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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. 

Carlobolaget AB är ett grossistföretag som 
förser återförsäljare runt om i Norden med 

ett stilsäkert sortiment. Vi hjälper även er som 
företag med specialanpassade produkter, 

private label och profilsortiment.
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Carlobolaget är medlem i Sedex, en global  

plattform för att dela information om hållbar  

produktion i flera leverantörsled. Vi jobbar med 

social accountability-certifering enligt standarden 

SA8000, som baseras på FNs barnkonvention samt 

konventionen för mänskliga rättigheter. 

 

Vi anser att miljön är en av de viktigaste  

aspekterna för oss. Vi ska alla leva och ha det bra 

även i framtiden, därför jobbar vi hela tiden med att 

utveckla vårt sortiment med miljövänliga material.  

Tillsammans med våra frakt- och transportbolag  

arbetar vi gemensamt mot miljövänligare mål.



Vi ser till att ert  
varumärke syns ut  

i minsta detalj

Förpackningsdesignen baseras  
på ditt företags grafiska profil eller 

dina personliga önskemål.

Oavsett val av produkt finns 
det alltid flera lösningar och vi 
ser till att ni får en förpackning 
som passar till just er produkt.

Funderar ni på att logga någon av våra produkter?  Vi på Carlobolaget hjälper er med allt från  
branding till produktförpackningen som du vill att din produkt ska levereras i. För vi vill att ert  
varumärke ska synas ut i minsta detalj och vad är inte bättre än att matcha din loggade väska  

med en snygg produktförpackning?  - Kontakta oss så hjälper vi dig!

Vi vet att det kan vara svårt att  
förställa sig hur just er förpackning 
kommer att se ut. Därför levererar 
vi alltid en skiss för att säkerställa 
att du som kund hos Carlobolaget 

alltid blir nöjd med ditt köp.

Sommar- eller julpresenter  
till anställda? - Vi hjälper er med 

att skapa förpackningar som 
passar alla tillfällen. 



Svart - 10

Silver - 17

ABS/PC

Kombinationslås

4 st dubbelhjul

Justerbart  
handtag

Kabinväska  
83402 

55x40x20 cm

30 L | 2,80 kg

699 SEK

Kabinväska 
Ryanair-storlek

Levereras i 
 presentförpackning

Lätt resväskaFörädling
kontakta oss

3 års garanti 360°  
roterande hjul

Bärhandtag
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Cab Porto | Resväska
En mycket prisvärd resväska ur vårt standardsortiment. Försedd med 
kombinationslås. Dessutom har resväskan fyra dubbelhjul för att vara extra 
följsam i rörelserna. 

Augusti 2021



ABS/PC
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Cab Köpenhamn från Carlobolaget är en hård men lätt resväska tillverkad  
av det slitstarka materialet polykarbonat. Resväskan har fyra stora dubbel-
hjul som gör den lätt att rulla på de flesta underlag. Godkänt kombinations-
lås med TSA-funktion för säker resa till och från USA. Bra inredning med 
fickor, uppdelningar och spännremmar som gör att du lätt kan packa och  
organisera dina saker. Finns både som singelväska och som set bestående 
av 50+60+70 cm väska.

TSA-lås 
3-siffrigt

Bärhandtag

BärhandtagExpanderbar > 25%

4 st dubbelhjul

Justerbart  
handtag

S Kabinväska  
504-83030

55x40x23/26 cm

37/43 L | 3,40 kg

999 SEK

M Resväska 
60-83030

67x45x29/32 cm 

65/71 L | 4,30 kg 

1099 SEK

L Resväska 
70-83030

77x52x31/34 cm 

101/115 L | 4,80 kg 

1199 SEK

Set Set [S] [M] [L]
83030

2 899 SEK

Köp till present-
förpackning

Lätt resväskaFörädling
kontakta oss

360°  
roterande hjul

3 års garanti Finns i 3 storlekar 
samt som set

Cab Köpenhamn | Resväska



Silver - 71Blå - 40

Rosé Champagne - 48

Röd - 50

Svart -10 Svart Carbon - 11

Vit - 30



Cab Stockholm - En tidlös klassiker från Carlobolaget. Genom att installera 
en våg i resväskan Cab Stockholm har vi gjort det lättare för dig att hålla 
koll på vikten av ditt bagage. Väskan finns tillgänglig i tre olika storlekar och 
är utrustad med ett justerbart teleskopshandtag, två utvändiga bärhandtag 
och dubbelhjul som gör det lätt att rulla väskan. 

Justerbart 
handtag

Expanderbar  
upp till 25 %

Dubbelhjul

Champange - 22

Svart - 10

Blå - 40

100 %  
PET

Cab Stockholm | Resväska

Carlobolaget | Produktmagasin 2021-202210 /

TSA-lås
3-siffrigt 

kodlås

Inbyggd våg

S Kabinväska  
502-83276 

55x40x20 cm

41 L | 2,90 kg 

999 SEK

M Resväska 
60-83276

66x43x27/32 cm 

77/99 L | 4,0 kg 

1 099 SEK 

L Resväska 
70-83276 

76x46x31/38 cm 

104/124 L | 5,10 kg 

1 199 SEK 

Set Set [S] [M] [L]
83276 

3 299 SEK

Lätt resväska MiljöklassadFörädling
kontakta oss

3 års garanti Finns i 3 storlekar 
samt som set

Kabinväska 
Ryanair-storlek

360°  
roterande hjul







Cab Århus, en resväska med ett modernt designsnitt, tillgänlig i tre olika 
färger och kommer i ett set om tre. Utrustad med ett fast 3-siffrigt kodlås 
med TSA-funktion för att skydda ditt bagage. Utvändigt finns ett justerbart 
teleskophandtag samt ett bärhandtag på väskans ovansida. Alla modeller 
förutom kabinstorlek har även ett bärhandtag på sidan. Väskan är även 
utrustad med fyra hjul som rullar i olika riktningar vilket gör väskan enkel 
att styra och hantera.

