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Din resa börjar här!

Dags att bryta sig loss! Med över 40  
exklusiva dofter kommer 
du hitta din favorit som tar dig vart du vill...

fruktiga 
trädgårdar

 
.

trädgårds- 
blom

 
 

tropiska 
drömmar

 

.



LÅT DOFTERNA
visa vägen



THE WORLD’S 
BRIGHTEST CANDLE™

Saftig 
Klementin

Jordgubbs- 
dröm

Tropisk 
Lagun

Gurka &  
Ingefärsmynta

Vita  
Snöbär 

A. GloLite Pelarljusset 
P950360 ! Saftig Klementin  
P95276    ! Jordgubbsdröm 
P95616    ! Tropisk Lagun  
P95528        Gurka & Ingefärsmynta 
P95412        Vita Snöbär  
P95415    ! Doftfritt (vita, visas ej) 
569 kr per set om 3 
Inkluderar en av var 7x10 cm, 7x12 cm, 7x15 cm.  
Säljs även separat, se sidan 61. 

B. ! Rönnbärsblad hållare för Glasljus 
P91545  199 kr 
Se sidan 11 för detaljer.

C. GloLite Glasljus 
G26360 ! Saftig Klementin 
G26275  !  Jordgubbsdröm 
G26616  !  Tropisk Lagun 
G26431    Gurka & Ingefärsmynta 
G26123     Vita Snöbär 
379 kr styck  
Väldoftande ljusmassa i glashållare. 10 cm h, 10 cm i diam.  
Brinntid: 50-60 timmar. 

D. ! Havsinspiration hållare  
P91549  229 kr/styck 
Se sidan 38 för information.

När du använder !era ljus, placera dem ca 4 cm ifrån varandra.! NYHET  



GloLite  
by PartyLite™

  
Glasljus och Pelarljus tillför  
ett magiskt ljussken till 
säsongen. Njut av det 
omedelbara skenet från topp 
till botten. Finns i fem 
inbjudande dofter!



!  
(Kryddor & Trä) Upptäck ett främmande lands 
mystiska atmosfär. Röd ingefära från byarna 
i Laos ger livfull stämning åt en trädoftande 
kryddbukett.

A. ! Brighter World Glasljustrio 
P95539  429 kr/set om 3 
Utsökta sojaljus innehållande eteriska oljor i dekorativa glas. 
En av var: Röd Ingefära & Teak, Ylang Ylang & Svarta Vinbär,  
Vanilj & Tonkaböna. Dekorativ ask. 7 cm h. Brinntid: 20-30 
timmar/ljus. 

B. ! Brighter World Glasljus 
G57314  Röd Ingefära & Teak  
G57315  Ylang Ylang & Svarta Vinbär 
G57316  Vanilj & Tonkaböna 
329 kr styck 
Utsökta sojaljus innehållande eteriska oljor i dekorativa glas. 
Dekorativ ask. 9 cm h, 8 cm i diam. Brinntid: 30-40 timmar. 

!  
(Frukt & Citron) Bli förförd av de livfulla, 
blommiga inslagen av söt ylang ylang - en 
väldoftande, högt uppskattad dyrbarhet från 
exotiska ögruppen Komorerna.

!  
(Ätlig & Kryddig) Värm dig med söt vanilj, 
odlad i Komorernas strålande sol. En aning 
Tonkaböna är som balsam för själen.

! NYHET  



BRIGHTER WORLD™

by PARTYLITE
Brighter World-ljusen presenterar sällsynta 
doftämnen från exotiska destinationer.  
 
Dessa utsökta sojaljus är en del av vår aldrig 
sinande strävan att ge dig det absolut bästa, 
därför har vi samarbetat med det 
världsberömda dofthuset Givaudan. 
Tillsammans kan PartyLite och Givaudan ge 
vårt stöd tillbaka till de samhällen varifrån de 
eteriska doftoljorna inhandlas. 

Vårt bidrag hjälper till att stödja lokala 
utbildningsprogram, hållbara jordbruks- 
metoder och regionala miljöprojekt. Vi letar 
alltid efter nya sätt att göra världen till en 
ljusare plats!
 

 

Robert Goergen Jr., President,  
PartyLite Worldwide



 



UPPTÄCK
trädgårds-
blom

Delikata blommiga toner ger ditt hem en 
uppfriskande, romantisk atmosfär.

         en lätt & luftig 
 doft som får ditt 
    rum att blomma

 

 
 



! NYHET   

Apelsinblomning lyser upp 

ditt hem med en glittrande doft av 

daggkysst apelsinlund.



FÅGLAR & BLOMSTRING
A. Tennfärgat pelarljusfat 
P91405  259 kr 
Metall, lackerad finish. 29 cm i fyrkant. 
(Pelarljus, 3-veksljus, Glasljus, Teljus, Stort 
Teljus) 

B. Trädgårdskatt teljushållare 
P91182  349 kr 
Handmålat porslin. 13 cm h. (Teljus)

C. ! Fågelnäste bordsdekoration 
P91495  699 kr 
Metall med antikfinish och tre votivglas.  
11 cm h, 36 cm b. (I votivglas: Votivljus, 
Teljus)

D. ! Fågelnäste vägg- borddekoration  
P91546  1099 kr 
Visa upp den på bordet eller ta 
bort foten för att hänga på väggen. 
Upphängningsdetaljer inkluderas ej. Metall 
med antikfinish och fem votivglas. Med 
fot 43 cm h, 34 cm b. (I votivglas: Votivljus, 
Teljus)

E. ! Rönnbärsblad hållare för Glasljus 
P91545  199 kr 
Metall med antikfinish. 9 cm h, 8 cm i diam. 
(Escential Glasljus, GloLite Glasljus, Pelarljus, 
Teljus)

F. ! Fågelnäste votivljushållare  
P91496  329 kr 
Metall med antikfinish och votivglas.  
10 cm h, 18 cm b. (I votivglas: Votivljus, 
Teljus)

För alla ljusformer i doften 
Apelsinblomning se sidan 60-61.



Det är vår i luften! Förtjusande 

Äppelblomning fångar blommiga 

dofter som vinden för med sig.

A. Trädgårdsoas metall votivljushållare 
P91179  319 kr  
Hållare i metalltråd med votivglas. 14 cm h, 12 cm i diam.  
(I votivglas: Votivljus, Teljus; utan votivglas: Stort Teljus)

B. ! Trägårdsoas golvställning och stormlykta 
P91497S  1399 kr/set 
Elegant svängd metallställning med stormlykta i glas. Enkel 
montering krävs. Inkluderar pärlor för stabilisering av Pelarljuset. 
Golvställning; 63 cm h, med stormlykta; 65 cm h, 28 cm i diam. 
(Pelarljus, Glasljus, Stort Teljus, teljusträd) 

För alla ljusformer i doften Äppelblomning se sidan 60-61.

