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PÅSKE



Påskeharer



Små blomstervaser



Fugler



SOMMER



Hjerte assorterte farger:

Tumbler/kjøkkenglass
Noe varierende høyde.

Glassene er ikke malte, men farget i blåseprossesen.



Transparente assorterte farger u/mønster

Blomst assorterte farger

Hvit «flakdekor»



Drammeglass «for-grisejenter»

Drammeglass med figur
Noe varierende høyde.

Glassene er ikke malte, men farget i blåseprossesen.

Drammeglass
«drikk-ikke-alene»



Drammeglass m/elg-trofé

Drammeglass m/fisk

Karaffel m/elg-trofé 



Drammeglass
m/hvit flakdekor 

– m/assorterte transparente farger

– m/blå flakdekor



– i assorterte gladfarger



Drammeglass m/ 
hjerte på kanten

Drammeglass m/hjerte

Drammeglass, høyt m/gull



Drammeglass m/kulebein

– i assorterte transparente farger uten dekor

– i assorterte gladfarger – i blå og hvit flakdekor





Vinglass «drikk-ikke-alene» med selskapsfugl
Varierende høyde, diameter beger ca. 8 cm.

Krystallfugl m/hvit innside og hvit kule under begeret.
Blåses også i blå fugl m/blå kule, pastellgarger med pastellkule.



Lysglass

– i gladfarger

– i transparente farger

– i hvit, blå og bernstein «flakdekor»



Telyslykt

Varierende høyde  
– i hvit, blå og bernstein «flakdekor»



Skål på stett

– i assorterte gladfarger, transparente farger og  
hvit, blå og bernstein «flakdekor»



Kuler med oppheng

– i assorterte farger



Skål m/figur

- m/polkagris - m/blandet 
smågodt

- m/sjokolade-
konfekt

- m/svart katt

- katt i krystall med hvitt



Liten, diameter ca. 15 cm
Medium, diameter ca. 20 cm

Skåler
Blåst i gladfarger, assorterte transparente farger, 

hvit, blå og bernstein «flakdekor».



Festglass
Høyde ca. 24 cm

– i assorterte
transparente farger

– i assorterte gladfarger

– i hvit, blå og bernstein
«flakdekor»

– m/elghode á kr 250,-



Hjerter med oppheng



Hjerte-lysestaker
Blåses i ønsket opak eller transparent farge. 

Ulik høyde. I gaveeske.



JUL





Epler
– blåses i røde og grønne nyanser

Juletre m/gaveeske

– Lite, høyde ca. 19 cm
– Medium, høyde ca. 24 cm
– Stort, høyde ca. 29 cm
- XL, høyde ca. 36 cm



Engelkule med oppheng, i eske /  
Engel, stående, i eske



Snømann med lysholder



Stående nisse i eske, rød eller hvit nissekropp



Snømann m/gaveeske

Nissekuler m/gaveeske
grønn og rød • hvit og rød • krystall og hvit



Vaffel- og gorolysestake m/gaveeske
– Vaffel, høyde ca. 15 cm
– Goro, høyde ca. 18 cm
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VILKÅR:
– 5 ukers leveringstid etter bekreftet bestilling.  

(Vi blåser så fort og så mye vi orker, og leverer så 
snart som mulig.)

– Klage på feil eller mangler på mottatte varer må skje 
innen 8 dager etter mottak.

– Klage på transportskade (knuste glass) må skje  
umiddelbart til Astrids Glass. Vi behøver pakkenummer 
og skadens omfang skriftlig.

– Betalingsfrist: 14 dager.
– Alle priser er ekskl. mva. og frakt.
– Retur av varer; bare etter overenskommelse.


