
 

Tack för att Du hjälper oss att förverkliga vår dröm.

          Namn                                                         Lag/förening/skolklass
•
•

•



Att tillhöra en gemenskap innebär att alla ska få vara med.

Delaktighet i en gemenskap ska inte få påverkas av föräldrars ekonomiska situation.
Utanförskap inom gemenskapen ska aldrig få förekomma.

Alla ska få vara med, följa med och känna glädje samt skapa gemensamma minnen.

Ditt stöd betyder mycket för gruppen som tillsammans kämpar för att tjäna 
ihop de pengar de behöver för att förverkliga sina drömmar om ex sitt träningsläger, 

sin cup, skolresa eller något annat roligt.

Varje produkt kostar 200 kr och 50 kr går oavkortat till laget, föreningen eller skolklassen.

När du köper en produkt från Mixboxen hjälper Du ungdomarna att nå sina mål och du får
fantastiska produkter till väldigt bra pris.

Tack för att du stödjer Sveriges ungdom.

GLÄDJE - GEMENSKAP - DRÖMMAR

Antal säljare 10 produkter/
person

15 produkter/
person

20 produkter/
person

15 personer 7500 kr 11250 kr 15000 kr
20 personer 10000 kr 15000 kr 20000 kr
25 personer 12500 kr 18750 kr 25000 kr

”-Det här är ju saker man vill ha själv”

”-Fina, mycket prisvärda produkter.
Lätt att sälja, vår klass tjänade 24000 kr”

”-En lagmamma sålde 43 
produkter själv”

”-Otroligt lättsålt, vårt lag tjänade 
16100 kr, det tog 3 veckor”

Räkneexempel



Härlig 
läsning

Skönhet 
& hälsa

För de yngre

Happy Socks

För honom

Godsaker Underhållning

Husdjur

Inredning 
& design

Sport & fritid Doftljus

Alla produkter kostar 200 kronor.

Reservation för eventuell slutförsäljning, gäller samtliga produkter.

50 kr av dessa går oavkortat till 
laget/föreningen/skolklassen.



Bokpaket 2

Elon Musk
Han har jämförts med såväl Thomas 
Edison som Steve Jobs. Men Elon 
Musks mål saknar motstycke: han vill att 
människor ska kunna leva på planeten 
Mars. Miljardären Musk står bakom Tesla 
Motors och SpaceX, företag som har sänt 
chockvågor genom affärs- och industri-
världen. Här skriver teknikjournalisten 
Ashlee Vance om Elon Musks dramatiska 
liv och om hur hans häpnadsväckande 
visioner formar vår framtid.

Välkommen hem
Magdalena Hansson känner bara olust när hon beger sig 
till återträffen med sin högstadieklass. På festen faller alla 
tillbaka i gamla mönster. Allting spårar ur och sent på kvällen 
hittas en av klasskamraterna brutalt mördad. Dagen efter hit-
tas ännu en person i klassen död. Tillvägagångssätten verkar 
olika, men allt tyder på att det är samma gärningsman. Är de 
andra i klassen också i fara?

Störst av allt
De rikaste rika och de mest utsatta behöver sällan träffas. 
Utom i Djursholms allmänna gymnasium. Fem tonåringar, 
och en lärare som vill väl. Det slutar i katastrof. Nio måna-
der senare ställs 18-åriga Maja inför rätta.
Störst av allt är en stenhård rättegångsthriller, ett inkännan-
de porträtt av en ung människa och en svidande vidräkning 
med ett samhälle som obönhörligt håller på att glida isär. 
Ett drama som väcker frågor om skuld och ansvar, straff 
och försoning.

När musiken tystnar
En mörk natt dumpas en tonårsflicka vid landsvägen efter 
en gängvåldtäkt. Naken och med svåra skador söker hon 
hjälp, men blir brutalt ihjälslagen. Det är upptakten till den 
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Bokpaket 1

svåra utredning som leds av Alan Banks kollega Annie Cabbot. 
Parallellt med detta tar sig Banks själv motvilligt an en gammal våld-
täktsanmälan från 1967, men snart är han djupt engagerad i den 
känsliga sexualbrottsutredningen.