Lätt resväskaFörädling
kontakta oss

3 års garanti 100%  
Ny ABS

Kabinväska 
Ryanair-storlek

Cab Århus | Resväska
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Svart - 10

Champagne - 22

Rosé - 48

Justerbart 
handtag

3-siffrigt 
kodlås

Dubbelhjul

S Kabinväska  
54x40x20 cm

42 L | 2,60 kg 

M Resväska 
66x46,5x27 cm 

69 L | 3,60 kg 

L Resväska  
76x52,5x32 cm 

107 L | 4,50 kg 

 

Set Set [S] [M] [L]
83310 

1 999 SEK

Säljs endast  
som set

360°  
roterande hjul





Resväskan Chicago från Verage, ett välkänt varumärke för prisvärd kvalité. 
En stilren resväska som kommer i två olika storlekar. Utrustad med ett 
integrerat 3-siffrigt kodlås med TSA-funktion som är placerat på väskans 
ovansidan. Utvändigt finns ett bärhandtag och väskan  är utrustad med 
fyra stabila dubbelhjul som rullar smidigt i olika riktningar. 

Verage Chicago | Resväska
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2520D 
polyester

Lätt resväskaFörädling
kontakta oss

3 års garanti

S Kabinväska
83315 

55x40x23 cm 

50 L | 3,3 kg 

1 350 SEK

M Resväska
83316 

69x44x28 cm 

85 L | 4,2 kg 

1 499 SEK 

Justerbart  
handtag 

Dubbelhjul

Expanderbar  
upp till 25 %

TSA-lås
3-siffrigt 

kodlås

360°  
roterande hjul



Businessväskor från Verage, ett välkänt varumärke för prisvärd kvalité. När 
du är på resande fot behövs ofta plats för både dator, dokument och ett 
klädombyte. Viktiga funktioner som kombineras i vår business-serie från 
Verage, ett välkänt varumärke för prisvärd kvalitet. Alla väskor har gott om 
fack för prylar som kablar, de större businessväskorna har dessutom lås, 
hjul och teleskopiska handtag.

1 Datorväska 14” 
GM18065-1A II

39x29x8 cm

850 SEK

2 Datorväska 16”
GM18065-1B II

42x31x11 cm

950 SEK

3 Ryggsäck 17”
GM18065-13B

47x33x16 cm 

1150 SEK

4 Trolley 18”
GM18065-10BT 

41x49x27 cm 

4 kg 

1 599 SEK

Förädling
kontakta oss

2120D 
Polyester

3 års garanti

Verage Chicago | Businessväskor
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Billiga material saknar den. Känslan av äkta 
skinn, som slår allt annat. Äkta skinn blir 
bara snyggare med åren. Det får en mer 
personlig patina ju mer det används, och 
kanske är det därför du ofta får en käns-
lomässig relation till plagg och prylar av 
skinn.

1900-talets sömnad
– Skinn är en del av Carlobolagets DNA, 
säger Jonas Rudmo, som var med då våra 
väskor och plånböcker var made in Små-
land.
På den tiden tillverkade vi många bruksväs-
kor till brevbärare, busschaufförer och tåg-
konduktörer. Produkter med en design som 
fokuserade på god funktion och slitstyrka. 
Den tidens kvalitet har vi jobbat hårt för 
att behålla och överföra till våra nuvarande 
leverantörer.

Partners i kvalitet 
För femton år sedan flyttades tillverkning-
en i skinn till Indien, men vi har fortfarande 
en nära kontakt med de som gör våra 
plånböcker, väskor och fodral. Tre företag i 

Calcutta står för nästan hela tillverkningen, 
från skinnberedning till sömnad.
– Vi har varit med och byggt upp deras 
produktion där, säger Jonas som regelbun-
det besöker våra partners.

Certifierad hållbarhet
Nötnappa av kohud är det vanligaste 
materialet i våra produkter. 
– Bra nappa är mjukt, säger Jonas, som är 
stolt över Carlobolagets höga kvalitet på 
skinn. Alla skinnprodukter är allergitestade 
och fria från kemikalier. Detaljer av metall 
är nickelfria.
– Allt är testat, från skinn och sömnad till 
dragkedja och förpackning, förklarar han. 
Carlobolaget jobbar med Social Accounta-
bility-certifieringar (se faktaruta) och våra 
indiska partners har den högsta Sedex-ni-
vån. Detta gäller både tillverkningsproces-
sen och den färdiga produkten.

