
Vinter, advent, jul och nytt år,

Mycket som ska hinnas med, men även en tid som egentligen handlar om 

en stund för ledighet, att kanske ta det lite lugnare än vanligt och kanske 

umgås (eller inte umgås) med nära och kära. Men framför allt en stund 

för reflektion av det gångna året och kanske sätta mål inför det nya. 

Vi hoppas att under alla dessa “måsten stunder” att ni får 

en skön jul och kanske t. o.m gör vardagen enklare med just 

Endless Candles. Vi erbjuder vackra ljus som både är brandsäkra 

och fukttåliga och som ser ut som levande ljus. 

Endless Candles™ som var det första varumärket att introducera konceptet 

dekorativa LED-ljus i Skandinavien står för design, funktion och kvalitet. 

Endless Candles™ är ett elektroniskt innovativt LED ljus med funktioner 

som möjliggör användning året om – dygnet runt. En kvalitativ och långsiktig 

lösning samt ett komplement till vanliga stearinljus. Som en svensk 

produkt erbjuder vi den bästa kvaliteten men även de bästa priserna. 

För er Instagram fans så kan ni även följa oss här nu @endlesscandlesled 

med hopp om inspiration och lite trevlig avkoppling. Och 

förhoppningsvis kan vi kan göra din stund lättare när du vill.

Skicka gärna era bilder på hur ni använder Endless Candles, #EndlessCandles.

Vi ser fram emot att jobba med er! 

Med Vänliga hälsningar  

Endless Candles och Briscapo AB

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 Originalet 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 

lättillgängliga 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.

Distributionspartner : För att förbättra vår service 
och lagersituation har vi sedan ca två år tillbaka 
ett samarbete med Briscapo AB, ett företag med 
över 70 års historia. Som ledande distributör inom 
glasoch porslin blir våra produkter tillsammans ett 
bra komplement till våra kunders behov.

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 briscapo.se 

Om Endless Candles: svenskt amerikanskt handels-
bolag som startades år 2009 med ljusåterförsäljare i 
10 Europeiska länder. endlesscandles.com

Kundutlåtande: endlesscandles.com/customers-se.html

 facebook.com/endless.candles 
 instagram.com/endlesscandlesled/ 
 youtu.be/sQToLMN9HE4

Vårt sortiment:
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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! Antikljus
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