
Bomullskasse tillverkad av återvunnen bomull. 
En kraftig kasse som är ett miljömedvetet val till 
ett riktigt bra pris. *Notera att exakt PMS färg är 
svårt att uppnå vid infärgning av återvunnet tyg.

Priserna nedan gäller:
Material: 400 grams återvunnen bomull
Storlek: 38 x 40 x 8 cm. Handtagslängd: 60 cm.
Tryck: Inkl. 1-färgstryck på en sida.

4009. Bomullskasse Recycle
 återvunnen bomull

Antal   1000 2000 3000 
Pris natur   42,00 40,00  38,00

Pris infärgad *   46,00 44,00 42,00 

Extra tryck / färg och sida 5,00 5,00 5,00

Ordinarie lagerprisexempel 54,00 53,00 51,00

Mycket prisvärd kasse tillverkad av tunn 100 
gram, följsam bomull. Enkel modell utan bälg 
med handtagslängd som passar att bära både 
på axeln och i handen.

Priserna nedan gäller:
Material: 100 grams bomull
Storlek 36 x 41 cm. Handtagslängd: 75 cm
Tryck: Inkl. 1-färgstryck på en sida.

4017. Bomullskasse Cent 100g

Antal   1000 2000 3000 
Pris natur   22,00 20,00 18,00

Pris infärgad   28,00 26,00 24,00 

Extra tryck / färg och sida 5,00 5,00 5,00 

Ordinarie lagerprisexempel 31,00 30,00 29,00 

Bärkasse tillverkad i bomull som är certifierad i 
enlighet med internationella Fairtrade-kriterier. 
Långa handtag och flera populära färger.

Priserna nedan gäller:
Material: 160 grams bomull
Storlek: 38 x 40 x 8 cm. Handtagslängd: 70 cm
Tryck: Inkl. 1-färgstryck på en sida.

4020. Fairtrade-märkt bomullskasse  
 långa handtag 160 g

Bag tillverkad i bomull som är certifierad i 
enlighet med internationella Fairtrade-kriterier. 
Sido- och bottenbälg gör formatet tilltalande 
och kassen kan bäras i handen och ha över axeln. 

Priserna nedan gäller:
Material: 310 grams bomull
Storlek: 28 x 38 cm. 13,5 cm sido/bottenbälg 
Handtagslängd: 60 cm
Tryck: Inkl. 1-färgstryck på en sida.

4007. Fairtrade-märkt  
 bomullskasse

Våra fairtrade-certifierade bomullskassar 
är populära. All bomull kommer från Fair-
trade-certifierade producenter. Fairtrade 
innebär mer rättvisa handelsvillkor och 
möjligheter för bomullsproducenter  
i utvecklingsländer att investera i 
verksamhet och lokalsamhälle för  
en mer hållbar framtid.

Läs mer på www.info.fairtrade.net

Fairtrade-certifierad bomull

Bomullstyg som tillverkas av åter-
vunnen bomull. Tyger från restpartier, 
stuvbitar, spill etc trådas upp och vävs 
till nytt tyg. Den stora vinsten med 
denna metod är en prisvärd kasse och 
att sopberget hålls nere.

Återvunnen bomull
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SPECIALPRISLISTA TRADINGKASSAR

Valfri PMS vid infärgad kasse

Välj  
miljö- 

smart!

Antal   1000 2000 3000 
Pris natur   48,00 44,00  42,00

Pris infärgad    56,00 52,00 50,00 

Extra tryck / färg och sida 5,00 5,00 5,00

Ordinarie lagerprisexempel 66,00 65,00 63,00 

Antal   1000 2000 3000 
Pris natur   28,00 24,00 22,00

Pris infärgad   38,00 36,00 34,00 

Extra tryck / färg och sida 5,00 5,00 5,00 

Ordinarie lagerprisexempel 50,00 49,00 47,00 
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Fabriksbeställning med unik design
Vid fabriksbeställning har man möjlighet till fler och mer unika val
än vid en lagerproduktion. Större tryck, allovermönster, infärgning i 
valfri PMS nyans och egen vävd etikett, är några exempel.
Vävd etikett kostar lika mycket som ett extra tryck, + 5 kr / kasse
Önskas justering i mått, kvalité, högre antal - kontakta oss för offert!

Båtleverans ingår. Lev.tid ca 3,5 - 4 mån efter godkänt prov.
För snabbare leverans tillkommer flygtillägg - kontakta din säljare. 
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