
Profilkassar har tagit fram en snygg kasse som enkelt 
rymmer tre pärmar, är slitstark och lätt att bära antingen i 
handen eller över axeln. Ge dina kunder mer än en kasse. 
Ge dem en användbar produkt med många användnings-
områden och som marknadsför ditt företag till en bred 
publik utanför kontoret. 

Vår erfarna formgivare tar fram en unik design på er pärmkasse 
som passar just ert företag. Vi arbetar direkt med vår egen 
producent, utan mellanhänder, så att du kan få en högkvali-
tativ och prisvärd pärmkasse. Önskar du en annan storlek, 
avdelningsfack, längre handtag, tryckknappar eller dylikt 
så ordnar vi detta utan problem. 

Ingen kasse är standard – alla beställningar är unika.

DETTA INGÅR
DESIGN AV KASSE
VALFRI FÄRG PÅ HANDTAGEN
MATT ELLER GLANSIG YTA
HÖGKVALITATIVA KASSAR
STARTKOSTNAD
TRYCK PÅ BÅDA SIDORNA
TRYCK OCH KLICHÉKOSTNADER
FRAKT
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1-FÄRGSTRYCK 500 st 1000 st 1500 st 2000 st

NONWOVEN 20,60 16,00 14,40 12,20

NONWOVEN - LAMINERAD – 21,50 19,60 17,30

PP WOVEN - LAMINERAD – 22,00 20,10 17,80

2-FÄRGSTRYCK 500 st 1000 st 1500 st 2000 st

NONWOVEN 21,80 16,50 15,20 12,70

NONWOVEN - LAMINERAD – 23,80 21,20 18,40

PP WOVEN - LAMINERAD – 24,30 21,70 18,90

3-FÄRGSTRYCK 500 st 1000 st 1500 st 2000 st

NONWOVEN 22,40 17,60 15,90 13,80

NONWOVEN - LAMINERAD – 25,70 22,50 19,30

PP WOVEN - LAMINERAD – 26,20 22,90 19,90

4-FÄRGSTRYCK (CMYK) 500 st 1000 st 1500 st 2000 st

NONWOVEN – – – –

NONWOVEN - LAMINERAD – 27,50 23,70 20,30

PP WOVEN - LAMINERAD – 28,00 24,20 20,80

PRISER

Priset avser kostnad per levererad kasse (30x34x17 cm).  
Allt är inkluderat - endast moms tillkommer.
Leveranstid 30-40 dagar från godkänt korrektur.

RING OSS idag!

042-45 32 542

PROFILKASSAR NORDEN AB
Bredgatan 11, Helsingborg
www.profilkassar.se

NONWOVEN
Slitstarkt och tygliknande fibermaterial. 
Finns i ett fyrtiotal färger. Samma tryck på båda sidorna.
Handtag av dubbelsytt nonwovenmaterial eller vävda nylonband.

NONWOVEN - LAMINERAD
Ger nonwovenkassen en snygg och smutsavstötande  
ytfinish med sin laminerade yta. Möjliggör olika tryck  
på alla sidor utan extra kostnad.
Handtag av vävda nylonband.

PP WOVEN - LAMINERAD
Läcker kasse av vävt material med laminerad utsida.  
Lättviktig och tålig. Möjliggör olika tryck  
på alla sidor utan extra kostnad.
Handtag av vävda nylonband.

BEHÖVER DU FLER ÄN 2000 STYCKEN?
Kontakta oss så tar vi fram en förmånlig offert. 

Rymmer enkelt
  tre pärmar

Tål tunga lass


