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Ihana joulu maistuu 
Suklaalle, piparkakuille ja toffeille,

tuotteet löydät sivuilta 

Kaikki mainitut hinnat alv 0 %, EXW.
Tuotteiden painot ilmoitettu nettona, ilman pakkausta.
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Joulukalenteri, kotimainen X320
Isompi joulukalenteri pöydälle tai seinälle.
Täytteenä suklaata tai toffeeta valintasi 
mukaan. Vähälaktoosinen versio sitruuna-
lakritsi toffeella.
Makeisten käärepaperit kompostoituvaa 
kalvoa.

Koko: n. 345 x 270 x 25 mm 
Paino n. 185 g

Minimierä 100 kpl

Joulukalenteri, kotimainen X310
Pienempi joulukalenteri pöydälle tai seinälle.
Täytteenä laktoositonta minttu- tai 
appelsiinisuklaata valintasi mukaan.

Koko: n. 240  x147 x 15 mm 
Paino n. 100 g

Minimierä  50 kpl.
Saatavana pahvikuori postitukseen.

MUOVITON!



Suklaalevy 50 g vyöteellä  X310
Herkullista laktoositonta ja gluteenitonta 
Suomessa valmistettua tummaa 
suklaata 60 %. 
Toimitettavissa omalla tai vakiokuvalla + 
tervehdys.
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Pihvimauste X430
Erityisesti punaiselle lihalle 
valmistettu pippureihin pohjautuva 
mausteseos korostaa mukavasti 
lihan omaa makua.
Oma etiketti purkin kylkeen.
Totetutattavissa myös merisuola & 
pippuri – sekoituksella.

Nettopaino 80 g

   

Pikkutuubi 50 mm X420
Kokonaan kartonkinen, vahva tuubipakkaus 

Oma kuvitus vyötteellä ympäri tuubin.
Koko 56 x 112 mm, täyttö n.100 g

Tyrnimarmeladi, suklaanappi tai 
suklaaruorrutettu lakutoffee.



Piparirasiat
&
Glögitiiviste

Pyöreä peltirasia omalla vyötteellä & 
kansietiketillä X720
Silver peltirasia 190 x 60 mm.
Paino n. 450 g.

Minimierä 40 kpl. 

Piparkakut pahvisessa 
tuubipakkauksessa  X710
Paino n. 250 g
Purkin koko  76 x 168  mm
Vakiokuvitus tai oma personoitu 
etiketti alk.50 kpl.
Ruskea tai musta tuubi.

Voilla leivottu, 
kotimainen, rapea, 
ohut ja maukas.
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Piparituubi mini X730
80 g perinteisiä piparkakkuja.
Purkin koko 76 x 56 mm
Minimierä 50 kpl omalla etiketillä.
Ruskea tai musta tuubi.

Glögitiiviste  X740
Mustikkainen luomuaineksista 
valmistettu glögitiiviste 350 ml, 
josta valmistat reilun litran 
valmista juomaa.
Vakiokuvitus tai oma personoitu 
etiketti alk.50 kpl.

Myös foliopainatus mahdollista,
Kysy lisää.



 
 

Makeispakkaukset
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Personoitu peltirasia  X520
Rasiassa valitsemiasi Brunbergin 

herkullisia makeisia.
 Rasian koko 190 x 63mm, 

paino n. 600 g. 
Tervehdys omassa kansietiketissä

 ja / tai vyötteessä.

Tryffelit: suklaa, mokka, nougat sekoitus.
Alku-Toffee: kerma, lakritsi, suklaa sekoitus.

Tryffeli & toffee sekoitus.

Peltinen makeisrasia Joulu X510
Perinteinen peltinen makeisrasia,
herkullisilla Brunbergin makeisilla.
Paino n. 800 g, koko 18 x 25,5 x 6 cm.

Oma tervehdys kortilla tai vyötteellä.



Jakomaatti mini X630
Kartonkinen jakomaatti omalla

 Visuaalisella ilmeellä.
Koko 125 x 190 x 125 mm  n. 500 g.

