ
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dU
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ta
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Lå
ga

&
viNterBär & 
Blommor

Bär & Blommor

vita sNöBär

Hållarna är tillverkade av
natursten för distinkt
struktur och vikt.

skapa din egen doft eller prova våra blandningsförslag på 
partylite.se

nyhet!

BY PARTYLITE™ 

&
eN dag på spa

CitroNmeloN & myNta

BamBu Bris

spara 
Med set!

sandsten hållare - vit 
och citronmelon & mynta 

smartscents doftstickor 5-pack
se information till höger

sE VIDEO
det senaste sättet 
att njuta av underbar 
doft utan låga.

även på partylite.se



1.   SmartScents doftstickor  249 kr/5-pack  
(24 cm l) 

 FS247  ❃ Bär & Blommor 
 FS248  ❃ Citronmelon & Mynta 
 FS298  ❃ Rosenträ 
 FS29        Mullbär 
 FS52        Honungsmelon 
 FS123      Vita Snöbär 
 FS275      Jordgubbsdröm 
 FS360      Saftig Klementin 
 FS405      Glittrande Kanel 
 FS551      Bambu Bris 
 FS616      Tropisk Lagun 
 FS680      Lavendelblomma 
 FS744      Tamboti 
 FS855      Ebony Oud

2.   ❃ P91770  Svart Täljsten hållare  149 kr  
(6 cm h)

3.   ❃ P91857  Sandsten hållare - vit  149 kr  
(6 cm h) 
❃ P91857S  SmartScents, set  319 kr/set  
(Vit Sandsten hållare och Citronmelon & 
Mynta SmartScents doftstickor 5-pack)  

4.   Kvadrat SmartScents hållare   
129 kr/styck  (7 cm h)   
P91543  Vit 
P91553  Svart    

5.   Droppe SmartScents hållare   
129 kr/styck  (8 cm h)   
P91523  Vit  
P91552  Grön

6.     P91544  Silver Ormbunke SmartScents 
hållare  129 kr  (25 cm h)  

7.   ❃ P91955  Hjärta SmartScents hållare - 
vit  129 kr  (7 cm h)  

se sidorna 54-65 för mer information om 
ljusen och produkterna. 

•  14 inbjudande dofter totalt – blanda och matcha 

för att skapa din personliga doft.

•  så enkelt! Börja med en sticka och lägg till fler 

för ökad doft.

•  Ingen låga, inget spill!

❃ nyhet



2.   Discovery Glasljus  329 kr/styck 
G55577  ❃ Japansk Yuzu 
G55301 Hawaii Hibiscus 
G55303 Indisk Blå Lotus & Ingefära 
G55302 Costa Rica Fruta Dorada

1.   ❃ Vågor ljushållare  (11 cm h.) 
299 kr styck 
P91874    Orange 
P91875    Grön 
P91876    Blå 
P91874S  Trio (en av varje) 799 kr/set om 3

nyhet  
japansk yuzu

Up
pt

Äc
k 

yU
zU



Vart vill du åka? exotiska japan, 

tropiska Costa rica eller Hawaii, 

mystiska Indien?  

Discovery ljusen fångar den rätta 

doftupplevelsen från världens alla hörn 

– inget pass behövs.

3.   ❃ P95596  Mini Glasljus, trio  449 kr/set om 3  
(Japansk Yuzu, Costa Rica Fruta Dorada, Hawaii 
Hibiscus)

4.   ❃ P95608  Discovery Teljusblandning, 16-pack  
159 kr  (Fyra Teljus av var doft)

se sidorna 54-65 för mer information om ljusen 
och produkterna. 

❃ nyhet

disCovery 
BY PARTYLITE™ 

Nyhet! japaNsk  
yuZu

haWaii  
hiBisCus

iNdisk Blå  
lotus & iNgefära

Costa riCa  
fruta dorada

nyhet!



Nyhet! aNaNaskaka CitroNlime 
maCarooN

LÄ
ck

Er
t s

öt
t 

marshmalloW & 
pepparmyNta

nyhet 
ananaskaka

köp set 
& spara!

Just desserts 
Flerfärgat 3-veksglasljus 

och tårtfat ljushållare
se erbjudandet nedan



just
desserts™

BY PARTYLITE
NYHeteN ananaskaka, 
Citronlime Macaroon, 
Marshmallow & pepparmynta. 
Vattnas det i munnen nu? Våra 
läckra Just Desserts dofter är 
helt enkelt för goda för att 
motstå!

1.   ❃ P91771  Konfekt ljushållare  219 kr (15 cm h) 

2.   ❃ P95599  Flerfärgat 3-veksljus  309 kr 

3.   P91671 Tårtfat ljushållare  219 kr  (13 cm i diam.)
❃ P91671S  Just Desserts, set  419 kr/set  (Flerfärgat 
3-veksljus och ljushållare) 

4.   Just Desserts Glasljus  279 kr/styck
G14377  ❃ Ananaskaka
G14779      Citronlime Macaroon
G14777      Marshmallow & Pepparmynta

5.   ❃ P95604  Just Desserts Teljusblandning, 18-pack  189 kr  
(Sex Teljus i var doft) 

6.   P91670  Efterrättsskål ljushållare, par  209 kr/set om 2  
(8 cm i diam.)

7.   ❃ P95598  Just Desserts Glasljus, trio  
449 kr/set om 3  (Ananaskaka, Citronlime Macaroon, 
Marshmallow & Pepparmynta)

se sidorna 54-65 för mer information om ljusen och 
produkterna. 

❃ nyhet



6.   Nature's Love Kanin 
P91467    329 kr  Mamma votivljushållare (10 cm h)  
P91468    269 kr  Baby teljushållare (6 cm h)  
P91467S  539 kr/set  Mamma & Baby

7.   Nature's Love Igelkott 
P91558    329 kr  Mamma votivljushållare (11 cm h)  
P91560    269 kr  Baby teljushållare ( 7 cm h)  
P91558S  539 kr/set  Mamma & Baby

8.   Nature's Love Uggla 
P91627    329 kr  Mamma votivljushållare (10 cm h)  
P91628    269 kr  Baby teljushållare (8 cm h)  
P91627S  539 kr/set  Mamma & Baby

se sidorna 54-65 för mer information om ljusen och 
produkterna. 

1.   P91447  Varmt Hjärta teljushållare  189 kr  (7 cm h)

2.   P91362  Varmt Hjärta aromabrännare   
269 kr  (15 cm h)

3.    P91140  Clearly Creative Duo ljushållare, par   
529 kr/set om 2  (30 cm h)

4.   P91540  Clearly Creative Bubbeltrio votivljushållare   
549 kr/set om 3  (7 cm h, 10 cm h, 13 cm h) 

5.   ❃ Nature's Love Katt 
P91787    329 kr  Mamma votivljushållare (12 cm h)  
P91788    269 kr  Baby teljushållare (8 cm h)  
P91787S  539 kr/set  Mamma & Baby



nyhet!

så söta, älskvärda djur att samla på, 

endast tillgängliga från partylite! Nya 

mamma katten och hennes kattunge 

utökar kollektionen av djurfavoriter. 

Nature's love™

BY PARTYLITE

❃ nyhet
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nyhet  
bedårande  
björnbär

NYHET Bedårande Björnbär 
rika vildbärsnoter fyller 
luften med romantiska fläktar.



1.   Förbjuden Frukt Glasljus  329 kr/styck
G24B575  ❃ Bedårande Björnbär
G24B127      Smekande Kokos
G24B228      Frestande Granatäpple
G24B155      Lekfull Mandarin
G24B821      Förförande Fikon

2.   P91624  Reseset för Teljus  329 kr 
(Öppen hållare: 8 cm h)
❃ P91624S  Förbjuden Frukt, set  399 kr/set 
(Hållare och 15-pack Teljusblandning) 

3.   P91502  Förbjuden Frukt Piedestal för Glasljus  
189 kr  (8 cm h)

4.   ❃ P95600  Mini Glasljus, trio 449 kr/set om 3 
(Bedårande Björnbär, Frestande Granatäpple, 
Förförande Fikon)

5.   ❃ P95603  Teljusblandning 15-pack  149 kr  
(Tre Teljus i varje doft)

se sidorna 54-65 för mer information om ljusen och 
produkterna. 

lekfull 
maNdariN

förföraNde
fikoN

smekaNde 
kokos

frestaNde 
graNatäpple

låt dig charmas av dessa fem 
frestande fruktdofter. Några är 
söta, andra mera lekfulla. 
Alla är oemotståndliga!

