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produktkatalog 2015
DTD PRODUKTER

produkter 
alla behöver! 



VÅRA Tvättmedel
Ett svensktillverkat, modernt  maskintvättmedel som är fritt från fosfat 
och zeoliter. För bästa tvättresultat följ alltid tvättinstruktionerna på  
textilierna och den rekommenderade doseringen.

500 KR/ST - 380 tvättar 
ERT BIDRAG: 200 kr 

STORHINKEN 

200 KR/ST - 95 tvättar 
ERT BIDRAG: 50 kr 

300 KR/ST - 190 tvättar 
ERT BIDRAG: 100 kr 

MELLANHINKEN LILLHINKEN 

Det finns många bra anledningar 
att köpa våra produkter: 
- Alla tvättar
- Våga prova, vi erbjuder 30 dagar
öppet köp oavsett bruten förpackning

- Pris som i butik
- Svensktillverkade produkter
- Leverans hem till dörren
- ”Gött att ha hemma”

Svensktillverkat 
tvättmedel! 

tack för  
ert bidrag!



ert bidrag  
300 kr!

Paketet inkluderar:  
1 st storhinken kulör, 380 tvättar 
1 st lillhinken vit, 95 tvättar  
5 x 1 liter sköljmedel äpple, 350 tvättar 

PrisStora wislanderpaketet

800 kr

Paketet inkluderar:  
8 x 1 liter f lytande tvättmedel kulör, 170 tvättar 
2 x 1 liter sköljmedel äpple, 140 tvättar 

PrisLilla  wislanderpaketet

450 kr

MAGNUS WISLANDERS paket

Det finns många bra anledningar  
att köpa våra produkter: 
- Alla tvättar
- Våga prova, vi erbjuder 30 dagar  
 öppet köp oavsett bruten förpackning 
- Pris som i butik
- Svensktillverkade produkter
- Leverans hem till dörren
- ”Gött att ha hemma”

ert bidrag  
100 kr!

- Magnus Wislander 
Utsedd till Århundradets handbollsspelare  
i världen, 1999.

- Magnus Wislander 
Utsedd till Århundradets handbollsspelare  
i världen, 1999.



Innehåller köksspray, bad-
rumsspray, universalspray 
och fönsterspray.

Gör tvätten väldoftande och 
härligt mjuk, välj mellan äpple, 
malva och sensitive  
(Oparfymerad).

150 KR 
ERT BIDRAG: 30 kr 

140 KR - 280 tvättar 
ERT BIDRAG: 40 kr 

RENGÖRINGSSPRAY 4 X 500 ML SKÖLJMEDEL 4 X 1 L 

annat ”gött att  
ha hemma”

Flytande tvättmedel finns  
i kulör.

Effektiva disktabletter som 
gör disken skinande ren. 
Motverkar dessutom kalk- 
bildning i diskmaskinen.

200 KR - 80 tvättar  
ERT BIDRAG: 60 kr 

150 KR 
ERT BIDRAG: 30 kr 

FLYTANDE TVÄTTMEDEL 4 X 1 L DISKTABLETTER 100 ST 

Kundinfo
Betalning
Betalning sker i samband med 
leverans av era beställda varor.

Leverans
Varje säljare delar ut varorna 
till sina kunder eller hämtas ut 
på aviserad plats.

Refill
På dtd.nu/bestall kan ni 
beställa refill och på så sätt 
stöttar ni oss igen. 

Våra produkter
Läs mer om våra produkter på 
dtd.nu/produkter 

Om DTD Produkter
Jodå, vi har idrottat en del 
själva och vet vad det innebär 
att ställa upp för sitt lag, 
sin klubb och sin förening. 
Dessutom har vi gått i skolan. 
Så vi har erfarenhet av hur det 
är att sälja allehanda prylar 
och lotter för att dra in pengar 
till träningslägret, den nya 
utrustningen eller klassresan. 
Inte alltid det enklaste.

Därför har vi på DTD bestämt 
oss för att erbjuda produkter 
som är enkla att sälja. 
Produkter som alla behöver 
och som inte handlar om 
tycke och smak, mode och 
trender. Dessutom sådant som 
människor lätt glömmer när de 
handlar och som man därför 
gärna vill ha återkommande 
leveranser av. Enkelt för er, 
enkelt för era kunder.

Vi har gjort detta sedan 
2009 med fokus på 
tvätt-, rengörings- och 
förbrukningsprodukter. 
Självklart tillverkat i Sverige 
med högsta kvalitet till mycket 
konkurrenskraftiga priser. 
Era kunder betalar inte mer 
än i butik, får produkter de 
verkligen behöver och stöder 
en god sak. Det är tre skäl till 
att DTD:s produkter är enkla 
att sälja. År efter år. 

- Magnus Wislander 
Utsedd till Århundradets handbollsspelare  
i världen, 1999.

våga prova! 
Vi erbjuder 30 dagars öppet 
köp trots bruten förpackning.

läs mer på dtd.nu/produkter




