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Att få vara med och leda Carlobolaget som 
snart fyller 100 år är en fantastisk känsla. 
Ibland pratar man om tradition som något 
gammalt och jobbigt men så känns det inte 
hos oss. Vår tradition och personal är några 
av våra främsta styrkor, man blir inte 100 år 
om man inte gör något bra.
 
Tittar vi framåt så känns det otroligt bra, vi 
har ett fantastiskt sortiment och inte minst 
en engagerad personal som du kommer 
att möta i telefon, mail eller vid personliga 
besök.
 
För att bli bäst på väskor måste man vara 
nyfiken och det blir vi i dialogen tillsam-
mans med dig. Så välkommen på vår resa 
tillsammans. 

Vi ser fram emot att höra från dig.

Tommy hultquist | VD
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Succéväskan Cab London är en perfekt 
present som passar alla. Cab London 

 levereras alltid i en presentförpackning 
vilket gör att det blir enkelt och smidigt 

för dig som företag. 

Julklappen 
alla pratar om



Carlobolaget AB - Väskor sedan 1921 
 
Carlobolaget är företaget som sedan 1921 hjälper människor att hålla 
ihop jobb, resor och vardagsliv med väskor, plånböcker och andra 
praktiska produkter. Vi älskar skinn och god design.  
Vi tycker att varumärken ska bäras med stil och med snygg branding 
av produkter stärker du ditt varumärke.
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Florens Förkläde
Vad är mer rätt idag än ett vackert skinnförkläde, Vi erbjuder nu ett  
högklassigt förkläde i ett vackert ko-skinn och detaljer i metall som ger 
förklädet en känsla av lyx. Förklädet har även ett justerbart spänne i  
nacken och långa knytband i midjan.
Levereras i en snygg presentförpackning.

Förkläde - Skinn
77744

80x57 cm

360 SEK

Svart - 10

Cognac - 26

Skinn Förädling
Kontakta oss
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Sandhamn Förkläde
Med sju möjliga färgval kan du personifiera ditt förkläde genom att väl-
ja det som passar dig bäst. Välj till förädling för ytterligare en personlig 
touch eller helt enkelt bara för att det är snyggt - valet är ditt.
Materialen canvas och konstläder blir snyggt tillsammans och kommer 
hålla stilen i många år framöver.
Självklart levereras den i en snygg presentförpackning.

Förkläde 
77759

78x64 cm

360 SEK

Canvas &  
konstläder

Förädling
Kontakta oss

Grafitgrå - 70

Blå - 41

Olivgrön - 66

Marinblå - 40

Kaffe - 67

Svart - 10

Khaki - 24
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Sandhamn Weekendbag 
Vår populära canvaskollektion Sandhamn. En snygg weekendbag som 
passar både till resan och till vardags. Vår weekendbag kommer i fem olika 
färger som tillsammans med konstlädret ger en rustik men exklusiv känsla 
och en justerbar axelrem som gör den enkel att bära. Väskan har tre stycken 
invändiga fack och två yttre som gör den enkel att  organisera och packa. 

Weekendbag 
77712

55x25x25 cm

360 SEK

Canvas &  
konstläder

Förädling
Kontakta oss

Grafitgrå - 70

Grafitgrå - 70

Blå - 41

Olivgrön - 66

Marinblå - 40

Kaffe - 67

Svart - 10

Khaki - 24
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Sandhamn Ryggsäck
Sandhamn ryggsäck är försedd med vadderade axelremmar för 
att uppnå maximal bärkomfort. Väskan är tillverkad i slitstark 
canvas och  finns i fyra olika färger. Passar lika bra på stan som ute 
i naturen. Väskan är också utrustad med ett datorfack för datorer 
upp till 15”. 

Ryggsäck 15” 
77713

32x46x10 cm

360 SEK

Canvas &  
konstläder

Förädling
Kontakta oss

Grafitgrå - 70

Blå - 41

Olivgrön - 66

Marinblå - 40

Kaffe - 67

Svart - 10
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Sandhamn Necessär
En praktisk och funktionell necessär som gör det enkelt att hålla 
ordning. Necessären är tillverkad i slitstark canvas och finns i fyra 
olika färger. Perfekt att matcha till vår stilsäkra weekendbag eller 
bara ge bort i present precis som den är. 

Necessär 
77715
24x15x12 cm
179 SEK

CANVAS &  
KONSTLÄDER

FÖRÄDLING
KONTAKTA 

OSS

Grafitgrå - 70

Blå - 41

Olivgrön - 66

Kaffe - 67
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Cab Rom - Necessär
Det hör man ju på namnet. Necessären är viktig på resan. Vilken typ  
av necessär man vill ha är en smaksak och skiftar beroende på person 
och situation. Våra necessärer i skinn finns i svart och cognac. 

