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VAD ÄR EN POMPALLOON?
POMPALLONGSTÄLLNINGEN
DEKORKIT
STANDARDKOLLEKTIONEN
“Jag är nybörajre.”
“Jag förstår hur man gör.”
“Jag har bra koll.”
     Plain
     Neat
     Chic
     Plush
     Plush Metal
     Ritz
     Glam
     Swank
     Frisky
     Royal
     Court

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
34
35
36

     Superior
     Superior Metal
     Glitz
     Glitz Metal
     Grand
     Grand Metal
     Regal
     Gloria
PROFILERING & TRYCK
INSTRUKTIONER & FÖRVARING
FÄRGER: ballonger
FÄRGER: stjälkfodral
FÄRGER: runda honeycombs
FÄRGER: diamantformade honeycombs
FÄRGER: ORBZ
FÄRGER: stjälkfransar
KONTAKTINFORMATION

INNEHÅLL
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Pompalloon® (eller Pompallonger) är en jätteballong-
lösning som enkelt sätts samman på några minuter.

Det krävs absolut inget helium och du kan återanvända 
ställningen många gånger med nya jätteballonger.

Pompallonger kan skickas var som helst i Norden och 
monteras samman med hjälp av medföljande instruktioner.

VAD ÄR EN 
POMPALLOON?

https://vimeo.com/285157236


HANDPUMP
KR639

exkl. moms

Det enkla sättet att blåsa upp mindre 
ballonger utan att bli yr i huvudet.

ELEKTRISK PUMP
Lämplig för ett antal Pompallonger. 
Fyller en jätteballong på ca 45 sekunder.

VATTENVIKT
Pompallonger står stadigt i vindstyrkor 
upp till 7 m/s. Med vattenvikter ökas 
detta till 10m/s.

KR
excl. moms
39

4

KR
exkl. moms
129

KR
exkl. moms
99

Våra smarta ställningar är enkla att sätta samman och 
designade för att användas många gånger.

En enkel pump eller ballongblås, och vattenvikter för 
blåsiga dagar, är också en del av den initiala invest-
eringen och den kommer snart att ha betalt sig själv.

POMPALLONGSTÄLLNINGEN
DEN ÅTERANDVÄNDBARA



Det är här du hämtar hem din investering!

Pompallonger finns i ett urval av designer 
som består av olika dekorelement.
Dessa element köps som dekorkit varje 
gång du vill återanvända din ställning.

Slutresultatet? Dekor på en professionell 
nivå till en spottstyver av priset.

DEKORKIT
ENGÅNGS-



STANDARD-
KOLLEKTIONEN
Vår standardkollektion inkluderar 
dekorkit i form av 19 olika 
designer.

Alla designer färganpassas efter 
önskemål. Tryckta element, 
såsom toppballonger och 
medaljonger kan också läggas till.

DEKORKIT:

På följande sidor finns en 
förhandsvisning av tillgängliga 
dekorkit tillsammans med 
priser, alternativ för tryck och 
en grundläggande färgguide.

Information om tryck finns på 
s 29. Mer information om 
färger finns på s 31-35.
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“Jag är nybörjare.”

SVÅRIGHETSGRAD:

“PLAIN”
mer information

“NEAT”
mer information

“CHIC”
mer information

“PLUSH”
mer information

“PLUSH METAL”
mer information

“RITZ”
mer information

“GLAM”
mer information

Tid: 5 - 10 min.STANDARDKOLLEKTION
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“Jag förstår hur man gör.”

SVÅRIGHETSGRAD:

“SWANK”
mer information

“FRISKY”
mer information

“ROYAL”
mer information

“COURT”
mer information

“SUPERIOR”
mer information

“SUPERIOR METAL”
mer information

Tid:. 7 - 12 min.STANDARDKOLLEKTION
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“Jag har bra koll.”

SVÅRIGHETSGRAD:

“GLITZ”
mer information

“GLITZ METALLIC”
mer information

“GRAND”
mer information

“GRAND METALLIC”
mer information

“REGAL”
mer information

“GLORIA”
mer information

Tid:. 10 - 15 min.STANDARDKOLLEKTION



Så enkelt det kan bli. Ett jätteballong — 
och inget annat. Smidigt!