Ljus och tillbehör säljs separat om inget annat anges.! NYHET



E. Trädgårdsoas lykta 
P91180  1199 kr 
Tvådelad metallhållare med glaspaneler. 38 cm h, 20 x 20 cm. 
(Pelarljus, Glasljus, Teljus, Stort Teljus)

F. Sångfågel teljushållare 
P91282  249 kr 
Keramik; vitkalkad finish. 9 cm h, 13 cm b. (Teljus)

KÄRLEKSFULL 
BLOMSTRING
C. Trädgårdsoas metall stormlykta 
P95546  1599 kr/set 
Stormlykta i metall som håller stormlykta i bubbelglas. Båda 
stormlyktorna kan också användas var för sig. Inkluderar pärlor 
vilka används för att stabilisera ett Pelarljus. 37 cm h, 28 cm i diam. 
(Pelarljus, Glasljus, Teljus, Stort Teljus, teljusträd)

D. Trädgårdsoas votivljushållare 
P91297  349 kr styck 
Kan vändas upp och ned för att förhöja Pelarljus eller Glasljus. 
Gjuten cement med votivglas. 9 cm h, 10 x 10 cm. (I glas: Votivljus, 
Teljus; Upp och nedvänt: Pelarljus, Escential Glasljus)



! NYHET  

A. Körsbärsblomst ljushållare  
P90554  449 kr  
Hållare i metall, tre votivglas ingår. 18 cm h, 
24 cm l. (I votivglas: Votivljus, Teljus) 

B. Rustik Virvel metallhölje 
P91426  279 kr 
Stansat metallhölje på bricka. 13 cm h, 
10 cm i diam. (Pelarljus, Escential Glasljus, 
Teljus, Stort Teljus)

C. Rustik Virvel hållare för 3-veksglasljus 
P91298  299 kr 
Metall. 9 cm h, 23 cm i diam. (Glasljus, 
Teljus, Stort Teljus, Pelarljus)

D. Skogens skuggor ljusställning 
P91241  1399 kr 
Skulptural metallpanel som står på två 
löstagbara fötter eller hängs på väggen. Sex 
frostade votivglas ingår. 50 x 50 cm.  
(I votivglas: Votivljus, Teljus) 

Körsbärsblomst 
fräsch färg och doft förstärks 

av rika bruna toner. En 

elegant kombination till 

våren!

E. ! Clearly Creative Bubbeltrio 
votivljushållare 
P91540  549 kr/set om 3 
Tre olikformade tillbehör i blåst glas, var 
med en insats för ljus i pressat glas. En av 
var: 13 cm h, 10 cm h, 7 cm h. (I insats: 
Votivljus, Teljus)

F. Ljuslykta med paneler  
P91101M  1099 kr  
Väderbeständig metall- och glaslykta. 
Inkluderar fyra paneler, en av varje motiv: 
träd, snirklar, fåglar, snöflingor. Med 
nedfällt handtag: 35 cm h. Bas: 18 x 18 cm. 
(Pelarljus, Escential Glasljus, GloLite Glasljus, 
teljusträd)

G. Sångfågel votivljushållare 
P91276  259 kr  
Stansad metallhållare med fågel i keramik 
och votivljushållare glas. 12 cm h, 8 cm 
diam. (I votivglas: Votivljus, Teljus)

H. Sångfågel aromabrännare 
P91118  329 kr  
Visas här som ljushölje. Metallbas 
med keramikfågel och fat i glas. Enkel 
montering. 20 cm h, 10 cm i diam. (Utan 
fat: Pelarljus, Escential Glasljus, GloLite 
Glasljus, Teljus, Stort Teljus; med fat: Scent 
Plus Melts & Teljus)

För alla ljusformer i doften 
Körsbärsblomst se sidan 60-61.

Alla mått i katalogen är ungefärliga.



VÅREN VAKNAR



! NYHET  

SCENTGLOW™  

                                   DOFTLAMPOR

Alla priser i katalogen är icke bindande rekommenderade priser och anges bara i underlättande syfte.



Tropisk Lagun 
Saftig Klementin

A. ! Fjäril  
P91373E  549 kr styck 
Roterar genom en regnbåge av färgnyanser. 
Porslin. Vit sladd. 13 cm h, 17 cm b. 

B. Hjärtlig Ängel 
P91346E  549 kr 
Glaserad keramik. Vit sladd. 18 cm h,  
13 cm b.

C. Bordslampa   
P91167SE  699 kr  
Avbrytare med tre lägen, tänder endast 
lampan eller både lampan och värmefatet. 
Lampfot och fat i klart glas, skärm i frostat 
glas. Vit sladd. 21 cm h, 13 cm i diam.

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

ScentGlow doftlampa eller din 

aromabrännare. Mixa Melts för att 

skapa din egen skräddarsydda doft! För 

idéer om doftblandningar, besök 

partylite.se. Sökord: Uppfinn din egen 

doft.

Perfect Pet
Bambu Bris 

D. Färgglad  
P91049SE  549 kr styck 
Roterar i regnbågens färger. Klot av frostat 
glas, fat och lock i keramik. Vit sladd.  
13 cm h, 14 cm i diam.

E. Fresh Home  
P90724SE  549 kr  
Frostat glas med keramiskt fat. Vit sladd.  
13 cm h, 10 cm i diam.

Scent Plus Melts 
129 kr/9-bitar per bricka 
För användning med våra ScentGlow 
doftlampor. För dofter, se sidorna 59-61.



! NYHET  

B. ! Speglande Löv    
P91456  329 kr 
Metall bas med reflekterande löv. 13 cm h, 
12 cm i diam. 

C. Reflections  
P9226  329 kr 
Reflekterande glasbas med fat i glas.  
13 cm h, 10 cm b. 

D. Sångfågel  
P91118  329 kr 
Se sidan 14 för detaljer. 

A-E. Aromabrännare  
Värmen från Teljuset (säljs separat) värmer 
glasfatet och sprider doften från Scent Plus 
Melts som placerats där. Se sidorna 59-61 
för Teljus och Melts.

A. ! Trämönster 
P91372  329 kr 
Konstharts; glas fat. 13 cm h, 14 cm b. 

E. Vit Gaia   
P90636  239 kr 
Se sidan 51 för detaljer. 

F. ! Skogspromenad Teljusblandning 
P95212  129 kr 
Fyra Teljus i var doft: Ebony Oud, Ambraträd 
& Vanilj, Tamboti. Brinntid: 4-6 timmar/ljus. 

Våra dekorativa 
aromabrännare 
tillför elegans och 

en välkomnande doft!



TESTA NÅGOT NYTT

Teljus- och Votivljushållare är ett bra sätt att testa  

massor av olika dofter. 

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

G. ! Vårkänslor Votivljusblandning, 
16-pack 
P95516E  229 kr 
Ett votivljus av var doft: Tropisk Lagun, 
Bambu Bris, Apelsinblomning, Saftig 
Klementin, Jordgubbsdröm, Fikonträd, 
Vanilla Citron, Vita Snöbär, Äppelblomning, 
Havsbris & Oliv, Honungsmelon, 
Granatäpple & Svarta Vinbär, Citrusskal & 
Salvia, Örter från Provence, Mullbär, Gurka & 
Ingefärsmynta. Brinntid: 8-11 timmar/ljus. 

H. ! Vårens Glädje Teljusblandning, 
15-pack 
P95548E  149 kr 
Tre Teljus i var doft: Tropisk Lagun, Bambu 
Bris, Saftig Klementin, Jordgubbsdröm, 
Fikonträd. Brinntid: 4-6 timmar/ljus.

I. ! Trädgårdsöverraskningar 
Teljusblandning, 18-pack 
P95558  189 kr 
Tre Teljus i var doft: Honungsmelon, 
Granatäpple & Svarta Vinbär, Citrusskal & 
Salvia, Örter från Provence, Mullbär, Gurka & 
Ingefärsmynta. Brinntid: 4-6 timmar/ljus.