VILKEN 
förBjudeN 
fruktÄR DU? 

köp set 
& spara!

förbjuden frukt
15-pack teljusblandning 15-pack teljusblandning 

och reseset för teljusoch reseset för teljus
se erbjudandet nedan

❃ nyhet



Presentset Smekande Kokos.

1.   ❃ P91745  Förbjuden Romantik stormlykta  
1499 kr (30 cm h)

2.   ❃ G28821  Forbidden Fruits Förförande Fikon 
GloLite Glasljus  379 kr  

3-4.   Forbidden Fruits Förförande Fikon ljus
3. G24B821 Glasljus  329 kr
4. G34821 3-veksglasljus med lock  499 kr

5.   Forbidden Body by PartyLite™ Presentset  
399 kr/set
P950156  Förförande Fikon  
P950127  Smekande Kokos

6.   ❃ P91821  Aromatisk Massage ljus & hållare  
399 kr  
❃ SM821  Massage ljus refill  249 kr  

se sidorna 54-65 för mer information om ljusen 
och produkterna. 
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nyhet!

❃ nyhet

se video
våra nya 
Massageljus är en 
lyxig upplevelse för 
dig eller att ge till 
någon speciell.

även på partylite.se



Låt brinna under minst tio minuter, för att 
skapa en lyxig blandning av naturligt vax, 
kokosolja och mandelolja. När tiden är 
rätt, släck helt enkelt ljuset.

Vänta några minuter och ringla 
därefter varm olja på huden och 
massera in för en silkeslen känsla.

Skapa en romantisk stämning 
med ljusets mjuka flimmer och 
den rika doften av Förförande 
Fikon.

nyhet  
Massageljus! 
dela upplevelsen... 
Ljuset är doftsatt med 

Förförande Fikon  

doften, vilket skapar en  

romantisk stämning.

forBiddeN Body 
massagELJUs



1.   ❃ P91403  Förbjuden Romantik ljushållare, trio  549 kr/
set om 3  (11 cm h, 13 cm h, 15 cm h)

2.   P91307  Förbjuden Frukt ljusglas, trio  549 kr/set om 3  
(17 cm h, 18 cm h, 19 cm h)

3.   P91424  Förbjuden Frukt mini-ljuslampa  429 kr   
(20 cm h) 

se sidorna 54-65 för mer information om ljusen och 
produkterna. 

4.   P91661  Förbjuden Frukt aromabrännare  399 kr   
(13 cm h)

5.  ❃ G28821  Forbidden Fruits GloLite Glasljus – 
Förförande Fikon  379 kr/styck

6.   P91734E  Förbjuden Romantik Scentglow doftlampa  
699 kr  (14 cm h)

nyhet!



flera idéer hittar du på partylite.se.

+
Bedårande Björnbär

kärleksdryck

förförande fikon +
Bedårande Björnbär

flörtiga tankar

lekfull mandarin

Blanda Forbidden Fruits Melts med vilken som 
helst annan Scent Plus Melts för att skapa en 
fruktblandning med romantiska vibrationer. 

HJÄrtaN smÄLtEr
mEd forbiddEN frUits

❃ nyhet



Roterar genom 
en regnbåge av 
nyanser

sött & LEkfULLt

7.   P91373E  Fjäril   
549 kr  (13 cm h)

8.   P90944E  Kisse   
549 kr  (12 cm h)

9.   P91435E  Snöuggla   
549 kr  (14 cm h)

trENdigt & skoJ 
Färgskiftande 
specialeffekter förstärker 
rummets wow-faktor

möNstEr & mosaik 

Skriv ett eget 
meddelande

NYHET!

NYHET!

5.   P91575E  Konfetti   
699 kr  (12 cm h)

4.   P91734E  Förbjuden Romantik  
699 kr  (14 cm h)

6.   ❃ P91587E  Modern Grafik   
699 kr  (13 cm h)

2.   P91049SE  Färgglad   
549 kr  (13 cm h)

3.   ❃ P91695E  Silverglans 
Skogslandskap  699 kr   
(13 cm h)

1.   P91589E  Kärleksbrev   
549 kr  (15 cm h)

❃ nyhet



scent plus Melts 

starkt doftande Melts ger långvarig doft. Finns i mer än 
45 exklusiva dofter, eller mixa Melts för att skapa din 
egen doft!

BamBu BrisCitroNmeloN & myNta

eN dag  
på spa

Bär & Blommor vita sNöBär

viNterBär  
& Blommor

scENtgLoW™ 
doftLampor
fiNN dEN som passar dig   

Doft utan låga! lägg 2-4 scent plus Melts i skålen, koppla in, slå på och njut.  

Skapa själv – lägg till 
dekorationer enligt egen 
smak

ENkELt & kLassiskt

11.   P90724SE  Fresh Home  
549 kr  (13 cm h)

10.   P91346E  Hjärtlig Ängel  
549 kr  (18 cm h)

12.   P91576E  Clearly Creative  
699 kr  (15 cm h)

13.   P91167SE  Bordslampa   
699 kr  (21 cm h)

se sidorna 54-65 för mer information om ljusen och produkterna. 



1.  P91654  Wien stormlykta  1299 kr   
P91654S  Stormlykta & universellt teljusträd – 
bronstonat  1349 kr/set  (33 cm h)  

2.  P91633  Wien votivljushållare  229 kr  (8 cm h)

3.  P91391  Clearly Creative upphöjd 
bordsdekoration  1199 kr  (31 cm b)

4.  ❃ P91773  Wien vägglampett  799 kr/styck   
P91773S  Vägglampett, par  1399 kr/set om 2   
(42 cm h)

5.   P90931  Silverglans Skogslandskap stormlykta  
499 kr  (17 cm h)

6.  P91631  Wien teljushållare, trio  799 kr/set om 3   
(10 cm h, 12 cm h, 14 cm h)

7.    P91521  Stilig Trio teljushållare  299 kr/set om 3  
(7 cm i kvadrat)

8.   P90999  Försilvrad mini-votivljuslampa  369 kr/
styck 
P90999S  709 kr/set om 2  (20 cm h)

9.   P91456  Speglande Löv aromabrännare  329 kr  
(13 cm h)

se sidorna 54-65 för mer information om ljusen 
och produkterna. 

inspirerande 
stämningsbilder 
på http://
instagram.com/
partylitenordic/
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❃ nyhet

Ny mosaik: 
pLatiNUm & cHampagNE 
Glasbitana som appliceras för hand skapar ett 
vackert mosaikmönster. att blanda olika 
metallnyanser skapar en trendig look - och du kan 
endast få den här!



lägg upp dina 
husdjursbilder och 
låt oss veta vilken 
perfect pet-
produkt du 
använder! 
facebook.com/
partylitenordic 
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1.   P90947  Fresh Home hållare för doftstrån  199 kr  
(12 cm h)

2.  Fresh Home Doftolja & strån  289 kr  (133 ml) 
RR139  Perfect Pet 
RR145  Bluer Skies  
RR146  Brighter Days  
RR137  Greener Grass

3.   P90724SE  Fresh Home ScentGlow doftlampa   
549 kr  (13 cm h)

se sidorna 54-65 för mer information om ljusen och 
produkterna. 

