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It’s Magic!

Magic & Prints är ett nytt varumärke som  
producerar grafiska prints i olika kollektioner. 

Vi tillverkar produkter som posters, kort och  
andra tryckta inredningsdetaljer. 

Vi väljer de klimatsmartaste alternativen  
vid produktion och val av material. 

Made in Sweden. 

Tipsa oss gärna! 
Du kan vara med och påverka vårt utbud.   

Your wish can come true.

Välkommen in i vår värld!  
See you!

Gå på upptäcksfärd i vårt sortiment.  
Design Goods + Stationary. 

Hitta rätt! 
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“Alfons är en vanlig kille som bor med sin pappa i en förort – 
var som helst i världen. Han tycker om att spela fotboll,  

bygga koja och leka med sina vänner. 
Han är glad och busig men kan också bli ilsken, svartsjuk  

och spökrädd – precis som alla andra.” 
GUNILLA BERGSTRÖM

 Alfonso, Willi Wiberg och Mikko Mallikas ...  
Gunilla Bergströms böcker om Alfons har  

översatts till 35 olika språk.
Vi är stolta över att få arbeta med finaste Alfons.

Läs mer om Alfons på alfons.se

På Alfons Åbergs Kulturhus i Göteborg
och Funnys Äventyr i Malmö  

finns massor av roliga Alfonsaktiviteter. 
Våra produkter finns att köpa i deras butiker.

alfonskulturhus.se      funnysaventyr.se

Vi bara älskar Alfons.
Han har inspirerat oss  

till en Alfons-kollektion.

© BOK-MAKAREN AB
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1. Alfons Abc poster, 30x40, 179:-.  
2. Alfons Bus, poster, A3, 179:-.  
Alfons Åberg Tygkasse, 110:-. 
3. Alfons & Pappa, poster, A3, i set om två, 299:-. 
4. Alfons Går, poster, 50x70, 299:-. Alfons Alfabet, 
poster, 50x70, finns på svenska och danska, 299:-.
5. Alfons, Milla och Viktor, i set om tre, 299:-
6. Alfons ”Jag ska bara …”, poster, A3, finns på 
svenska och danska, 179:-.
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Alfons Går, poster 
finns i storlekarna: 
A4, A3, 50x70, 70x100
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@142kvadrat

1

2



98

1. Alfons Miniposter/grattiskort/vykort, set om fem, A5, 125:-. På baksidan av korten finns tre versioner att 
välja mellan; ”Grattis” på svenska, danska eller ingen text alls. 2. Alfons Siffror, poster, A3, finns med gul 
eller vit bakgrund, 179:-. 3. Alfons Alfabet, poster, 50x70, finns med vit eller gul bakgrund 299:-. 4. Alfons. 

Paketkort i set om fem, visitkortsstorlek, 50:-. 5. Alfons Åberg Vykort, i set om fem, A6, 100:-. 
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1. Alfons Paketkort, i set om fem, visitkortsstorlek, 50:-. 2. Alfons Alfabet, poster,  
50x70, finns i svensk och dansk version, 299:-. 3. Alfons Går, poster, 50x70, 279:-.  

Alfons Går, poster finns i storlekarna: A4, A3, 50x70 och 70x100.
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@nellieandnikki

Vi på Magic & Prints värnar om utsatta barn  
och skänker därför 1 krona för varje såld 

Alfonsprodukt till Friends arbete.
Du är med och bidrar! We give together!

1



  

138

1. Alfons & Mållgan kudde, 350 mm i diameter, ett ansikte på var sida, 544:-. 2. Alfons Glad &  
Ledsen kudde, 350 mm i diameter. Ett ansike på var sida, 544:-. 
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@headofalittleunicorn

Produktionen sker av TeddySit i en socialekonomisk syateljé i Danmark.

Lek och lär tillsammans med barnen. 
Med hjälp av kuddarna och finaste Alfons.



    

Alfons Går

AL1-1 70x100 399:-

AL1-2 50x70 299:-

AL1-3 A3 179:-

AL1-4 A4 129:-

Alfons, Milla, Viktor, 3-pack 

AL3-3 A3 299:-

Alfons Alfabet A-Ö, vit 

AL4-2 50x70 299:-

Alfons Busig

AL2-3 A3 179:-

Alfons Siffror, vit

AL5-3 A3 179:-

Alfons ”Jag ska bara ...”

