
Guideline 
Kufferter med logo

Hvorfor kufferter med dit logo?

Hos Carlobolaget tror vi på, at et firmanavn skal bæres 
med stil. Med en kuffert i godt design med eget logo 
forstærkes indtrykket af dit brand. Du får en mere per-
sonlig kuffert, som med dit logo bliver meget genkende-
lig. Det gør den f.eks. også meget nemmere at spotte på 
bagagebåndet.

Du kan få trykt dit logo på to modeller af vores kufferter.

Cab Köpenhamn Denne model findes i 18 farver at det er svært at 

finde favoritfarven. Kufferten fås i 3 forskellige modeller, blandt 

andet som kabinekuffert godkendt til SAS og flere flyselskaber.

Cab London Modellen fås i sort, rød og sølv. Kufferten fås som kabi-

nekuffert, som er godkendt til Ryanair og flere flyselskaber. 

Vi kan også være behjælpelig med at producere tilbehør med dit logo 

til kufferten såsom; overtrækspose, bagagetag, opbevaringsposer, 

kuffertrem med mere. 

Med vores kufferter med logo, får du en god eksponering af dit logo. 

Du har sikkert firmalogo på din bil, så hvorfor ikke også på din kuffert 

eller rejsetilbehør? 

Der intet mindste antal eller opstartsomkostninger ved logo tryk på 

vores kufferter. 

Du kan også få din helt egen unikke kuffert i form af den pantonefar-

ve du ønsker, eget inder for evt. med eget logo eller unik gaveindpak-

ning. Dette gør sig gældende ved min. 500 stk.

INFORMATION: Korrektur är inget färgprov, färganvisning görs med Pms nr eller i CMYK. Produktion påbörjas efter godkännande av korrektur. Vi påtager oss inget ansvar för fel som inte är rättat i korrekturet.
Färgen på bilden motsvarar inte exakt den färdiga produkten utan visar endast placering av logotype. Vi förbehåller oss rätten att fakturera eventuellt originalarbete för detta korrektur om det inte genererat order inom 3 månader.

Tänk på att svara så snabbt som möjligt så att vi kan hålla lovad leveranstid.

Produkt: 
Gjord av:
 

Motiv:
Storlek:
Färger:

Dekal
Freemax

X-FORCE
ca 450mm
CMYK

CAB London  

INFORMATION: Korrektur är inget färgprov, färganvisning görs med Pms nr eller i CMYK. Produktion påbörjas efter godkännande av korrektur. Vi påtager oss inget ansvar för fel som inte är rättat i korrekturet.
Färgen på bilden motsvarar inte exakt den färdiga produkten utan visar endast placering av logotype. Vi förbehåller oss rätten att fakturera eventuellt originalarbete för detta korrektur om det inte genererat order inom 3 månader.

Tänk på att svara så snabbt som möjligt så att vi kan hålla lovad leveranstid.

Produkt: 
Gjord av:
 

Motiv:
Storlek:  
Färger:

Dekal
-

CMYK

CAB Köpenhamn  

INFORMATION: Korrektur är inget färgprov, färganvisning görs med Pms nr eller i CMYK. Produktion påbörjas efter godkännande av korrektur. Vi påtager oss inget ansvar för fel som inte är rättat i korrekturet.
Färgen på bilden motsvarar inte exakt den färdiga produkten utan visar endast placering av logotype. Vi förbehåller oss rätten att fakturera eventuellt originalarbete för detta korrektur om det inte genererat order inom 3 månader.

Tänk på att svara så snabbt som möjligt så att vi kan hålla lovad leveranstid.

Produkt: 
Gjord av:
 

Motiv:
Storlek:
Färger:

Dekal
Freemax

Seilskute
176 x 240 mm
svart

CAB Köpenhamn  

INFORMATION: Korrektur är inget färgprov, färganvisning görs med Pms nr eller i CMYK. Produktion påbörjas efter godkännande av korrektur. Vi påtager oss inget ansvar för fel som inte är rättat i korrekturet.
Färgen på bilden motsvarar inte exakt den färdiga produkten utan visar endast placering av logotype. Vi förbehåller oss rätten att fakturera eventuellt originalarbete för detta korrektur om det inte genererat order inom 3 månader.