4.   Fresh Home Linne- & Rumsspray   
239 kr/styck  (192 ml.) 
P90941  Perfect Pet 
P90948  Bluer Skies 
P90950  Brighter Days 
P90949  Greener Grass

5.   Fresh Home 3-veksglasljus  309 kr/styck 
G34139  Perfect Pet 
G34145  Bluer Skies  
G34146  Brighter Days  
G34137  Greener Grass 



fresh home
BY PARTYLITE™ 
Gör dig av med oönskade dofter i 
hemmet. Våra luktneutraliserande 
dofter använder laboratorietestad 
tekonologi för att eliminera lukter i 
hemmet. Ge dina rum en fräsch och ren 
doft!

perfeCt  
pet

Bluer  
skies

Brighter  
days

greeNer  
grass



p91576e  scentglow doftlaMpa – clearly  
creative  699 kr/styck

information: elektrisk doftlampa. glas. vit sladd. 15 cm 
h, 11 cm i diam.  
visas även på sidorna 48-49.

används med: Scent Plus Melts

p91323  färgskiftande ljusbas   
199 kr/styck  p91323s  499 kr/set om 3

information: Fungerar med tre AAA batterier, ingår ej.   
På/av knapp. 10 cm i diam.

används med: glolite glasljus, glolite Pelarljus

❃ g26123s   glolite set  449 kr/set

information: inkluderar g26B123 vita Snöbär glolite 
glasljus och P91323 Färgskiftande ljusbas. visas även på 
sidorna 20-21.

p90914  klar pelarljushållare   
169 kr/styck

information: glas. 10 cm i diam.

används med: Pelarljus, escential glasljus, teljus

p91205  syMMetry votivljushållare, trio  
449 kr/set om 3

information: glas. en av var: 13 cm h, 15 cm h, 18 cm h.  
Set om 3.

används med: i insats: votivljus, teljus

p91623  clearly creative optiMal 
votivljushållare, par  199 kr/set om 2

information: glas. två votivglas, två fat. vänd, stapla, 
separera. votivglas: 6 cm h. Fat: 8 cm i diam. Set om 2.

används med: votivljus, teljus

❃ p91852  hög syMMetri, par   
749 kr/set om 2

information: glas. en av var: 23 cm h, 27 cm h. Set om 2.

används med: i insats: votivljus, teljus

p91540  clearly creative bubbeltrio 
votivljushållare  549 kr/set om 3

information: ljusinsats i pressat glas, hållare i blåst glas. 
en av var: 7 cm h, 10 cm h, 13 cm h. Set om 3. visas även 
på sidorna 40-41.

används med: i insats: votivljus, teljus

p91625  iMperial ljushållare  1999 kr/styck

information: Blåst glas. ljushängare i metall och 
silvertonat . 56 cm h.

används med: På hängaren: glolite glasljus, escential 
glasljus, Pelarljus, teljusträd

❃ hcws150300  syMMetri, set  Se sid 66-67.

information: Set om 5, inkluderar P91852 Hög Symmetri, 
par och P91205 Symmetri, trio.  
i bokningspresenten ingår även 12 st. teljus och 12 st. 
votivljus i doften vita Snöbär.

används med: i insats: votivljus, teljus

p91721s  Magnifik storMlykta   
899 kr/styck

information: Blåst glas. teljusträd i metall.  
27 cm h, 22 cm i diam.

används med: Pelarljus, glasljus, teljus

p91391  clearly creative upphöjd 
bordsdekoration  1199 kr/styck

information: Bas i blåst glas, metallbricka, fyra votivglas.  
31 cm b. visas även på sidorna 22-23 & 50-51.

används med: i votivglas: votivljus, teljus

p91166  Majestätiskt ljus storMlykta   
1799 kr/styck

information: Blåst glas. teljushållare i metall för åtta 
teljus, pärlor för att stabilisera Pelarljus. 30 cm h. 

används med: Pelarljusset, 3-veksljus, glasljus, teljus

p91126  clearly creative Multi ljushållare, 
par  379 kr/set om 2

information: glas. vänd upp och ner för teljus. Kan även 
staplas. 11 cm h. Set om 2.  
  

används med: votivljus, teljus, escential glasljus, Pelarljus

Vi gör dEt 
LÄtt att sHoppa
sE sidaN för att Hitta iNformatioN om dE 
prodUktEr dU giLLar!

s. 8-9 

s. 10-11

s. 10-11

s. 10-11

s. 10-11

s. 10-11

s. 10-11

s. 4-5

s. 4-5

s. 6-7

s. 8-9 

s. 8-9 

s. 8-9 

s. 4-5



Ljus och tillbehör säljs separat om inget annat anges. Alla priser är icke bindande rekommenderade priser. Alla mått är ungefärliga. För optimal prestanda och säkerhet, använd 
PartyLite ljushållare endast med PartyLite ljus. 

❃ hcws150400  santorini upphöjd 
ljushållare, trio   
Se sidorna 66-67.

information: glascylinder, metallbas. en av var: 28 cm h, 
33 cm h, 38 cm h. Set om 3. visas även på sidorna 18-19.

används med: teljus

p91532  clearly creative escential hållare  
699 kr/styck

information: ljushållare i pressat glas, blåst glasbas.  
19 cm h.

används med: i ljushållare: escential glasljus, Pelarljus

❃ p91879  elefant teljushållare   
299 kr/styck

information: glaserad keramik. 13 cm h.

används med: teljus

❃ p91748s  clearly creative, set   
429 kr/set

information: inklusive P91748 votivljus- 
hållare dekorationsset och P95605 Soliga dagar 
votivljusblandning, 16-pack. visas även på sidorna 20-21.

❃ p91825  safari chic pelarljushållare, trio  
749 kr/set om 3

information: Keramik. en av varje färg/höjd.  4 cm h, 6 cm 
h, 9 cm h. Set om 3. 

används med: Pelarljus, glasljus

❃ p91748  votivljushållare  
dekorationsset  299 kr/set

information: två votivljushållare, fyra färger att 
måla med, två penslar, två pennor med metallfärg, 
självhäftande konstgjorda ädelstenar.  

används med: votivljus, teljus

❃ p91880  elefant ljushållare   
599 kr/styck

information: Keramik. Avtagbart lock. 19 cm h.

används med: Miniglasljus, teljus

❃ p91858  nixon storMlykta  1299 kr/styck

information: Stormlykta i metall, vit hållare för 3 teljus, 
vit glascylinder. 26 cm h.

används med: Pelarljus, glasljus, teljus

❃ p91754  safari chic ikat ljushållare   
249 kr/styck

information: glas med metalldekal. 8 cm h. 

används med: votivljus, teljus

p91479  santorini votivljushållare   
249 kr/styck

information: glas med metalldekal. 8 cm h, 8 cm i diam.  

används med: votivljus, teljus 

p91735  big apple ljushållare  429 kr/styck

information: Keramik. Avtagbart lock. 14 cm h, 13 cm b.

används med: Miniglasljus, teljus

❃ p91824  safari chic ljushållare, trio   
349 kr/styck

information: glas. en av varje färg/mönster. 8 cm h.  
Set om 3. 

används med: teljus

❃ p91880s  safari chic, set  899 kr/set

information: inkluderar P91880 elefrant ljushållare och 
P95594 Safari Chic Miniglasljus, par.

p91662  santorini storMlykta  1199 kr/styck

information: glascylinder. Metallbas med guldtonat 
teljusträd för tre teljus. 24 cm h. visas även på sidorna 
18-19.

används med: Pelarljus, escential glasljus, glolite 
glasljus, teljus

❃ p91882  Zebra ljushållare  469 kr/styck

information: glaserad keramik.16 cm h. visas även  
på sidorna 16-17.

används med: teljus

p91551  clearly creative glolite hållare   
799 kr/styck

information: ljushållare i pressat glas, blåst glasbas.  
22 cm h.

används med: i ljushållare: glolite glasljus, Pelarljus

❃ p91881  lejon ljushållare  469 kr/styck

information: glaserad keramik. votivglas. 13 cm h.

används med: i votivglas: votivljus, teljus

p91735s  big apple set  749 kr/set

information: inkluderar P91735 Big Apple ljushållare och 
P95592 Miniglasljus, par.
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p91692  oMfaMnelse votivljushållare   
249 kr/styck

information: Konstharts. votivglas. 9 cm h, 11 cm b.

