
Till dig som butiksägare,

Har ni upptäckt Endless Candles™, ett  
innovativt elektroniskt LED ljus med  
funktioner hela året om — dygnet runt?  
Om inte är detta chansen!

Äntligen erbjuds ett vackert ljus som är 
brandsäkert, fukttåligt och dessutom ser  
ut som ett levande ljus.

Denna svenska produkt, Endless Candles™, 
öppnar nu dörrarna med egen distribution och 
vi erbjuder såklart den bästa kvaliteten till de 
bästa priserna.

Om oss

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: http://www.endlesscandles.com

Vi ser fram emot att jobba med er!

Med Vänliga Hälsningar,

Innovative Imports och  
Endless Candles-teamet

Användningsområden

•	 Ett säkert, rökfritt, droppfritt och flamfritt 
ljus, tillverkat av äkta vax som ser nästintill 
identiskt ut med traditionella ljus. Alltså 
utmärkt på små ytor, nära barn och husdjur.

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

•	 Tål fukt och vind och är idealiska för utom-
husbruk.

•	 Perfekt som stämmningsljus och skapar en 
varm och avkopplande atmosfär.

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

•	 Endless Candles™ är den första tillverkaren 
av högkvalitativa LED ljus lättillgängliga på 
den svenska marknaden.

•	 Ljusen drivs med 2 st “C” eller “D”  
batterier (mycket lång driftstid.).

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

•	 ”Brinn”-tiden är upp till ca 1000 timmar.
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The candle for everyone, everywhere, anytime.

Trendig

En tydlig tanke med två ljus implementerat i själva ordbilden. Den blir väldigt tydlig och man förstår genast 
vad det rör sig om. Färgen är just nu orange med koppling till elden samtidigt som mörkgrå/orange känns som 
en fräsch och trendig färgsättning. Eventuellt går detta alternativ att sätta i andra färger om ni gillar grundkon-
ceptet och utförandet på själva loggan.

För ytterligare information och order: http://www.endlesscandles.com,  
order@endlesscandles.com, 0431-14645.



Följande ljus finns för närvarande  
tillgänliga på den svenska marknaden :

Vita blockljus, tre olika storlekar.

Vitt, mönstrat blockljus, två storlekar.

LED-slinga med mini-dioder. Tex för blomster-
arrangemang, bordsdekoration etc.

12-pack värmeljus med  
4 - & 8 h timer, AA batterier.

Pastellljus

Glaslykta/Gravljus som tål väder och vind.

Plastlykta/Litet gravljus som tål väder och vind.

För ytterligare information och order: http://www.endlesscandles.com,  
order@endlesscandles.com, 0431-14645.
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Laddstation med  6 st
uppladdningsbara ljus.
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