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Bolsjer med dit budskab
Vi har et stærkt udvalg!
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Varenr.  90000 
Foliestørrelse 40 x 20 mm, m. 1 bolsje
Bedst før 12 mdr. fra produktionsdato ved korrekt opbevaring
Folie Hvid, transparent eller sølv 
Design Dit design på hele folien
Farver 1-4 PANTONE-farver eller farvetryk i CMYK 

Sammenpakning 500 g / pose
Produktionstid  10 hverdage efter din godkendelse af 

fabrikkens produktionsfil med dit layout
Mindste ordre 2.200 stk./10 kg

Priser       
Ved køb af  Kr. pr. kg                           ca. antal 
10 kg      179,00    2.200 stk.
15 kg   159,00   3.300 stk. 
25 kg   130,00   5.500 stk.
35 kg   124,00   7.700 stk. 
50 kg   116,00   11.000 stk. 
100 kg   104,00   22.000 stk. 
250 kg   98,00   55.000 stk. 
500 kg   94,00   110.000 stk. 

Opstartspriser 
Første bestilling  650,00 kr. pr. pantonefarve (CMYK koster 4 farver)
Genbestilling  300,00 kr. i alt ved genbestilling  
Tillæg for ekspres  500,00 kr. 
Denne vare kan leveres ekspres. Det betyder, at vi afsender  
varen 7 hverdage efter din godkendelse af produktionsfilen.  
         

Bolsje D‘lux 
Bolsjer indpakket enkeltvist i folie med dit design.  
Vi trykker dit design på blank folie i hvid, transparent  
eller sølv. 

Frit valg  
mellem alle vores bolsjer. Se første side i bolsjekapitlet på sigdetsødt.dk  
Du må skifte smagsvariant for hver 5 kg uden ekstra omkostning.

Frit valg  
mellem alle vores bolsjer. Se første side i bolsjekapitlet på sigdetsødt.dk   

Bolsjedåse m. bolsjer
Velsmagende bolsjer i transparent dåse med sort 
skruelåg. God plads til dit logo og flere budskaber på 
etiketten, som går hele vejen rundt om dåsen. 
Dit design trykkes i et flot farvetryk (CMYK).

INKL.
SUKKER
AFGIFT

MEGET
REKLAME
 PLADS 

VELEGNET 
FIRMA

GAVE
 

MEGET
SYNLIG

REKLAME

Bolsjer med dit budskab
Vi har et stærkt udvalg!

Varenr.  90014 
Størrelse/indhold Ø 70 x 75 mm, ca. 190 g bolsjer
Dåse Transparent plast med sort skruelåg
Bedst før 12 mdr. fra produktionsdato ved korrekt opbevaring
Design Dit design på hele etiketten str. 48 x 230 mm 
Farver Farvetryk i CMYK

Sammenpakning 50 dåser / karton
Produktionstid  10 hverdage efter din godkendelse af 

fabrikkens produktionsfil med dit layout
Mindste ordre 50 dåser

Priser 
Ved køb af                Kr. pr. dåse  

50 stk.                      34,00
100 stk.                     30,00
200 stk.  28,00
300 stk.  26,00
500 stk.  24,00

Opstartspriser 
Første bestilling   295,00 kr. 
Tillæg for ekspres  500,00 kr. 
Denne vare kan leveres ekspres. Det betyder, at vi afsender  
varen 7 hverdage efter din godkendelse af produktionsfilen. 

 SMÅ 
ORDRER

 SMÅ 
ORDRER

INKL.
SUKKER
AFGIFT

EKSPRES
PRODUKTION

EKSPRES
PRODUKTION
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Bolsjepose mini
5 bolsjer

Bolsjepose maxi
15 bolsjer

Velsmagende bolsjer pakket i en lille pose med dit 
design. Vi trykker dit design på folie. Mange lækre 
smagsvarianter. Der er god plads til dit design.

Velsmagende bolsjer pakket i pose med dit design.  
Vi trykker dit design på folie. Mange lækre smagsvari-
anter. Der er god plads til dit design.

MEGET
REKLAME
 PLADS 

 
MEGET

SYNLIG
REKLAME

Varenr.  90104 
Størrelse 80 x 93 mm  
Indhold 5 bolsjer pr. pose
Bedst før 12 mdr. fra produktionsdato ved korrekt opbevaring
Folie Hvid, transparent eller sølv 
Design Dit design på hele posen str. 80 x 93 mm
Farver 1-4 PANTONE-farver eller farvetryk i CMYK

Sammenpakning 100 poser/ karton
Produktionstid  12 hverdage efter din godkendelse af 

fabrikkens produktionsfil med dit layout
Mindste ordre 1.000 stk.