Fyra dagar i Kabul
Två svenska diplomater kidnappas i Kabul. En ung man mördas i 
Stockholm. Under sökandet efter diplomaterna upptäcker förhand-
laren Amanda Lund att någon annan också jagar kidnapparna. Men 
varför försöker den svenska regeringen mörka gisslandramat? Och 
varför hör inte kidnapparna av sig? I en nervkittlande kamp mot 
klockan inser Amanda att den svenska ambassadören i Kabul döljer 
mer än vad hon kunnat ana.

En enda risk
Några dagar före julafton, i Kirunas vintermörker, möts två 
människor som är varandras motpoler. Ambra, knivskarp jour-
nalist på landets största tidning, ochex-soldaten Tom som är en 
bruten man. Båda jagas av det förflutnas demoner och Ambra 
avskyr allt som Tom står för. Men slumpen för dem samman och 
till slut upptäcker de nya, oväntade sidor hos varandra. Och en 
passion de aldrig tidigare känt.

Art nr: 13005

Art nr: 13006



Morberg

Jockiboi

Art nr 13001
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MORBERG lagar Husmanskost

Få lär sakna sina favoriter bland recepten.
Här trängs etablerade trotjänare som köttbullar, 
fläskpannkaka och gravad lax med halvt bort-
glömda finesser som stuvad lake, sillbullar och 
katrinplommonsufflé. Obligatoriska tillbehör 
som remouladsås och pressgurka är självklart 
också med i boken som är enkelt och traditio-
nellt uppdelad i kött-, fisk- och grönsaksrätter 
osv.

Idag är Joakim Lundell 
Sveriges största influencer.
En förebild för hundratusentals 
människor. Här är den smärtsamma 
berättelsen om vägen dit.

Art nr: 13007

 



Handvård Ginger
Handtvål Ginger Lime 300 ml
Handkräm Ginger Lime 300 ml

Med uppfriskande lime tillsammans med het ing-
efära från södra Spanien. 

Flytande handtvål som rengör skonsamt och är återfuktande. Lämnar huden 
lätt parfymerad. Paraben och SLS fria med naturliga dofter. Från Sommerset. 
En magisk handkräm med 20% sheasmör som vårdar och skyddar dina 
händer. Innehåller glycerin, avokado-olja som ger ett rikt fuktskydd. 
Ros, nypon och apelsinolja som lugnar och läker.
Ett måste för torra händer. Passar även perfekt till fötter.
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Skönhet 
& hälsa

Art nr: 16001

Handvård Verbena
Handtvål Verbena 300 ml 
Handkräm Verbena 300 ml
Spansk verbena som ger en söt citrusdoft.
Art nr: 16002

Salty Body Scrub Forest Berries 250 ml 
eller
Salty Body Scrub Herbal Garden 250 ml 
Receptet kommer från Skandinavien där saltskrubben har varit 
en ritual i bastun i åratal. Exfoliera och skrubba huden för att 
stimulera cirkulationen. Använd Salty Body Scrub i duschen el-
ler bastun på fuktig hud, skrubba, skölj och torka. Skrubben gör 
huden mjuk och superåterfuktad. 
Innehåller: Havssalt, Olivolja, Sötmandelolja och Druvkärnsolja. 
Olivolja är antinflammatorisk, lindrar hudirritationer.
Druvkärnsolja rik på antioxidanter.

Art nr: 16017
Salty Scrub Forest Barries, rosa
Har en bärig juicy doft.  

Art nr: 16018
Salty Scrub Herbal Garden, grön 
Har en doft av lavendel och grön mynta.

Scrub 



Strawberry & Papaya

Coconut & Lime

Duschgel Strawberry & Papaya 500 ml
Hand & Kroppslotion Strawberry & Papaya 500 ml

Söta, saftiga jordgubbar och exotisk papaya skapar en härlig 
doft.

