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PRESENTFÖRPACKNINGAR 

En gåva blir så mycket mer meningsfull med ett vackert omslag.

Vi erbjuder en elegant presentkartong eller sleeve med ett God Jul emblem i aluminium 
för alla våra produkter. Dessa presentförpackningar är utformade för respektive produkt 
och ser till att era gåvor presenteras på absolut bästa sätt. 

Välj om ni vill packa produkterna själva eller om ni önskar vår hjälp med packning. 
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SOLSTICKAN DESIGN 

I sann Solsticksanda erbjuder vi moderna och folkliga produkter med 
hög kvalitet inom hem och inredning.

Idén med Solstickan Design är att bevara och föra vidare en verklig svensk klassiker och 
på så sätt även stötta Stiftelsen Solstickan. En del av intäkterna från försäljningen går till 
Stiftelsen Solstickan, vars syfte är att hjälpa barn och äldre människor i samhället. 

Till förmån för barn och gamla.

1936 fick konstnären Einar Nerman uppdraget att rita etiketten till asken Solstickan. 
Där och då skapades den klassiska symbolen Solstickepojken. Den folkkära pojken och 
texten ”Till förmån för barn och gamla” prydde askarna och grundidén var att på ett 
enkelt sätt bidra till samhället genom att skänka ett par öre av varje såld ask till Stiftelsen 
Solstickan. Redan tidigt inriktade sig stiftelsen på att hjälpa barn med funktionshinder och 
kroniska sjukdomar som till exempel diabetes och reumatism.

Vi är stolta över att med Solstickan Design kunna stötta och bidra till denna fina tradition.

NYHET!



TÄNDSTICKSFODRAL – THREE STARS 
Gör din vanliga tändsticksask till en vacker inredningsdetalj.
 
Det stilrena tändsticksfodralet har även en smart förvaringslåda för dina använda tändstickor, en snygg 
och praktisk funktion. Tillverkad i pulverlackerat stål med en elegant mässingsknopp. 

Fodralet levereras med en stor tändsticksask med cirka 50 stycken långa tändstickor.

HISTORIA 

Det svenska varumärket Three Stars är nog världens mest kända tändsticksvarumärke som registrerades 
redan 1887 och kallas för etiketternas Mona Lisa.

Redan på 1850-talet gick det mesta av Jönköpings Tändsticksfabriks produktion på export och några 
decennier senare var tändstickorna kända över hela världen för sin kvalitet och tillförlitlighet. 

Art no  Benämning     Rek pris (exkl moms)

STAR-1  Tändsticksfodral – Vit     239 SEK
STAR-2  Tändsticksfodral – Svart    239 SEK
STAR-3  Tändsticksfodral – Grå    239 SEK
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GRYTLAPP + GRYTVANTE + KÖKSHANDDUK 
Ett paket innehållandes grytlapp, grillvante samt kökshandduk. 
 
Vadderad grytlapp och grytvante i 100% bomull samt elegant kökshandduk i storlek 50x70 cm.  
Repeterande mönster med avbildning av den klassiska Solstickepojken skapad av Einar Nerman 1936. 

Art no  Benämning     Rek pris (exkl moms)

PK11-1  Grytlapp + Grytvante + Kökshandduk Svart   350 SEK
PK11-2  Grytlapp + Grytvante + Kökshandduk Grå   350 SEK
PK11-3  Grytlapp + Grytvante + Kökshandduk Vit   350 SEK

Art no  Benämning     Rek pris (exkl moms)

Presentförpackning Kartong inkl God Jul emblem i aluminium   30 SEK 
Packning  Packning av produkt i kar tong        20 SEK
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VÄRMELJUSHÅLLARE + TÄNDSTICKSASK 
Skapa en mysig och effektfull stämning i hemmet med våra silhuetteljusstakar.
 
Ett paket innehållandes vår populära silhuettljusstake som kastar en effektfull skugga av den klassiska 
Solstickepojken. I paketet ingår även vår designade tändsticksask med stilfullt emblem på framsidan.  
 
Tändsticksasken innehåller cirka 50 st extra långa svenska kvalitetständstickor tillverkade i Tidaholm av asp 
från svenska skogar. 

Art no  Benämning     Rek pris (exkl moms)

PK12-1  Värmeljushållare + Tändsticksask – Vit   198 SEK 
PK12-2  Värmeljushållare + Tändsticksask – Svart   198 SEK

Art no  Benämning     Rek pris (exkl moms)

Presentförpackning Kartong inkl God Jul emblem i aluminium   30 SEK 
Packning  Packning av produkt i kar tong        20 SEK
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BRANDSLÄCKARE 2 KG
Försäkra dig med en smidig och stilfull pulverbrandsläckare som passar utmärkt 
för mindre utrymmen. 