används med: i votivglas: votivljus, teljus

p91476  äpple aroMabrännare   
349 kr/styck

information: glaserad keramik. värmen från ett teljus, 
säljs separat, smälter Melts i skålen ovanför och sprider 
doft. 18 cm h, 17 cm b. 

används med: Scent Plus Melts & teljus

p91616  oMfaMnelse bordsdekoration   
629 kr/styck

information: Konstharts. Fyra votivglas. 9 cm h, 42 cm l.

används med: i votivglas: votivljus, teljus

p91477  santorini vägglaMpett  899 kr/styck   
p91477s  1699 kr/set om 2

information: Spegelglas. ljusbricka i metall. votivglas:  
ena sidan genomskinlig och andra sidan med metallfinish. 
30 cm i diam.

används med: i votivglas: votivljus, teljus

p91459  olea bordsdekoration 
699 kr/styck

information: tre hållare i mosaikglas. Metallbas. 9 cm h, 
31 cm l.

används med: teljus

❃ p91671s  just desserts set  419 kr/set 

information: inkluderar P91671 tårtfat ljushållare och 
P95599 Flerfärgat 3-veksglasljus. visas även på sidorna 
38-39.

p91460  olea votivljushållare   
229 kr/styck

information: Mosaikglas. 9 cm h, 7 cm b.

används med: votivljus, teljus

❃ p91857s  sMartscents set  319 kr/set

information: inkluderar P91857 Sandsten hållare - vit och 
Citronmelon & Mynta SmartScents doftstickor (5-pack). 
visas även på sidorna 34-35.

❃ p91737  oMfaMnelse aroMabrännare   
329 kr/styck 

information: värmen från ett teljus smälter Melts ovanför 
och sprider doft. Konstharts. glasskål. 12 cm h.

används med: Scent Plus Melts & teljus

❃ p91624s  förbjuden frukt set  399 kr/set 

information: inkluderar P91624 reseset och P95603 
teljusblandning 15-pack. visas även på sidorna 42-43.

p91618  oMfaMnelse storMlykta för 
votivljus  1299 kr/styck

information: Konstharts. votivglas. 48 cm h, 22 cm b.

används med: i votivglas: votivljus, teljus

p91699  optisk diaMant ljushållare   
229 kr/styck

information: Skuret glas. 10 cm h, 10 cm b

används med: votivljus, teljus

p91469  ekorre teljushållare  369 kr/styck

information: Keramik. Avtagbart lock kan användas som 
ljussläckare. 19 cm h, 17 cm b.

används med:  teljus

❃ lattice lykta  
p91780  stor  1499 kr  (49 cm h) 
hcws150200  MediuM  Se sid 66-67.  (38 cm h)

information: väderbeständig metallyta. Bubbelglas. 
teljusträd i metall. Stor inkluderar metallhållare för glas- 
eller Pelarljus. visas även på sidorna 26-27.

används med: Pelarljus, escential & glolite glasljus, teljus

❃ p91761fca  sMåfåglar fontän  1299 kr

information: Konstharts. elsladd/pump. enkel montering 
krävs. 32 cm h.  

används med: teljus

p91458  olea storMlykta  1199 kr/styck   
p91458s  storMlykta & silvertonat 
teljusträd  1249 kr/set

information: Mosaikglas. Pärlor för stabilisering. 27 cm h.

används med: Pelarljus, escential glasljus, glolite 
glasljus, teljusträd

p91289  lotusbloMMa votivljushållare, par 
399 kr/set om 2

information: glas. 12 cm i diam. Set om 2.

används med: votivljus, teljus

p91725 fredsduvor, par  499 kr/set om 2
p91470  fredsduva, endast högervänd   
299 kr/styck

information: Keramik. Paret inkluderar två spegelvända 
duvor. 11 cm h. 

används med: teljus
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p91544  silver orMbunke sMartscents hållare  
129 kr/styck

information: Metall. rymmer en sticka. 25 cm h. 

används med: SmartScents doftstickor

❃ p91788  baby katt teljushållare  269 kr
❃ p91787s  MaMMa och baby 539 kr/set om 2 
(P91787 & P91788) 

information: Konstharts. 8 cm h. visas även på sidorna 
40-41.

används med: teljus

❃ p91955  hjärta sMartscents hållare - vit   
129 kr/styck

information: Keramik, blank yta. rymmer upp till 5 
stickor. 7 cm h.

används med: SmartScents doftstickor

❃ p91719  storMlykta i återvunnet glas   
1799 kr

information: Stormlykta i bubbelglas, bas i bokträ, 
teljusträd i metall. 33 cm h.

används med: i stormlyktan: Pelarljus, escential glasljus, 
glolite glasljus, teljus

kvadrat sMartscents hållare  129 kr/styck 
 p91543 vit          p91553 svart    

information: Mattglaserad keramik. rymmer upp till 5 
stickor. 7 cm h.

används med: SmartScents doftstickor

❃ p91856  täljsten ljushållare   
299 kr/styck

information: Handsnidad naturlig täljsten. varje 
hållare är unik. 10 cm h.  
 

används med: teljus

❃ vågor ljushållare  299 kr/styck  
p91874 orange          p91875 grön    
p91876 blå 
p91874s  799 kr/set om 3 (en av varje)

information: Keramik. votivglas. 11 cm h.  

används med: i votivglas: votivljus, teljus

❃ p91770  svart täljsten hållare   
149 kr/styck

information: Polerad täljsten. rymmer upp till 5 stickor. 
6 cm h.

används med: SmartScents doftstickor

p91670  efterrättsskål ljushållare,par   
209 kr/set om 2 

information: glaserad keramik. en av vardera färg.  
4 cm h, 8 cm i diam.

används med: teljus

p91447  varMt hjärta teljushållare  
189 kr/styck 

information: glas med antikbehandlad silverfinish.  
7 cm h, 8 cm b. 

används med: teljus 

p91362 varMt hjärta aroMabrännare 
269 kr/styck 

information: glaserad keramik. värmen från teljus, säljs 
separat smälter Melts i skålen ovan och sprider doft.  
15 cm h. 10 cm i diam. 

används med: Scent Plus Melts & teljus

❃ p91744   täljsten teljusljushållare, set  
549 kr/set

information: Handpolerad naturlig täljsten. en av varje 
form/färg/höjd. 8 cm h, 11 cm h, 13 cm h. Set om 3. 

används med: teljus

❃ p91771  konfekt ljushållare  219 kr/styck 

information: Fot och lock i keramik, dekorerat votivglas. 
15 cm h. 

används med: i glaset: votivljus, teljus

p91671  tårtfat ljushållare  219 kr/styck 

information: glaserad keramik. 6 cm h, 13 cm i diam.

används med: glasljus, Pelarljus

❃ p91857  sandsten hållare - vit  149 kr

information: texturerad sandsten. rymmer upp till 5 
stickor. 6 cm h.

används med: SmartScents doftstickor

❃ p91787  MaMMa katt votivljushållare  
329 kr/styck 

information: Konstharts. votivglas. 12 cm h. visas även på 
sidorna 40-41.

används med: i votivglas: votivljus, teljus 

droppe sMartscents hållare  129 kr/styck
p91523 vit          p91552 grön           

information: Mattglaserad keramik. rymmer upp till 5 
stickor. 8 cm h.

används med: SmartScents doftstickor

p91140  clearly creative duo ljushållare, 
par  529 kr/set om 2

information: glas. dekorera enligt egen smak i den 
ihåliga mitten. 30 cm h. 13 cm i diam.  
Set om 2.

används med: escential glasljus, Pelarljus

❃ nyhet
Ljus och tillbehör säljs separat om inget annat anges. Alla priser är icke bindande rekommenderade priser. Alla mått är ungefärliga. För optimal prestanda och säkerhet, använd 
endast PartyLite tillbehör med PartyLite ljus. 
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nature's love MaMMa votivljushållare     
329 kr/styck  
❃ p91787  katt  12 cm h     p91467  kanin 10 cm h  
p91558  igelkott 11 cm h   p91627  uggla  10 cm h 

information: Konstharts. votivglas. 