Alla delar i denna design 
är vattentåliga.

* Mer om tryck (s. 26)
** Alla färger (s. 28-32)

ALTERNATIV FÖR TRYCK *
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BALLONGFÄRGER **

TRYCKT
BALLONG
• 1 färg
• 2 sidor

TRYCKT
BALLONG 
+
MEDALJONG

KR KR KR

KR

exkl. moms
exkl. moms exkl. moms exkl. moms

TRYCKT
MEDALJONG
• fullfärg
• 1 sida

* Pris för dekorkit. 
  Ställning ingår ej.  

135 255 330
60



En jätteballong tillsammans med ett 
färgat stjälkfodral.

BALLONGFÄRGER **

Alla delar i denna desgin 
är vattentåliga.

KR KR KR
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FODRALFÄRGER **

KR

ALTERNATIV FÖR TRYCK *

TRYCKT
BALLONG
• 1 färg
• 2 sidor

TRYCKT
BALLONG 
+
MEDALJONG

* Mer om tryck (s. 26)
** Alla färger (s. 28-32)

exkl. moms

TRYCKT
MEDALJONG
• fullfärg
• 1 sida

exkl. moms exkl. moms exkl. moms

* Pris för dekorkit. 
  Ställning ingår ej.  

180 300 375
105



KR KR KR

KR

239 359 434
164

exkl. moms exkl. moms exkl. moms

Komplettera din toppballong med en 
anpassad rund honeycomb.

BALLONGFÄRGER **

FÄRGER FÖR RUND HONEYCOMB **

Honeycombs är inte 
vattentåliga.
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FODRALFÄRGER **

ALTERNATIV FÖR TRYCK *

TRYCKT
BALLONG
• 1 färg
• 2 sidor

TRYCKT
BALLONG 
+
MEDALJONG

* Mer om tryck (s. 26)
** Alla färger (s. 28-32)

TRYCKT
MEDALJONG
• fullfärg
• 1 sida

* Pris för dekorkit. 
  Ställning ingår ej.  

exkl. moms



Addera fantastiska fransar till din 
stjälk — finns i 9 varianter.

BALLONGFÄRGER **

STJÄLKFRANSFÄRGER **

Pappers-stjälkfransar är 
inte vattentåliga.
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ALTERNATIV FÖR TRYCK *

TRYCKT
BALLONG
• 1 färg
• 2 sidor

TRYCKT
MEDALJONG
• fullfärg
• 1 sida

TRYCKT
BALLONG 
+
MEDALJONG

* Mer om tryck (s. 26)
** Alla färger (s. 28-32)

KR KR KR

KR

305 425 500
230
exkl. moms

exkl. moms exkl. moms exkl. moms

* Pris för dekorkit. 
  Ställning ingår ej.  



Med ett färgat hölje till koppen och 
en metallfrans som finns tillgänglig 
i guld eller silver.

BALLONGFÄRGER **

STJÄLKFRANSFÄRGER **

FÄRGER FÖR KOPPHÖLJE **

Alla delar i denna desgin 
är vattentåliga.
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ALTERNATIV FÖR TRYCK *

TRYCKT
BALLONG
• 1 färg
• 2 sidor

TRYCKT
BALLONG 
+
MEDALJONG

* Mer om tryck (s. 26)
** Alla färger (s. 28-32)

TRYCKT
MEDALJONG
• fullfärg
• 1 sida

KR KR KR

KR

330 450 525
255
exkl. moms

exkl. moms exkl. moms exkl. moms

* Pris för dekorkit. 
  Ställning ingår ej.  



Denna tjusiga design kombinerar en metallisk 
ORB i guld eller silver med ett färgat 
stjälkfodral och en honeycombdiamant.

BALLONGFÄRGER **

Honeycombs är inte 
vattentåliga.

