lunchkasse

Take it away!

En kasse till matlådan är en uppskattad profilprodukt som används
dagligen och lätt blir en favorit. Perfekt storlek att rymma lunchlådan,
dryck och annat tillbehör. Marknadsför ditt företag och budskap
på kassens sidor och välj fritt de färger på material och handtag
som passar er profil. Vi kan även addera isolering och göra den till
en kylväska om så önskas. Vår designer hjälper er ta fram en unik
design på lunchkassen och är med er från idé till leverans.
Alla våra kassar tillverkas på beställning – varje kasse är unik.
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DESIGN AV KASSE
VALFRI FÄRG PÅ KASSEN
HÖGKVALITATIVA KASSAR
STARTKOSTNAD
TRYCK PÅ BÅDA SIDORNA
TRYCK OCH KLICHÉKOSTNADER
FRAKT
INGA DOLDA KOSTNADER!

er själv
m
m
ä
t
s
e
Du b
kassen.
h
c
n
lu
å
måttet p

WWW.PROFILKASSAR.SE
* Vid köp av 1000 st lunchkassar av nonwoven
med enfärgstryck på båda sidorna.

LUNCHKASSAR
PRIS
Kontakta oss så ger vi dig en offert på önskad kasse och antal.
I våra priser ingår allt, inklusive design, startkostnader, klichéer
och frakt. Endast momsen tillkommer.

MÅTT

Du väljer själv vilket mått din kasse skall ha. Ett lämpligt mått för
en lunchkasse som skall rymma matlåda, dryck och tillbehör är
27x27x17 cm.

TRYCK

Trycket görs innan kassarna sys ihop. Detta möjliggör utfallande
tryck, dvs tryck ända ut i kanten. På nonwovenmaterial screentrycks kassarna medan vi använder gravyrtryck för laminerad
nonwoven och PP-woven. Våra angivna priser avser alltid tryck på
kassens båda sidor.

BESTÄLLNINGSANTAL

Minsta beställningsantalet är för nonwovenkassar är 500 st och
1000 st för de laminerade kassarna.

MATERIAL

Välj mellan nonwoven, laminerad nonwoven eller PP-woven.
Du hittar mer information om de olika materialen på vår hemsida
och vår YouTube-kanal.

LEVERANS

I priset ingår frakt fram till, den av er, angivna leveransadressen.
Leveranstiden är ca 30-40 dagar från godkänt korrektur..

DESIGN

Vår formgivare tar kostnadsfritt fram olika designförslag till er enligt
era önskemål tills det att ni är 100% nöjd.

HANDTAG

Handtagen på kassen är pricken över i:et. Standardmaterialet är
dubbelsydda nonwovenhandtag till nonwovenkssarna och vävda
nylonband till de laminerade kassarna. Välj fritt önskad färg, längd
och bredd på dina handtag.

RING OSS idag!
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