Tänk på att svara så snabbt som möjligt så att vi kan hålla lovad leveranstid.

Produkt: 
Gjord av:
 

Motiv:
Storlek:
Färger:

Dekal
Freemax

bestLab
85 x 54mm
CMYK

CAB London  



Sådan gør vi!Trykmetoder

Trykflader

Krav til bilag

Korrektur

Leveringstid

Motiv

Hvordan opnår vi et  
perfekt slutprodukt?

1.

2.

4.

5.

6.

3.

7.

Folietryk
En folie som monteres på ydersiden af produktet, 

som for eksempelvis at tilføje en anden farve eller 

påsætning af logo.

Fullwrapping
En folie som monteres på ydersiden af hele produk-

tet, som for eksempelvis at tilføje en anden farve 

eller påsætning af logo.

Logo emblem
Denne kan udskiftes til epoxyplast coatet emblem 

med dit logo. Min. 50 stk.

For at få et perfekt resultat kræves det, at bilaget er korrekt. Logo, 

symbol eller tekst skal fremsendes som en vektoriseret EPS-fil. Billedet 

skal være i min. en 300 dpi opløsning og i formatet JPG, TIFF eller 

PNG. Tøv ikke med at spørge, hvis du er usikker.

Du som kunde får en korrektur til godkendelse  

inden vi starter produktionen.

Generel leveringstid er to uger eller efter aftale.

Spørg gerne på leveringstid.

Der findes flere muligheder når det kommer til valg af 

motiv. Man kan trykke enkelt farvet tryk, f.eks. et navn eller 

ensfarvet logo. Har man et logo der kræver flere farver 

eller hellere vil have et foto trykt på, er dette også muligt.

For at sikre at resultatet bliver perfekt, følg da neden-

stående checkliste.

1. Hvilken kuffert, størrelse og farve?

3. Placering - Forside, bagside eller top?

5. Skrifttype på teksten?

7. Godkendt korrektur til start af produktion.

2. Motiv - Logo, navn, logo emblem eller foto?

4. Størrelse på motivet?

6. Korrekt format på filerne – vektoriseret tekst, symbol og logo? 

Eller foto i højopløsning.

Illustrationen ovenfor viser et eksempel på  
trykfladen på en Cab Köpenhamn.

JPEG lavopløsning

Flerfarvet FotoEnsfarvet

EPS højopløsning

Logo emblem  

med eget logo.

Max størrelse på tryk 

overflade forfra.

Trykfladen er den flade, hvorpå det er muligt at 

trykke på kufferten. Det er dog også muligt at få 

logo tryk på kuffertens top.

Illustrationerne nedenfor viser de generelle mål. 

Begrænsningerne kan være forskellige afhængig af 

produktet eller motiv.

Produkt Produktmål Trykflade forfra Trykflade top

Cab Köpenhamn S 55x40x23/26 cm 30 x 40 cm 20 x 5 cm

Cab Köpenhamn M 67x45x29/32 cm 33 x 47 cm 26 x 7 cm

Cab Köpenhamn L 77x52x31/34 cm 40 x 60 cm 32 x 8 cm

Cab London 55x40x20 cm 26 x 40 cm 22 x 5 cm

INFORMATION: Korrektur är inget färgprov, färganvisning görs med Pms nr eller i CMYK. Produktion påbörjas efter godkännande av korrektur. Vi påtager oss inget ansvar för fel som inte är rättat i korrekturet.
Färgen på bilden motsvarar inte exakt den färdiga produkten utan visar endast placering av logotype. Vi förbehåller oss rätten att fakturera eventuellt originalarbete för detta korrektur om det inte genererat order inom 3 månader.

Tänk på att svara så snabbt som möjligt så att vi kan hålla lovad leveranstid.

Produkt: 
Gjord av:
 

Motiv:
Storlek:
Färger:

Dekal
Freemax

delour
69 x 250mm
vit

CAB London  


