
HÖSTINSPIRATION 2015

Till våra trogna kunder och intressenter,

Så var det redan oktober och hösten har gjort sitt intåg, både på 
gott och ont som sig bör. Som svenskar är vi dock ganska bra på att 
göra det bästa av tiden inför den hägrande julen som så många ser 
fram emot. Mycket mysfaktor i vardagen och att ta vara på de fina 
höstdagar som finns. Naturen ger ofta inspiration och det behöver 
ju inte vara klarblå himmel för att bege sig ut och njuta! Vare sig man 
bestämmer sig för att fokusera sig på att få det mysigt inomhus 
eller att njuta ute så kan ljus bidra till en harmoniskt stämning. Här 
är några tips på hur man kan ta vara på hösten som bäst:

• Ta med filtar och kuddar 
ut i trädgården eller på 
balkongen och sätt vid ett 
ställe som har lä. Perfekt 
för en stund med en bok 
eller tidning, brunch, 
lunch eller en fika.

• Träffas med vänner i en 
park för en varm picknick. 
Grilla behöver inte bara 
tillhöra sommaren och en 
termos höjer mysfaktorn.

• Ta in ljuset och färgerna. 
Satsa på vita färger i inredningen och plocka med in kvistar med 
olika gula och gröna färger och sätt i en enkel vas eller flaska.

För er som inte redan provat Endless Candles™ året om så kan det 
ge extra mysfaktor vid höstens korvgrillning, något fint att komma 
hem till efter en ruskig dag eller bara ett sätt att dekorera inför 
uppkommande stunder så som Halloween eller All Helgona.

Vi erbjuder två typer av ljuslyktor som är specifikt designade 
för att kunna användas utomhus: vårt gravljus samt vår stora 
lykta med metalllock och botten. Se bilder på nästa sida.

Endless Candles™ var det 
första företaget i Sverige 
att introducera konceptet 
dekorativa LED ljus till 
slutkonsumenter. Sedan 
dess har segmentet och 
konkurrensen LED ljus vuxit 
men märket Endless Candles™ 
har stått sig. Om ni inte 
upptäckt Endless Candles™, 
ett elektroniskt innovativt 
LED ljus med funktioner hela 
året om — dygnet runt - än, så 
är detta ett ypperligt tillfälle. 
En kvalitativ och långsiktig 
lösning eller komplement 
till vanliga stearinljus. Vi 
erbjuder vackra ljus som både 
är brandsäkra och fukttåliga; och som ser ut som levande ljus. Som en 
svensk produkt erbjuder vi de bästa priserna och den bästa kvaliteten.

Efter 6 år fortsätter Endless Candles™, att växa och leverera 
högkvalitativa batteridrivna LED ljus inom många olika marknader och i 10 
olika länder! För att förbättra vår service och lagersituation har vi sedan 
mitten av augusti förra året ett samarbete med Briscapo AB, ett företag 
med över 70 års historia. Som ledande distributör inom glas och porslin blir 
våra produkter tillsammans ett bra komplement till våra kunders behov.

Vi ser fram emot att jobba med er! 
Med Vänliga Hälsningar, Briscapo AB och Endless Candles

För ytterligare information och order: endlesscandles.com / order@briscapo.se / 0431-445880
Om ni inte vill få nyhetsbrev från Endless Candles™ vänligen emaila info@endlesscandles.com.
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Fördelar och användningsområden 
med Orginalet Endless Candles™:

En säkert, rökfritt, droppfritt och flamfritt 
ljus, tillverkad av äkta vax som ser nästintill 

identiskt ut med traditionella ljus. 

Utmärkt i äldreboende, nära barn 
och husdjur, på små ytor. 

Perfekt som stämmningsljus och skapar 
en varm och avkopplande atmosfär.

Sparar tid, energi och pengar 
och gör en insats för miljön.

Kräver ingen tillsyn — lämna ljuset på och 
hjälp till att hålla inbrottstjuven borta.

Tål fukt och vind och är idealiska 
för utomhusbruk, t.ex på som 

kyrkogårdar, minneslunder etc.

Endless Candles™ är den första 
tillverkaren av högkvalitativa LED ljus 

lättillgangliga på den svenska marknaden. 

Alla ljus drivs med 2 × C eller D 
batterier. Värmeljus och antikljus 

drivs med 2 × AA batterier. 

Försedda med en automatisk 
inbyggd timer på 4 och 8 timmar. 

”Brinn”-tiden är upp till ca 1000 
timmar för blockljus och 400 timmar 

för värmeljus och antikljus.

Om Briscapo: Företaget grundades 1945 av Kapten Lundqvist i Stockholm 
som ett grossistföretag för engelska och svenska kvalitetstillverkare av 
kristall och porslin. Två år senare såldes företaget till Gösta Åslund och 
Nils Widlund, som flyttade huvudkontoret till Växjö. Sedan 1984 ägs 
bolaget av Ingmar Persson och verksamheten flyttades till Ängelholm 
där den ligger än i dag. För mer information besök www.briscapo.se

Om Endless Candles: startades år 2009 och är nu verksamma både i norra 
Europa och USA och återförsäljarna ökar stadigt. Se gärna våra kundutlåtande 
på vår hemsida, längst ner till höger: www.endlesscandles.com. Endless 
Candles™ hittar ni även på Facebook: www.facebook.com/endless.candles 
— Här hittar ni även regelbundet ny information om Endless Candles™.

Vårt sortiment:

Stort gravljus/lyktljus som kan användas utomhus

Litet gravljus/partyljus
om remsan tas bort

Böjbar LED slinga med mini dioder

Vinterljus

Uppladdningsbar enhet, 6 st ljus

Mönstrade blockljus

Värmeljus

Nyhet! 2-pack antikljus
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