används med: i votivglas: votivljus, teljus

p91624  reseset för teljus  329 kr/styck 

information: Metall; lock på gångjärn. Ask i konstläder. 
dekorativ förpackning. öppen hållare: 8 cm h. Ask: 5 cm h, 
10 cm i diam.

används med: teljus

❃ p91403  förbjuden roMantik ljushållare, 
trio  549 kr/set om 3 

information: Keramik. dekorativ förpackning. en av varje: 
10 cm h, 13 cm h, 15 cm h. Set om 3.  

används med: teljus, Stort teljus

❃ p91695e  scentglow doftlaMpa - 
silverglans skogslandskap  699 kr/styck 

information: elektrisk doftlampa. Keramik. Fotoetsade 
metallsidor. vit sladd. 13 cm h.

används med: Scent Plus Melts

nature's love MaMMa & baby  
539 kr/set  
❃ p91787s  katt                p91467s  kanin        
p91558s  igelkott           p91627s  uggla 

information: inkluderar Mamma votivljushållare och Baby 
teljushållare. Set om 2.

p91307  förbjuden frukt ljusglas, trio   
549 kr/set om 3 

information: glas. dekorativ förpackning. en av varje:  
17 cm h, 18 cm h, 19 cm h. Set om 3.

används med: votivljus, teljus

p91589e  scentglow doftlaMpa – 
kärleksbrev  549 kr/styck 

information: elektrisk doftlampa. Keramik. Avtagbart 
lock. Skriv egna meddelanden med den medföljande 
kritan. vit sladd. 15 cm h, 10 cm i diam.  

används med: Scent Plus Melts

p91587e  scentglow doftlaMpa – Modern 
grafik  699 kr/styck 

information: elektrisk doftlampa. glaserad keramik. Svart 
sladd. 13 cm h, 11 cm b.

används med: Scent Plus Melts

p91661  förbjuden frukt aroMabrännare  
399 kr/styck 

information: Fotoetsad metall. teljushållare och skål i 
glas. dekorativ förpackning. 13 cm h, 12 cm b.

används med: Scent Plus Melts & teljus

p91424  förbjuden frukt Mini-ljuslaMpa 
429 kr/styck 

information: Fotoetsad metall. votivglas. dekorativ 
förpackning. 20 cm h, 11 cm i diam.

används med: i votivglas: votivljus, teljus

p91575e  scentglow doftlaMpa – konfetti 
699 kr/styck 

information: elektrisk doftlampa. glasmosaik. glasskål.  
vit sladd. 12 cm h, 15 cm b. 

används med: Scent Plus Melts

p91734e scentglow doftlaMpa – förbjuden 
roMantik  699 kr/styck 

information: elektrisk doftlampa. glaserad keramik. Svart 
sladd. dekorativ förpackning. 14 cm h, 11 cm i diam. visas 
även på sidorna 48-49.

används med: Scent Plus Melts

p91502  förbjuden frukt piedestal för 
glasljus  189 kr/styck 

information: glaserad keramik. dekorativ förpackning.  
8 cm h, 10 cm i diam.

används med: Forbidden Fruits glasljus, escential 
glasljus, Pelarljus, Stort teljus, teljus

❃ p91745  förbjuden roMantik storMlykta 
1499 kr 

information: Blåst glas. Silvertonat teljusträd i metall. 
dekorativ förpackning. 30 cm h.

används med: Pelarljus, escential glasljus, glolite 
glasljus, Förbjuden Frukt glasljus, teljus

forbidden body presentset  399 kr/set 
p950156 förförande fikon   
p950127 sMekande kokos  

information:  85g  Silkeslen Body lotion, 85g  lyxig 
duschkräm, 60 ml  linne- & rumsspray. dekorativ 
förpackning.

❃ p91821  forbidden body Massageljus & 
hållare  399 kr/set     
sM821  Massageljus, refill  249 kr/styck 

information: Förförande Fikon. 133 g. Hållare i keramik. 
10 cm h. 

p91049se  scentglow doftlaMpa – färgglad
549 kr/styck 

information: elektrisk doftlampa. Frostat glas. 
Keramikskål med avtagbart lock. roterar i regnbågens 
färger. vit sladd. 13 cm h, 14 cm i diam.

används med: Scent Plus Melts

nature's love baby teljushållare     
269 kr/styck  
❃ p91788  katt 8 cm h p91468  kanin 6 cm h  
p91560  igelkott 7 cm h p91628  uggla 8 cm h 

information: Konstharts.  

används med: teljus
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p90944e  scentglow doftlaMpa – kisse 
549 kr/styck 

information: elektrisk doftlampa. Biskviporslin. glaserad 
keramikskål. vit sladd. 12 cm h, 13 cm b. 

används med: Scent Plus Melts

p91373e  scentglow doftlaMpa – fjäril   
549 kr/styck 

information: elektrisk doftlampa. Porslin. roterar genom 
en regnbåge av färger. vit sladd. 13 cm h, 17 cm b.

används med: Scent Plus Melts

p91435e  scentglow doftlaMpa – snöuggla
549 kr/styck 

information: elektrisk doftlampa. Krackelerad glaserad 
keramik. vit sladd. 14 cm h, 13 cm b.

används med: Scent Plus Melts

p91346e  scentglow doftlaMpa – hjärtlig 
ängel  549 kr/styck 

information: elektrisk doftlampa. glaserad keramik. vit 
sladd. 18 cm h, 13 cm b.

används med: Scent Plus Melts

p90724se  scentglow doftlaMpa – fresh 
hoMe  549 kr/styck 

information: elektrisk doftlampa. Frostat glas. 
Keramikskål. vit sladd. 13 cm h, 10 cm i diam. visas även 
på sidorna 52-53

används med: Scent Plus Melts

p91167se  scentglow doftlaMpa – 
bordslaMpa  699 kr/styck 

information: elektrisk doftlampa. glas. Kan användas  
även endast som lampa. vit sladd. 21 cm h, 13 cm i diam.

används med: Scent Plus Melts

p91654  wien storMlykta  1299 kr/styck 
p91654s  storMlykta & bronstonat 
teljusträd  1349 kr/set  

information: Mosaikglas. Bas i harts, pärlor för 
stabilisering. 33 cm h, 17 cm i diam.

används med: Pelarljus, escential & glolite glasljus

p91633  wien votivljushållare  229 kr/styck

information: Mosaikglas. 8 cm i diam, 8 cm h.

används med: votivljus, teljus

❃ p91773  wien vägglaMpett  799 kr/styck  
p91773s  1399 kr/set om 2

information: Mosaikglas. votivglas, metallkedja  
och fäste. 42 cm h.

används med: i votivglas: votivljus, teljus

p90931  silverglans skogslandskap 
storMlykta  499 kr/styck

information: Fotoetsad metall. votivglas. 17 cm h,  
13 cm i diam.

används med: i votivglas: votivljus, teljus; utan 
votivglas: escential glasljus

p91631  wien teljushållare, trio   
799 kr/set om 3

information: Mosaikglas. Metallbas. en av varje:  
10 cm h, 12 cm h, 14 cm h. 8 cm b. Set om 3. 

används med: teljus

p90999  försilvrad Mini-votivljuslaMpa  
369 kr/styck  
p90999s  709 kr/set om 2   

information: Fotoetsad metall. votivglas. 20 cm h,  
11 cm i diam.

används med: i votivglas: votivljus, teljus

p90947  fresh hoMe hållare för doftstrån  
199 kr/styck 

information: Frostat glas. 12 cm h, 10 cm i diam.

används med: doftolja & strån

p91456  speglande löv aroMabrännare   
329 kr/styck

information: Metallbas med reflekterande löv. glasskål. 
13 cm h. 12 cm i diam.

används med: Scent Plus Melts & teljus

p91521  stilig teljushållare, trio   
299 kr/set om 3 

information: Metall. 7 cm i kvadrat. Kan staplas. Set 
om 3.

används med: teljus

Ljus och tillbehör säljs separat om inget annat anges. Alla priser är icke bindande rekommenderade priser. Alla mått är ungefärliga. För optimal prestanda och säkerhet, använd 
PartyLite tillbehör endast med PartyLite ljus. 