J. ! Förbjuden Frukt Votivljusblandning, 
15-pack 
P95536  229 kr 
Tre Votivljus i var doft: Lekfull Mandarin, 
Smekande Kokos, Förförande Fikon, 
Sensuella Vinbär, Kiwi Kyss. Brinntid: 8-11 
timmar/ljus. 



!  NYHET  

Ett nytt sätt att doftsätta dina utrymmen!
SMARTSCENTS by PARTYLITE™



A. ! SmartScents Doftstickor  
FS29 Mullbär (lila) 
FS52 Honungsmelon (ljusgrön) 
FS123 Vita Snöbär (vit) 
FS275 Jordgubbsdröm (röd) 
FS360 Saftig Klementin (orange) 
FS405 Glittrande Kanel (röd) 
FS551 Bambu Bris (grön) 
FS616 Tropisk Lagun (blå) 
FS685 Fikonträd (lila) 
FS744 Tamboti (brun) 
FS855 Ebony Oud (brun) 
249 kr/ 5-pack 
Fem stickor av pressad pappersmassa. Varje sticka avger doft upp 
till 30 dagar. Använd 1-2 stickor för en liten yta och 3-5 stickor för 
ett större utrymme. Används med våra dekorativa hållare, säljs 
separat. 24 cm l. 

B. ! Blomblad SmartScents hållare 
P91524  129 kr styck 
Avtagbar/vändbar blomma pryder toppen på en sticka. Inkluderar 
blomma och hållare. Metall. 
29 cm h, 6 cm b. 

C. ! SmartScents hållare 
P91543 Kvadrat - vit 7 cm h, 7 cm b.   
P91553 Kvadrat - svart 7 cm h, 7 cm b.   
P91547 Hjärta - rosa 7 cm h, 9 cm b.   
P91552 Droppe - grön 8 cm h, 7 cm b. 
P91523 Droppe - vit 8 cm h, 7 cm b. 
129 kr styck 
Varje rymmer upp till fem stickor. Mattglaserad keramik.   

D. ! SmartScents Ormbunke hållare 
P91554  Grön  P91544  Silver 
129 kr styck 
För användning med en sticka. Metall. 25 cm h, 15 cm b.

 
För idéer om 
blandningar 
besök, partylite.se.  
Sökord: Uppfinn  
din doft – 
SmartScents



 

 



Tre nya nyanser fångar doften hos frukt som 
plockats när den är fräsch och som bäst.

         nyplockat  
    och saftigt 
       för alla rum

UPPTÄCK
soliga frukt-
trädgårdar

 



! NYHET  

Clearly Creative kollektionen 
Stiliga tillbehör i klarglas för att anpassa på 
ditt sätt. Lägg till olika dekorativa tillbehör 
för ett nytt utseende inför varje säsong.

A. ! Clearly Creative Multi ljushållare, 
par 
P91126  379 kr/set om 2 
Mångsidiga, moderna glashållare på flera 
sätt! För Teljus på ena sidan, vänd för andra 
ljusformer. Kan också staplas. Här visas två 
par. 11 cm h, 10 cm b. (Votivljus, Teljus, 
Escential Glasljus, Pelarljus)

B. ! Clearly Creative Escential hållare 
P91532  699 kr 
Insats i pressat glas upphängd i en bas 
av blåst glas. 19 cm h, 18 cm b. (I insats: 
Escential Glasljus, Pelarljus, Stort Teljus). 

För alla ljusformer i doften 
Jordgubbsdröm se sidan 60-61.

Skördetid! Nyheten Jordgubbsdröm  

fyller ditt hem med den söta, mogna doften av  

fylliga bär.



VILDBÄRSSKÖRD
C. ! Clearly Creative GloLite hållare 
P91551  799 kr 
Insats i pressat glas upphängd i en bas av 
blåst glas 22 cm h, 22 cm b. (I insats: GloLite 
Glasljus, Pelarljus, Stort Teljus)

D. ! Clearly Creative Optimal 
votivljushållare, par 
P91623 199 kr/set om 2 
Två votivglas och två fat att användas 
enskilt eller kombinerat på olika sätt. Här 
visas två par. Glas. Votivglas: 6 cm h, 6 cm 
i diam. Fat: 2 cm h, 8 cm i diam. (Votivljus, 
Teljus)

 

 



! NYHET  

Livfulla nya Saftig Klementin  
väcker alla rum med sin nypressade doft.  

Bli citrusglad!

A. ! Fruktkorg Glasljus, trio 
P95537  429 kr/set om 3 
Ljusmassa i glashållare med dekal.  
7 cm h. En av var: Jordgubbsdröm, Saftig 
Klementin, Fikonträd. Brinntid: 20-30 
timmar/ljus. 

B. ! Clearly Creative Bubbeltrio 
votivljushållare 
P91540  549 kr/set om 3 
Tre olikformade tillbehör i blåst glas, var 
med en insats för ljus i pressat glas. En  
av var: 13 cm h, 10 cm h, 7 cm h. (I insats: 
Votivljus, Teljus)

C . ! Clearly Creative Multi ljushållare, 
par  
P91126  379 kr/set om 2 
Se sidan 24 för detaljer. 
 
 

D. ! Clearly Creative Duo ljushållare, par 
set om 2 
Ihålig i mitten för egna kreationer. Glas. 
30 cm h, 13 cm i diam. (Escential Glasljus, 
Pelarljus) 
HCWS140100* 
*med en försäljning på 2 500 kr eller mer på ditt 
Party och med två nya bokningar.  
Se sidan 62-63 för detaljer. 

För alla ljusformer i doften Saftig 
Klementin se sidan 60-61.

 



SOLIG KLEMENTIN



! NYHET  ! LIVSMEDELSSÄKER

A. ! Rena Linjer ljusglas, trio 
P90597  479 kr/set om 3 
Glas. En av var: 17 cm h, 18 cm h, 19 cm h. 
(Votivljus, Teljus) 

B. ! Optiskt Skimmer stormlykta  
P91353  1199 kr 
Räfflat blåst glas för fina reflektioner. 
Inkluderar en hängande teljushållare i 
silvertonad metall med plats för 3 Teljus.  
30 cm h, 22 cm b. (I hängare: endast Teljus)

C. Symmetri votivljushållare, trio   
P91205  429 kr/set om 3 
Votivljusinsats av glas i glashållare.  
En av var: 13 cm h, 15 cm h, 18 cm h.  
(I votivljusinsats: Votivljus, Teljus)

För alla ljusformer i doften Fikonträd se 
sidan 60-61.

Njut av den solvarma sötman  

från nyheten Fikonträd. Fräsch, 

jordnära och otroligt smakrik!



SOLMOGNA  
FIKON

 
 
 
D. ! Clearly Creative upphöjd 
bordsdekoration 
Dramatiska proportioner! Munblåst glaskärl 
och överst en silvertonad metallhållare med 
plats för fyra votivglas som ingår. 19 cm h, 
31 cm b. (I votivglas: Votivljus, Teljus)  
HCWS140300* 
*med en försäljning på 2 500 kr eller mer på ditt 
Party och med två nya bokningar. Se sidan 62-63 
för detaljer. 
  
