Produkt och ljuskatalog

Doftbeskrivningar
Information

Dofter:

Förutom våra fantastiska doftfria ljus har vi
även ett ljuspaket med två olika dofter att
välja mellan.

Vanilj

Bägge dofterna är speciellt utvalda för att
kunna användas för alla tillfällen och i alla
rum just i Ditt hem.

Till höger finner du en komplett
doftbeskrivning och har du några
funderingar, surfa gärna in på vår hemsida
www.dromljus.com alternativt skicka ett
mejl till info@dromljus.com så svarar vi
inom 24 timmar.

Den söta och varma doften av vanilj
lugnar, balanserar, förhindrar trötthet och
därmed förbättrar den fysiska och
psykiska aktiviteten. Inre spänningar och
nervositet kan lindras avsevärt.

En doft av nytvättat
Den rena och omisskännliga doften av
nytvättad tvätt lämnar en riktigt fräsch doft
i rummet som varar länge.

Innehållsförteckning
Miljö samt kvalitetscertifiering
Värmeljus

Doftljus i glas

Drömljus produkter är miljö samt
kvalitetscertifierade via RAL, vilket är ett
internationellt oberoende institut som ställer
höga krav på levande ljus och dess innehåll
via separata tester. Viktiga punkter som
testas är bland annat sotningsgraden,
innehåll samt renhet,
droppningsegenskaper samt
säkerhetsmärkningar.

Färgad vaxkomposition i glasbehållare

Kvalité sätts i första hand

Blockljus

Drömljus produkter har alla de viktiga
egenskaper du som kund efterfrågar. Lång
brinntid, minimal sotningsförorening och
brett urval av både typer och dofter. Perfekt
för spakänslan, myskvällar, stämningshöjare
under middagar och fikastunder, på
balkongen eller uteplatsen och för att ge
bort i present!

Vaxkomposition i aluminiumkopp
Middagsljus
Stearin

Paraffinblanding

Produkt 1
Värmeljus 100 pack

Höjd: 25mm
Diameter: 40mm
Brinntid: 8 timmar
Beskrivning:
Detta paket innehåller 100 stycken högkvalitativa värmeljus som har extra lång brinntid.
Varför förbruka fler ljus under en och samma kväll när du endast behöver använda ett
med kvalité?
Valbara dofter:

Doftfritt
Pris: 150kr

Produkt 2
Blockljus om 4st

Höjd: 150mm
Diameter: 70mm
Brinntid: 60 timmar

Beskrivning:
Dessa fyra blockljus är ett givet val i ljuslyktan och på ljusfatet. Ännu en gång gör den goda
kvalitén att ljusen brinner i all evighet.
Valbara dofter:
Doftfritt.

Pris: 150 kr

Produkt 3
3pkt 10st middagsljus

Höjd: 250mm
Diameter: 21mm
Brinntid: 8 timmar

Beskrivning:
Våra vita doftfria middagsljus är ett trendigare alternativ till de vanliga kronljusen. Dessa ljus kan
man ha på bordet under den där speciella middagen du har planerat, i ljusstakar och
kandelabern eller varför inte uppe i takkronan?

Valbara dofter:
Doftfritt.
Pris: 150 kr

Produkt 4
1st Doftljus
2pkt 10st doftljus

Höjd: 20mm
Diameter: 40mm
Brinntid: 4 timmar

Höjd: 120mm
Diameter: 100mm
Brinntid: 65 timmar

Beskrivning:
Det stora doftljuset tillsammans de väldoftande värmeljusen kan med fördel användas överallt i
hemmet då design och de praktiska egenskaperna tillåter många användningsmöjligheter. Det
större doftljuset har mycket lång brinntid och hög kvalitet!
Valbara dofter:
En doft av nytvättat.
Pris: 150 kr

Produkt 5
1st Doftljus
2pkt 10st doftljus

Höjd: 20mm
Diameter: 40mm
Brinntid: 4 timmar

Höjd: 120mm
Diameter: 100mm
Brinntid: 65 timmar

Beskrivning:
Det stora doftljuset tillsammans de väldoftande värmeljusen kan med fördel användas överallt i
hemmet då design och de praktiska egenskaperna tillåter många användningsmöjligheter. Det
större doftljuset har mycket lång brinntid och hög kvalitet!
Valbara dofter:
Vanilj.
Pris: 150 kr

Välj kvalité framför kvantitet

Drömljus erbjuder dig som konsument kvalité till ett lågt pris samtidigt som pengarna går
till att hjälpa en skolklass, lag och/eller förening att nå sina drömmar.
Bakom de produkter du köper ligger hårt arbete, vilja och mod så varför inte njuta av ett
par doftljus av kvalité samtidigt som att ha gjort en god gärning?

I denna katalog kan du finna de mest uppskattade ljusen som säljs på marknaden.
Piffa upp badet med ett fräscht dofljus, öka myskänslan eller varför inte ge bort doftljusen
i present?
Användningsmöjligheterna är oändliga och det är bara du som sätter gränserna, exakt så
som du vill ha det!

www.dromljus.com – info@dromljus.com – 0735-965181

Fokus på barnen och bra produkter

Vi på Drömljus har gått samma väg som dessa barn som erbjuder dig att köpa sina
produkter och vi vet vilken hjälp de behöver för att utvecklas. Vi anser att en enklare och
roligare försäljning bidrar till eget tänk, finurlighet, teamkänsla och att hårt arbete faktiskt
lönar sig.

Produkterna som barnen säljer är inga kvantitetsprodukter utan är tillverkade för att bidra
till en avkopplande stund och höja stämningen hemma hos dig, ofta och länge.

Våra ljus är miljö och kvalitetssäkrade av den internationella märkningen RAL och vi på
Doftljus tar vårt ansvar att du som kund ska uppskatta våra produkter.

www.dromljus.com – info@dromljus.com – 0735-965181
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