Varför profilerade resväskor
Vi på Carlobolaget tror på god design. Vi tycker att ett
varumärke ska bäras med stil och med en profilerad
resväska lyfter och stärker du intrycket. Du får en mer
personlig väska och den blir också enklare att känna igen,
exempelvis när du ska hämta upp din väska vid bagagebandet.
Du har möjlighet att profilera två modeller av resväskor.

Guideline

Cab Köpenhamn har så många färgmöjligheter att det aldrig blir
svårt att hitta sin favoritfärg. Finns i tre olika storlekar bland annat
som kabinväska som är godkänd för SAS med flera.

CAB London

Motiv: X-FORCE
Storlek: ca 450mm
Färger: CMYK

Produkt: Dekal
Gjord av: Freemax

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.

Cab London finns i svart, röd eller silver. Finns som kabinväska som
är godkänd för Ryanair.
Du kan enkelt addera till tillbehör såsom; överdrag, bagagetag,
packpåsar, bagageband med mera.
Med våra resväskor får du en stor exponeringsyta det vill säga en bra
reklamyta.
Det finns inga minsta antal eller startkostnad i produktion.
Du kan utforma din egen resväska i form av egen pantonefärg,
eget innefoder, unik kartong. Detta gäller vid antal av 500 stycken.

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

CAB Köpenhamn

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

Motiv:
Storlek:
Färger: CMYK

Produkt: Dekal
Gjord av: -

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.

CAB London

Motiv: bestLab
Storlek: 85 x 54mm
Färger: CMYK

Tänk på att svara så snabbt som möjligt så att vi kan hålla lovad leveranstid.
Produkt: Dekal
Gjord av: Freemax

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.

CAB Köpenhamn

Motiv: Seilskute
Storlek: 176 x 240 mm
Färger: svart

Tänk på att svara så snabbt som möjligt så att vi kan hålla lovad leveranstid.
Produkt: Dekal
Gjord av: Freemax

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.

Profilerade resväskor

1.

Att tänka på!

Trycktekniker
Foliering
En folie som monteras utanpå produkten för att till
exempel ändra färg eller applicera ett varumärke.
Helwrapping
En folie som monteras utanpå produkten för att till
exempel ändra färg eller applicera ett varumärke.

3.

Domad dekal
En domad dekal / doming / epoxydekal är en dekal
med plastöverdrag av epoxy som gör dekalen
upphöjd / 3D.

2.

Motiv
Det finns olika möjligheter när det kommer till val av motiv.
Man kan trycka enfärg, exempelvis ett namn eller enfärgad
logotype. Har man en profil som kräver flera färger eller
ett foto är det också möjligt.

5.

Korrektur
Du som kund får ett korrektur för godkännande innan vi
startar tillverkning.

Tryckyta
Tryckyta är den ytan på exempelvis en resväska som
är möjlig att trycka på. Nedan illustrationer visar
de generella måtten. Begränsningarna ser olika ut
beroende på produkt och motiv.
Möjlighet finns att trycka på ovansidan.
CAB London

Motiv: delour
Storlek: 69 x 250mm
Färger: vit

Tänk på att svara så snabbt som möjligt så att vi kan hålla lovad leveranstid.
Produkt: Dekal
Gjord av: Freemax

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.

6.
Enfärg

Max storlek på
tryckyta fram.

Mått produkt

Cab Köpenhamn S

Foto

Domad dekal med
exempelvis logotype.

7.

Generell leveranstid är två veckor eller enligt överenskommelse.

Hur uppnår vi en perfekt slutprodukt?
För att resultatet ska bli så bra som möjligt, följ nedan checklista.
1. Vilken väska, storlek och färg?

4.

Illustrationen ovan visar upp ett exempel på
en tryckyta på produkten Cab Köpenhamn.

Produkt

Flerfärg

Leveranstid

2. Motiv - logga, namn eller foto?

Krav på underlag
För att få ett perfekt resultat krävs det att underlaget är korrekt.
Logga, symbol, text måste vara sparad som vektoriserad EPS.
Foto bör vara i upplösning 300 dpi och formatet JPG, TIFF eller PNG.
Tveka inte att fråga leverantör om du är osäker.

3. Placering - framsida, baksida, ovansida?
4. Storlek på motivet?
5. Typsnitt på texten?

Tryckyta framifrån

Tryckyta ovan

55x40x23/26 cm

30 x 40 cm

20 x 5 cm

6. Rätt format på filerna - vektoriserad text, symbol och logo?
Eller högupplöst foto.

Cab Köpenhamn M 67x45x29/32 cm

33 x 47 cm

26 x 7 cm

7. Godkänt korrektur för tillverkning

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
Högupplöst eps

Lågupplöst jpg