100% Nöjd kund garanti  
Vi tror på våra produkter och ger dem ett 
kvalitetsgaranti på 6 månader. PartyLite 
ersätter defekta eller i leveransen skadade 
produkter. 100% nöjd kund garantiet 
omfattar rätten att returnera en beställd 
produkt inom 14 dagar efter att du mottagit 
produktleveransen genom att kontakta 
Konsulten.  
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mangotini 
Tropisk Mango, söt melon och en 
aning ananas påminner om en 
härlig ö i tropikerna. Se dig själv 
njuta i skugga av en palm.

Citrusskal & salvia 
Bada i strålande solsken. Läckra 
saftiga apelsiner, citroner och 
grapefrukt värms av salvia och 
cederträ.

honungsmelon 
Sprudlar med saftig sötma! 
Fångar verkligen den läckra 
honungsmelonen - mogen och 
redo att äta.

❃ Citronmelon & mynta 
Ett upplivande stänk av sval 
fräschör. Söta, mogna meloner 
kombineras med kvistar av mynta 
och citronskal. 

vita snöbär 
Upptäck glädjen vid vinterns första 
snöfall. Ett lätt täcke av frisk frost 
över söta bär och frukter.
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FRUKT & CITRUS   
saftiga dofter, lika läckra och fullmogna 
som frukten på en gren.

BLOMMOR  
sätt hemmet i full blom. livfulla dofter tar 
trädgårdens underverk inomhus. 

Narciss 
Lyser upp med lätta blommiga 
noter som en nyplockad vårbukett. 
Tar vårens dofter inomhus! 

mullbär 
Njut av saftiga och läckra 
nyplockade bär - mogna, fylliga 
och perfekta! 

fikonträd 
Njut av solvarm sötma från 
färska fikon. Saftiga, jordnära 
och otroligt smakrika. 

saftig klementin 
Förlora dig själv i tropikernas 
lockelser. Saftiga klementiner 
blandas med kokosnöt för en luftig 
vind från tropiska öar. 

sammaNLagt öVEr 
50 EXkLUsiVa doftEr 
– Hitta diN faVorit!

FRUITS & CITRUS

svart körsbär 
Efterrätt för själen. En intensivt 
fruktig doft som tar dig till en 
blommande körsbärsträdgård.

jordgubbsdröm 
Tar dig till en äng fylld av mogna 
bär en varm och solig dag. Äkta, 
saftig sötma! 

❃ Bär & Blommor 
Hitta dig själv i naturen omringad 
av solmogna bär. En saftig, 
aptitretande doft fångar upp ett 
spår av jasminblommor i närheten.



äppelblomning 
Lätt och luftig som en försommar 
bris. Ett fång av äppelträdens 
blommor blandat med en fläkt av 
färska frukter. 

körsbärsblomst 
En mjuk romantisk rodnad. 
Körsbärsblommor är delikat 
blandade med jasmin, fresia 
och en viskning av frukt.

tamboti 
Den mystik och de äventyr som 
är Afrika. En maskulin blandning 
av ambra, cederträ, mysk och 
kryddor.

gyllene Björk 
Kryp ihop framför brasan. 
Rikligt med trä och kryddor 
kombinerade med rökighet för 
en inbjudande brasatmosfär.

TRÄ & KRYDDA  
lika skönt som en promenad i 
skogen. dessa unika blandningar 
fångar distinkta dofter som finns i 
naturen. 

gurka & ingefärsmynta 
Omfamnar fräschören hos en 
daggtäckt inomhusträdgård. 
Krispig gurka och färska 
myntakvistar skapar en sval och 
uppfriskande atmosfär.

ebony oud 
Hypnotiserar sinnena med sina 
magiska tränoter och kryddor 
som tar dig till fjärran länder. 
Jordnära och karismatisk.

lavendelblomma 
Varva ner med en rogivande 
bukett. Lavendel beströdd med 
len jasmin och vanilj för en fräsch 
upplevelse.

vit Ceder 
Mys i den kvardröjande värmen 
från maskulina trätoner. Ceder 
och björk ligger varvade på en 
varm bas för en lockande doft. 

havssalt & drivved 
Tar dig till havets rand där den 
salta luften blandas med toner 
från vatten och varm drivved.

FRÄSCH & REN  
andas in rena, fräscha toner 
inspirerade av hav och frisk luft. 

Bambu Bris 
Hitta harmoni i en dunge 
daggig bambu - fräsch, frisk 
och glittrande med dimmiga 
noter. En sann njutning.

tropisk lagun 
Låt havets vågor skölja 
över dig. En touch av kokos 
och vanilj antyder tropiska 
destinationer. 

havsbris & oliv 
Sola dig i värmen från en 
medelhavsvind, där den sveper 
in över kusten och blandas med 
fräscha blommiga toner.

kryddbazar 
Hyllar den exotiska tjusningen i 
fjärran länder. Magisk blandning 
av kanel, patchouli, vanilj, citrus 
och trä tar dig till en kryddbazar.

GOTT & KRYDDIGT  
Njut av den välkomnande värmen 
från välbekanta dofter i köket - 
ibland kryddiga, ibland rika och 
söta.

svart vanilj 
En sensuell värme som du 
verkligen känner. Låt dig 
charmas av doften från kryddad 
rom, omrörd med vanilj och 
farinsocker.

glittrande kanel 
Inspirerar till glädje! Festlig, 
kryddig kanel blandas med 
muskotnöt, kryddnejlika och 
mjuka trätoner för att skapa en 
livfull bukett.

vanilla Citron 
Doftar som paradiset! Exotisk 
vanilj spetsad med citrus och 
blommor får vardagen att kännas 
avlägsen.

FRÄSCH & RENBLOMMOR TRÄ & KRYDDA

❃ rosenträ 
En romantisk promenad i 
vårskogen. Tränoter smekta 
med rosenblad, jasmin och 
persikoblommor.

❃ nyhet



spEciaLdoftEr

marshmallow & 
pepparmynta  
(Gott & Kryddigt)  Vackert 
som ett barndomsminne. 
Marshmallow och pepparmynta 
skapar en aptitretande njutning.

❃ ananaskaka  
(Gott & kryddigt)  En 
frestande smet toppad med 
söt ananasglasyr. En sann 
barndomsfavorit! 

lekfull mandarin  
(Frukt & Citrus)  Saftig 
mandarin sötas med en lekfull 
blinkning åt vanilj. Vem har 
sagt att det inte är trevligt att 
retas lite?

❃ Bedårande Björnbär 
(Frukt & Citrus)  Rika, djupa 
noter av vilda bär med 
sensuella inslag av trä och mysk. 
Berusande!

smekande kokos  
(Frukt & Citrus)  Krämig, fyllig 
kokos omfamnar dig med en 
varm tropisk känsla. Med en 
aning ananas utgör det den 
perfekta exotiska romansen. 

FORBIDDEN 
FRUITS

 
Citronlime macaroon  
(Gott & Kryddigt)  Njut av 
denna söta konditorikonfekt! 
Perfekt bakad macaroon med 
lätta toner av citrusskal. 

JUST DESSERTS

frestande granatäpple  
(Frukt & Citrus)  Läckert, saftigt 
granatäpple kombinerat med 
söta hallon, äpple och en smula 
varm vanilj. Känn passionen! 

förförande fikon  
(Frukt & Citrus)  Denna 
oemotståndliga blandning av 
sensuella fikon, saftiga frukter 
och sammetslen vanilj är härligt 
fyllig. Låt dessa förförande fikon 
förtrolla dig.

❃ nyhet

Brighter days 
(Frukt & Citrus)  Söt 
citrusblandning som fräschas 
upp av blommor. Gör underverk 
i köket.