Duschgel Coconut & Lime 500 ml
Hand & Kroppslotion Coconut & Lime 500 ml

En uppfriskande och kryddig hint av lime, balanserad med 
mjuk kokos gör den till en exotisk doft som stimulerar 
sinnena.
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Art nr: 16007

Art nr: 16008

Grapefruit & Orange
Duschgel Grapefruit & Orange 500 ml
Hand & Kroppslotion Grapefruit & Orange 500 ml

Bittersweet grape kombinerad med syrlig apelsin ger en 
härlig doft som vitaliserar och föryngrar huden.
Art nr: 16009

Caddy Coconut
Handtvål Coconut & Lime 300ml
Handlotion Coconut & Lime 300ml

Fint set med handtvål och handlotion. 
En uppfriskande och kryddig hit av lime, 
balanserad med mjuk kokos. 
Art nr: 16010

Caddy Grapefruit
Handtvål Grapefruit & Orange 300ml 
Handlotion Grapefruit & Orange 300ml

Fint set med handtvål och handlotion. Bit-
tersweet grapefrukt kombinerad med syrlig 
apelsin ger en doft av sommar till badrum-
met. 
Grapefrukt & Orange fruktblandning vitali-
serar och föryngrar huden.
Art nr: 16011
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Fiorentino
Tvål Lemon 6 x 50 g 
Tvål Lavendel 6 x 50 g 

Två fina presentboxar med sex stycken runda två-
lar i varje med doft av citron och lavendel. 
Tvålarna har vackra tryckta reliefmönster och är 
mjukt 
löddrande, parfymrika och krämiga. 

Art nr: 16004

Aleppotvål
Aleppo Liquid Soap 30% 500ml Pump.
Lämplig för normal & känslig till extra torr hud. Aleppotvål tillverkas 
på samma sätt sedan århundraden på Oliv och Lagerbärsolja. En 
flytande vegetabilisk tvål som inte torkar ut huden och respekterar 
den mest känsliga hud. Känd för sina vårdande egenskaper.
Användningsområden: 
Hela kroppen, ansikte, håret & hårbotten.
Innehåller Olivolja & Lagerbärsolja 30% Lagerbärsolja
Fri från: Konserveringsmedel, parfym, parabener, palmolja, 
färgämnen. Dermatologiskt testad. 

Art nr: 16015

Resekit
Travel Set  Ginger Lime 4x50 ml
Ett reseset med miniprodukter med fräsch 
uppiggande doft av citrus. Setet innehåller 
en vårdande och återfuktande duschgele, 
en bodylotion, ett schampo samt ett balsam. 
Produkterna är Paraben och SLS fri med 
naturliga dofter. Ej djur testat. 

Art nr: 16016
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Resekit

Laura Ashley

Kort

Handduk

12 st kort perfekt att ha hemma
3 st Hangtags mått 3,5x1 cm 
6 st Mini Card mått 6,6x7,4 cm
3 Grande Card, mått 12,5x12,2 cm inkl kuvert

Art nr: 41001

Härlig handduk från 
Ekelunds.
INCANA.
Bomull 100%
Storlek: 40x60 cm

Art nr: 36002

Laura Ashley Blueprint Collectables 

2-pack härliga te/kaffemuggar i ljuvligt 
mönster.
Levereras i presentkartong. 

Rymmer 22 cl
Tål maskindisk.

Art nr: 40001

E S T .  2 0 1 0        S W E D E N

W W W . T H E C A R D S T O R E . S E

P R E M I U M  G R E E T I N G  C A R D S

CARD STORE

Levereras i fin present-
kartong från Ekelunds.



Ingrid

Pelle

Alfons

Barnbok och mjukisfigur.

Mjukisfigur 16 cm, 
100% polyester, maskintvätt 40°

En snäll kille som vill vara din vän, och 
som alltid ger dig ett leende.

Mjukisfigur 33 cm,
100% polyester, maskintvätt 40°
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Barnbok och mjukisfigur.

Mjukisfigur 16 cm, 
100% polyester, maskintvätt 40°

För de yngre

Art nr: 23003

Art nr: 23001

Art nr: 23002



Ritbok & pennor
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Den vilda savannen :
Ett färgläggningsäventyr
av Millie Marotta
Den här gången tar hon med oss på en 
färd till världens vilda savanner.

