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BOLSJER MED 
LOGOTRYKPriserne er under forudsætning af at vi modtager trykklar pdf-fil.

Priserne er incl. op til 3-farvet tryk.
Ved 4-farvet tryk er startomkostninger yderligere kr. 1.000,-. også ved genbestilling. 
Der trykkes i pantone farver ( 3 - farver) og CMYK ( 4 - farver).
Oplyste priser er incl. sukkerafgift (kr. 25,97,- pr. kg). 
men excl. moms.
Filmomkostninger kr. 575,- pr. farve.
Farveskift: kr. 175,-.
Bolsjeskift: kr. 100,- (min. 12,5 kg pr. bolsjeskift).
Der betales ikke for bolsjeskift, når bestilte bolsjer må blandes.
Genbestilling til trykkeri: kr. 175,-.
Pakkes som standard i poser à 1.000 g.
Forbehold for mellemsalg
Forbehold for +/- 10% i leveret antal.
Holdbarhed: 18 mdr. 
Ved ændring af korrekturseddel efter accept gebyr kr. 300
Der trykkes i pantone farver (3 - farver) og CMYK (4 - farver). 

Priser
Pr. kg:

v/ 10 kg kr. 225,00
v/ 25 kg kr. 199,00
v/ 50 kg kr. 190,00 
v/ 100 kg kr. 180,00 

Ved større mængder, tag venligst
kontakt med din konsulent. 



Frugtbolsjer(jordbær,solbær, 
ananas,citron og appelsin) 

Lakrids med peber Chilibolsjer

Lakridsbolsjer Dameskrå

Chokomint Jordbær/lakrids/peber Citron/lakrids/peber 

Bolsjerne er danskproduceret 

Karamelbolsjer Cafémix (karamel,lakrids,kokos 
og mocca - alle med chokolade)

Blå ugler

Kongen af Danmark Twistmix 
(mint,citron, jordbær, pære og tutti 
frutti- alle med lakrids og peber)

Blå Jordbær/lakrids/
peber

Blandede bolsjer 
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Flowpakkede BOLSJER 
MED LOGOTRYK

Priserne er under forudsætning af at vi modtager trykklar pdf-fil.
Priserne er incl. op til 3-farvet tryk.
Ved 4-farvet tryk er startomkostninger yderligere kr. 1.000,-. også ved genbestilling. 
Der trykkes i pantone farver ( 3 - farver) og CMYK ( 4 - farver).
Oplyste priser er incl. afgift (kr. 25,97,- pr. kg). 
men excl. moms og fragt.
Filmomkostninger kr. 575,- pr. farve.
Farveskift: kr. 200,-.
Bolsjeskift: kr. 100,- (min. 12,5 kg pr. bolsjeskift).
Der betales ikke for bolsjeskift, når bestilte bolsjer må blandes.
Genbestilling: kr. 175,-.
Pakkes som standard i poser à 1.000 g.
Forbehold for mellemsalg
Forbehold for +/- 10% i leveret antal.
Holdbarhed: 18 mdr.
Ved ændring af korrekturseddel efter accept gebyr kr. 300 
Ved ændring af korrekturseddel ekstra accept gebyr kr. 300
Der trykkes i pantone farver (3 - farver) og CMYK (4 - farver). 

Priser
Pr. kg:

v/ 10 kg kr.  235,00
v/ 25 kg kr.  210,00
v/ 50 kg kr.  200,00
v/ 100 kg kr.  190,00 

Ved større mængder, tag venligst 
kontakt med din Konsulent 



Frugtbolsjer(jordbær,solbær, 
ananas,citron og appelsin) 

Lakrids med peber Chilibolsjer

Lakridsbolsjer Dameskrå

Chokomint Jordbær/lakrids/peber Citron/lakrids/peber 

Bolsjerne er danskproduceret 

Karamelbolsjer Cafémix (karamel,lakrids,kokos 
og mocca - alle med chokolade)

Blå ugler

Kongen af Danmark Twistmix 
(mint,citron, jordbær, pære og tutti 
frutti- alle med lakrids og peber)

Blå Jordbær/lakrids/
peber

Hindbær/lakrids/peber Blandede bolsjer 
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Flowpakkede-
chokolader
 MED LOGOTRYKMulighed for specielt indhold 

Kontakt os for mulighederne. 

