VikbarA kassAR

polyester eller rPET
Vikbara polyesterkassar med tryck är en uppskattad profilprodukt som tar liten plats men har stora exponeringsytor.
Den är lätt och går enkelt att vika eller knycklar ihop i en smart
förvaringspåse så man alltid kan ha den med sig. Förutom vanlig
polyester kan kassen göras i rPET-material som är tillverkat av
100% återvunna PET-flaskor. Du väljer själv kassens storlek
samt vilken förvaringslösning du vill ha.
Alla våra kassar tillverkas på beställning – varje kasse är unik.

DETTA INGÅR ALLTID
DESIGN AV KASSE
VALFRI FÄRG PÅ MATERIALET
HÖGKVALITATIVA KASSAR
STARTKOSTNAD
TRYCK PÅ BÅDA SIDORNA
TRYCK PÅ FÖRVARINGSFICKAN
TRYCK OCH KLICHÉKOSTNADER
FRAKT
INGA DOLDA KOSTNADER!
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vikbara kassar
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
vikbar kasse som skall användas till vid matinköp är 46x62x12 cm.

TRYCK

Trycket görs med screentryck innan kassarna sys ihop. Detta möjliggör utfallande tryck, dvs tryck ända ut i kanten. Priset inkluderar
tryck på kassen båda sidor samt på förvaringsfickans ena sida.
FÖRVARINGSFICKA
Det finns olika lösningar på hur kassen skal förvaras när den inte
är i bruk. Vissa föredrar påsydd ficka medan andra hellre vill ha en
separat påse. Du väljer själv vilken lösning som passar ditt ändamål bäst. På vår YouTube-kanal kan du se några av de vanligaste
varianterna.

DESIGN

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

BESTÄLLNINGSANTAL

Minsta beställningsantalet är 1000 st.

MATERIAL

Välj mellan vanlig polyester eller rPET-polyester som är gjort av
100% återvunna PET-flaskor. Det finns många färger att välja
bland och du har även möjlighet att få ditt valda material i specifik
Pantonefärg.

LEVERANS

I priset ingår frakt fram till, den av er, angivna leveransadressen.
Leveranstiden är ca 50-60 dagar från godkänt korrektur.

HÖG STANDARD

Våra kassar tillverkas under godkända ISO9001, SA8000 och
ISO14001 certifikat. Det innebär att de är gjorda av hög kvalitet
och under bra arbets- och miljöförhållanden.
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