Inköpare med koll
Det nära och långsiktiga samarbetet med 
våra partners ger god insyn i villkoren för 
de som jobbar med skinnprodukterna. Job-

bet är tryggt och förhållandena bra.
– Jag blir glad över att besöka våra leveran-
törer. De som syr våra väskor och plånböck-
er har månadslön och deras småbarn leker 
på fabrikens eget dagis, berättar Jonas.
På senare år har inköpare från allt fler 
svenska företag upptäckt Carlobolagets 
kompetens för hållbar produktion i äkta 
skinn. Samarbete med oss ger inköparna 
koll på detaljnivå, i en tid när slutkonsu-
mentens krav på produkter av djur ökar.

Urval av fina skinn
Därför sätts ständigt nya mål för vårt kvali-
tetsarbete. För även med moderna tillverk-
ningsprocesser avgörs kvalité och finish på 
skinnprodukten främst av kon själv. 
– Viktigast är selekteringen av kohudar 
hos leverantören. Nu jobbar vi för att våra 
hudar ska bli spårbara från gård till skinn-
beredning, berättar Jonas. 
Vill du veta mer om äkta skinn, vad som 
skiljer i kvalitet och hur det ska skötas?  
 
Läs mer på;
carlobolaget.com/skinnskola

Skinnskolan - Skinn i bolagets DNA  
Äkta skinn är materialet No.1 för Carlobolaget sedan 
starten 1921. Då som nu använt i bruksföremål som 

kombinerar design och funktion.



– Våra presentartiklar till finsmakare. Både kocken och 
gästerna gillar det rustika köket. Grillat, långkok, grytor 
och soppor. Med kall hantverksöl och vältempererat vin 
till. Köket är rätt miljö för våra presentartiklar i exklusivt 
skinn. Äntligen finns det fina väskor för vinflaskorna till 
värdparet. Brännö är en kollektion som ofta uppdateras 
med nyheter, kolla gärna med oss vad som kommit in. 
Med präglad logotyp blir detta din mest slitstarka pro-
filprodukt någonsin.

Kökskollektion - Brännö





Sustainable 
production 

Nyhet för Carlobolagets populära kökskollektion - Brännö ,är vår Snaps- 
väska som rymmer 10 flaskor.  Bryggeriväskan, finns i 2 olika modeller: 
för 4 flaskor och 6 flaskor. Snaps– & Bryggeriväskan gör att du tydligt ser 
flaskornas etiketter. Produkten är tillverkad i äkta skinn. 

Skinn

Brännö | Snaps– & Bryggeriväskor

Carlobolaget | Produktmagasin 2021-202222 /

Förädling
prägling

1.

2. 3.

1 Snapsväska 
10 flaskor 
89-120 

560 SEK

2 Bryggeriväska 
4 flaskor
78-10420 

15x28x13 cm 

475 SEK 

3 Bryggeriväska 
6 flaskor
78-10620  

20x28x13 cm 

550 SEK 

Juni 2021

Juni 2021 Juni 2021







Sustainable 
production 

Vad ger man en finsmakare? Carlobolagets exklusiva kökskollektion - Brännö 
består av produkter som passar lika bra när du vill ge bort en flaska eller två 
av finaste årgångsvinet eller om du vill ge bort något till ölentusiasten. Alltid 
lika rätt, den är snygg till fest och praktisk till picknicken. Vill du att vi präglar 
den åt dig, kontaktar du oss för en dialog om den bästa lösningen. Skinnet 
är unikt och framtestat av oss för att hitta den perfekta balansen i färgerna 
samt kontrollerat enligt de krav som vi ställer på producenten.

Förädling
prägling

Skinn

Brännö | Vin– & Ölväskor
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1.
2. 3.

1 Ölväska 
6 flaskor 
73-120 

28,5x25,5x14 cm 

750 SEK

2 Vinväska  
2 flaskor
70-120 

33x18x10,5 cm 

625 SEK 

3 Vinväska 
1 flaska
71-120 

20x8 cm 

380 SEK 



Sustainable 
production 

Förädling
prägling

Skinn

Vår populära kökskollektion – Brännö, har flera fina skinnprodukter som  
passar perfekt som gåvor. Att duka elegant är minst lika viktigt som att  
servera en riktigt vällagad middag. Servettringarna tillsammans med  
tallriksunderläggen och glasunderläggen gör dukningen komplett.  
Komplettera gärna med en personlig prägel med er logo.

Brännö | Underlägg & Servettringar

Carlobolaget | Produktmagasin 2021-202226 /

1 Servettring  
(2-pack)
75-120 

5x17 cm 

100 SEK

2 Glasunderlägg 
(4-pack)
74-120 

10x10 cm 

258 SEK 

3 Tallriksunderlägg 
(2-pack)
76-120 

44x34 cm  

798 SEK 

1. 2.

3.







Sustainable 
production 

Vem vill inte stå i köket och laga mat? Det har aldrig varit mer trendigt att 
vara kock än nu, oavsett om du är professionell eller glad amatör har vi 
produkten för dig. Vår unika sele belastar inte halsen utan vikten fördelas 
ut på en större yta vilket gör att produkten är skönare att bära. Skinnet är 
unikt och framtestat av oss för att hitta den perfekta balansen i färgerna 
samt kontrollerat enligt de krav som vi ställer på producenten.