24 Colour Pencils
Pennorna är noga utvalda att passa för just 
målarboksfantasterna, med ett mjukt och följsamt 
färgstift som är extra tjockt för längre hållbarhet. 

Totalpris i butik 254 kr. 

Art nr: 42001

Pusseldeckaren Pierre och det stora Färgläggningsäventyr.

Följ med på ett fantastiskt färgläggnings äventyr tillsammans med Pusseldeckaren Pierre! Pricka av 
listan över föremål som ska upptäckas, lös labyrinterna och färglägg scenerna. Pris i butik 240 kr

Art nr: 42002

Pusseldeckaren Pierre : jakten på den bortrövade labyrintstenen. 

Leta reda på START. Ta dig sedan genom labyrinten till MÅL. Lös alla extra utmaningar från Herr 
X. Hitta guldstjärnor, skattkistor och gömda föremål. Om vägen är blockerad då måste du hitta en 
annan väg. En klassisk vimmelbok att utforska om och om igen.

Pusseldeckaren
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Happy Kalsong Dot 
Kalsong Dot
Dessa välsittande kalsonger pryds av ett matchande svart resårband med 
Happy Socks logga, och är gjorda av bomull för att vara härligt mjuka. 

Happy Kalsong 1
Storlek: Medium
Art nr: 24007

Happy Kalsong 2
Storlek: Large
Art nr: 24008

Material: Bomull 95%
  Elastan 5%

Maskintvätt: 40°

Material: Bomull 80%
               Polyamid 17%
               Elastan 3%

Maskintvätt 40°

Happy Trio 2
Storlek: 41-46
Art nr: 24006

Happy Trio 
3 par strumpor slumpvis valda 
från Happy Socks färglada
kollektion.
Levereras i färgglad Happy 
Socks kartong.
(Pris i butik: 270:-)

Happy Trio 1
Storlek: 36-40
Art nr: 24005

För honom



Happy Kalsong Svart

Happy Kalsong 3
Storlek: Medium
Art nr: 24009

Happy Kalsong 4
Storlek: Large
Art nr: 24010

Material: Bomull 95%
  Elastan 5%

Maskintvätt: 40°

Hipstertvål

Necessär

Lyxiga tvålar  som tvålar som bl a har Sheasmör 
för att ta hand om ”hardworking skin”, för er män. 
Snygga tvålar som är den perfekta presenten till  
mannen i ditt liv. 

Mr Perfect: Spearmint/Patchouli.
Mr Manly: Sage
Mr Alternative: Cedarwood/Lemmon grass
Mr Hipster: Blackpepper & Ginger

Ej testat på djur. 
Levereras i 2-pack slumpvis utvalda av ovanstående. 
Vikt 2x200g

Snygg och smidig necessär av bomullscanvas 
med dragkedja.
Levereras i presentkartong. 
Storlek: 26x11x19 cm

Art nr: 16014

Skägg & stubbolja
Klintas skägg & stubbolja återfuktar, mjukar 
upp och vårdar både skägg, stubb och hud. 
Basoljorna av argan, aprikos, jojoba och solros 
med vitamin E absorberas lätt, skyddar, stär-
ker och hjälper mot klåda.
Istället för parfym väljer vi en mild och mas-
kulin kompott av näringsrika eteriska oljor 
- uppfriskande citrongräs, antiseptisk cypress, 
läkande lavendel, immunstärkande bergamott 
och renande rosmarin. Ingenting annat.

Innehåll: 30 ml

Art nr: 29002

Art nr: 16014
13  

Kalsong Svart
Klassiskt svart med ett matchande svart resårband och diskreta grå prickar för ett 
sofistikerat intryck. Gjorda av bomull vilket får dem att kännas sköna hela dagen.
Medium och large.
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Kolafabriken

Kan innehålla spår av nötter.

Vegansk Goodio Choklad

Art nr: 43001

RAW - ORGANIC-VEGAN 

Kan innehålla spår av nötter.

