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Specialbrickor 
Höj spelglädjen med olika vinstmöjligheter på varje spelfält. 

Nummer bricka Trippel & Trefärgad 
Olika vinstmöjligheter på olika brickor? Då passar Trippel 

eller Trefärgs-brickan perfekt. På båda brickorna finns alla 

tal mellan 1-75 med. Vi har vår färdiga Trippel-bricka med 

pris 5, 10 och 15 i gult bottentryck på varje spelfält. Vi har 

även en Trefärgad bricka med ett spelfält rött, ett gult och 

ett grönt. Där kan man ha olika vinster för de olika 

spelfälten. Ni bestämmer själv! Varje bricka levereras med 

text och numrering. 

Free Play bricka Trippel & Trefärgad 
Olika vinstmöjligheter på olika brickor och lite snabbare 

spel? Då passar Free play brickan, Trippel eller Trefärgs 

perfekt. På båda brickorna finns alla tal mellan 1-75 med 

utom det i mittrutan som har text ”FREE PLAY”. Vi har 

vår färdiga Trippel-bricka med pris 5, 10 och 15 i gult 

bottentryck på varje spelfält. Vi har även en Trefärgad 

bricka med ett spelfält rött, ett gult och ett grönt. Där kan 

man ha olika vinster för de olika spelfälten. Ni bestämmer 

själv! Varje bricka levereras med text och numrering. 
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Versioner:  Finns som Nummer- och Free Play bricka 
Satsstorlek:  1 sats = 1000 löpnummer (1 000 blad) 
Upplägg: 50 olika 1-3, 3-6, 6-9 osv. till 147-150 
Antal olika brickor: 150 000 
Färger: vit, trefärgad 
Möjligheter: Kan printas med streckkod och eget tilltryck 
Leveranstid:  5 arbetsdagar. Vi leverans kortare än 5 
arbetsdagar tillkommer en expressavgift. 
LN-nummer:   
Free Play bricka LN BB 008 
Nummer bricka LN BB 057 
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Svenska föreningar har ropat ”bingo!” Sedan 1961 

Att anordna bingo är ett effektivt sätt för föreningar och sällskap att 

tjäna pengar till sin verksamhet och har varit så i flera decennier. 

Spelet som en halv miljon svenskar regelbundet spelar är ett säkert 

kort för dig som vill tjäna pengar till din förening. Vi har allt du 

behöver för att anordna bingo såsom pennor, bingomarkerare samt 

bingodragare men även en rad olika bingobrickor. 