Priser Kr. pr. stk.
Antal 1-farve 2-farvet 3-farvet 4-farvet 

1.000 stk.   3,96 4,04 4,12 4,20
2.000 stk.  3,56 3,64 3,72 3,80
3.000 stk.  3,20 3,28 3,36 3,44
5.000 stk.   2,88 2,96 3,04 3,12

Opstartspriser 
Første bestilling  650,00 kr. pr. pantonefarve (CMYK koster 4 farver)
Genbestilling  300,00 kr. i alt ved genbestilling

Varenr.  90105 
Størrelse 100 x 150 mm
Indhold 15 bolsjer pr. pose
Bedst før 12 mdr. fra produktionsdato ved korrekt opbevaring
Folie Hvid, transparent eller sølv 
Design Dit design på hele posen str. 100 x 150 mm
Farver 1-4 PANTONE-farver eller farvetryk i CMYK 

Sammenpakning 100 poser/ karton
Produktionstid  12 hverdage efter din godkendelse af 

fabrikkens produktionsfil med dit layout
Mindste ordre 500 stk.

Priser Kr. pr. stk.
Antal 1-farve 2-farvet 3-farvet 4-farvet 

500 stk.   10,80 10,92 11,04 11,16
1.000 stk.  9,60 9,72 9,84 9,96
2.000 stk.  8,76 8,52 8,64 8,76
3.000 stk.  7,96 7,72 7,84 7,96

Opstartspriser 
Første bestilling  650,00 kr. pr. pantonefarve (CMYK koster 4 farver)
Genbestilling  300,00 kr. i alt ved genbestilling

 SMÅ 
ORDRER

 SMÅ 
ORDRER

INKL.
SUKKER
AFGIFT

INKL.
SUKKER
AFGIFT

Frit valg  
mellem alle vores bolsjer. Se første side i bolsjekapitlet på sigdetsødt.dk  
Du må skifte smagsvariant for hver 10. kg uden ekstra omkostning.

Frit valg  
mellem alle vores bolsjer. Se første side i bolsjekapitlet på sigdetsødt.dk  
Du må skifte smagsvariant for hver 10. kg uden ekstra omkostning.
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24 Pullmoll halspastiller i blisterpakning. Pastillerne 
er sukkerfri og sødet med Stevia*. Der er god plads til 
dit design på hele forsiden. Varedeklarationen påføres 
diskret rundt langs kanten. 

  Varenr.  110107061
Størrelse 113 x 77 x 10 mm
Indhold Pulmoll halspastiller, sukkerfri og tandvenlig,  
 sødet med stevia*+ vitamin C, 32 g
Smag  1. Lime-mint/appelsin/bærmix 
 2. Tranebær med echinacea
Bedst før  18 mdr. fra produktionsdato ved korrekt opbevaring
Design Dit design på forsiden 113 x 77 mm
Farver 1-4 PANTONE-farver eller farvetryk i CMYK

Sammenpakning 140 stk. / karton
Produktionstid   17 hverdage efter din godkendelse af 

fabrikkens produktionsfil med dit layout
Mindste ordre 3.000 stk.

Priser 
Antal Kr. pr. stk. 
3.000 stk.  5,33
5.000 stk.  5,26
10.000 stk.  5,11
20.000 stk.  5,03

Opstartspriser 
Første bestilling  750,00 kr. pr. pantonefarve (CMYK koster 4 farver)
Genbestilling  500,00 kr. i alt ved genbestilling
 

* steviolglycosider fra steviablade

Halspastiller
24 stk. i blisterpakning

DANSK

Varenr. 90120 Kugleform ca. 6,5 g
 90121 Fladt hjerte ca. 6,5 g
Indhold Kugleform: Ø18 mm  
 Fladt hjerte: 52 x 63 mm
Smag 1 smag pr. 50 kg. Vælg fx pebermynte, lakrids,  
 skovbær, jordbær, æble, karamel, hindbær, cola,  
 kirsebær, kongen af Danmark
Design Dit design på forsiden af folien 
 
Farver 1-4 PANTONE-farver
 Ud fra naturlige farvestoffer blander vi den farve,  
 du ønsker. 
 
Bedst før 24 mdr. fra produktionsdato ved korrekt opbevaring

Sammenpakning 5 kg / karton
Produktionstid  15 hverdage efter din godkendelse af 

fabrikkens produktionsfil med dit layout
Mindste ordre Ca. 7.500 stk./ 50 kg

Priser Kr. pr. stk.
 1-farve 2-farvet 3-farvet                                ca. antal
50 kg  0,82 0,84 0,86          7.500 stk.
100 kg  0,78 0,79 0,81        15.000 stk.
300 kg  0,72 0,74 0,75        45.000 stk. 
500 kg  0,67 0,69 0,70        75.000 stk. 