GOODIOS ekologiska bean-to-bar-choklad görs för hand 
med stor omsorg i Helsingfors. 
Chokladen består av ekologiska kvalitetsråvaror som är raw, 
vilda och fullproppade med’antioxidanter som klassas som 
superfood. 
Prisbelönat. Goodio har bara funnits sedan 2015 men har 
redan vunnit pris för sin innovationsanda från den erkända 
chokladtävlingen International Chocolate Awards. 

Lakrits + Havtorn – 54 % kakaohalt
Söt lakrits blandas med friskt syrligt havtorn och tillsammans 
med rawchokladen blir det en perfekt smakharmoni.
 
Vildvuxna blåbär – 61 % kakaohalt
En unikt fyllig och bärig smakkombination av raw-choklad och 
vilda blåbär, som är plockade i den finska vildmarken.
 
Kokos – 51 % kakaohalt
En blandning av raw-kakao och kokos som ger en krämig 
”mjölk”chokladkänsla.

Ingredienser: Kakaobönor*, kokospalmsocker*, kakaosmör*, kokos- 
flingor* samt havtornspulver*, anis*, lakritsrot* resp blåbärspulver* 
samt  vaniljpulver* *Ekologiskt certifierade råvaror. 
Inga tillsatser - Inget vitt socker. Mjölkfritt - Sojafritt - Glutenfritt
Vegansk - GMO-fri - Paleo

Vanilj/Chokladfudge, 140 g

Hallon/Saltlakritsfudge, 140 g

Kolamix, 450 g
Blandning av: Grädd-, Choklad-, Hallon-, 
Hallon/Saltlakrits-, Mint/Choklad- och 
Saltlakritskola.

Art nr: 32001

Godsaker



Gourmetask
Innehåller ekologiska flerfaldigt belönade marmelader 
och gourmetknäcke. 
Samtliga har under många år (alla tre, 2016) serverats på 
Nobelfesten.

Art nr: 33001
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Het Fikonmarmelad, 120 g. Den har en utsökt smak 
och är behaglig i eftersmaken. 
Härlig Rödlöksmarmelad, 120 g. En prisbelönt härligt 
läcker marmelad av rödlök som är mångsidig och utsökt till grillat 
kött, kyckling, grönsaker, vilt, lagrad ost. 

Gammaldags Hjälmareknäcke, 200 g. Ett prisbelönt 
krispigt kex med flera lager av smaker från olika frön och mjöl. 
Passar mycket bra med ost, rökt laxpaté, 
charkuterier etc.

Levereras i fin trälåda.

Diplomerad Gourmetask

Senapskit
Lyxsenap i 3 goda smaker i fin trälåda. 

Med de finaste svenska råvaorna ifrån  
Österlen och Hjälmarens norra strand.
Morfars Söt-starka Honungssenap  
Farmors Mustiga Ölsenap.  
Farfars Honungsgoda Single Malt  
Whiskysenap 

Innehåller 120g/burk 

Art nr: 33002

Annas 
pepparkakor
Annas originalpepparkakor, 300 g
Annas apelsin, 300 g
Limited edition Lakrits, 150 g
Limited edition Polka, 150 g
Annas pepparkakshus
Dinosauriekex med mjölkchoklad 

Kan innehålla spår av nötter.

Art nr. 33002 
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Spel 3
Säg samma

Spelet där det gäller att svara precis som alla 
andra.”Säg samma” är ett snabbt, kul och underhål-
lande spel där det gäller att svara det man tror att 
de flesta andra spelarna också kommer svara. Ju 
fler som säger samma som du – desto fler 
poäng blir det.

Här svarar alla samtidigt, ingen behöver vänta på sin tur och 
alla kan få poäng när som helst. Ett verkligt underhållande 
och engagerande spel med 440 kul och varierande fråge-
teman – enkelt utan massa krångliga regler.