AL6-3 A3 179:-

Alfons Alfabet A-Ö, gul 

AL8-2 50x70 299:-

Alfons Siffror, gul

AL9-3 A3 179:-
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Alfons & pappa, 2-pack

AL7-3 A3 299:-
 

POSTER

Produkt & Prislista

© BOK-MAKAREN AB

Lagervara packas och levereras varje onsdag från vårt lager.
Frakt sker via DHL. Fraktavgift: 55 kr tillkommer.

Fraktfri leverans vid ett och samma köp för över 400 kr.

Alfons Abc

AL10-34 30x40 179:-
 



DK Miniplakater / Tillykkekort, A5,  
Sæt med 5 stk. Plakater

AL30-5DK A5

DK ”Jeg skal bare lige...”

AL6-3DK A3

DK Alfabet A-Å, hvid

AL4-2DK 50x70

PRODUKTER MED DANSK TEKST - POSTER OG KORT
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Produkt & Prislista

Alfons Åberg, Tygkasse

AL40-1 370x420 110:-

Långa band. 100% bomull. 
Fairtrade.

TYGKASSE

Alfons, Glad & ledsen kudde

AL50-1 Ø350 544:-

Producerad av

Alfons & Mållgan kudde

AL50-2 Ø350 544:-

Producerad av

KUDDAR

Kuddarna är tillverkade av 100% bomull 
Oeko-Tex® Standard 100.
Innerkudde: Kapok, 100% ekologisk och 
allergivänlig 
Digital textiltryk med tryckfärg: Oeko-Tex® 
Standard 100. 
Maskintvätt 30 grader på avigsidan.
Tillverknigen sker i en socialekonomisk 
syateljé i Danmark.

KORT 

Alfons Paketkort, 5-pack

AL30-7 50 x 70 mm 
(lika stort som 
ett visitkort)

50:-

Lagervara packas och levereras varje onsdag från vårt lager.
Frakt sker via DHL. Fraktavgift: 55 kr tillkommer.

Fraktfri leverans vid ett och samma köp för över 400 kr.

Alfons Miniposters/Grattiskort, 
5-pack 

AL30-5 A5 125:-

Alfons Miniposters/Vykort, 
5-pack 

AL30-5X A5 125:-

Alfons Åberg, Vykort, 5-pack

AL30-6 A6 100:-

Du afgiver din ordre med hjemini.dk  - Søg på Alfons. 
Hjemini har de fleste af vores produkter. De angiver prisen i DKK i deres online butik.



“Vem minns inte de rosa elefanterna från serien  
”Fem myror är fler än fyra elefanter.”  

Vi har nu den stora glädjen att få  
samarbeta med Owe Gustafson!

Han har ritat en ny elefant till Magic & Prints. 

Som en elefant trumpetar vi ut detta.  
Med en glad och högtidlig fanfar.” 

INGER & KARIN

Owe Gustafson, född 20 maj 1940,  
är författare, konstnär, illustratör, tecknare och  

allkonstnär. Han har gjort otaliga  
filmer och böcker, artwork till kläder, spel med mera,

och haft en mängd separata utställningar.

Läs mer om Owe Gustafson på owegustafson.se

Mannen, myten och 
den rosa elefanten.

19
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1. Owe Gustafson - Elefant & Apa poster, A3, 199:-.   
2. Elefant & Apa poster 50x70, 299:-. 3. Böcker för 3-6 
år. Hattresan och Tänk om jag hade en snabel, 110:-/st.

1 2
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Hattresan
”Knut trivs jättebra i sin stuga 
i skogen, men ibland känner 

han sig ensam.”

Tänk om jag hade en snabel
”Tänk om jag hade en snabel, 

tänker Kurt. Alla andra har en 
snabel, utom jag!”

2
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Owe Gustafson, Elefant & apa

OG1-2 50x70 299:-

OG1-3 A3 179:-

Produkt & Prislista

© OWE GUSTAFSON

Owe Gustafson, 
Tänk om jag hade en snabel

OG50-1 215x215 110:-

Hippo Bokförlag, utgiven 2017
20 sidor. Ålder: 3-6 år

POSTER BÖCKER

Owe Gustafson, 
Hattresan

OG50-2 215x215 110:-

Hippo Bokförlag, utgiven 2017
20 sidor. Ålder: 3-6 år

Lagervara packas och levereras varje onsdag från vårt lager.
Frakt sker via DHL. Fraktavgift: 55 kr tillkommer.

