2st. Handstöpta vita ljus
32 cm med keramik
ljusstake
i presentlåda.
Färg ljusstake:
Orange, Svart
Grön, Blå
Lila, Vit
Pris:250kr/1st. Ljusstake
Pris:350kr/2st. Ljusstakar

Presentlåda med 6st vita
ljus.
Stor låda 32cm ljus
Pris: 220kr/st.

Liten låda 23cm ljus
Pris: 190kr/st.

Öppen
Presentlåda med
3st Blockljus.
Diameter ljus: Ø70mm
Pris:210kr

Diameter ljus: Ø50mm
Pris:195kr
Färg på låda:
Mahogny
Svart
Natur
Vit

Handstöpta ljus av olivstearin

Längd: 32cm
Diameter: 2,3cm
Brinntid: +/- 12tim
Färg: Vit
Pris: 25kr/st.
Längd: 23cm
Diameter: 2,2cm
Brinntid: +/- 7tim
Färg: Vit
Pris: 20kr/st.

Handgjorda blockljus av 100% olivstearin

Vita blockljus
Ø70mm
Längd/Brinntid
10cm/35tim
15cm/45tim
20cm/60tim
Pris/st.
10cm/50kr
15cm/60kr
20cm/70kr

Vita blockljus
Ø50mm
Längd/Brinntid
10cm/20tim
15cm/40tim
20cm/50tim
Pris/st.
10cm/35kr
15cm/45kr
20cm/55kr

Blockljus
20cm Ø70mm
Keramik hjärta
Valfri text på hjärtan
max 6 bokstäver

Pris: 95kr/st.

Blockljus
20cm Ø 50mm
Keramik hjärtan
Pris: 80kr/st.

2st Vita ljus 32cm
Keramik hjärta
Valfri text på hjärtan
max 6 bokstäver

Pris:75kr/par

2st Vita ljus 23cm
Keramik hjärta
Pris: 65kr/par

Genomfärgade blockljus med 100% olivstearin

Blockljus Ø70mm
Kristalliserad yta
Pris/st.
10cm/65kr
15cm/75kr
20cm/85kr

Blockljus Ø70mm
Kristalliserad yta

Pris/st.
10cm/65kr
15cm/75kr
20cm/85kr

Ljusen finns i färg: Orange, Röd, Vinröd, Mörkrosa, Lila, Blå, Grå, Mörkgrön, Ljusgrön/lime,
Gul, Brun.
Observera att alla ljusen är unika och handgjorda och skiljer sig till utseendet

Pastell färgade
Blockljus Ø70mm
Genom färgade
Matt yta
Pris/st.
10cm/65kr
15cm/75kr
20cm/85kr

Pastell färgade ljus finns i Lila, Turkos, ljusrosa , Blå.
Observera att alla ljusen är unika och handgjorda och skiljer sig till utseendet

Blockljus Ø70mm
Matt yta
Pris/st.
10cm/65kr
15cm/75kr
20cm/85kr

Matt färgade ljus finns i Svart, Julröd och Julgrönt (mörkgrönt)
Observera att alla ljusen är unika och handgjorda och skiljer sig till utseendet

Information
-

Produktkatalogen är under uppdatering och nya produkter
tillkommer under året.

-

Vi använder endast Olivstearin för att värna om miljön och klimatet.
Alla ljusen är handtillverkade och kan därför se lite olika ut.
Våra priser är ink. Moms. Frakt kostnader tillkommer.
Har du frågor eller vill beställa? Maila:
Ljustillverkning.Hall@kriminalvarden.se

Säkerhets information
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tänder man ett ljus bör den brinna i minst 30 minuter och beroende på tjocklek
upp till 1 timme.
Ställ inte ljus för nära varandra, håll ett avstånd mellan 10-15 cm ifrån
varandra, En bra regel är att ju tjockare ett ljus är desto större avstånd skall
man ha. Vid felplacering kan det göra att ljuset rinner eller brinner oroligt.
Innan du tänder ditt ljus, klipp veken till ca 0,5 - 1 cm. Om veken är för lång kan
det bildas en klump, lågan kan bli för hög och börja sota och ditt ljus börjar
rinna.
Ett ljus skall alltid placeras under ett underlag som är värmetåligt och inte
brandfarligt.
Vid drag, rumstemperaturer som överstiger 25 grader eller varmluft tex från
element eller öppenspis kan göra att ljuset rinner, brinner oroligt eller välta, det
kan också påverka brinn egenskaper på ditt ljus.
Att ljuset brinner oroligt kan bero på att ljuset inte får tillräckligt med syre.
Även kyla och var du placerar ditt ljus kan påverka ljusets egenskaper.
Ljus skall inte placeras nära barn, djur, lättantändliga föremål och aldrig lämnas
utan uppsikt.
När du släcker ett ljus är det bra om du har handen bakom. Använd ljus
släckare om du har ett sådant. Kväv helst ljuset när du släcker det.
Släck ljuset då det är ca 2 cm kvar. Låt aldrig ljuset brinner ner helt.