Förädling
prägling

Skinn

Cognac - 26

Brun - 20 Svart - 10

Brännö & Florens | Förkläden
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1 Brännö förkläde
77-120 

82x65 cm 

1 299 SEK

2 Florens förkläde
77744 

81x58 cm 

599 SEK 

1. 2.

Florens levereras i 
 presentförpackning





Med tre möjliga färgval kan du personifiera ditt förkläde genom att välja 
det som du gillar bäst. Välj till förädling för ytterligare en personlig touch 
eller 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.

Förädling
kontakta oss

Canvas &  
konstläder

Förkläde
77759 

78x64 cm 

399 SEK

Svart - 10

Grafitgrå - 70

Olivgrön - 66

Sandhamn | Förkläde
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Levereras i 
 presentförpackning



Kollektionen är tillverkad i slitstark canvas och konstläder,  både snygg och 
riktigt prisvärd. Praktiska och funktionella fack som gör det enkelt att hålla 
ordning. Justerbar axelrem följer med till weekendbagen. Perfekt att ge bort 
i present, antingen med förädling eller som den är.

Förädling
kontakta oss

Canvas &  
konstläder

Weekendbag
77712 

55x25x25 cm

35 L 

599 SEK

Svart - 10

Grafitgrå - 70

Olivgrön - 66

Ryggsäck 15”
77814 

47x30x16 cm

23 L

480 SEK

Sandhamn | Weekendbag, Ryggsäck & Necessär

Necessär
77774 

25x13x13 cm 

240 SEK 

Carlobolaget | Produktmagasin 2021-202232 /

Maj 2021

Maj 2021



Förädling
kontakta oss



1 Datorsleeve 13” 
77723

32x25x2 cm

178 SEK

2 Datorsleeve 15”
77722

38x28x2 cm

198 SEK

3 Ipad sleeve
77721

30x24x1 cm 

278 SEK

Förädling
kontakta oss

Polyester

Cab Lund | Dator– & Ipadsleeves

Carlobolaget | Produktmagasin 2021-202234 /

3 års garanti

Cab Lund är en tidlös och stilren kollektion från Carlobolaget. Kollektionen 
består av sleeves i tre olika storlekar som passar till ipad, 13”– och 15” dator. 
Alla produkter är tillverkade i materialet Herringbone Polyester. 

Cab Lund | Datorsleeves

Cab Lund | Ipad sleeve

1.

3.

2.
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Necessären, en väsentlig del i din packning. Våra necessärer, tillverkade i 
skinn, matchar du enkelt tillsammans med våra andra produkter. Vilken typ 
av necessär man vill ha är en smaksak och skiftar beroende på person och 
situation. 

Sustainable 
production 

Cab Milano & Florens | Necessärer

Cognac - 26

Cognac - 21

Svart - 10

Cab Milano | Necessär

Cab Florens | Necessär

Förädling
kontakta oss

Skinn 3 års garanti

1 Cab Milano
72896

25x14x11 cm

760 SEK

2 Cab Florens 
5042-1656

24x13x9 cm 

398 SEK



Sustainable 
production 

Förädling
kontakta oss

Skinn 3 års garanti

Cab Florens | Datorväskor

13”

15”

15”

Cognac - 26

Svart - 10

1 Datorväska 13”
77762 

37x27x6 cm 

1 250 SEK

3 Datorväska 15”
77765

42x27x13/2 cm 

1 330 SEK

2 Datorväska 15”
77763 

40x28x6cm 

1 330 SEK

Kollektionen Florens – en serie skinnprodukter med tidlös 
design och smarta förvaringslösningar. Kollektionen består 
av datorväskor i tre olika modeller, weekendbag samt en 
matchande necessär. 

Carlobolaget | Produktmagasin 2021-202236 /

Datorväska

Datorväska



Våra produkter i kollektionen 
 Florens tillverkas på enligt våra vill-

kor för sustainable production. 
 

Läs mer om vårt  
hållbarhetsarbete på s.7



Cab Florens  
Weekendbag

Cognac - 26 Svart - 10

Kollektionen Florens – en serie skinnprodukter med tidlös 
design och smarta förvaringslösningar. Kollektionen består 
av datorväskor i tre olika modeller, weekendbag samt en 
matchande necessär. 

Artikelnummer: 77729  

Mått: 55x32x30 cm

Volym: 53 L

Färg:  Svart - 10, Cognac - 26 

Pris:  1 799 SEK



Cab Florens  
Necessär

Cognac - 26

Svart - 10

Sustainable 
production 

Förädling
kontakta oss

Skinn 3 års garanti

Artikelnummer: 77767  

Mått: 26x15x15 cm 

Färg:  Svart - 10, Cognac - 26 

Pris:  699 SEK
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Carlobolagets klassiska skinnkollektion - Cab Milano. 

Kollektionen består av datorväskor, weekendbags samt 

axelväskor. Alla väskor är tillverkade av av mjukt, natur-

ligt garvat, högkvalitativt skinn som finns tillgängligt i 

två olika färger; cognac och svart.  