ORB-FÄRGER **
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FÄRGER FÖR DIAMANTFORMAD
HONEYCOMB **

FODRALFÄRGER **

ALTERNATIV FÖR TRYCK *

TRYCKT
BALLONG
• 1 färg
• 2 sidor

TRYCKT 
MEDALJONG
• fullfärg
• 1 sida

TRYCKT
BALLONG 
+
MEDAL-
JONG

* Mer om tryck (s. 26)
** Alla färger (s. 28-32)

KR KR KR

KR

315 435 510
240
exkl. moms

exkl. moms exkl. moms exkl. moms

* Pris för dekorkit. 
  Ställning ingår ej.  



I tillägg till toppballongen, en ORB, 
ett stjälkfodral och en dekoratörs-
ballong i 28 cm.

BALLONGFÄRGER **

FODRALFÄRGER **

ORB-FÄRGER **

Alla delar i denna desgin 
är vattentåliga.
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ALTERNATIV FÖR TRYCK *

TRYCKT
BALLONG
• 1 färg
• 2 sidor

TRYCKT
BALLONG 
+
MEDALJONG

* Mer om tryck (s. 26)
** Alla färger (s. 28-32)

TRYCKT
MEDALJONG
• fullfärg
• 1 sida

KR KR KR

KR

253 373 448
178
exkl. moms

exkl. moms exkl. moms exkl. moms

* Pris för dekorkit. 
  Ställning ingår ej.  



Inkluderar ett färgat stjälkfodral och 
två anpassade honeycombs.

BALLONGFÄRGER **

Honeycombs är inte 
vattentåliga.
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FÄRGER FÖR RUND HONEYCOMB **

FODRALFÄRGER **

ALTERNATIV FÖR TRYCK *

TRYCKT
BALLONG
• 1 färg
• 2 sidor

TRYCKT
BALLONG 
+
MEDALJONG

* Mer om tryck (s. 26)
** Alla färger (s. 28-32)

TRYCKT
MEDALJONG
• fullfärg
• 1 sida

KR KR KR

KR

284 404 479
209
exkl. moms

exkl. moms exkl. moms exkl. moms

* Pris för dekorkit. 
  Ställning ingår ej.  



Inkluderar ett långt färgat stjälkfodral 
och tre anpassade honeycombs.

BALLONGFÄRGER **

Honeycombs är inte 
vattentåliga.
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FÄRGER FÖR RUND HONEYCOMB **

FODRALFÄRGER **

ALTERNATIV FÖR TRYCK *

TRYCKT
BALLONG
• 1 färg
• 2 sidor

TRYCKT
BALLONG 
+
MEDALJONG

* Mer om tryck (s. 26)
** Alla färger (s. 28-32)

TRYCKT
MEDALJONG
• fullfärg
• 1 sida

KR KR KR

KR

354 474 549
279
exkl. moms

exkl. moms exkl. moms exkl. moms

* Pris för dekorkit. 
  Ställning ingår ej.  



Inkluderar 8 dekoratörsballonger, ett 
färgat stjälkfodral och en anpassad 
rund honeycomb.

BALLONGFÄRGER **

Honeycombs är inte 
vattentåliga.
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FÄRGER FÖR RUND HONEYCOMB **

FODRALFÄRGER **

ALTERNATIV FÖR TRYCK *

TRYCKT
BALLONG
• 1 färg
• 2 sidor

TRYCKT
BALLONG 
+
MEDALJONG

* Mer om tryck (s. 26)
** Alla färger (s. 28-32)

TRYCKT
MEDALJONG
• fullfärg
• 1 sida

KR KR KR

KR

285 405 480
210
exkl. moms

exkl. moms exkl. moms exkl. moms

* Pris för dekorkit. 
  Ställning ingår ej.  



Denna design kommer med 8 dekoratörsballonger, ett 
färgat stjälkfodral, och en anpassad honeycombdiamant.

BALLONGFÄRGER ** FÄRGER FÖR DIAMANTFORMAD HONEYCOMB **

Honeycombs är inte 
vattentåliga.
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FODRALFÄRGER **

TRYCKT
BALLONG
• 1 färg
• 2 sidor

ALTERNATIV FÖR TRYCK *

* Mer om tryck (s. 26)
** Alla färger (s. 28-32)

KR

KR

309
234
exkl. moms

exkl. moms

* Pris för dekorkit. Ställning ingår ej.  



