
Guideline 
Profilerte kofferter

Hvorfor profilerte kofferter

Vi på Carlobolaget tror på god design. Vi syns at et vare-
merke skal bæres med stil, og med en profilert koffert så 
forsterkes inntrykket. Du får en mer personlig koffert og 
den blir lettere og kjenne igjen, f.eks. når du skal hente 
den på bagasjebåndet på flyplassen. 

Du har mulighet å profilere 2 modeller av koffert.

Cab Köpenhamn har så mange fargemuligheter at det aldri blir vans-

kelig å finne sin favoritt-farge. Finnes i 3 forskjellige størrelser og bla 

som kabinkoffert som er godkjent for SAS mfl.

Cab London finnes i sort, rød og sølv. Finnes som kabinkoffert som er 

godkjent for Ryanair.

Du kan enkelt supplere/ legge til tilbehør slik som: overtrekk, bagasje 

tag, pakkeposer, bagasje bånd osv.

Med våre kofferter får du en stor eksponeringsflate dvs med stor 

reklame flate.

Det er ikke noe minsteantall eller oppstartskost. ved produksjon.

Du kan selv velge egen PMS-farge, fôr og unik eske ved antall fra 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  



 Å tenke på!Trykketeknikker

Trykkflate

Krav til underlag

Korrektur

Leveringstid

Motiv

Hvordan oppnår man et 
perfekt sluttresultat?

1.

2.

4.

5.

6.

3.

7.

Foliering
En folie som monteres utenpå produktet for å f.eks. 

forandre farge, eller sette på et varemerke eller 

logo.

Helwrapping
En folie som monteres utenpå produktet for å f.eks. 

forandre farge, eller sette på et varemerke eller 

logo.

Dome-Epoxy merker
Et dome merke er et merke med plasttrekk av epoxy 

som gjør merket opphøyet/3D.

For å få et perfekt resultat kreves det at underlaget er riktig

Logo, tekst, symbol være i et vektorisert EPS-format.

Foto bør være i oppløsning 300 dpi og i JPG, TIFF eller PNG-format

Ikke nøl med å spørre leverandøren hvis du er usikker.

Du som kunde får et korrektur for godkjenning før vi  

starter produksjon.

Vanlig leveringstid er 2 uker eller etter avtale.

Det finnes forskjellige muligheter ved valg av motiver.

Man kan trykke ensfarget trykk, f.eks. et navn eller logo. 

Har man en profil som forlanger flere farger eller foto så 

er det også mulig.

For å få best mulig resultat, følg sjekklisten her under.

1. Hvilken veske, størrelse og farge?

3. Plassering – forside, bakside, overside?

5. Font på skriften?

7. Godkjent korrektur før produksjon.

2. Motiv – logo, navn eller foto?

4. Størrelse på motivet?

6. Riktig format på filene- vektorisert tekst, symbol  

og logo, eller høyoppløst foto/bilde.

Skissen oven viser et eks. på en trykkflate  
på produktet Cab Köpenhamn.

Lavoppløselig  jpg-fil

Flerfarge BildeEnfarge

Høyoppløselig eps-fil

Dome-merke med f.eks. 

logotype.

Maks størrelse på 

trykk på front.

Trykkflate er den flate på f.eks. en koffert som er 

mulig å trykke på. Her under viser skissene hvordan 

det kan gjøres. Begrensningene er forskjellige i 

forhold til produkt og motiv.

Det er mulig å trykke på oversiden.

Produkt Mål produkt
Trykkflate på 

front
Trykkflate 
overside

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  