Cab Milano  
Weekendbags

Sustainable 
production 

Förädling
kontakta oss

Skinn 3 års garanti

Cognac - 21

Svart - 10

Cab Milano  
Weekendbag 24 h

Cab Milano  
Weekendbag 48 h

Artikelnummer: 72900 

Mått: 46x30x19 cm

Volym: 26 L 

Färg:  Cognac - 26 

Pris: 2 499 SEK

Artikelnummer: 72907 

Mått: 55x32x25 cm

Volym: 44 L 

Färg:  Svart - 10, Cognac - 26 

Pris: 2 999 SEK



Cab Milano  
Datorväskor

Sustainable 
production 

Förädling
kontakta oss

Skinn 3 års garanti

Cognac - 21

Svart - 10

Carlobolagets klassiska skinnkollektion - Cab Milano. 
Kollektionen består av datorväskor, weekendbags samt 
axelväskor. Alla väskor är tillverkade av av mjukt, natur-
ligt garvat, högkvalitativt skinn som finns tillgängligt i 
två olika färger; cognac och svart.  

1.

2.

1. Cab Milano  
Datorväska 15”

2. Cab Milano  
Datorväska 15”

Artikelnummer: 72928 

Mått: 41x29x12 cm 

1 fack/löstagbart datorfack 

Färg:  Cognac - 26, Svart -10 

Pris: 1 899 SEK

Artikelnummer: 72927 

Mått:40x29x10 cm 

Färg:  Svart - 10, Cognac - 26 

3 fack 

Pris: 1 899 SEK





Carlobolagets klassiska skinnkollektion - Cab Milano. Kollektionen består av 
datorväskor, weekendbags samt axelväskor. Alla väskor är tillverkade av av 
mjukt, naturligt garvat, högkvalitativt skinn som finns tillgängligt i två olika 
färger; cognac och svart.  

Förädling
kontakta oss

Skinn 3 års garanti

Axelväskor

Datorväskor

Sustainable 
production 

Cab Milano | Axelväskor, Datorväska & Datorfodral
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Axelväska 
72917 

22x24,5x5,5 cm

1 199 SEK

1 2 Axelväska
72897 

23x30x9 cm 

998 SEK

3 Datorväska
72898

37x30x10 cm 

1 599 SEK

4 Datorfodral
72899 

32x26,5x5,5 cm 

999 SEK

1.

3.

2.

4.

Svart - 10

Svart - 10

Cognac - 26

Cognac - 26



Förädling
prägling

Skinn

Sportbag

Fodral till padelrack

3 års garanti Sustainable 
production 

Cab Palma, en exklusiv skinnkollektion i klassisk och tidlös design  
bestående av en sportbag med smarta och funktionella förvarings– 
möjligheter. Bland annat ett praktiskt skofack. Cab Palma-serien  
består även av ett snyggt skinnfodral till ditt padelrack. 

1 Sportbag
77745 

55x30x31 cm

50 L

3 200 SEK

2 Fodral till padelrack
77754 

50x30x3 cm 

1 065 SEK 

Cab Palma | Sportbag & Fodral till padelrack
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Integrerat 

skofack





Sustainable 
production 

Förädling
kontakta oss

Skinn

Svart - 10

Brun - 20

Cognac - 21

Vi är mer och mer på resande fot och lämnar sällan våra datorer eller andra 
skärmar hemma. När du reser med Carlobolagets olika Sleeves, är din iPad 
eller dator snyggt och säkert förvarad i en slitstark samt elegant Sleeve, 
tillverkad i skinn från oss på Carlobolaget. Den är tillgänglig i 10”, 13” och 
15” vilket gör att den passar perfekt för din iPad eller dator. Våra Sleeves 
är dessutom vadderade för maximalt skydd. Välj mellan svart eller brun. 
Kontakta oss för förädling. 

15”13” Ipad

Sleeves | För Ipad & Dator
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iPad Sleeve iPad 10” Nr2
77741

27x20x2 cm 

658 SEK

13” Sleeve 13” Nr2
77742

30x22x2 cm  

720 SEK

15” Sleeve 15” Nr2
77743

35x25x2 cm  

978 SEK

Kilformad 

design 

Praktiskt  

blixtlås 

Stilren  

sömnad 

Finns i tre storlekar: 

iPad, 13” och 15”



Korthållaren - Cab Secure är en av de smidigaste förvaringsmöjligheterna 
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 framtagen i en tidlös design och färgpalett som gör att den 
håller i många säsonger framöver. Den är tillverkad i ett speciellt aluminium-
fodral som håller fast och skyddar dina kreditkorts RFID-chip mot skimming 
av utomstående.

Förädling
kontakta oss

Skinn 3 års garanti Säkerhetsskydd 
-RFID

Svart - 10

Brun - 20

Cognac - 26

Sustainable 
production 

Cab Secure | Korthållare

/ 47 Carlobolaget | Produktmagasin 2021-2022

1. Cab Secure 8-kort

2. Cab Secure 7-kort 3. Cab Secure 6-kort

2 7 kort 
63

7,5x10x3cm

480 SEK

3 6 kort
61

9,6x6x1,4 cm

298 SEK

1 8 kort
62

10x7x2 cm 

378 SEK

Snygga detaljer och  

funktionell design 

Med den praktiska ”Pull-out” 

funktionen kommer du snabbt 

åt alla dina kort.





Sandhamn - Fritidstrolley som är en stabil och praktisk trolley i modern 
design. Denna trolleyn håller för alla årstider och äventyr. Utrustad med ett 
smidigt snörlock och utvändiga fack samt ett vadderat datorfack invändigt. 
Utöver en stabil yta att packa i så har fritidstrolleyn möjlighet att kopplas 
bort från vagnen och användas som separat ryggsäck, vilket gör att du kan 
ta med den överallt. 