Cab Rom 
5042-1656

24x13x9 cm

360 SEK

Cognac - 21

Svart - 10

Canvas &  
skinn

Förädling
Kontakta oss
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Cab London

Handtag i
olika nivåer

Kombinationslås

4 st dubbelhjul

Röd - 50

Svart - 10

Silver - 71

Jobb - eller weekendresan blir inte smidi-
gare än såhär! Vår succé, kabinväska Cab 
London, som är i Ryanair-storlek gör resan 
så enkel den bara kan bli. Med vacker design 
och möjlighet att sätta din personliga prägel 
på väskan genom att foliera den i din egna 
design blir den snabbt en favorit. Den är 

utrustad med fyra stycken dubbelhjul som 
gör den lättmanövrerad tillsammans med  
det justerbara teleskophandtaget. Kom-
binationslåset säkerställer att ditt bagage 
kommer fram i säkerhet. Den perfekta 
julklappen till dina anställda.

Cab London har 3 års garanti.
Levereras alltid i presentförpackning. 

Lätt  
resväska

Förädling 
kontakta 

oss

Kabinväska 
ryanair- 
storlek

Kabinväska  
[83287]

55x40x20 cm

37 liter | 2,80 kg

360 SEK
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Cab Bergen - Bag [77717] 
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Cab Bergen - Bag [77717] 

Cab Bergen 
Cab Bergen är en kollektion funktionella väskor från Carlobolaget som 
är praktiska, smidiga och som rymmer dina viktigaste prylar oavsett 
om du är på väg till jobbet eller till dagsutflykten på stranden. Alla 
produkter är  
tillverkade i det slitstarka och vattenavvisande materialet Polyester PU 
Coated 600D. 

Ryggsäckar

Sportbag

Cab Bergen kollektionen är till-

verkad av det vattenavvisande 

materialet Polyester PU  

Coated 600D

3.

2 Ryggsäck 
77718

47x64x17 cm

360 SEK

1 City Ryggsäck
77716

33x45x15 cm

280 SEK

3 Sportbag
77717

50x34x27 cm 

360 SEK

1. 2.

Förädling
kontakta oss

Polyester PU 
Coated 600D

Vattenavvisande Äventyrsväska
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Cab Tromsö 
Nyhet för 2019/2020 är Ryggsäcken Cab Tromsö. En perfekt ryggsäck 
att använda i vardagen, till utflykterna eller att bara använda som 
accessoar.  
Cab Tromsö är tillverkad i Polyester PU 600D och är en reflekterande 
ryggsäck som i gör att du tydligt syns i mörkret eller under dålig sikt. 
Remmen på väskan är tillverkad i konstläder och utgör en snygg detalj 
på väskan. 

Förädling
kontakta oss

Polyester  
PU 600D

Vattenavvisande Äventyrsväska

Cab Tromsö  är en  

reflekterande rygg-

säck som i gör att du 

tydligt syns i mörkret 

eller under dålig sikt.

Svart - 10

Silver - 71

Ryggsäck 
77773

33x40 cm

360 SEK
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Cab Secure 
Korthållaren - Cab Secure är en av de smidigaste förvarings-
möjligheterna som finns. Den har plats för de allra viktigaste 
korten, som med ett klick blir lättåtkomliga och passar såväl i 
byxfickan som i alla typer av väskmodeller. Cab Secure är fram-
tagen i en tidlös design och färgpalett som gör att den håller 
i många säsonger framöver. Den är tillverkad i ett speciellt 
aluminiumfodral som håller fast och skyddar dina kreditkorts 
RFID-chip mot skimming av utomstående.

Svart - 10

Brun - 20

Cognac - 26
1. Cab Secure 8-kort 2. Cab Secure 7-kort

3. Cab Secure 5-kort 4. Cab Secure 6-kort
Finns enbart i silver

Förädling
kontakta oss

Skinn 3 års garanti Säkerhetsskydd 
-RFID

Sustainable 
production 

3 5 kort 
64687

9x6x1,2 cm

198 SEK

2 7 kort 
63

7,5x10x3cm

480 SEK

4 6 kort
61

9,6x6x1,4 cm

298 SEK

1 8 kort
62

10x7x2 cm 

360 SEK



I de djupaste småländska skogarna finner du en bygd av lite särskild karaktär. 
Det är en bygd där idéerna flödar och ingenting är omöjligt. Redan 1921 såg 
Carl Ottosson dessa möjligheter och började producera väskor. 

Vi på Carlobolaget är stolta att få tillhöra denna mytomspunna region och 
att få föra traditionen vidare som Carlobolaget har samlat på sig under sina 

första 98 år. 

En tradition  
att föra vidare
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