Fraktfri leverans vid ett och samma köp för över 400 kr.



Vår drivkraft är att tillverka produkter med  
riktigt fin kvalitet till ett rimligt pris. 

Design Goods + Stationary. Products with magic.  
Made in Sweden. 

Vi producerar i Sverige och så  
klimatsmart som överhuvudtaget är möjligt. 

Vi trycker på miljöklassade material.
Det är vi stolta över!

We are proud!

Alla våra produkter tillverkas i liten skala.  
Till och med bara i ett exemplar ibland. 

Unique products.

Vår idé

Vi vill skapa magi  
i vardagen. 
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”Jag har lång erfarenhet som art director  
och projektledare inom reklam,  

från både stora och små sammanhang.  
Sedan några år tillbaka skapar jag även  

produkter med Alfons Åberg-motiv.”

Inger Ivelind,  
Creative Coordinator + Graphic Designer

”Jag har en bakgrund som grafisk formgivare  
och illustratör. Just nu formger jag bl a mönster  
för inredningsbranschen. Viktigt för mig är att  

resultatet känns kul och lekfullt lika mycket 
 som det känns snyggt och stilrent.”

Karin Ulin,  
Illustrator + Graphic Designer

Inger Karin

Inger & Karin 
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Samarbete

29

Influencers! 
Vi samarbetar gärna med influencers som passar  

vårt varumärke. Hör av dig om du vill veta mer.

Återförsäljare! 
Vill ni som butik vara återförsäljare  

av våra produkter?



När du handlar av Magic & Prints 
accepterar du följande villkor:

Allmänt
Du måste vara 18 år för att få hand-
la hos Magic & Prints.

I samband med din registrering 
och beställning godkänner du att 
vi lagrar och använder dina uppgif-
ter i vår verksamhet, detta för att 
vi ska kunna fullfölja vårt avtal med 
dig. Enligt personuppgiftslagen 
GDPR* har du rätt att få se den 
information som vi har registrerat 
om dig. Om informationen är fel-
aktig, ofullständig eller irrelevant 
kan du begära att informationen 
rättas eller tas bort. Kontakta oss i 
så fall via e-post.

Priser
Priser anges i svenska kronor. 
Moms på 25 procent är inkluderad 
i priset. Detaljerad prisinformation 
och förväntad leveranstid får du 
via e-post i samband med beställ-
ning. Om du inte hör något, kon-
takta oss via e-post!

Frakt och leverans
Beställning över 400 kronor är 
fraktfri. I övrigt tillkommer frakt-
kostnad. Normal fraktkostnad är  
55 kronor. Vi fraktar med DHL. 

Om ditt paket är skadat vid leve-
rans, eller om innehållet inte mot-
svarar din order, kontakta Magic & 
Prints via e-post.

Som kund anvarar du för att leve-
ransadress och mobilnummer är 
korrekta. 

Om du inte hämtar ut ditt paket 
debiteras du 155 kronor vilket mot- 
svarar kostnaden för att utläm-
ningsstället och DHL ska skicka till-
baka paketet till oss.

Magic & Prints använder tåligt och 
anpassat emballage.

Leveranstid
Efter registrerad betalning skick-
as våra varor normalt från lagret 
på onsdagar. Leverans till dig sker 
normalt i samma vecka. Ej lager-
varor (till exempel posters med 
namn) levereras normalt inom  
7–8 arbetsdagar.

Du kan också välja expressleve- 
rans på 1–2 arbetsdagar. Kostnad 
110 kronor. Kontakta oss via e-post 
för mer information. 

Vi förbehåller oss rätten att friskri-
va oss från all ersättning till kund 
gällande leveransförseningar som 
beror på DHL. 

Betalning
Betalning i vår webbutik sker via 
Klarna, Visa eller Mastercard. Mer 
information får du i samband med 
betalningen. 

Bytes-/returrätt
Vid skadad vara måste du kunna 
uppvisa bild på skadan för att vi 
ska skicka en ersättningsvara. Om 
du ångrar ditt köp eller vill änd-
ra din beställning, kontakta oss  
omgående via e-post. Förhopp-
ningsvis hinner vi avbryta leve-
ransen eller göra ändringar på ej  
lagervara. 