E. ! Lila Frost stormlykta 
P91418 949 kr Stormlykta 
P91418S 999 kr Stormlykta &  
  Teljusträd –  
  Silvertonat   
Mäktigt krackelerat glas med en speciell 
frostad finish. Inkluderar pärlor för 
stabilisering av Pelarljuset. 25 cm h, 19 cm  
i diam. (Pelarljus, teljusträd, Escential 
Glasljus, GloLite Glasljus, Stort Teljus)

Också tillgängligt: 
! Universellt teljusträd – silvertonat   
P91555  119 kr  
Metall. Håller tre Teljus.

PartyLite ljushållare genomgår noggranna säkerhets-och kvalitetstester för att möta våra stränga normer. 
För optimal prestanda och säkerhet, använd PartyLite hållare uteslutande med PartyLite ljus.

 



! NYHET  

NYA  
FORBIDDEN BODY

by PARTYLITE™

Lyxig 
duschkräm som 

skämmer bort dina 

sinnen. Komplettera 

med ett doftljus för en 

fullständigt sinnlig 

upplevelse!



A. ! Forbidden Body by PartyLite 
Presentset 
P950127 Smekande Kokos 
P950155 Lekfull Mandarin 
P950156 Förförande Fikon 
399 kr per set 
85 g Silkeslen Bodylotion, 85 g Lyxig duschkräm, 
60 ml Linne- & Rumsspray.

B. ! Förbjuden Frukt bricka 
P91501  369 kr 
Damask mönster på svart spegelglas, 
metallkant och tassar undertill. Häng upp eller 
använd på bordet. 26 cm i diam. (Teljus, Stort 
Teljus, Glasljus, 3-veksljus, Pelarljus) 

C. Forbidden Fruits Glasljus 
G24B127 ! Smekande Kokos 
G24B155  Lekfull Mandarin  
G24B821  Förförande Fikon 
G24B859  Sensuella Vinbär 
G24B860  Kiwi Kyss  
329 kr styck 
Intensivt väldoftande ljusmassa i mönstrad 
glashållare. Dekorativ ask. 10 cm h, 8 cm i diam. 
Brinntid: 45-55 timmar. 

 
 

 
 



 
(Frukt & Citrus) Ett provokativt möte mellan 
saftig mandarin och apelsin sötas med en lekfull 
blinkning åt vanilj. Vem har sagt att det inte är 
trevligt att retas lite?

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

 
(Frukt & Citrus) En bedårande blandning av syrliga 
röda vinbär, läckra tranbär och sensuella fikon som 
smeks av en viskning citrus. Dess saftiga charm är 
omöjlig att motstå.

 
(Frukt & Citrus) En söt tropisk blandning av  
mogen kiwifrukt, fräsch citrus och exotisk papaya. 
Ett paradis!

! NYHET  

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

FÖRBJUDEN 
FRUKT

 

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



FORBIDDEN  
FRUITS by PARTYLITE™

C. Förbjuden Frukt ljusglas, trio 
P91307  549 kr/set om 3 
Glas med sprayad färgfinish på foten och 
dekal på koppen. En av varje: 17 cm h,  
18 cm h, 19 cm h. (Votivljus, Teljus) 

D. Förförande Fikon 3-veksglasljus 
G34821  489 kr 
Vaxfylld glasbehållare, metallock med tofsar. 
8 cm h, 12 cm diam. Brinntid: 35-55 timmar. 

E. ! Forbidden Fruits glasljus, trio 
P95563 429 kr/set om 3 
Vaxfyllda glas med dekal. 7 cm h. En av 
var: Lekfull Mandarin, Smekande Kokos, 
Förförande Fikon. Presentförpackning. 
Brinntid: 20-30 timmar/ljus.

Sofistikerade fruktdofter lockar med läckra, saftiga nyanser. Så frestande!

F. Förbjuden Frukt mini-ljuslampa 
P91424  429 kr 
Fotoetsad metall med votivglas. 20 cm h, 
11 cm i diam. (I votivglas: Votivljus, Teljus) 

G. Förbjuden Frukt glas teljushållare 
P91210  239 kr 
Frostat glas med sprayad svart yta. 6 cm h, 
8 cm diam. (Teljus, Stort Teljus) 

H. ! Förbjuden Frukt 
Votivljusblandning med 15 Votivljus  
P95536  229 kr 
Tre Votivljus av var doft: Lekfull Mandarin, 
Smekande Kokos, Förförande Fikon, 
Sensuella Vinbär, Kiwi Kyss. Brinntid: 8-11 
timmar/ljus.

A. ! Förbjuden Frukt Piedestal för 
Glasljus  
P91502  189 kr 
Glaserad keramik. 8 cm h, 10 cm i diam. 
(Förbjuden Frukt Glasljus, Escential Glasljus, 
Pelarljus, Teljus, Stort Teljus)

B. Förbjuden Frukt hållare för Doftstrån 
P90907  379 kr 
Glasflaska med svarta tofsar och ett 
återanvändbart dekorativt strå. Kan även 
användas som vas. 14 cm h, 9 cm b. 
(Doftolja & Doftstrån, säljs separat) 

Visas även: ! Förbjuden Frukt bricka 
P91501  369 kr 
Se sidan 31 för detaljer. 



 



Låt tropiska toner förvandla ditt hem. 
Välkommen till doften av hav och luft!

     en frisk doft som 
 skämmer bort 
         och inspirerar

UPPTÄCK
tropiska
drömöar

 
 

 



! LIVSMEDELSSÄKER

A. Tennfärgad ljushållare, trio 
P91406  259 kr/set om 3 
Tre metallbrickor, lackerad finish. 13 cm i 
fyrkant. (Pelarljus, Escential Glasljus, GloLite 
Glasljus, Teljus, Stort Teljus) 

B. Skulpterat Löv pelarljusbricka 
P91113  199 kr styck 
Gjuten konststen med rustik handmålad 
finish. 17 cm l, 13 cm b. (Pelarljus, Teljus, 
Stort Teljus, Escential Glasljus, GloLite 
Glasljus) 

C. Harmoni Fontän 
P91260FCA  1299 kr 
Stenaktig harts, skärm av bubbelglas, 
votivglas, elledning och elektrisk pump. 
Enkel montering. 30 cm h, 17 cm i diam. 
(I votivglas: Votivljus, Teljus; Utan votivglas: 
Pelarljus, Escential Glasljus, Teljus, Stort 
Teljus)

D. Buddha ljushållare  
P9168  489 kr 
Konstharts med bronsfinish. 23 cm h, 15 cm 
b. (Teljus)

För alla Bambu Bris ljusformer, se sidan 
60-61.

Låt nya Bambu Bris 
ge luftig fräschör åt dina 

rum. En ren doft som glittrar 

av dimmiga toner från 

regnskogen. 



E. Seren Buddha teljushållare  
P99011  699 kr 
Handmålad, stenaktig harts med frostat 
teljusglas. 30 cm h, 26 cm b. (Teljus)

F. ! Lotusblomma votivljushållare, par 
P91289  399 kr/set om 2 
Glas. 5 cm h, 12 cm i diam. (Votivljus, Teljus) 

UNDERBAR 
BAMBU 
När du använder !era ljus, placera dem 4 cm ifrån varandra.



EXKLUSIVT  
FÖR  
VÄRDINNA/VÄRD!