Art nr: 22003

Spel 2
Ja nej kanske

Vissa saker säger man inteJa, nej, kanske är ett hel-
kul och tempofyllt spel där det gäller att svara på så 
många knasiga frågor som möjligt utan att använda 
ja, nej, kanske eller andra små ord som man inte 
heller får säga. 
Vem klarar flest frågor utan att snubbla på orden? 
Var beredd på massvis av roliga kringelikroksvar,
tunghäfta och hysteriska skratt! 

Ett verkligt underhållande och engagerande spel med 
fler än 1000 kul och knäppa frågor där det
gäller att hålla tungan rätt i mun och undvika hjärn-
släpp. Ja, nej, kanske är en utmärkt present och en 
riktig partyhöjare. 

Art nr: 22004

Spel 1

Art nr: 22001

Det borde man ju veta! 

Ett spel om allt det där man faktiskt borde veta…

Ett medryckande och underhållande frågespel med över 
400 frågor om sånt man faktiskt borde veta. Ett helknasigt, 
nervpirrande och kul spel som garanterat kommer bjuda 
på många hjärnsläpp, skratt och pinsamma svar!

Spel
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Bricka
Brickan Bluebird av Nadja Wedin.

Formpressad furu.
Storlek: 36x28 cm
(Pris för motsvarande Nadja Wedin 
bricka i butik är 325:-)

Orrefors Jernverk Salladsbestick. 

Exklusiva och smäckra salladsbestick 
av borstat stål. 
Levereras i en mycket exklusiv 
presentförpackning. 
Storlek: 29 cm 

Art nr: 21020

Pepparkvarn
Från Orrefors Jernverk.

Elektrisk pepparkvarn med aluminiumhölje som spar på krafterna vid 
matlagningen, ett enkelt tryck på toppen och den malda pepparen 
kommer ut. LED-belysning vid botten för bättre koll på mängden  
peppar. Används med fyra AA-batterier, medföljer ej.
Levereras i presentkartong.

Storlek: 22x5 cm

Inredning 
& design

Art nr: 21016

Art nr: 14001

Salladsbestick
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Fjällbacka - Marin  
Art nr: 21001

Fjällbacka - Grå  
Art nr: 21002

Kosta Linnewäfveri Fjällbacka Satin

Bäddset i mjukaste satin med stilren 
design av breda ränder.
Innehåller 1 påslakan och 1 örngott.

Storlek: 150x210 cm
              50x60 cm

Rek utpris: 599,-

Fjällbacka 

Inredning 
& design

Bäddset av bomull med motiv av rosor. 

Innehåller 1 påslakan och 1 örngott

Storlek: 150x210 cm 
               50x60 cm

Rek utpris 349,-

Art nr: 21021

Påslakanset Rosa
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Brandfilt med Ulrica Hydman Valliens populära 
mönster Paradise tryckt på ena sidan, på den andra 
finns instruktioner.

Filten är godkänd enligt EN 1869:1997.
Storlek: 120x120 cm
Levereras i presentkartong.

Art nr: 21008

Brandfilt

Fjällbacka 

Poncho
Fleeceponcho med Ulrica Hydman Valliens 
klassiska design Paradise.

300 g/m2. Levereras i presentkartong.

Art nr: 21014 

Nötskål
Nötskål i bambuträ med nötknäckare. 
Bör oljas nån gång ibland. 

Storlek: 18x10 cm 

Art nr: 21009 
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Doftljus
The New Couture Collection - Home Fragrance Tin, brinntid 40 timmar. 
Dessa fantastiska doftljus från Skottland sprider ljuvlig mild doft.
Perfekta att tända när mörkret smyger sig på. Innehåller 2 st ljus. 

Paket 1 Oriental Fig och Cinnamon Spice    Art nr: 28003

Paket 2 Orange Pomander och Amber Noir   Art nr: 28004

Doftljus

Härlig fleecepläd med fint  
fårmönster.
Levereras i en present- 
kartong med samma fina 
mönster som pläden. 
Storlek: 130x170 cm

Art nr: 21022

Fleecepläd 
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Duranceljuset
Handcraft Candle, Cotton Flower 

Handgjorda doftljus från Durance med en unik mix av 
högkvalitativt vax. 
Ljusvekarna har valts ut av ljusmästare som garanterar perfekt 
spridning av doften.