Ergonomiskt 

draghandtag

Stabil 

hjulkonstruktion

Sidofack

Fack med  

blixtlås

Kardborrband  

gör att du lätt kan  

ta loss väskan  

från vagnen

Snörlock

Sandhamn | Fritidstrolley

Marinblå - 40

Fritidstrolley 
83312

Ryggsäck: 30x25x55 cm 

Stativ: 100x43x40 cm

41 L

899 SEK

Förädling
kontakta oss

Canvas & 
konstläder

3 års garanti
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Fritidstrolley, en praktisk trolley i modern design, tillverkat i det vattenavvi-
sande materialet Polyester PU Coated 600D. Denna trolleyn håller för alla 
årstider och äventyr. Utrustad med ett praktiskt snörlock samt utvändiga 
fack med blixtlås och ett vadderat datorfack invändigt. Utöver en stabil yta 
att packa i har fritidstrolleyn möjligheten att kopplas bort från vagnen och 
användas som separat ryggsäck, vilket gör att du kan ta med den överallt. 

Cab Bergen | Fritidstrolley

Fritidstrolley 
83311

Ryggsäck: 30x25x55 cm 

Stativ: 100x43x40 cm

41 L

899 SEK

Ergonomiskt 

draghandtag

Stabil 

hjulkonstruktion

Sidofack

Fack med  

blixtlås

Fack med  

blixtlås

Snörlock

Förädling
kontakta oss

Polyester PU 
Coated 600D

Vattenavvisande Äventyrsväska

Kardborrband  

gör att du lätt kan  

ta loss väskan  

från vagnen
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Ryggsäck

Sportbag

Cab Bergen | Ryggsäckar & Sportbag
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. 

Cab Bergen kollektionen är till-

verkad av det vattenavvisande 

materialet Polyester PU  

Coated 600D
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3.

2 Ryggsäck 
77718

47x30x17 cm

24 L

550 SEK

1 City Ryggsäck
77716

33x45x15 cm

22 L

350 SEK

3 Sportbag
77717

50x34x27 cm

46 L 

450 SEK

Förädling
kontakta oss

Polyester PU 
Coated 600D

Vattenavvisande Äventyrsväska

1. 2.





Sustainable 
production 

Kollektion Cab Oslo består av Weekendbags och ryggsäck i modern design, 
tillverkad i RPET material. Weekendbagen finns i två olika storlekar och en 
justerbar axelrem medföljer.

Förädling
kontakta oss

Polyester

M Weekendbag Medium  
77806

52x26x22 cm | 30 L

430 SEK

L Weekendbag Large 
77807

62x32x32 cm | 63 L

460 SEK

Ryggsäck
77805

43x28x15 cm | 18 L 

390 SEK

Cab Oslo | Weekendbags & Ryggsäck
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Weekendbags

Ryggsäck



Kollektion Cab Tromsö, består av två olika Ryggsäckar och en Pjäxbag –  
perfekt ryggsäck att använda i vardagen, till utflykterna eller att bara an-
vända 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.  

Förädling
kontakta oss

Polyester  
PU 600D

Vattenavvisande Äventyrsväska

Ryggsäck

Cab Tromsö | Ryggsäckar & Pjäxbag

Augusti 2021

1 2 3
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Ryggsäck 
77773

40x33x10 cm

13 L

460 SEK

Ryggsäck 
77813

50x32x15 cm

24 L

540 SEK

Pjäxbag 
77815

41x41x29 cm

48 L

380 SEK

Cab Tromsö  är en  

reflekterande ryggsäck som i 

gör att du tydligt syns i mörkret 

eller under dålig sikt.
1. 2.

3.

Pjäxbag

Augusti 2021





text.text.text

7. 

6.

5.

1.

2.

3.

4.

8. 
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7. 

5. 10. 

9.  

8. 

11. 

12. 

1. Damplånbok [64808] Cognac | 252 SEK 
2. Nyckelring [77748] Brun | 59 SEK 
3. Cab secure [63] Cognac | 480 SEK 
4. Nyckelring [77747] Brun | 90 SEK 
5. Plånbok [64585] Svart | 290 SEK 
6. Nyckelring [77750] Brun | 90 SEK 
7. Korthållare | Svart | Beställningsvara 

8. Nyckelring [77746] Svart | 98 SEK 
9. Nyckelring  [77751] Cognac | 90 SEK 
10. Plånbok [64298] Svart | 240 SEK 
11. Nyckelring [77749] Cognac | 78 SEK 
12. Kartong till nyckelring  
- Neutal | 20 SEK 
- Med din logga | 25 SEK
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Damplånbok - [64807]  Svart skinn 
  12x9x2 cm | 218 SEK