Opstartspriser 
Første bestilling  650,00 kr. pr. pantonefarve
Genbestilling  300,00 kr. i alt ved genbestilling

Slikkepind
hjerte- eller kugleform
Ved hjælp af naturlige farvestoffer og aromaer laver vi 
den farve og smag, som du ønsker. Du kan vælge mel-
lem en rund kugleform eller en flad hjerteform.

Kugleform

INKL.
SUKKER
AFGIFT

INKL.
SUKKER
AFGIFT
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Håndlavede bolsjer
med dit logo indstøbt
Flotte håndlavede bolsjer med dit logo i midten. Ved 
hjælp af naturlige farvestoffer og aromaer kan vi skabe 
lige præcis den farve og smag, som du ønsker. Du kan 
få dit logo eller en kort tekst indstøbt i bolsjet.

Varenr.  90122 
Størrelse Ø 26 mm
Indhold Bolsje. ca. 5 g i transparent twistet folie
Bedst før 18 mdr. fra produktionsdato ved korrekt opbevaring
Smag Vælg fx pebermynte, lakrids, skovbær, jordbær,  
 æble, karamel, hindbær, cola, kirsebær eller  
 kongen af Danmark.  
 Du må skifte smag for hver 35. kg.
Udforming Simpelt logo eller tekst. Max. 5 bogstaver pr. linje -  
 max. 2 linjer. Logo/tekst kan variere fra bolsje til  
 bolsje, da bolsjerne er håndlavede
Bemærkning Der kan forekomme små mørke pletter/lufthuller 
 i bolsjerne 

Sammenpakning 2 kg poser
Produktionstid  14 hverdage efter din godkendelse af 

fabrikkens produktionsfil med dit layout
Mindste ordre 7.000 stk. / 35 kg pr. smag og design

Priser   
Ved køb af  Kr. pr. kg.   ca. antal 
35 kg   174,00                   7.000 stk.
70 kg   169,00          14.000 stk. 
105 kg   167,00                  21.000 stk. 

Opstartspris  er inkluderet i ovenstående priser.

 

Bolsjer
i folie med standardbudskab
Velsmagende bolsjer pakket ind i aluminuimumsfolie 
med et standardbudskab. Du kan vælge et nyt budskab 
for hver 5 kg. Bolsjerne vil være en tilfældig blanding af 
mindst 4 smagsvarianter.  

INKL.
SUKKER
AFGIFT

Varenr./Layout 90003  Tak for handlen  
 90004  Tillykke 
 90005  Velbekomme 
 90006  Tak for hjælpen  
 90007  Dannebrog 
 90008  Hjerte 
 90011  Ta‘ et bolsje 
 90010  Velkommen 
 90009  Transparent

Størrelse 60 x 30 mm, 1 bolsje
Smag Du får en tilfældig blanding af mindst 4 af vores 
 bolsjevaranter (se sidste side i dette kapitel)  
 
Bedst før 12 mdr. fra produktionsdato ved korrekt opbevaring

Sammenpakning 500 g / pose
Produktionstid 10 hverdage  
Mindste ordre 2.200 stk. / 10 kg (pr. design)

Priser, fx:     
Ved køb af  Kr. pr. kg.   ca. antal
10 kg    129,00           2.200 stk.
15 kg   115,00           3.300 stk.
25 kg    105,00           5.500 stk.
50 kg   92,00         11.000 stk. 

Tillæg for ekspres  500,00 kr.  
Denne vare kan leveres ekspres. Det betyder, at vi afsender  
varen 7 hverdage efter din godkendelse af produktionsfilen.  

EKSPRES
PRODUKTION

VELEGNET 
FIRMA

GAVE

 SMÅ 
ORDRER

INKL.
SUKKER
AFGIFT
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Bolsjer Twist
Her får du meget reklame for pengene. Bolsjer indpak-
ket i folie med dit logo eller budskab. Disse klassiske 
bolsjer med twistede ender er populære til fx recep-
tion, messe og butik. Vi tilbyder også fine krukker, om 
du kan stille bolsjerne frem i. Se kapitlet med Displays.

Frit valg  
mellem alle vores bolsjer. Se første side i bolsjekapitlet på sigdetsødt.dk  
Du må skifte smagsvariant for hver 5  kg uden ekstra omkostning.

