
Jag som säljer: ..............................................................   Lag/förening/klass: ...................................................... 

Stöd oss och köp stearinljus! 
Varje sålt paket tar oss 50 kr närmare målet. 

Vänd för att läsa 
mer och beställa!

stearin är ett koncept som 

riktar sig till lag, föreningar 

och skolklasser som snabbt 

och enkelt vill tjäna pengar 

för att kunna åka på träningsläger, cuper, 

klassresor, mm. Laget eller klassen säljer 

olika paket bestående av ljus framställda 

av 100% stearin. Råvaran är förnyelsebar 

och därmed ett bättre alternativ för hälsa 

och miljö. Ljusen är egentillverkade och 

gjuts för hand på ljusfabriken i Göteborg. 

Ett hantverk som ger vackert formgivna 

stearinljus av högsta kvalitet som brinner 

länge och med stor och klar låga.

FORM FACTORY OF SWEDEN AB 
J A Wettergrens gata 6, 42130 Västra Frölunda  

Telefon: +46 (0)31-27 47 61 
E-post: info@formfactory.se

Hemsida: www.formfactory.se
facebook.com/formfactoryofsweden
instagram.com/formfactoryofsweden

160kr 
/paket



Victoria Vit 
Paketet består av 1 st 
25 cm fyrkantigt (5x5 
cm) vitt Spindelnätsljus 
och  
4 st 30 cm vita 
Victorialjus. 

PRIS: 160 kr 
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Ge beställningslistan till din kontaktperson när du sålt färdigt. Tack för att du säljer våra ljus!

Beställningslista

Namn / Adress / Telefonnummer PAKET 1
Victoria 

Påsk
160:-

PAKET 2
Victoria 

Vit
160:-

PAKET 3
Spindel- 
nätsljus

160:-

PAKET 4
Cylinder- 

ljus
160:-

SUMMA

TOTALT ANTAL

Välj bland fyra olika ljuspaket 

Victoria Påsk 
Paketet består av 1 st 
25 cm fyrkantigt (5x5 
cm) vitt Spindelnätsljus 
och  
4 st 30 cm Victorialjus 
i färgerna gul/grön. 

PRIS: 160 kr 

Beställ på 
nästa sida!

160kr 
/paket

1

Cylinderljus 
Paketet består av 3 
st vita Cylinderljus i 
längderna 20, 15 och 
10 cm som har en 
diameter på 6 cm. 

PRIS: 160 kr 

4

Spindelnätsljus 
Paketet består av 3 st 
vita fyrkantiga (5x5 cm) 
Spindelnätsljus  
i längderna 20, 15 och 
10 cm. 

PRIS: 160 kr 
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Jag som säljer: ...............................................................................................   

Lag/förening/klass: ........................................................................................ 

✓ Egentillverkade, handgjutna stearinljus 

✓ 100% stearin - bättre för hälsa & miljö

✓ Hög kvalitet och lång brinntid

spindelnätsljus bildar ett fint spindelnätsmönster när det brinner ner (se bild på baksidan av denna broschyr).