Damplånbok - med fack för mobil [64808] 
Svart skinn | 16x9x2 cm | 252 SEK 

Damplånbok - med fack för mobil [64808] 
Cognac skinn | 16x9x2 cm | 252 SEK 

Damplånbok - med fack för mobil [64809] 
Svart skinn | 16x9x3 cm | 278 SEK 

Damplånbok - [64807]  Cognac skinn 
 12x9x2 cm | 218 SEK 

Damplånbok - [64807]  Rött skinn 
 12x9x2 cm | 218 SEK 

Damplånbok - [64808]  Rött skinn 
 16x9x2 cm | 252 SEK 

Damplånbok - med fack för mobil [64810]   
Cognac skinn | 18,5x10x3 cm | 318 SEK  



Damplånbok - [64807]  Rött skinn 
 12x9x2 cm | 218 SEK 

Damplånbok - [64808]  Rött skinn 
 16x9x2 cm | 252 SEK Damplånbok - med fack för mobil [64809] 

Cognac skinn | 16x9x3 cm | 278 SEK 

Damplånbok - med fack för mobil [64809] 
Rött skinn | 16x9x3 cm | 278 SEK 

Damplånbok - med fack för mobil [64810] 
Svart skinn | 18,5x10x3 cm | 318 SEK 

Damplånbok - med fack för mobil [64810]   
Cognac skinn | 18,5x10x3 cm | 318 SEK  

Damplånbok - med fack för mobil [64810] 
Rött skinn | 18,5x10x3 cm | 318 SEK





Var väl förberedd på dina möten med en smidig dokumentmapp.  
Välj den modell som passar bäst. Se fler mappar på carlobolaget.com.  
Vi vet att behovet är olika så passa på att skapa en unik dokumentmapp  
tillsammans med oss. Välkommen att kontakta oss. 

Förädling
kontakta oss

Konstläder

Dokumentmappar

Dokumentmapp 
81652

35x25 cm

280 SEK

Avtagbar  

ringmekanism

Dokumentmapp 
81653

32x25x2 cm

299 SEK

1 2

2.

1.
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Carlobolagets hållbarhetsmål

Våra hållbarhetsmål siktar på att bidra till 

en mer miljövänlig framtid med en positiv 

påverkan på vår jord. Vi vill även bidra med 

att ha en positiv inverkan på vårt sätt att 

leva, med respekt för mänskliga rättigheter 

och gemensamma värderingar.  

 

Carlobolagets hållbarhetsmål, med dess 

framsteg och återstående utmaningar 

kommer regelbundet att kommuniceras 

både internt och externt. 

Vår miljövision

Vi jobbar ständigt med att våra produkter 

ska främja en hållbar miljövänlig framtid. För 

oss på Carlobolaget innebär hållbarhet att vi 

ständigt arbetar för att uppfylla behov hos 

människor och samhälle, utan att äventyra 

kommande generationers möjlighet att 

tillgodose dessa. 

Det innebär att leva inom gränserna för vår 

planets resurser och värna om miljön samti-

digt som vi jobbar mot att främja ett smart 

och rättvist samhälle där människor kan ha 

framgång och förverkliga sin potential. 

Carlobolaget jobbar med hållbarhet inom 

hela produktionskedjan, inte bara de mate-

rial som väljs utan även med krav på sociala- 

och etiskt rättvisa metoder. Vår definition 

av miljövänliga produkter avser återvinning, 

hållbar produktion och minskad energiför-

brukning samt transporter. 

Allmänt

All försäljning sker via våra återförsäljare 

i Skandinavien och Europa. Om du som 

person är intresserad av vårt sortiment kan 

du kontakta oss så hjälper vi er att hitta en 

återförsäljare.

 

Pris

Alla pris som visas på sidan är exklusive 

moms. Frakt och övriga ev. merkostnader 

tillkommer (t.ex. paketinslagning, märkning 

av produkter eller andra mertjänster). 

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel som 

ex. priser, specifikation m.m. Vi förbehåller 

oss rätten att justera priset vid större för-

ändringar i valutakurser eller råvarupriser.

Frakt

Frakt tillkommer på alla beställningar om 

inte något annat är avtalat för specifik 

order.

 

Leveransvillkor

Carlobolaget skickar alltid sina försändelser 

fritt från vårt lager. Detta innebär att bestäl-

laren ansvarar för godset är försäkrat under 

transport. Detta villkor gäller förutsatt att 

inget annat är avtalat.

Reklamation

Vi kontrollerar varje försändelse innan den 

skickas från vårt lager, men skulle varan 

trots det vara skadad eller felexpedierad när 

den anländer måste detta rapporteras till 

Carlobolaget senast 3 dagar efter varorna 

mottagits. 

Kontakta alltid vår kundservice innan du 

skickar tillbaka en vara, de kommer att ge 

dig ett dokument att fylla i och skicka med 

din retur. Retunerat gods som skickas utan 

returinformation hanteras ej. 

 

Tvist

Vi kommer att följa Allmänna reklamations-

nämndens rekommendationer vid eventuell 

tvist. 

 

Bilder i produktmagasin och hemsida

Vi försöker att återge färger och nyanser på 

våra produkter så exakt som möjligt men 

vi kan tyvärr inte garantera att de bilder 

som visas i vårt produktmagasin och på 

carlobolaget.com uppfattas som precisa i 

verkligheten. 

Möjliga faktorer till eventuella nyans-

skillnader kan exempelvis bero på bild-

skärmens inställning. Om ni som kund 

upplever olikheter i färg på angiven bild 

enligt hemsidan och er mottagna produkt 

ber vi er kontakta oss. 