STJÄLKFRANSFÄRGER **

Pappers-stjälkfransar och 
honeycombs är inte vattentåliga.

En färggraderad pappersfrans placerad under en anpassad 
rund honeycomb, och en toppballong av latex.

BALLONGFÄRGER **
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FÄRGER FÖR RUND HONEYCOMB **

TRYCKT
BALLONG
• 1 färg
• 2 sidor

ALTERNATIV FÖR TRYCK *

* Mer om tryck (s. 26)
** Alla färger (s. 28-32)

KR

KR

364
289
exkl. moms

exkl. moms

* Pris för dekorkit. Ställning ingår ej.  



Honeycombs är inte 
vattentåliga.

En metallfrans i guld eller silver placerad under en 
anpassad rund honeycomb, och en toppballong av 
latex.

BALLONGFÄRGER **

STJÄLKFRANSFÄRGER **
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FÄRGER FÖR RUND HONEYCOMB **

TRYCKT
BALLONG
• 1 färg
• 2 sidor

ALTERNATIV FÖR TRYCK *

* Mer om tryck (s. 26)
** Alla färger (s. 28-32)

KR

KR

389
314
exkl. moms

exkl. moms

* Pris för dekorkit. Ställning ingår ej.  



STJÄLKFRANSFÄRGER **

Glitz kommer med fem designdelar: 1) en jätteballong i latex, 2) en färgad 
ballongkopp, 3) en metallisk ORB, 4) en handgjord stjälkfrans i papper och 5) en 
skräddarsydd honeycombdiamant. 

BALLONGFÄRGER ** ORB-FÄRGER **
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Honeycombs är inte 
vattentåliga.

FÄRGER FÖR DIAMANTFORMAD
HONEYCOMB **

FÄRGER FÖR KOPPHÖLJE **

TRYCKT
BALLONG
• 1 färg
• 2 sidor

ALTERNATIV FÖR TRYCK *

* Mer om tryck (s. 26)
** Alla färger (s. 28-32)

KR

KR

440
365
exkl. moms

exkl. moms

* Pris för dekorkit. Ställning ingår ej.  



Glitz Metal ersätter pappersfransen på Glitz med en guld- 
eller silverfrans som matchar den metalliska ORB:en.

BALLONGFÄRGER ** ORB-FÄRGER **

FÄRGER FÖR KOPPHÖLJE ** STJÄLKFRANSFÄRGER **
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Honeycombs är inte 
vattentåliga.

FÄRGER FÖR DIAMANTFORMAD
HONEYCOMB **

TRYCKT
BALLONG
• 1 färg
• 2 sidor

ALTERNATIV FÖR TRYCK *

* Mer om tryck (s. 26)
** Alla färger (s. 28-32)

KR

KR

465
390
exkl. moms

exkl. moms

* Pris för dekorkit. Ställning ingår ej.  



Den här designen kommer med 8 
dekoratörsballonger och en handgjord 
pappersfrans som finns i 9 varianter.

BALLONGFÄRGER **

STJÄLKFRANSFÄRGER **

Pappers-stjälkfransar är 
inte vattentåliga.
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ALTERNATIV FÖR TRYCK *

TRYCKT
BALLONG
• 1 färg
• 2 sidor

TRYCKT
BALLONG 
+
MEDALJONG

* Mer om tryck (s. 26)
** Alla färger (s. 28-32)

TRYCKT
MEDALJONG
• fullfärg
• 1 sida

KR KR KR

KR

345 465 540
270
exkl. moms

exkl. moms exkl. moms exkl. moms

* Pris för dekorkit. 
  Ställning ingår ej.  



En metallfrans i guld eller silver toppas 
med 8 dekoratörsballonger placerade 
under en jätteballong av latex.

BALLONGFÄRGER **

STJÄLKFRANSFÄRGER **

Alla delar i denna desgin 
är vattentåliga.
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ALTERNATIV FÖR TRYCK *

TRYCKT
BALLONG
• 1 färg
• 2 sidor

TRYCKT
BALLONG 
+
MEDALJONG

* Mer om tryck (s. 26)
** Alla färger (s. 28-32)

TRYCKT
MEDALJONG
• fullfärg
• 1 sida

exkl. moms exkl. moms exkl. moms
KR KR KR

KR

390 510 585
315
exkl. moms

* Pris för dekorkit. 
  Ställning ingår ej.  