40 timmars brinntid. Låt ljuset brinna minst en timme vid varje 
användning.

Art nr: 16006

Doft & massageljus 1

Doft & massageljus 2

Klinta Burkljus sprider en härlig doft av Bubbel & Rosa  
Grapefrukt med en brinntid på 60h. 
Tänd veken och låt lite olja samlas på ljuset (vänta 15 
minuter för full effekt) och doppa fingret och oljan kan 
masseras in i huden. 
Doften, värmen, lugnet - njut! Veganskt vax.

Art nr: 29001

Klinta doft och massageljus
Klintas härliga doftljus MISTELBÄR.
Levereras i kartong med ett rött omslag,
Brinntid 40 timmar.

Art nr: 29003
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Utflyktstrio

Art nr: 21012

Vattenflaska att ta med sig på 
utflykten eller på det svettiga 
träningspasset. 
Sköna former och transparens ger 
en känsla av elegans. 
BPA-fri Tritanplast

Färg: Grå
Storlek: 0,75 L

Praktisk termomugg med 
låsbart lock som håller värmen 
länge. 
Det finns även en D-ring som 
gör att man kan hänga muggen 
i en karbinhake.

Färg: Matt svart
Storlek: 21X6,7 cm, 35 cl

Kylväska, praktisk och snygg som 
rymmer det som en varm sommardag 
behöver. 
420D Polyester

Färg: Svart
Storlek:23,5x16x19 cm

Sport & fritid

Poncho & Pläd 

Poncho & Pläd 
Art nr: 21013

En poncho i varm fleece och en härlig fleece-
pläd, båda från Nightingale med langetterad 
kant för en lyxigare känsla. 
Både poncho och pläd är antipillingbehandlad 
vilket betyder att de inte nopprar.

Levereras mörkgrå ponco och pläd.
Storlek: Poncho, 120x160 cm
 Pläd, 130x170cm
 250 g/m2
Tvättas i 40°

Obs, svarta kantstygn.
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Genom att fylla i beställningslistan godkänner du våra allmänna villkor och åtar dig att betala för din order.
Dina varor levereras inom 5-7 veckor från beställningsdatum och du kan ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du 
mottagit varan. Vill du utnyttja din ångerrätt kontaktar du den säljare du beställt av för retur och återbetalning.
Önskar du reklamera ditt köp?
På vår hemsida Mixboxen.se kan du läsa mer.

Betalning, leverans, ångerrätt och reklamation

Golfparaply
Golfparaply med spetsig topp så det går bra att 
köra ned den i gräset. Glasfiberskaft och dubbla 
lager av paraplyduk vid toppen. Paraplyet har 
automatisk uppfällning och duken är gjord av 
190t polyester.

Levereras svart golfparaply.
Storlek: duken 130 cm, skaftet 63,5x1,4 cm

Art nr: 21019

Art nr: 25003

Tassalva
Detta balsam är speciellt utformat för trampdynorna hos 
våra vänner djuren. Skydda trampdynorna mot smuts, 
kyla och salt som de utsätts för på promenaden.
Formulan, innehåller värdefulla ekologiska vegetabiliska 
oljor och sheasmör som aktiverar den naturliga läknings-
processen hos torr hud och förhindrar bildning av blåsor 
och sprickor.
Innehåll: 90 g

Husdjur

Poncho & Pläd 

Reflexer
Snygga glimreflexer för den 
mörka . Årstiden.En billig livför-
säkring!.Reflekterar på 125 m i 
möte med bil med halvljus.
•  Tillverkas i Sverige.
•  Godkända av SP - Sveriges 
Tekniska forskningsinstitut.
•  Glimmisar uppfyller normen för 
personreflexer (EN 13356) och är 
CE-godkända.

Art nr:  45001

POPOMAX



Tjäna pengar till laget, föreningen 
eller skolklassen

Välkomna att höra av Er!

info@mixboxen.se

www.mixboxen.se

 