Carlobolaget arbetar ständigt med kvalitetsförbättring och anser att kvalitet är mer än en bra produkt, fin förpackning och den 

glädje vi hoppas våra kunder känner när de får en vara från oss. Kvalitetsarbete för oss handlar lika mycket om att säkerställa 

de anställda inom våra fabriker så att deras arbete är säkert, rättvist, lagligt och med humana förhållanden. Vi strävar konstant 

efter miljövänligare material, energisnålare produktion och möjligheter att förbättra vår värld genom det dagliga arbetet. Vi villl 

minimera samtliga negativa effekter från vår verksamhet och maximera de positiva, så att vi på lång sikt når våra miljömål.

Miljödokumentation  
och köpvillkor



Standard men också kundanpassat

Vi erbjuder ett standard sortiment men 

också ett helt kundanpassat sortiment där vi 

tillsammans med vår återförsäljare tar fram 

idéer som ska hjälpa slutkunden att få fram 

sitt varumärke som dom önskar det

100 år i branschen

Med vår snart 100-åriga erfarenhet vet vi 

vad som krävs på produktsidan men också 

vad som krävs gällande hållbarheten. Vi har 

stor erfarenhet av hållbarhet och självklart 

är våra fabriker godkända enligt SA8000.

Låt ditt varumärke synas ut i minsta detalj

Idag profilerar man gärna färre och finare 

produkter. De ställer högre krav på utföran-

det av din profilering oavsett vilken metod 

man använder. Dialogen och samarbetet 

mellan dig och oss är oerhört viktig för att 

uppnå bästa resultat. 

 

Vilken teknik?

Trenden med exklusivare produkter leder 

till mindre volymer, fler inköp och färre 

mottagare. Vill man satsa på en volym-

produkt med bra profil ur hållbarhetsaspekt 

är det den prisvärda miljökassen.  

 

Produktförpackning

Carlobolaget tillhandahåller produktför-

packningar med möjlighet att sätta din egen 

design som kan baseras på ditt varumärkes 

grafiska profil.  

 

Brodyr

Brodyr är en exklusiv märkning direkt på 

produkten med hjälp av stygn. Brodyr är 

till skillnad från tryck slitstarkt och höjer pro-

filproduktens värde.

Brodyr är en gammal märkningsform. Förr 

i tiden gjordes brodyrer för hand eller i 

manuellt styrda maskiner, idag sköts det i de 

flesta fall via datorstyrda symaskiner. 

Vävt- och konstlädermärke

Konstlädermärke graveras med laser och 

ger en oerhört hög detaljrikedom. 

Prägling

Är en förädlingsmetod som gör att produk-

ten ser snygg och exklusiv ut. Passar bra till  

skinnprodukter.

Lasergravyr

Lasergravyr börjar med att man programme-

rar in trycket i en dator. Produkterna monte-

ras i en datorstyrd maskin som med hjälp av 

laser, graverar in trycket i produkten. 

Screentryck

En av de äldsta tryckmetoderna som fortfa-

rande ser i princip likadan ut som den alltid 

gjort. Här börjar man med att skriva ut en 

film/duk med trycket. Duken placeras sedan 

på en ram i en belysningsbox som genom 

belysning etsar in tryckmotivet. Ramen (ofta 

kallad schablon eller kliché) tillsammans 

med duken monteras sedan i en maskin, 

tillsammans med plagget som ska tryckas. 

Det hälls färg i ramen och sedan förs en 

rakel, likt en pensel, över duken som i sin tur 

endast släpper igenom färg där den har bli-

vit härdad – alltså där trycket ska sitta. Även 

detta i steg en gång per tryckfärg. Efter 

färgen är tryckt på plagget härdas färgen i 

en ugn för att fästa ordentligt.

Foliering  

En folie som monteras utanpå produkten 

för att till exempel ändra färg eller applicera 

ett varumärke. 

Domad dekal

En domad dekal / doming / epoxydekal är en 

dekal med plastöverdrag av epoxy som gör 

dekalen uppstående / 3D.

Transfer

Transferprocessen inleds på samma sätt 

som screentryck med skillnaden att trycket 

skrivs ut spegelvänt på papper. Tryckmotivet 

på papperet täcks sedan med lim på ena 

sidan och monteras emot plagget. För att 

fästa trycket på plagget används en kom-

bination av hårt tryck och hög värme via en 

värmepress. Baksidan och den överflödiga 

delen av papperet dras sedan bort. 

Digitaltryck

Snygga färger snabbt i små serier. Digital-

tryck görs på lite olika sätt beroende på 

vilken maskin man använder. Produkterna 

monteras i maskinen eller på ett “löpband” 

som sedan går in i maskinen. Produkterna 

målas med de aktuella färgerna likt hur en 

skrivare fungerar, och färgen torkas sedan 

direkt med hjälp av UV-ljus.

Att lyfta ett varumäke med hjälp av profilprodukter, give aways, reklamartiklar eller varumärkesbärare – det finns många namn på 

dessa produkter men för oss på Carlobolaget vet vi vad som är viktigt. Vi vill erbjuda marknaden innovativa produkter som hjälper 

en kund att lyfta sitt varumärke som samtidigt håller över tid. 

Vi hjälper er med  
din branding

Nyfiken och vill veta mer?  

Kontakta oss så berättar vi mer. 
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carlobolaget.com

Återförsäljare


