
Långa dagar och ljumma kvällar. Äntligen är sommaren på ingång! Endless 
Candles är perfekta för att förlänga de ljumna kvällarna. Placera Endless 
Candles i en lykta på altanen, på bryggan till kvällen, eller tänd ett LED 
ljus i båten utan att behöva oroa dig för säkerheten. Perfekt för boende 
som kanske inte används hela året om så som stugan eller campingen.

Våra sofistikerade LED ljus ger dig allt som du älskar med stearinljus 
men till ett mer ekonomiskt- , praktiskt och miljövänligt sätt.

• Ingen levande flamma – oroa dig aldrig över obevakade ljus. 

• Lämna ljuset på och håll inbrottstjuven borta.

• Inget sot i taket eller på väggarna. 

• Ingen rök som luktar eller startar brandalarm. 

• Ingen fara för nyfikna barn eller husdjur. Placera ljus där du inte kan ha 
levande ljus: i skyltfönster, nära gardiner, i bokhyllor, på disken etc.

• Inget rinnande vax som lämnar fläckar och förstör möbler. 

• Kommer i många variationer som lyktljus, gravljus, 
värmeljus, blockljus, antikljus, m.m

• Ljusen har en inbyggd timer vilket innebär att när du 
tänder ljusen vid en viss tidpunkt, då lyser ljusen i 4h eller 
8h och tänds igen samma tidpunkt dagen efter.

För direkt order till grossistpris vänligen kontakta oss och förboka en 
leverans så vi kan garantera att ni har lagren fyllda inför höstmörkret. (Min. 

antal ca 1000 st ljus per artikel). Alt. kontakta vår distributör för mindre antal.

KUNDUTLÅTANDEN:

“Perfekt för mig som börjar bli glömsk ibland. Tänk vad skönt att 
inte behöva blåsa ut ljusen så fort jag går ut ur rummet utan kunna 
låta det brinna tills jag är tillbaka igen.” —Solbritt, Umeå.

”Såg era ljus i en butik i Karlskrona. Jag köpte några stycken av era 
stora ljus. Sedan blev det flera och flera och nu är jag såld! Nu har jag 
massor av Endless Candles och de ser naturliga ut. Köpte en annan 
sorts värmeljus hos en annan kedja och dessa var inte naturtrogna. 
Det är definitivt skillnad.” —Ann-Christine S., Karlskrona.

“Min farmor är 96 år har precis flyttat till ett äldreboende. De vill helst 
inte att de ska ha ljus tända, eftersom en olycka händer så lätt. Nu 
kan hon ändå få känslan av att ha ljus tänt.” —Kristina, Lund. 

“Jag har alltid haft en rädsla för levande ljus eftersom jag har husdjur. 
Jag saknar den där mysiga känslan av tända ljus, men nu när jag köpt 
Endless Candles så kan jag skapa den stämning jag saknat utan att vara 
orolig för att mina katter ska välta ut ett ljus.” — Birgitta, Norrtälje.

Med Vänliga Hälsningar 
Endless Candles

För ytterligare information och order: endlesscandles.com / order@endlesscandles.com 
 facebook.com/endless.candles     instagram.com/endlesscandlesled/     youtu.be/sQToLMN9HE4

The candle for everyone, everywhere, anytime.THE ORIGINAL

SOMMARINSPIRATION 
ENDLESS CANDLES LED LJUS

http://www.endlesscandles.com/
mailto:order%40endlesscandles.com?subject=
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Fördelar och användningsområden 
med Originalet Endless Candles™:

Ett 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.

Vårt sortiment:

The candle for everyone, everywhere, anytime.THE ORIGINAL

Stort gravljus/lyktljus som kan användas utomhus

Litet gravljus/partyljus
om remsan tas bortUppladdningsbar enhet, 6 st ljus

Mönstrade blockljus

Värmeljus

Böjbar LED slinga med mini dioder Nyhet! 2-pack antikljus

Vinterljus

Om Endless Candles: svenskt amerikanskt handels-
bolag som startades år 2009 med ljusåterförsäljare i 

10 Europeiska länder. endlesscandles.com

 facebook.com/endless.candles 
 instagram.com/endlesscandlesled/ 

 youtu.be/sQToLMN9HE4

Använd följande hashtags: #EndlessCandlesLED 
#LEDljus #LEDCandles #ScandinavianDesign 

#NordicDesign #Inredning #HomeDecor

http://endlesscandles.com/
http://instagram.com/endlesscandlesled/
https://youtu.be/sQToLMN9HE4