Våra brandsläckare är framtagna för privat bruk i hemmamiljöer, där du alltid vet var brandsläckaren är 
placerad. Släckeffekten på 13A 89B C är den högsta på marknaden för 2 kg pulver. 

Brandsläckaren har ett aluminiumemblem med präglad avbildning av Solstickepojken. 
Väggfäste och instruktioner medföljer. Brandsläckaren kan återfyllas av behörig servicetekniker.

 
TRYGGHETSGARANTI 

Vi erbjuder Trygghetsgaranti för alla våra brandsläckare. Behöver du använda din brandsläckare får du en 
ny utan extra kostnad. Läs mer om vår trygghetsgaranti på Solstickandesign.se

Art no  Benämning     Rek pris (exkl moms)

ST40-200  Brandsläckare 2 kg – Vit / Vit    796 SEK 
ST40-220  Brandsläckare 2 kg – Svart / Svart   796 SEK
ST40-210  Brandsläckare 2 kg – Vit / Röd    796 SEK 
ST40-260  Brandsläckare 2 kg – Design Edition Steel   1276 SEK

Art no  Benämning     Rek pris (exkl moms)

Presentförpackning Sleeve inkl God Jul emblem i aluminium   30 SEK 
Packning  Packning av produkt i sleeve        20 SEK
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BRANDFILT
Låt brandfilten bli en del av det säkra hemmet!  

Brandfilt i stilfull stållåda med prägling av den klassiska Solstickepojken. Brandfilten rekommenderas som 
komplement till en brandsläckare i alla hem. Den är lätthanterlig och släcker effektivt mindre bränder, 
exempelvis i kläder, möbler, TV:n eller på spisen. Placera brandfilten så centralt som möjligt i bostaden, där 
den enkelt kan nås var man än befinner sig.

Själva brandfilten är tillverkad av glasfiber och klarar temperaturer uppemot 500 grader. Lådans baksida är 
försedd med tydliga instruktioner för användning och hål för upphängning på vägg. 

Art no  Benämning     Rek pris (exkl moms)

ST40-02  Brandfilt – Vit     396 SEK 
ST40-01  Brandfilt – Svart     396 SEK 
ST40-03  Brandfilt – Röd     396 SEK

Art no  Benämning     Rek pris (exkl moms)

Presentförpackning Sleeve inkl God Jul emblem i aluminium   30 SEK 
Packning  Packning av produkt i sleeve        20 SEK
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VÄRMELJUSLÅDA
Dekorativ och smart förvaringslåda för värmeljus.  
 
Lådan har plats för 100 stycken värmeljus.

Värmeljus ingår ej. 
 

Art no  Benämning     Rek pris (exkl moms)

ST40-76  Värmeljuslåda – Vit     175 SEK 
ST40-75  Värmeljuslåda – Svart     175 SEK
ST40-77  Värmeljuslåda – Guld     175 SEK

Art no  Benämning     Rek pris (exkl moms)

Presentförpackning Kartong inkl God Jul emblem i aluminium   30 SEK 
Packning  Packning av produkt i kar tong       20 SEK
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NYCKELSKÅP
Ett praktiskt och smidigt nyckelskåp som enkelt monteras på väggen. 
 
Krokar för upphängning av 14 stycken nycklar. 

Levereras utan innehåll. 
 

Art no  Benämning     Rek pris (exkl moms)

ST40-45  Nyckelskåp – Vit     239,2 SEK 
ST40-46  Nyckelskåp – Svart     239,2 SEK 

Art no  Benämning     Rek pris (exkl moms)

Presentförpackning Sleeve inkl God Jul emblem i aluminium   30 SEK 
Packning  Packning av produkt i sleeve        20 SEK
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DÖRRHÄNGARE – GLÖM INTE
Praktisk dörrhängare för den tankspridde 
 
Avbildning av den klassiska Solstickepojken skapad av Einar Nerman 1936. Placeras på insidan av ytterdörr 
eller sovrumsdörr. Tillverkad i slitstark MDF med svart framsida och vit baksida.

Levereras i ett stilfullt fodral tillverkat av exklusivt papper.

Art no  Benämning     Rek pris (exkl moms)

ST60-05  Dörrhängare – Glöm inte släcka ljusen   71,2 SEK
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VÄRMELJUSLÅDA + TÄNDSTICKSRÖR
Ett paket innehållandes en smart förvaringslåda för värmeljus samt ett stilrent 
tändsticksrör i plåt. 
 