Bluer skies 
(Fräsch & Ren)  Friska, luftiga 
toner med en aning citrus. Så 
passande i badrummet.

greener grass 
(Trä & Krydda)  Daggiga 
gröna toner med en touch 
av skogens flora. Perfekt för 
vardagsrummet.

perfect pet 
(Blommor)  Citronaktig verbena 
blandas med blomnoter för att 
fylla husdjursvänliga rum med 
glad fräschör.

FRESH HOME

JONATHAN 
ADLER
Big apple by day  
(Frukt & Citrus)  De saftigaste 
äppelbitarna samsas med 
nyanser i en fräsch blombukett 
direkt från blomkiosken i 
gatuhörnet.   

Big apple by Night  
(Frukt & Citrus)  Bourbon 
dränkta äpplen minglar med 
exotiska kryddor och trätoner 
för att skapa känslan från 
småtimmarna i centrum av 
New York.   

❃ urban safari 
(Trä & Krydda)  
Svart orkidé och jasmin förenas 
till en energisk, exotisk utflykt. 
För alla sinnen.

❃ tribal Chic 
(Trä & Krydda)   
Ursprungliga, förföriska noter 
av bergamott och svart te 
lockar dig med en oväntad 
kosmopolitisk twist.

BRIGHTER 
WORLD

 
röd ingefära & teak 
(Trä & Krydda)  Kryddig röd 
ingefära från byarna i Laos 
ger livfull stämning åt en 
väldoftande skogsbukett.

ylang ylang & svarta 
vinbär  
(Frukt & Citrus)  Bli förförd av 
livfulla, blommiga inslag av söt 
ylang ylang - en väldoftande 
uppskattad dyrbarhet från den 
exotiska ögruppen Komorerna. 
 
vanilj & tonkaböna 
(Gott & Kryddigt)  Värm dig i 
söt vanilj, odlad i Komorernas 
strålande sol. En aning 
tonkaböna är som balsam för 
själen. 

kanel & apelsin 
(Gott & Kryddigt)  En skvätt 
pressad saftig apelsin tillför 
fräshör till kanelen som skördats 
i Laos skogsområden. 

❃ lavendel & verbena 
(Trä & Krydda)  Andas 
in den rena doften av en 
lavendelbukett, skördad på 
fälten i Provence. 

❃ japansk yuzu  
(Blommor)  Dröm dig bort 
till Fjärran Östern där luften 
gnistrar av citrusaktig yuzufrukt 
och inslag av näckros.

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

DISCOVERY

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 blandas 
med en nyans av färsk frukt. 
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Forbidden Fruits
by PartyLite™
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❃ P95600  Förbjuden Frukt  
Mini glasljus, trio   
20-30 timmar var    
449 kr/set om 3

❃ P95603  Förbjuden Frukt  
teljusblandning, 15-pack   
149 kr

g34821  3-veksglasljus med lock 
– Förförande Fikon    
35-55 timmar  499 kr
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❃ P95596  discovery Mini 
glasljus, trio  20-30 timmar 
var  449 kr/set om 3 

❃ P95608  discovery 
teljusblandning  
16-pack    159 kr 

P95592  Jonathan Adler Miniglasljus, 
par  20-30 timmar var  399 kr/
set om 2 

❃ P95598  Just desserts Mini 
glasljus, trio  20-30 timmar var 
  449 kr/set om 3 

❃ P95599  Just desserts Flerfärgat 
3-veksglasljus  35-55 timmar  309 kr 

❃ P95594 Safari Chic Mini 
glasljus, par  20-30 timmar var  
399 kr/set om 2
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inBrighter World™ 
by PartyLite

❃ P95597  Brighter World Mini glasljus, 
trio  20-30 timmar var  449 kr/set om 3

❃ P95604  
Just desserts 
teljusblandning 
18-pack      189 kr  
  

Alla priser i katalogen är icke bindande rekommenderade priser. Alla 
mått är ungefärliga. Bränn alltid ljus i värmeresistanta hållare. Lämna 
aldrig brinnande ljus utan uppsikt. När du använder flera ljus, placera 
dem minst 4 cm ifrån varandra.

Jonathan Adler  
for PartyLite®

Just Desserts™ 
by PartyLite

teljus   
4-6 timmar  109 kr/12-pack

votivljus   
8-11 timmar 190 kr/12-pack

Stort teljus   
9-14 timmar  129 kr/4-pack

Scent Plus Melts
139 kr/9-bitar/bricka

glasljus   
45-55 timmar  329 kr /styck

glolite glasljus   
50-60 timmar  379 kr /styck

Scent Plus Melts
139 kr/9-bitar/bricka

3-veksglasljus   
35-55 timmar  309 kr /styck

doftolja  133 ml 
60-90 dagar  289 kr /styck

linne- & rumsspray   
192 ml  239 kr /styck

teljus    
4-6 timmar  109 kr/12-pack v04301 v04303

votivljus     
8-11 timmar  190 kr/12-pack v06303

Scent Plus Melts
139 kr/9-delar/bricka sx303

glasljus   
35-45 timmar  329 kr /styck

teljus    
4-6 timmar  109 kr/12-pack

votivljus     
8-11 timmar  190 kr/12-pack

Scent Plus Melts
139 kr/9-delar/bricka

rustikt Pelarljus 7x12cm 
 65-75 timmar  279 kr /styck

glasljus 
35-45 timmar  329 kr /styck

teljus    
4-6 timmar  109 kr/12-pack

votivljus     
8-11 timmar  190 kr/12-pack

Scent Plus Melts
139 kr/9-delar/bricka

glasljus   
35-55 timmar  279 kr/styck

   teljus
4-6 timmar  109 kr/12-pack

      Soja glasljus
30-40 timmar  329 kr/styck
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led Pelarljus – elfenbensvit         
ldr512  289 kr  7x12 cm   
ldr612  309 kr  7x15 cm 
ldr712  329 kr  7x17 cm 
P95477  899 kr/set (ett av var storlek samt en fjärrkontroll) 
ldr1      139 kr Fjärrkontroll (inkl. batteri) 
realistiskt ljusflimmer. Automatisk på/av timer för fem 
eller tio timmar. Sätt på manuellt eller med fjärrkontroll, 
säljs separat. gjorda av vax. Används med två AA batterier, 
ingår ej. 

❃ B67680  lavendelblomma linne- & 
rumsspray  239 kr  (176 ml) 
en rogivande doft av lavendel beströdd 
med len vanilj tillför delikat doft i 
rummet. Spraya i luften, på sängkläder 
eller handdukar och bli lite bortskämd.

❃ P95601  nature's light 
Mini glasljus, trio  449 kr  20-30 
timmar var  

❃ nyhet

NJUt aV doft 
 tiLLVErkad aV dE bÄsta iNgrEdiENsErNa
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GloLite  
by PartyLite™

GloLite  
by PartyLite

teljus    
4-6 timmar  109 kr/12-pack

votivljus     
8-11 timmar  190 kr/12-pack

Scent Plus Melts
139 kr/9-delar/bricka

escential glasljus 
40-60 timmar  189 kr /styck

3-veksljus  15x12 cm    
100+ timmar  450 kr /styck

3-veksglasljus   
35-55 timmar  309 kr /styck

SmartScents doftstickor
249 kr/5-pack

nature’s light glasljus   
40-60 timmar  309 kr /styck

nature’s light 3-veksglasljus 
30-50 timmar  429 kr /styck

glolite glasljus   
50-60 timmar  379 kr/styck

glolite Pelarljus 7x10 cm    
50-60 timmar  239 kr/styck

glolite Pelarljus 7x12 cm   
60-75 timmar  259 kr/styck

glolite Pelarljus 7x15 cm   
80-100 timmar  279 kr/styck

glolite Pelarljusset  
619 kr/set om 3

glolite randigt Pelarljus 7x15 cm 
80-100 timmar  279 kr /styck

Förbjuden Frukt glasljus  
50-60 timmar  379 kr 



trä & krydda gott & kryddigtfräsch & ren

Med vår 100-åriga expertis kan vi skapa ljus av bästa kvalitet!  
Vi söker över hela världen efter de finaste ingredienserna och arbetar  
med de bästa parfymhusen för att utveckla våra välkomnande dofter.  
upptäck skillnaden med partylite®!
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❃ p95606  vårförnyelse teljusblandning, 12-pack  
129 kr     
tre teljus i var doft: Bär & Blommor, Citronmelon & 
Mynta, Zen timjan, rosenträ. Brinntid: 4-6 timmar var.