 

! NYHET  ! LIVSMEDELSSÄKER

NYA  Tropisk Lagun för 

dig till oceanvågors brus, sötat 

med kokosnöt och vanilj. 

Upplivande!

A. ! Maritim ScentGlow doftlampa  
P91530E  549 kr 
Elektrisk doftlampa i keramik som sprider 
väldoft. Vit sladd. 12 cm h, 11 cm i diam. 
(Scent Plus Melts)

B. ! Vågor votivljushållare 
P91242  159 kr 
Glas med frostat vågmönster. 8 cm h, 8 cm  
i diam. (Votivljus, Teljus)

C. ! Havsinspiration hållare 
P91549  229 kr styck 
Förvandlar ett Glasljus till en liten lanterna. 
Metall. Avtagbart handtag. Med handtag: 
28 cm h, 12 cm b. (GloLite Glasljus, Escential 
Glasljus)

D. ! Aromabrännare - Trämönster 
P91372 329 kr 
Värmen från ett Teljus (säljs separat) värmer 
Melts eller oljan i den övre delen och 
sprider doften. Bas i konstharts, glasfat.  
13 cm h, 14 cm b. (Scent Plus Melts & Teljus)

För alla Tropisk Lagun ljusformer, se 
sidan 60-61.



EXKLUSIVT  
FÖR  
VÄRDINNA/VÄRD!

 

E-G. ! Semesterparadis kollektionen 
Med en känsla för modern design, kastar våra nya lyktor ett 
strålande ljus. Mönstret på de optiska glasskivorna förstorar höjden 
på lågan. Väderbeständig, silvertonad metall.
 
 
 
E. ! Semesterparadis lykta - stor 
36 cm h, 27 x 27 cm i botten. (Pelarljus, Glasljus, 3-veksljus,  
Stort Teljus, teljusträd) 
HCWS140400*   
*med en försäljning på 2 500 kr eller mer på ditt Party och med tre nya 
bokningar. Se sidan 62-63 för detaljer. 

TROPISKT PARADIS
F. ! 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) 

G. ! Semesterparadis lykta - medium 
P91525 899 kr 
36 cm h, 18 x 18 cm i botten. (Pelarljus, Escential Glasljus, GloLite 
Glasljus, teljusträd)  
Visas med: ! Universellt teljusträd – silvertonat, se sidan 41.  
P91555  119 kr

 



! NYHET  ! LIVSMEDELSSÄKER

Låt dig själv njuta av  

de ljumma noterna i 
Havsbris & 
Oliv. 

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



 
 

MEDELHAVS!
STUNDER

A. ! Clearly Creative Optimal 
votivljushållare, par 
P91623 199 kr/set om 2 
Två votivglas och två fat som kan användas 
enskilt eller kombineras på olika sätt. Glas. 
Votivglas: 6 cm h, 6 cm diam. Fat: 2 cm h,  
8 cm i diam. (Votivljus, Teljus) 

B. ! Variation teljushållare 
P90171  749 kr 
Bas av munblåst glas, teljusbricka i metall. 
15 cm h, 30 cm b. (Teljus)

C. Silverfärgad ljussläckare 
P91151  179 kr 
Metall. 24 cm l. 

G. ! Olea stormlykta  
P91458    1199 kr  Stormlykta 
P91458S  1249 kr  Stormlykta &  
                teljusträd - 
                silvertonad 
Inkluderar glaspärlor vilka används för 
att stabilisera Pelarljuset. 27 cm h, 21 cm 
b. (Pelarljus, teljusträd, Escential Glasljus, 
GloLite Glasljus, Stort Teljus)

Också tillgänglig: ! Universellt 
teljusträd – silvertonat   
P91555  119 kr  
Metall. Håller tre Teljus.

För alla Havsbris & Oliv ljusformer, se 
sidan 60-61.

D, F-G. ! Olea kollektionen  
Handapplicerat mosaikglas utstrålar 
en vacker lyster som från ett exotiskt 
turkosblått hav. Eftersom varje bit är 
individuellt utformad, kan små variationer i 
färg och mönster uppstå.

D. ! Olea bordsdekoration 
P91459  699 kr 
Tre ljushållare i metallhållare. 9 cm h,  
31 cm b. (Teljus)

E. ! Klar pelarljushållare 
P90914  169 kr styck 
Glas. 10 cm i diam. (Pelarljus, Escential 
Glasljus, Teljus, Stort Teljus) 

F. ! Olea votivljushållare 
P91460  229 kr 
9 cm h, 7 cm b. (Votivljus, Teljus) 



A. Majestätiskt Ljus stormlykta 
P91166  1799 kr 
Överdimensionerad stormlykta med 
munblåst fröglas och borttagbar 8-armad 
teljushållare i metall. Används skilt eller 
tillsammans. Inkluderar pärlor för att 
stabilisera pelarljusen. 30 cm h, 29 cm diam. 
(Stormlykta: Pelarljus, 3-veksljus, Glasljus. 
Hållare: Teljus)

B. LED Pelarljus – Elfenbensvit 
LDR512 279 kr  7x12 cm 
LDR612 299 kr  7x15 cm 
LDR712 319 kr  7x17 cm 
P95477 879 kr/set  Pelarljustrio &   
    fjärrkontroll 
Fjärrkontroll redo. Realisiskt flimmer av 
levande ljus, automatisk på/av fem eller tio 
timmars timer. Aktiveras manuellt eller med 
fjärrkontroll, säljs separat. Vax. Använder två 
AA batterier, ej inkluderade. 

Eleganta accenter 

skapar ett 
fascinerande 
ljusspel.

LJUSSPEL



C. Fjärrkontroll  
LDR1  139 kr 
Används med Led-Pelarljus som 
har fjärrkontrollsfunktion. Styr alla 
ljusfunktioner. Inkluderar batterier. 

D. Mirador lykta  
P90109  1499 kr 
Väderbeständiga metallramar med optiska 
glaspaneler. 53 cm h, 24 cm x 24 cm i 
botten. (Pelarljus, 3-veksljus, Glasljus, Teljus, 
Stort Teljus, Teljusträd) 

E. Mirador lykta – Medium 
P91057  999 kr 
Väderbeständiga metallramar med optiska 
glaspaneler. 39 cm h, 17 x17 cm i botten. 
(Pelarljus, Stort Teljus, Teljusträd, Escential 
Glasljus, GloLite Glasljus) 

F. Majestätisk stolthet teljushållare – 
Elefant & Baby 
P90654  649 kr  
Keramik, metallisk blank glasyr. 16 cm h,  
23 cm b. (Teljus)



! NYHET  

Silverglänsande accenter förstärker det magiska 
ljusskenet. En metallisk lyster ger modernt skimmer i 

alla rum!