Bytes-/returrätt gäller i 14 dagar 
från att du hämtat ut varan. Obser-
vera att varan ska vara oss tillhanda 
inom 14 dagar. Var därför ute i god 
tid. Meddela oss via e-post innan 
du skickar varan.

Bytes-/returrätt gäller ej förspecial- 
beställningar. Vid exempelvis namn- 
beställning får du ett korrektur för 
godkännande innan tryck. 

Vid byte/retur betalar du frakten. 

För varor med högt värde rekom-
menderar vi spårbar frakt. När vi 
har mottagit och godkänt returen 
skickar vi antingen en ersättnings-
vara eller betalar tillbaka beloppet 
för varan, exklusive kostnaden för 
frakt. 

Om felet på varan beror på oss står 
vi för fraktkostnaden.

Så här gör du vid byte/retur:
Returnera inte en vara utan att 
först ha varit i kontakt med oss. 
Återanvänd helst förpackningen 
som varan levererades i. Varan ska 
vara i oskadat skick när vi får den.
Vi löser inte ut försändelser retur-
nerade mot postförskott eller ef-
terkrav.

Mer om distansköplagen finns att 
läsa här: www.konsumentverket.se

Vid eventuell tvist följer vi Allmän-
na reklamationsnämndens rekom-
mendationer.

Force Majeure
Händelser utanför vår kontroll och 
som ej har kunnat förutses ska 
hänföras till force majeure. Det 
innebär att Magic & Prints befrias 
från sina förpliktelser att fullgöra 
ingångna avtal. Exempel på så-
dana händelser är pandemi, krig, 
naturkatastrof, stridsåtgärder på 
arbetsmarknaden, myndighetsbe- 
slut, uteblivna leveranser från  
underleverantörer och fördyrande 
omständigheter.

Magic & Prints eftersträvar en 
god kundrelation. Framför dina 
åsikter direkt till oss – det ger oss  
möjlighet att bemöta eventuella  
synpunkter.

KÖPINFORMATION
Vid frågor, kontakta oss på: hello@magicandprints.com

31

* GDPR. EU har antagit en ny reform som kallas för General Data Protection Regulation (GDPR). Den trädde i kraft den 25 maj 2018 och är till för att skydda personuppgifter. 
Som företag har vi rätt att samla in de kontaktuppgifter som behövs för att vi ska kunna:

• sköta kontakten med dig via de kontaktuppgifter som du själv har uppgett • skicka nyhetsbrev eller information från vår webbplats om du har anmält intresse för detta
• fullfölja samarbetet med dig vid inlägg eller tävlingsdeltagande på Instagram och Facebook. Vid publicering av foton anger vi alltid källan • administrera och leverera din 

beställning • ta emot swish-betalning. Då sparas ditt mobilnummer.
Dina personuppgifter har vi fått direkt av dig eller från offentligt tillgängliga källor. Vi säljer inte, eller på annat sätt ger ut, personuppgifter till tredje part.

Du är alltid välkommen att kontakta oss via e-post vid frågor eller om du vill att vi tar bort dina kontaktuppgifter efter leverans.
Läs mer på: reformen: https://gdpr-info.eu/    https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/    https://gdpr.se/

Köpinformation



 

MAGIC & PRINTS INHOUSE PRODUCTION 2021   |    THANK YOU TO ALL INSTAGRAM BLOGGERS FOR LOANS OF PICTURES
PLEASE QUOTE US AND FEEL FREE TO USE OUR PHOTOS,  BUT ALWAYS REFER TO MAGIC & PRINTS.  HO WEVER,  O WE GUSTAFSON’S  AND GUNILLA BERGSTRÖM’S ORIGINAL IMAGES MAY NEVER BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.

MAY BE SUBJECT TO PRINTING ERRORS

:)

Det enklaste sättet att nå oss är via  
hello@magicandprints.com   

Happy to hear from you! 

Vi finns även på Instagram. Där du kan läsa  
om nyheter och inspireras av våra produkter.  

Follow us at @magicandprints

Ställ en fråga, så återkommer 
vi till dig snarast möjligt.  

Order or question!

MAGIC & PRINTS HANDELSBOLAG

hello@magicandprints.com   |   inger@magicandprints.com +46(0)70 773 58 41   |   karin@magicandprints.com   +46(0)73 409 13 36

Org nr: 969791-3904   |   Vatnr: SE969791390401     |   magicandprints.com

BG 5380-4977   |   Swish 1234114484