Minimierä 30 kpl

Vakiotäyte Brunbergin tryffelit, toffeet tai 
yksittäispakattu suklaanappi.

Jakomaatit on mahdollista täyttää myös 
omalla käärekarkilla.

Minimierä on  riippuvainen valitusta 
makeisesta. Pyydä tarjous.
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Jakomaatti X620
Pahvinen  ruskea jakorasia omalla 
* etiketillä alk. 10 kpl 
* hupulla alk. 50 kpl
Täytetty Brunbergin kääremakeisella 2,5 kg

Tryffelit: suklaa, mokka, nougat tai 
edellä mainuttujen sekoitus.

Alku-Toffee: kerma, kaneli, suklaa tai 
sekoitus.

Makeisrasia X610
Kartonkinen rasia omalla painatuksella.

Täytetty kotimaisella kääre- tai 
irtomakeisella n. 150 - 300 g.

Tryffelit: suklaa, mokka, nougat tai sekoitus, 300 g.
Alku-Toffee: kerma, kaneli, suklaa tai sekoitus, 300 g.

Suklaanapit 150 g tai tyrnimarmeladi 200 g.
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Belgialaiset konvehdit  

Limar konvehtirasia X820 

Laadukas ja herkullinen belgialainen 
konvehtirasia.

16 konvehtia – 215 g, 
rasian koko 195 x 195 x 33 mm   

Shampajakorkki – konvehti  X810

Yllättävä shampanjapullon muotoinen
konvehti, jonka hasselpähkinätäytteessä 
mukana ”paukkukarkkimurusia”.

Pakataan sellofaanipussiin tai kartonki tuubiin. POPP...
POPP..

POPoppoP...

POPoP....

Saa myös 
omalla sleeverillä 
rasian ympäri



PUUROSETTI X100
Puuroriisi 4 dl

Sokerikaneli 50 g
Kuoritut mantelit 15 g

Mukana joulupuuron resepti

Oma tervehdys etikettiin tai 
reseptipaperiin.

ISO HERKKUSETTI X110
Herrasväenleipä 185 g
Glögitiiviste 370 ml*
Tyrnimarmeladi 180 g
Suklaanapit 150 g
Joulupiparkakut 50 g
Kahvi 100 g
Joulutee 24 pss,  mix 4 makua
Servetit 33x33cm **
Joulukorttina tiskiliina

* mustikkaglögitiiviste 1+3, luomu
** jouluaiheiset servetit, valikoima 
erilaisia kuoseja

Joulun valmiit setit
Jaa iloista joulumieltä kaikille sidosryhmillesi.
Olemme koostaneet 4 erilaista settiä, jotka on helppo jakaa / postittaa  
kätevässä pakkauksessa. Mukaan mahtuu myös kortti tai muu tervehdys.
Settien kokonpanoja voidaan muuttaa, kysy rohkeasti lisätietoa.
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Pakkausten värit valittavissa musta tai ruskea.
Personointi vyötteellä tai tarralla myös mahdollista. 
Tarvittaessa hoidemme myös postitusprosessin,
pyydä tarjous. 
Kirjeenä postitettavat on merkitty
kirjekuori-ikonilla.



TAUKOSETTI flat X140
Suklaanapit 100 g
Patukat 3 kpl
Kahvi 100 g 
Teepussimix 4 makua

Pakkauksemme  voidaan personoida etiketein
ja ne kestävät myös postituksen. 
Tarvittaessa hoidamme myös postitusprosessin,
kysy lisää. Kirjepostina kulkevat merkitty
kirjeposti-ikonilla.
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KAHVILLE SETTI box X150
Herrasväenleipa 185 g
Kahvi 100 g
teepussimix 4 makua
Suklaanapit 100 g
Servetit* 33x33 cm

* servetin jouluaiheinen kuvitus vaihtelee
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Vakiopohjat

Voit hyödyntää vakiopohjia tuotteiden kuvittamiseen. Tekstejä ja logoja voi 
lisätä vapaasti kaikkiin kuvituksiin.
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