STJÄRNKLARA 
NÄTTER
A. ! Silverglans Stjärnnatt ljushållare 
- liten 
P91536  469 kr 
Fotoetsad metall, inkluderar ett votivglas. 
13 cm h, 11 cm diam. (I votivglas: Votivljus, 
Teljus; Utan votivglas: Escential Glasljus)

B. ! Silverglans Stjärnnatt ljushållare - 
medium 
P91537  569 kr 
Fotoetsad metall, inkluderar ett votivglas. 
17 cm h, 15 cm diam. (I votivglas: Votivljus, 
Teljus; Utan votivglas: GloLite Glasljus, 
Escential Glasljus)

C. ! Diamant Trio teljushållare  
P91548  299 kr 
Glas. 5 cm h, 13 cm b. (Teljus)

G. Strålande ljushållare 
P91352  239 kr styck 
Pressat glas. 6 cm h, 13 cm diam. (Teljus, 
Stort Teljus Pelarljus, Escential Glasljus, 
Antikljus)

H. Kvartett bordsdekoration  
P91450S 599 kr ! Bordsdekoration &  
   Glober  
P91450 399 kr   Endast  
   bordsdekoration 
P7228G 299 kr  4 Frostade glas  
   glober 
Polerad nickel. 7cm h, 47 cm l. Höjd med 
glober: 17 cm h. (I bordsdekoration: 
Antikljus, 5x10 cm Pelarljus; I glober: Teljus)

D. ! Reflections vägglampett, par 
P91522  799 kr/set om 2 
Metallfinish på glas; metall bas. 
Häng upp eller använd på bordet. 
Upphängningsanordning ingår ej. 15 cm h, 
8 cm b, 13 cm d. (Teljus) 

E. ! Stjärnregn vägglampett 
P91480  1199 kr 
En stjärnklar display för alla väggar. 
Metall med spegelglas och detaljer 
i akryl. Inkluderar fem votivglas. 
Upphängningsanordning ingår ej. 63 cm 
diam. (I votivglas: Votivljus, Teljus)

F. ! Stilig Trio teljushållare 
P91521  299 kr/set om 3 
Tre metallhållare som kan staplas eller 
användas enskilt. Två set visas. Var: 4 cm h,  
7 cm i fyrkant. Staplad: 10 cm h. (Teljus)



 



! NYHET  

H. Silverglans Fest ljushållare 
P91341  499 kr 
Fotoetsad metall. Votivglas ingår. 14 cm h, 
15 cm diam. (I votivglas: Votivljus, Teljus: 
Utan votivglas, Glasljus) 

I. Silverglans mini-votivljuslampa 
P90999 369 kr 
P90999S 709 kr/set om 2 
Fotoetsad metall. Ett votivglas ingår.  
20 cm h, 11 cm diam. (Votivljus, Teljus)

J. Silverglans votivljushållare  
P90998  229 kr 
Fotoetsad metall. Ett votivglas ingår.  
8 cm h, 8 cm diam. (Votivljus, Teljus)

K. Silverglans skogslandskap stormlykta 
P90931  499 kr 
Fotoetsad metall. Ett votivglas ingår.  
17 cm h, 13 cm diam. (I votivglas: Votivljus, 
Teljus, utan votivglas: Glasljus) 

FÖRTROLLANDE 
REFLEKTIONER
A. ! Aromabrännare – Speglande Löv 
P91456  329 kr 
Ett Teljus (säljs separat) värmer varsamt 
upp fatet och frigör doften. Metall bas med 
reflekterande löv. 13 cm h, 12 cm diam. 
(Scent Plus Melts & Teljus) 

B. Reflections Silver stormlykta 
P91207  699 kr 
Metallfinish på glas; metall botten. 28 cm h,  
13 cm diam. (Pelarljus, Teljus, Stort Teljus, 
Escential Glasljus, GloLite Glasljus,Teljusträd)

Även tillgänglig:  
Universellt Teljusträd – Bronsfärgat   
P9615  119 kr  
Metall. Håller tre Teljus. 

C. Reflections teljuscylinder, trio 
P90638  779 kr/set om 3 
Metallfinish på glas; metall botten. En av 
var: 19 cm h, 22 cm h, 24 cm h; 8 cm diam. 
(Teljus)

D. Grind mångsidig hållare 
P91384  139 kr 
För ljus eller flaska för doftstrån. Vänd för 
att höja upp ett Glas- eller Pelarljus. Metall. 
5 cm h, 9 cm diam. (Flaska för doftstrån, 
Pelarljus, Escential Glasljus, Teljus, Stort 
Teljus) 

E. Grind metallhölje  
P91356  279 kr 
Utstansad metallhylsa på metallskål.  
12 cm h, 10 cm diam. (Escential Glasljus, 
Pelarljus, Teljus, Stort Teljus)

F. Silverglans votivljuslampa 
P90937 1199 kr 
Fotoetsad metall. Två votivglas ingår.  
36 cm h, 32 cm b. (I votivglas: Votivljus, 
Teljus) 

G. ! Stilig Trio teljushållare 
P91521  299 kr/set om 3 
Se sidan 44 för detaljer.



Skapa gnistor och se ditt rum komma till liv!  

En fladdrande låga ger liv åt dina dekorativa metall- och glasaccenter.



E. Skogens Skuggor votivljushållare  
P91383  319 kr styck 
Glasinsats med skogsmotivdekal i 
frostad glasglob. 11 cm h, 11 cm diam.  
(I glasinsats: Teljus, Votivljus) 

F. Nature's Light Glasljus 
G41733 Ambraträd & Vanilj  
                 (gyllenbrun)     
G41452 Mahogny Äpple (röd)  
G41744 Tamboti (brun)          
G4129 Mullbär (vinröd) 
299 kr styck 
Visas medurs nerifrån mot vänster. 
Intensivt väldoftande ljusmassa 
i glashållare som efterliknar 
trädstammens mönster kommer med 
dekorativ ask. 10 cm h, 8 cm diam. 
Brinntid: 40-60 timmar.

A. Ebenholt hållare för Escential glasljus  
P91413  309 kr 
Konstharts. 10 cm h, 10 cm i diam. 
(Escential Glasljus, Pelarljus)

B. Aurora votivljushållare  
P91278  229 kr 
Mosaikglas. 8 cm h. (Votivljus, Teljus) 

C. Ebony Oud fyrkantigt ljus med 
träveke   
G38855  299 kr 
Vaxfyllt glas med spraymålad finish och 
träveke. 8 cm h, 8 x 8 cm. Brinntid: 20-35 
timmar.

D. Ebony Oud votivljushållare   
P91305  229 kr 
Fyrkantig votivljushållare i glas på träbricka. 
5 cm h, 7 x 7 cm. (I glashållare: Votivljus, 
Teljus)

Hylla naturens äkta skönhet. Rika dofter och 

naturliga motiv fångar naturen.



MAGISKT TRÄ

Nature's Light  
by PartyLite™  

En sprakande träveke fångar 

känslan hos en äkta vedbrasa!



Luktneutraliserande dofter eliminerar obehagliga hushållslukter  

med hjälp av laboratorietestad teknologi. Nya Perfect Pet ger rummet en  

pigg citrusdoft – alla håriga vänner är välkomna! 

! NYHET 

FRESH HOME by PARTYLITE™

A. Fresh Home - Linne- & Rumsspray 
P90941 ! Perfect Pet 
P90949  Greener Grass 
P90950  Brighter Days 
P90948  Bluer Skies 
239 kr styck 
Fräschar upp luften och tyger. 192 ml.

B. Flaska för Doftstrån    
P91228  129 kr 
Frostad glasflaska, metallkrage. 10 cm h, 
7 cm diam. (Doftolja och naturstrån, säljs 
separat)

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

Bluer Skies 
(Fräsch & Ren) Friska, 
luftiga toner med en 
aning citrus. Helt rätt i 
badrummet

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

!  
(Blommor) Citronaktig 
verbena blandas med 
blomnoter för att 
fylla husdjursvänliga 
utrymmen med vänlig 
friskhet.