Varenr.  91100 
Indhold 1 bolsje
Bedst før 12 mdr. fra produktionsdato ved korrekt opbevaring
Folie Hvid
Farver 1-4 PANTONE-farver eller farvetryk i CMYK
Design Dit design på hele folien
Bemærkning Den yderste kant på folien vil være uden tryk (1mm)

Sammenpakning 500 g pr. pose 
Produktionstid  10 hverdage efter din godkendelse af 

 fabrikkens produktionsfil med dit layout
Mindste ordre 2.400 stk./10 kg

Priser    
Ved køb af                            kr. pr. kg                    ca. antal
10 kg   179,00           2.400 stk.
15 kg    165,00           3.600 stk.
25 kg    142,00           6.000 stk. 
35 kg   135,00           8.400 stk.  
50 kg    127,00         12.000 stk.
100 kg        112,00         24.000 stk.
250 kg        109,00         60.000 stk.
500 kg         100,00          120.000 stk

Opstartspriser 
Første bestilling  650,00 kr. pr. pantonefarve (CMYK koster 4 farver)
Genbestilling  300,00 kr. i alt ved genbestilling
Tillæg for ekspres  500,00 kr. 
Denne vare kan leveres ekspres. Det betyder, at vi afsender  
varen 7 hverdage efter din godkendelse af produktionsfilen. 

INKL.
SUKKER
AFGIFT

EKSPRES
PRODUKTION

Metaldåse med prægning
Metaldåse med dit logo eller budskab præget i låget. 
En virkelig flot og eksklusiv reklame. Dåserne fåes i 
mange farver. Indeholder frugtbolsjer med blandet 
smag - Lemon, appelsin og jordbær.

Varenr.  110106371 
Størrelse 50 x 16 mm  
Indhold 18 g
Smag Lemon, appelsin og jordbær 
Bedst før 18 mdr. fra produktionsdato ved korrekt opbevaring
Dåse Blå Metallic, Grøn, Gul, Orange, Rød Metallic, Mat Sort,  
 Mat Sølv, Sølv, Guld, Blank Hvid eller Mat Hvid
Design Dit design præget på låget

Sammenpakning 150 stk./karton
Produktionstid  17-22 hverdage efter din godkendelse af 

fabrikkens produktionsfil med dit layout
Mindste ordre 600 stk

Priser 
Antal  Kr. pr. kg.   
600 stk.  9,99 
1.050 stk.  9,91 
2.100 stk.  9,83 
5.100 stk.  9,67 

Opstartspris  1.900,00 kr. éngangsbeløb til værktøj 
Genbestilling  500,00 kr. i alt ved genbestilling

Vælg imellem 11 forskellige dåse farver

INKL.
SUKKER
AFGIFT

 SMÅ 
ORDRER
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Hjerteformede bolsjer
Små fine hjerteformede bolsjer med kirsebærsmag. 
Brug hjertebolsjerne som en lille tak for din kundens 
ordre. Eller bare til at have på kontoret, når den søde 
tand trækker. 

Varenr.  110102200
Størrelse 50 x 25 mm
Indhold 20 g
Bedst før 18 mdr. fra produktionsdato ved korrekt opbevaring
Folie Hvid eller transparent 
Design Dit design på folien
Tryk 1-4 PANTONE-farver eller farvetryk i CMYK

Sammenpakning 300 stk. pr. pose/ 0.5 kg pose / 4 kg karton
Produktionstid  17 hverdage efter din godkendelse af 

fabrikkens produktionsfil med dit layout
Mindste ordre 25 kg

Priser 
Ved køb af Kr. pr. kg.  
24 kg.  182,14 
52 kg.  136,28 
74 kg.  119,95
100 kg.  116,77 
200 kg.  103,30
500 kg.  90,89

Opstartspriser 
Første bestilling  750,00 kr. pr. pantonefarve (CMYK koster 4 farver)
Genbestilling  500,00 kr.  i alt ved genbestilling

INKL.
SUKKER
AFGIFT

Mikro Metaldåse
Små fine metal dåser i mange forskellige farver. 
Vælg mellem Pullmoll halspastiller eller blandede  
frugtbolsjer. Dit design i flot farvetryk på låget.

Varenr.      Varenr. 110106351  
 Frugtbolsjer med lemon, appelsin og jordbær 
 18 g, Bedst før: 18 måneder 
      
     Varenr. 110106367 
 Pullmoll lakrids-honning bolsjer 
 22 g, Bedst før: 18 måneder
Størrelse 50 x 16 mm
Dåse Blå Metallic, Grøn, Gul, Orange, Rød Metallic, Mat Sort,  
 Mat Sølv, Sølv, Guld, Blank Hvid eller Mat Hvid
Design Dit design på låget
Tryk 1-4 PANTONE-farver eller farvetryk i CMYK

Sammenpakning 150 stk./karton
Produktionstid  17 hverdage efter din godkendelse af 

fabrikkens produktionsfil med dit layout
Mindste ordre 600 stk. 

Priser    
Antal Kr. pr. kg.   Kr. pr. kg.      

600 stk.  7,81   10,15
1.050 stk.  7,73   10,07 
2.100 stk.  7,65   9,99
5.100 stk.  7,49   9,83

Opstartspriser 
Første bestilling  750,00 kr. pr. pantonefarve (CMYK koster 4 farver)
Genbestilling  500,00 kr. i alt ved genbestilling
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Vælg imellem 11 forskellige dåsefarver
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