Vilken färg passar
er grafiska profil?
Sagaform driver sen länge ett intensivt hållbarhetsarbete och arbetar tillsammans
med vår ägare New Wave Group för att minimera vårt avtryck, bl.a genom att förra året minska
våra utsläpp från transporter med 48%. Detta gjorde vi bl.a genom att flyga mindre och
lasta containers smartare. Ytterligare ett steg på vägen är dessa funktionella
Spirit-väskor som är tillverkade av återvunna PET-flaskor.

Väskor i recycled PET Sagaform satsar på miljö och hållbarhet och här hittar ni
vår nya väskserie som är tillverkad i RPET, dvs. materialet är tillverkat av återvunna PET
flaskor, ett sätt att förebygga att gammal plast hamnar i hav och natur. Att använda
återvunna PET flaskor är ett sätt att hålla plasten borta från naturen och undvika
slöseri med Jordens resurser. Samtliga produkter ur vår SPIRIT serie är av hög
kvalité med smarta detaljer som vårt övriga väsksortiment. Vi tänker hållbart,
miljövänligt och ekologiskt ansvarsfullt.

Spirit axelväska
Grön 20206-04

Röd 20206-05

Grå 20206-02

Svart 20206-01

Blå 20206-03

Rosa 20206-06

Tillverkad av återvunna
PET-flaskor, ett sätt att hålla
plasten borta från naturen
och undvika slöseri med
jordens resurser. Enkel,
stilren och avskalad väska
utan onödiga detaljer. Men
med fokus på funktion och
kvalité. Låt din logotype få
vara i fokus. Väskan har ett
ytterfack på framsidan och
en justerbar axelrem.
Material: 600D R PET Polyester.
Foder 100% Polyester.
Mått: W29 x D10 x H32 cm
Pris: 109,00

TRYCKKODER
Prislista för respektive tryckkod 2020

TRYCKKOD 11 – TRANSFER PÅ TEXTILA MATERIAL
Antal		
1-färg
2-färg
1-24 Minsta tryckkostnad
1 025,00
1225,00
25-49		
41,00
49,00
50-99
34,00
40,00
100-249
28,00
31,00
250-499		
26,50
29,00
500-999		
25,00
27,00
1000-2999		
24,00
26,00
Pris beräknat på max 100 cm2, vid större tryck begär offert.

TRYCKORDER INFORMATION
3-färg
1475,00
59,00
49,00
36,00
32,00
29,00
28,00

4-färg
1925,00
77,00
62,00
41,00
36,00
32,00
31,00

Var noga med att kontrollera korrektur när ni får detta. Vi kan efter godkänt
korrektur och tryckning inte godkänna en reklamation gällande tryckets placering,
storlek eller färg.
Leveranstid är beräknat från att ni godkänner korrektur och är 2-3 veckor.
Expressorder tar ca 5 dagar för tampo och ca 7 dagar för transfer.
2 skisser eller korrektur ingår för varje tryck, därefter tillkommer en kostnad
på 125kr/korrektur eller skiss. Vid samma tryck på båda sidor mugg är kostnaden
för 2:a trycket till halva priset.
Vid muggtryck utöver normal storlek, insida, rundtryck, namn eller mer än 4 färger,
kontakta oss för offert.

TRYCKKOD 19 – SCREEN				
Antal		 1-färg
36-71		 32,00
72-143		 27,00
144-287		
22,00
288-575		
21,00
576-1119		
20,00
1120- 		
19,00

TRYCKKOSTNADER KLICHÉ ETC.
Katalog
Kliché			595kr/färg
Återuppsättning			395kr/färg
Färgbyte			295kr/färg
Expressorder			1 100kr
Avbruten order			500kr

TRYCKKOD 18 – BRODYR. FÖR PRIS BEGÄR OFFERT.

VI BEHÖVER ER BESTÄLLNING VIA MAIL OCH DEN SKA INNEHÅLLA:
- Artikelnummer
- Antal
- Logotype ska bifogas i eps-format i samma mail som er beställning
- Antal färger angivet i pms som ska tryckas
- Vilken placering som önskas, se exempel för muggar på s. 65-71
- Önskad storlek
- Leveransadress
För att vi ska kunna lägga order
med tryck behöver vi fullständig
information från er, se ovan.