C. Aromabrännare – Vit Gaia    
P90636  239 kr 
Ett Teljus (säljs separat) värmer varsamt upp 
skålen och frigör doften. Glaserat stengods. 
11 cm h, 8 cm. (Scent Plus Melts & Teljus)

D. Fresh Home hållare för Stort Teljus  
P91068  139 kr 
Frostat glas med vita virvlar. 7 cm h, 10 cm 
diam. (Stort Teljus, Teljus)

G. Fresh Home hållare för Doftstrån  
P90947  199 kr 
Frostat glas med vita virvlar. 12 cm h, 10 cm 
diam. (Doftolja & Doftstrån, säljs separat)

Också tillgängligt: Fresh Home Doftolja 
RR139 ! Perfect Pet 
RR137  Greener Grass 
RR146  Brighter Days 
RR145  Bluer Skies 
289 kr styck 
För användning med hållare och naturstrån. 
133 ml.

E. ! Fresh Home 3-veksglasljus 
G34139  Perfect Pet 
G34137 Greener Grass  
G34146 Brighter Days  
G34145 Bluer Skies 
309 kr styck 
Ljusmassa i en glashållare. 8 cm h, 11 cm 
diam. Brinntid: 35-55 timmar.

F. ScentGlow doftlampa – Fresh Home  
P90724SE  549 kr  
Elektrisk värmare som sprider väldoft. 
Frostat glas med keramisk skål. Vit sladd. 
13 cm h, 10 cm diam. (Scent Plus Melts, 
Doftolja)

 



! NYHET 

A-B. Polbjörn teljushållare 
A. P91131  Mors kärlek 
B. P91134  Mors glädje   
329 kr styck 
Porslin med handmålade detaljer.  
Kärlek: 12 cm h. Glädje: 11 cm h. (Teljus)

C. Upptäcksresande Nallebjörn 

P91294  399 kr 
Miljövänlig, organisk, mjuk nallebjörn som 
bär på en lavendelfylld påse. 27 cm h.

D. ! ScentGlow doftlampa - Fjäril 
P91373E 549 kr styck 
Roterar genom en regnbåge av färgnyanser. 
Porslin. Vit sladd. 13 cm h, 17 cm b.

E. Varmt Hjärta teljushållare 
P91447  189 kr styck 
Glas, antikbehandlad silverfinish. 7 cm h,  
8 cm b. (Teljus) 

F. Trädgårdskatt teljushållare 
P91182  349 kr 
Handmålat porslin. 13 cm h. (Teljus)

G. Skiftande Årstid lykta  
P91111  1199 kr 
Värmen från Teljus får den löstagbara 
insatsen att snurra. Med två insatser, 
en av var: snöflingor och fåglar. Metall, 
antikbehandlad finish. 36 cm h, 17 cm b. 
(Med insats: Teljus, utan insats: Pelarljus, 
Escential Glasljus, teljusträd)

Våra vackra 

skapelser 

värmer 
hjärtat medan 

de sprider 

favoritdofter. 

Överraska någon 

du älskar!

 

 

 
 

Tillverkade med tanke på våra allra  
minsta och miljön!



HJÄRTEVÄRMANDE
SKATTER



! NYHET 

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

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

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

fräsch & ren
 

 

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

För fler ljusformer i denna doftkategori se sidan 60-61.

fräsch & ren

DOFT!  
  GUIDE

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

Votivljus   
8-11 timmar  175 kr/12-pack

Scent Plus Melts
129 kr/9-delar per bricka

Escential Glasljus   
40-60 timmar  189 kr styck



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

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

 
Förtrollar med magin från en 
skog i skymningen. Myskartad 
blandning av rik ambra, varm 
vanilj, sandel- och cederträ.

 
Dramatiska tränoter tar dig 
utomhus där mogna äpplen 
och syrliga päron skapar en 
gnistrande atmosfär. Djup, 
jordnära och sinnlig.

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

 
För dig till de idylliska ängarna 
på den franska landsbygden, 
där blomstrande lavendel och 
färska örter parfymerar luften. 

För fler ljusformer i denna doftkategori se sidan 60-61.
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Teljus   
4-6 timmar  99 kr/12-pack

Votivljus   
8-11 timmar  175 kr/12-pack

Scent Plus Melts
129 kr/9-delar per bricka

Escential Glasljus   
40-60 timmar  189 kr styck



! NYHET  

 
Väcker dina sinnen med 
passionerade röda exotiska 
granatäpplen som möter 
underbara svarta vinbär.

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

!  
Förlora dig själv i  
tropikernas lockelser.  
Saftiga klementiner blandas 
med kokosnöt för en luftig 
smak av öar. 

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

 
Trollar fram bilder av klassisk 
fruktpaj som kallnar på 
förnsterbrädet. Läcker 
blandning av sött och syrligt!

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

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

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

 
Skäm bort dig själv med 
denna söta och aptitretande 
välbekanta doft. Upptäck 
glädjen i att hitta ett eget 
vildhallonställe!

frukt & citrus 

 

 
Fly till ett tropiskt paradis där 
läckra mangon och saftiga 
citrusfrukter mognar i den 
gyllene solens sken.

 
Upptäck glädjen vid vinterns 
första snöfall. En lätt täcke av 
frisk frost över söta bär och 
frukter.

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

För fler ljusformer i denna doftkategori se sidan 60-61.
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Teljus   
4-6 timmar  99 kr/12-pack

Votivljus   
8-11 timmar  175 kr/12-pack

Scent Plus Melts
129 kr/9-delar per bricka

Escential Glasljus   
40-60 timmar  189 kr styck



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

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

 
Skapar välbefinnande - söt 
som hemlagad vaniljglass. Rik, 
krämig, läcker!

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

För fler ljusformer i denna doftkategori se sidan 60-61.

gott & kryddigt

gott & kryddig
Fra

nsk
 Va

nil
j

Va
nil

la 
Cit

ron

Kry
dd

ba
zar

Gli
ttr

an
de

 Ka
ne

l

Teljus   
4-6 timmar  99 kr/12-pack

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

Scent Plus Melts
129 kr/9-delar per bricka

Escential Glasljus   
40-60 timmar  189 kr styck



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

 
Fångar doften från en daggkysst 
apelsinlund i full blom. Söt 
blomblandning med en aning frukt. 

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

! NYHET  

För fler ljusformer i denna doftkategori se sidan 60-61.
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Teljus   
4-6 timmar  99 kr/12-pack

Votivljus   
8-11 timmar  175 kr/12-pack

Scent Plus Melts
129 kr/9-bitar per bricka

Escential Glasljus   
40-60 timmar  189 kr styck



Fresh Home by PartyLite™ kollektionen,  
se sidan 50-51 för detaljer.  

Brighter World™ 
by PartyLite 
kollektionen, se  
sidan 6-7 för detaljer.  

Forbidden Fruits by PartyLite™ kollektionen, se sidan 
32-33 för detaljer.  