❃ p95605  soliga dagar votivljusblandning, 16-pack  
229 kr    
Bär & Blommor, Citronmelon & Mynta, Zen timjan, 
lavendel, rosenträ, Jordgubbsdröm, Saftig Klementin, 
Bambu Bris, tropisk lagun, Fikonträd, Mullbär, 
Citronskal & Salvia, Svart vanilj, ebony Oud, tamboti, 
narciss. Brinntid: 8-11 timmar var.

❃ p95610  frukt & blommor teljusblandning, 12-pack  
129 kr    
Bär & Blommor, Citronmelon & Mynta, Jordgubbsdröm, 
Saftig Klementin, Fikonträd, Mullbär, Citronskal & Salvia, 
Honungsmelon, Svart Körsbär, narciss, äppelblomning, 
Körsbärsblomst. Brinntid: 4-6 timmar var. 
 

P91555  Universellt teljusträd - 
silvertonat  119 kr  (21 cm h)

P9615  Universellt teljusträd - 
bronstonat  119 kr  (21 cm h)

Alla priser är icke bindande rekommenderade priser. Alla mått är ungefärliga. 
Bränn alltid ljus i lämpliga värmeresistanta hållare. Lämna aldrig brinnande 
ljus utan uppsikt. Om du använder flera ljus, placera dem minst 4 cm ifrån 
varandra.

Ba
mbu

 Br
is

Ha
vsb

ris
 & 

Oli
v

va
nil

la 
Cit

ron

Pelarljus

P91151  ljussläckare, 
silverfärgad  (24 cm l) 
179 kr

Ljusblandningar

Pelarljus 7x7 cm  
30-35 timmar  129 kr/styck

Pelarljus 7x12 cm   
65-70 timmar  159 kr/styck

Pelarljus 7x17 cm   
90-95 timmar  179 kr/styck

Pelarljusset  
399 kr/set om 3

Doftfritt vit gul
Syrlig  

Citrusfrukt
rosen  
rosa

teljus    
4-6 timmar  109 kr/12-pack

votivljus   
8-11 timmar  190 kr/12-pack

Antikljus 25 cm
7-8 timmar  159 kr/6-pack
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När du håller ett Party belönar vi dig med produkttill-
godohavande som du kan handla produkter för ur 
katalogen. Ju större försäljning desto högre produkttill-
godohavande!

Med en försäljning på 2 500 kr samt en ny bokning 
inom 60 dagar belönar vi dig med 20% produkttill-
godohavande.

Du får 15% produkttillgodohavande då försäljningen 
är under 2 500 kr eller för Party utan en ny bokning.

Produkttillgodohavande kan inte användas till att köpa 
produkter som är på specialerbjudande.

få fantastiska produkter
utan kostnad

DITT PRODUKTTILLGODOHAVANDE

erhåll fantastiska förmåner genom att
vara Värdinna/Värd för ett partylite party.
upplev det själv, det är roligt och enkelt!

I tillägg kan Värdinnor/Värdar köpa valfria produkter 
för halva priset.

Med en försäljning på minst 2 500 kr samt en ny 
bokning inom 60 dagar får du köpa en valfri produkt 
för halva priset.

Om du till exempel har en försäljning på 7 500 kr, 
kan du köpa t.o.m. tre produkter till halva priset.

Det lönar sig att vara Värdinna/Värd!

valfria produkter till halva priset

+

+

50% RABATT PÅ VALFRI PRODUKT2

1

Vi vill ytterligare tacka dig för nya bokningar som 
görs på ditt Party* och som avhålls inom 30 eller 
60 dagar, från det ursprungliga Partyt.

Så nu kan du uppfylla ännu fl era produktönskemål 
ur den nyaste katalogen. PartyLite är lätt och roligt!

Endast en Bokningspresent per Party.

*  Partyt måste ha en försäljning på 2 500 kr eller 
mer.

lattice lykta - medium
hCWs150200
Väderbeständig metallyta med bubbelglas. 
38 cm h. Visas även på sidorna 26-27. 

förbjuden frukt ljuspaket
hCWs150100
Innehåller: 1 Förförande Fikon GloLite Glasljus 
G28821, Förbjuden Frukt Teljusblandning 
15-pack P95603, Bedårande Björnbär 
Stort Teljus 4-pack V05575. 
Doftbeskrivning se sid 56.

2 BokNiNgar – välj eN av dessa:
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BOKNINGSPRESENTER

Rätt till ändringar förbehålls. Se månadsfl yer för aktuell information.
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+

+

3 BokNiNgar – välj eN av dessa:
santorini upphöjd ljushållare
hCWs150400
Glascylinder, metallbas. En av var: 
28 cm h, 33 cm h, 38 cm h. 
Visas även på sidorna 16-19. 

symmetri set
hCWs150300
Set om 5 inkluderar P91852 Hög 
Symmetri, par och P91205 Symmetri, 
trio samt 12 Teljus och 12 Votivljus i 
doften Vita Snöbär. Visas även på sidan 10.

BOKNINGSPRESENTER

vill du veta mer om att vara 
värdiNNa/värd för ett partylite 
party?

Kontakta din PartyLite Konsult så får du 
svar.

se video
Ta reda på vad våra 
Värdinnor/Värdar 
har att säga. 
Även på partylite.se

det löNar sig att vara värdiNNa/värd

 2 500 kr 500 kr & 1 produkt   
 5 000 kr 1 000 kr & 2 produkter
 7 500 kr 1 500 kr & 3 produkter
 10 000 kr 2 000 kr & 4 produkter

partyförsälj-
ning

20% produkttillgo-
dohavande

50% rabatt på valfri 
produkt



SMART START
Stort produktpaket som inkluderar allt du 
behöver inför ditt Party: ljus, tillbehör och 
litteratur som stödjer din försäljning, värde 
3 500 kr*. Du får även en praktisk väska så 
du enkelt kan packa med dina produkter.

* Sälj för 7 000 kr och produktpaketet är ditt kostnads-
fritt (samtidigt får du en inkomst på 700 kr).

Bilderna visar exempel på vad Smart- och Snabbstart paketen inkluderar. Fråga din PartyLite Konsult om aktuellt innehåll.

söker du efter bra sätt att förverkliga dig själv?
Välj det som passar dig bäst på din väg med partylite!

FÖR EN FRAMgÅNgsRIK sTART MED PARTYlITE

SNABB START
Ett produktpaket som är en idealisk utrustning 
för en supersnabb start med PartyLite:
ett urval av attraktiva produkter och litteratur,
en praktisk väska är också inkluderad, allt
du behöver så att du genast kommer i gång!
Värde 1 400 kr, din investering 900 kr!2 

sÄ
tt

partyLitE ÄVEN digitaLt

VÅRA KONSULTER BERÄTTAR!
Upptäck PartyLite på ett nytt sätt: berättelser från verk-
ligheten kommer att föra våra produkter och upplevel-
ser ännu närmare dig. Ta del av Konsulters 
berättelser från verkligheten genom att 
scanna sidan! För mer information se sidan 2. 

varför nöja sig med mindre när det fi nns så många bra sätt 
att uppleva partylite på? PartyLite tar ett steg vidare och ger 
dig möjlighet att uppleva våra underbara produkter på nya sätt 
och att inspirera ännu fl er människor.  

80015566

australien • danmark • finland • frankrike • italien • kanada • mexiko • Norge • österrike • polen • schweiz • slovakien • storbritannien • sverige • tjeckien • tyskland • usa

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 
gäller t.o.m. 31.08.2015. IBRP= Icke Bindande 
Rekommenderade Priser. Tryckt i Europa.
© 2014 PartyLite Worldwide, Inc. 
ALLA RÄTTIGHETER RESERVERAS
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