Priserne er under forudsætning af at vi modtager trykklar pdf-fil.
Priserne er op til 3 farver. 
Ved 4-farvet tryk yderligere  kr. 1.000,-. også ved genbestilling. 
Oplyste priser er incl. afgift (kr. 25,97,- pr. kg) men excl. moms. 
Trykomkostninger kr. 650,- pr. farve.
Genbestilling kr. 650,-
Levering min. 2.500 stk.
Forbehold for mellemsalg.
Forbehold for +/- 10% i leveret antal.
Der trykkes i pantone (3 - farver) og CMYK (4 - farver). 
Ved ændring af korrekturseddel efter accept gebyr kr. 300

Priser
Pr. stk.

v/ 2.500 stk. kr. 2,20
v/ 4. farvet 2.500 stk. kr. 3,20
v/ 5.000 stk. kr. 2,10
v/ 4. farvet 5.000 stk. kr. 2,30



Sølv lakridskugler Guld lakridskugler 

 INDPAKKEDE  LUKSUS 
CHOKOLADER 

MED FIRMALOGO

“UMMHHH CHOKOLADE ” Hvide fristelser 
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DÅSER 
MED LOGOTRYK

Filmomkostninger:   Labels til låg:  kr.  200,- pr. farve dog max. 4 farver (cmyk) + 3,50 pr. label 
Labels rundt om:  kr.  200,- pr. farve dog max. 4 farver (cmyk) + 3,50 pr. label

Indhold: 

Prisbasis: 

Genbestilling:   

Ca. 130 - 200 g

Alle priser er netto, incl. sukkerafgift kr. 25,97 pr. kg, excl. moms, 
og under forudsætning af at vi modtager trykklar pdf-fil eller Illustrator 
eps/ai-fil i cmyk.

 Kr. 250.

 

Dåserne fåes i 
200  ml og 250 ml.



Københavnerblanding 
Pris ved 100 stk. 29,75 kr. / 150 g 
Pris ved 250 stk. 29,50 kr. / 150 g

Lakridsmandler
Pris ved 100 stk. 37,5 kr. / 135 g 
Pris ved 250 stk. 36,5 kr. / 135 g

Hvide fristelser
Pris ved 100 stk. 34 kr. / 135 g 
Pris ved 200 stk. 33 kr. / 135 g

Lakrids/choko med 
salmiakpulver
Pris ved 100 stk. 34 kr. / 140 g 
Pris ved 250 stk. 33 kr. / 140 g

Finsk lakrids
Pris ved 100 stk. 29,5 kr. / 130 g 
Pris ved 250 stk. 29 kr. / 130 g

Guld lakridskugler
Pris ved 100 stk. 36 kr. / 130 g 
Pris ved 250 stk. 35 kr. / 130 g

Bridge blanding
Pris ved 100 stk. 36 kr. / 130 g 
Pris ved 250 stk. 35 kr. / 130 g

Chokolade/lakridsskruer 
Pris ved 100 stk. 34,75 kr. / 150 g 
Pris ved 250 stk. 32,60 kr. / 150 g

Lakridsben
Pris ved 100 stk. 36 kr. / 135 g 
Pris ved 250 stk. 35 kr. / 135 g

Sølv lakridskugler
Pris ved 100 stk. 36 kr. / 135 g 
Pris ved 250 stk. 34 kr. / 135 g

Pepito
Pris ved 100 stk. 36 kr. / 150 g 
Pris ved 250 stk. 35 kr. / 150 g

Dåserne kan også fyldes med 
vores udvalg af bedste bolsjer
200 ml. dåse, pris pr. stk. ved 100 stk. 29,75 
200 ml. dåse, pris pr. stk. ved 200 stk. 29,50