Forbidden Fruits Fresh Home Brighter World

Våra special dofter lockar med en sofistikerad blandning av doftnoter.
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Teljus   
4-6 timmar  99 kr/12-pack

Votivljus  8-11 timmar 
175 kr/12-pack

Stort Teljus  9-14 timmar
139 kr/4-pack

Scent Plus Melts
129 kr/9-bitar per bricka

3-veksglasljus  35-55 timmar
 309 kr styck

Doftolja  133 ml. 
60-90 dagar  289 kr styck

Glasljus  45-55 timmar   
329 kr styck

Soja Glasljus  30-40  timmar   
329 kr styck

Linne- & Rumsspray  192 ml. 
 239 kr styck

Forbidden Fruits Glasljus, trio   
20-30 timmar/ljus   
P95563  429 kr/set om 3

Brighter World Glasljustrio   
20-30 timmar/ljus   
P95539  429 kr/set om 3

Förförande Fikon 3-veksglasljus  
35-55 timmar/ljus   
G34821  489 kr styck



! NYHET  

Ebony Oud Fyrkantigt Glasljus   
med träveke, 20-35 timmar   
G38855  299 kr styck 

Fruktkorg Glasljus, trio 
20-30 timmar/ ljus   
P95537  429 kr/set om 3

frukt & citrus

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

3-veksglasljus med  dofter 
inklusive 5 specialdofter

GloLite Pelarljus och Glas- 
ljus med 5 dofter samt 
doftfritt

DOFTER HEMMA  
PÅ DITT SÄTT

Fyra populära former med 
 dofter
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Vanilla  
Citron

! Bambu  
Bris

Havsbris  
& Oliv

Pelarljus 7x7 cm  
30-35 timmar  119 kr styck

Pelarljus 7x12 cm   
65-70 timmar  139 kr styck

Pelarljus 7x17 cm   
90-95 timmar  159 kr styck

Runt 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-bitar per bricka

Escential Glasljus   
40-60 timmar  189 kr styck

3-veksljus 15x12 cm    
100+ timmar  429 kr styck

3-veksglasljus   
35-55 timmar  309 kr styck

SmartScents doftstickor
249 kr/5-pack

Nature’s Light Glasljus   
40-60 timmar  299 kr styck

Doftfria ljus Vit Gul
Syrlig  

Citrusfrukt
 Rosen 
Rosa

Teljus    
4-6 timmar  99 kr/12-pack

Votivljus   
8-11 timmar  175 kr /12-pack

Pelarljus 7x17 cm  
85-90 timmar  159 kr styck

Antikljus 25 cm  
7-8 timmar/ljus 149 kr/6-pack



trä & krydda
gott &  
kryddigt blommor

 
Vi tror på våra produkter och ger 
dem en kvalitetsgaranti på  
6 månader. PartyLite ersätter 
defekta eller i leveransen skadade 
produkter. 100 % nöjdkund 
garanti omfattar rätten att 
returnera en beställd produkt  
14 dagar efter att du mottagit 
produktleveransen genom att 
kontakta Konsulten. 

fräsch & ren

3-veksljus med 3 dofterPelarljus med 3 dofter samt 
doftfritt

Nature's Light Glasljus 
med 4 dofter

Välj dina favoritdofter  
i dina favoritljus!
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GloLite  
ljus

Vita  
Snöbär

!  
Doftfritt  

Vita

!  
Saftig  

Klementin

! 
Jordgubbs- 

dröm

Gurka &  
Ingefärs- 

mynta

!  
Tropisk 
Lagun

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

GloLite Pelarljus 5x10 cm    
25-35 timmar  259 kr/set om 2



BELÖNA DIG SJÄLV !  
VAR VÄRDINNA/VÄRD FÖR ETT 
PARTYLITE PARTY

Jordgubbsdröm ljuspaket  
HCWS140200 
Innehåller: 1 GloLite Glasljus G26275 , 
12-pack Teljus V04275, 12-pack Votivljus 
V06275. Doftbeskrivning se sidan 56.

Clearly Creative Duo 
ljushållare, par 
HCWS140100 
Glas. Ihålig i mitten för egna kreationer. 
Se sidan 26.

DITT PRODUKTTILLGODOHAVANDE

50% RABATT PÅ VALFRI PRODUKT 

BOKNINGSPRESENTER

När du håller ett Party belönar vi dig med produkt-
tillgodohavande som du kan handla produkter för 
från katalogen. Ju större försäljning desto högre 
produkttillgodohavande! Med en försäljning på  
2 500 kr samt en ny bokning inom 60 dagar  
belönar vi dig med 20% produkttillgodohavande. 
Du får 15% produkttillgodohavande då försäljning-
en är under 2 500 kr eller för Party utan en ny  
bokning. Produkttillgodohavande kan inte använ-
das till att köpa produkter som är på specialerbju-
dande.

I tillägg kan Värdinnor/Värdar köpa valfria pro-
dukter 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!

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 även mera produkt 
önskemål 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.

2 bokningar – välj en av dessa:

Få fantastiska produkter  
utan kostnad

Valfria produkter till halva priset



.SE

Clearly Creative upphöjd 
bordsdekoration 
HCWS140300   
Munblåst glaskärl och överst en silvertonad 
metallhållare med plats för fyra votivglas 
som ingår. Se sidan 29.

Semesterparadis lykta - stor 
HCWS140400 
Mönstret på de optiska glasskivorna 
förstorar höjden på lågan. Väderbeständig, 
silvertonad metall. Se sidan 39.

  
Kontakta din PartyLite Konsult så 
får du svar.

Erhåll fantastiska förmåner genom att  
vara Värdinna/Värd för ett PartyLite Party.
Upplev det själv!

3 bokningar – välj en av dessa:

ÖVERSIKT

Det lönar sig att vara Värdinna/Värd

Party  20%    50% rabatt  
försäljning produkttillgodo- på valfri   
  havande  produkt
  2 500 kr 500 kr & 1 produkt
  5 000 kr 1000 kr & 2 produkter
  7 500 kr 1500 kr & 3 produkter
10 000 kr 2000 kr & 4 produkter



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 praktiskt väska så du enkelt kan packa 
med dina produkter.

Litet produktpaket som är en idealisk utrusning 
för en supersnabb start med PartyLite: ett urval 
av attraktiva produkter och litteratur så du 
genast kommer igång, värde 1 400 kr. 
Din investering 900 kr!

    TVÅ SÄTT 
ATT STARTA
    MED PARTYLITE

1.

2.SNABB START

  Du skapar stämning med fantastiska produkter. 

  Du bestämmer själv dina arbetstider och jobbar självständigt hemifrån.

  Du får erkännanden för dina framgångar och har möjlighet till attraktiva 
inkomstmöjligheter och en framgångsrik verksamhet och karriär. 

  Du  får fortlöpande träning och stöd av dina kollegor i din närhet.

Vill du också prova på jobbet?

Då är det dags att starta med PartyLite på ditt sätt: varmt välkommen!

Fråga din Konsult hur du kommer igång!

SMART START

* Sälj för 7 000 kr och 
produktpaketet är ditt 
kostnadsfritt.

Bilderna visar exempel på vad Smart- och Snabbstart 

paketen inkluderar. Fråga din PartyLite Konsult om aktuellt 

innehåll.

80014366

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. 31.08.2014. IBRP= Icke Bindande 
Rekommenderade Priser. Tryckt i Europa.
© 2013 PartyLite Worldwide, Inc. 
ALLA RÄTTIGHETER RESERVERAS