Kommer med 8 dekoratörsballonger, ett färgat 
stjälkfodral och två anpassade runda honeycombs.

BALLONGFÄRGER **

Honeycombs är inte 
vattentåliga.
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FÄRGER FÖR RUND HONEYCOMB **

FODRALFÄRGER **

TRYCKT
BALLONG
• 1 färg
• 2 sidor

ALTERNATIV FÖR TRYCK *

* Mer om tryck (s. 26)
** Alla färger (s. 28-32)

KR

KR

344
269
exkl. moms

exkl. moms

* Pris för dekorkit. Ställning ingår ej.  



MELERADE BALLONGFÄRGER **

Denna design kombinerar en multifärgad dekoratörsballong med en metallisk ORB, 
ett själkfodral, en anpassad honeycombdiamant och självklart en jätteballong i 100% 
latex på toppen.

BALLONGFÄRGER **

ORB-FÄRGER **FODRALFÄRGER **
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Honeycombs är inte 
vattentåliga.

FÄRGER FÖR DIAMANTFORMAD
HONEYCOMB **

TRYCKT
BALLONG
• 1 färg
• 2 sidor

ALTERNATIV FÖR TRYCK *

* Mer om tryck (s. 26)
** Alla färger (s. 28-32)

KR

KR

331
256
exkl. moms

exkl. moms

* Pris för dekorkit. Ställning ingår ej.  
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PROFILERING OCH

TRYCK
JÄTTEBALLONGER

Minsta orderantal: 25 st per ballongfärg

Hanteringstid: 2-3 veckor.

Krav för tryckfiler: Endast enfärgstryck. Filer måste vara 
vektoriserade och endast innehålla en färg (inga gradienter).

MEDALJONGER

Minsta orderantal: 1

Material: Trycks i CMYK på fotopapper och fixeras på en 5 mm 
kapaskiva. Fästs på stjälken med hjälp av en snap-on enhet.

Tillgängliga former: Rund, hexagon, diamant, fyrkant, rektangel

Hanteringstid: Medaljonger kräver ingen extra hanteringstid

Krav för tryckfiler: Måste skickas in som tryckfärdiga PDF-filer.

HOW TO CREATE PRINT-READY ARTWORK

https://www.dropbox.com/s/f1kftkz9avk8i0b/Print-ready%20PDFs%20new.pdf?dl=0
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Med alla Pompallonger medföljer instruktioner 
som är enkla att följa så att uppsättningen går 
smidigt.

Lådan som Pompallongerna kommer i är 
designad för att även fungera som förvaring 
mellan användningarna.

TYDLIGA INSTRUKTIONER 
OCH ENKEL FÖRVARING

Var noga med att alltid följa 
instruktionerna steg för steg. 
Det kan kräva lite tålamod men 
kommer att spara dig tid och 
säkerställa ett lyckat resultat.
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JÄTTEBALLONGER  (80 cm) OCH DEKORATÖRSBALLONGER (28 cm)

FÄRGER

vit grå svart choklad brun aprikos gräddvit citron senapsgul

orange röd burgundy ljusrosa rosa fuchsia lavendel lila mörkblå

blå ljusblå turkos mintgrön limegrön grön mörkgrön silver guld

BALLONGER



32

vit gul orange röd rosa fuchsia lavendel mintgrönblå grön guld silver

FÄRGER

STJÄLKFODRAL
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vit grå gulsvart orange röd rosa

fuchsia lavendel lila mörkblå ljusblå mintgrön grön mörkgrön

aprikos

FÄRGER

RUNDA HONEYCOMBS
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silverguld

FÄRGER FÄRGER

vit svart röd

rosa lila mörkblå

ljusblå grön mörkgrön

DIAMANT-HONEYCOMBS ORBZ
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FÄRGER

orange röd fuchsia lila blå turkos mintgrön grön svart metallisk
guld

metallisk
silver

STJÄLKFRANSAR



Tel:
0738-407543

Email:
info@pompallong.se

mailto:info@pompallong.se