Den dekorativa förvaringslådan för värmeljus har plats för 100 stycken värmeljus. Värmeljus ingår ej.

Tändsticksröret i plåt innehåller cirka 100 st extra långa svenska kvalitetständstickor, tillverkade i Tidaholm 
av asp från svenska skogar med ett runt utbytbart plån på undersidan. 
 

Art no  Benämning     Rek pris (exkl moms)

PK5-1   Värmeljuslåda Vit +Tändsticksrör Vit   286 SEK 
PK5-2   Värmeljuslåda Svart +Tändsticksrör Svart   286 SEK

Art no  Benämning     Rek pris (exkl moms)

Presentförpackning Kartong inkl God Jul emblem i aluminium   30 SEK 
Packning  Packning av produkt i kar tong        20 SEK
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2 ST VÄNDBARA LJUSHÅLLARE  + 
TÄNDSTICKSRÖR 
Ett paket innehållandes två vändbara ljushållare samt ett stilrent tändsticksrör 
i plåt. 
 
Två vändbara ljushållare som passar för både kronljus och värmeljus. Tillverkade i rejält pulverlackerat stål.

Tändsticksröret i plåt innehåller cirka 100 st extra långa svenska kvalitetständstickor, tillverkade i Tidaholm 
av asp från svenska skogar med ett runt utbytbart plån på undersidan. 

Art no  Benämning     Rek pris (exkl moms)

PK6-1   2 st Flipp Vit + Tänsticksrör Vit    350 SEK 
PK6-2   2 st Flipp Svart + Tänsticksrör Svart   350 SEK
PK6-3   2 st Flipp Röd + Tänsticksrör Röd   350 SEK

Art no  Benämning     Rek pris (exkl moms)

Presentförpackning Kartong inkl God Jul emblem i aluminium   30 SEK 
Packning  Packning av produkt i kar tong      20 SEK
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2-PACK TÄNDSTICKSRÖR 
Ett paket innehållandes två tändsticksrör i valfria färger.
 
Stilrent tändsticksrör i plåt med avbildning av den klassiska Solstickepojken skapad av Einar Nerman 1936. 
Röret innehåller cirka 100 st extra långa svenska kvalitetständstickor tillverkade i Tidaholm av asp från 
svenska skogar. 
 
Tändsticksröret har ett runt utbytbart plån på undersidan. 

Art no  Benämning     Rek pris (exkl moms)

PK7  2 st tändsticksrör i valfria färger    222 SEK

Art no  Benämning     Rek pris (exkl moms)

Presentförpackning Kartong inkl God Jul emblem i aluminium   30 SEK 
Packning  Packning av produkt i kar tong        20 SEK
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KAFFEBURK + KAFFEFILTERBURK 
Förvara ditt kaffe och kaffefilter i stil med våra otroligt populära burkar. 
 
Kaffeburk och kaffefilterburk med den klassiska Solstickepojken präglad på både fram- och baksida.  
 
Storleken på kaffeburken passar de vanligaste rektangulära kaffepaketen i Sverige. Kaffefilterburken är 
formgiven för kaffefilter 104 samt 1x4 storlekar, men även perfekt för förvaring av exempelvis servetter. 

Art no  Benämning     Rek pris (exkl moms)

PK8-1   Kaffeburk Vit + Kaffefilterburk Vit   270 SEK
PK8-2   Kaffeburk Svart + Kaffefilterburk Svart   270 SEK 

Art no  Benämning     Rek pris (exkl moms)

Presentförpackning Kartong inkl God Jul emblem i aluminium   30 SEK 
Packning  Packning av produkt i kar tong        20 SEK
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GRYTUNDERLÄGG + GRYTVANTE 
Ett paket innehållandes ett rejält grytunderlägg i gjutjärn samt grytvante. 
 
Skydda ditt bord och arbetsyta med vårt rejäla grytunderlägg i gjutjärn, en vacker dekoration i köket. 
Underlägget har 4 stycken gummifötter som skyddar underlaget. 

Vadderad grytvante i 100% bomull, repeterande mönster med avbildning av den klassiska Solstickepojken 
som skapades av Einar Nerman 1936. 

Art no  Benämning     Rek pris (exkl moms)

PK9   Grytunderlägg gjutjärn + Grytvante Svart   358 SEK

Art no  Benämning     Rek pris (exkl moms)

Presentförpackning Kartong inkl God Jul emblem i aluminium   30 SEK 
Packning  Packning av produkt i kar tong        20 SEK
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