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Att få vara med och leda Carlobolaget som snart 
fyller 100 år är en fantastisk känsla. Ibland pratar 
man om tradition som något gammalt och jobbigt 
men så känns det inte hos oss. Vår tradition och 
personal är några av våra främsta styrkor, man blir 
inte 100 år om man inte gör något bra.
 
Tittar vi framåt så känns det otroligt bra, vi har ett 
fantastiskt sortiment och inte minst en engagerad 
personal som du kommer att möta i telefon, mail 
eller vid personliga besök.
 
För att bli bäst på väskor måste man vara nyfiken 
och det blir vi i dialogen tillsammans med dig. Så 
välkommen på vår resa tillsammans. 

Vi ser fram emot att höra från dig.

TOMMY HULTQUIST | VD

Tradition, tillväxt 
och framtid
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Vår stora succéväska har nu blivit en del av vårt standardsortimentet. 
En mycket prisvärd resväska med kombinationslås. Dessutom har 
resväskan fyra dubbelhjul för att vara extra följsam i rörelserna. 

Cab London

HANDTAG I
OLIKA NIVÅER

KOMBINATIONSLÅS

4 ST DUBBELHJUL

Röd - 50

Svart - 10

Silver - 71

DUBBELHJULLÄTT  
RESVÄSKA

JUSTERBART 
HANDTAG

FÖRÄDLING
KONTAKTA 

OSS

3 ÅRS  
GARANTI

KOMBINA-
TIONSLÅS

KABINVÄSKA  
RYANAIR

- STORLEK

LEVERERAS I 
PRESENTFÖR-

PACKNING

S Kabinväska  
83287
55x40x20 cm | 37 liter
2,80 kg | 360 SEK
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Sandhamn Necessär
En nyhet i vår kollektion Sandhamn, en praktisk och funktionell 
necessär som gör det enkelt att hålla ordning. Necessären är tillverkad 
i slitstark canvas och finns i fyra olika färger. Perfekt att matcha till vår 
stilsäkra weekendbag eller bara ge bort i present precis som den är. 

Blå - 41

Olivgrön - 66

Kaffe - 67

Grafitgrå - 70

N Necessär 
77715
24x15x12 cm
179 SEK

CANVAS &  
KONSTLÄDER

FÖRÄDLING
KONTAKTA 

OSS
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Sandhamn Weekendbag 
Vår weekendbag gjorde stor succé som nyhet förra året. Både snygg 
och riktigt prisvärd. Perfekt att ge bort i present, antingen med förädling 
eller som den är. Väskan har tre invändiga fack samt två utvändiga. 
Justerbar axelrem följer med väskan.

Gräddvit - 65

Blå - 41

Olivgrön - 66

Kaffe - 67

Grafitgrå - 70

CANVAS &  
KONSTLÄDER

FÖRÄDLING
KONTAKTA 

OSS

W Weekendbag 
77712
55x25x25 cm
360 SEK
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Sandhamn Ryggsäck
En nyhet i vår kollektion Sandhamn är ryggsäcken. Den är försedd med 
vadderade axelremmar för att uppnå maximal bärkomfort. Väskan är 
tillverkad i slitstark canvas och  finns i fyra olika färger. Passar lika bra 
på stan som ute i naturen. Väskan är också utrustad med ett datorfack 
för datorer upp till 15”. 

Blå - 41

Olivgrön - 66

Kaffe - 67

Grafitgrå - 70

CANVAS &  
KONSTLÄDER

FÖRÄDLING
KONTAKTA 

OSS

R Ryggsäck 15” 
77713
32x46x10 cm
360 SEK
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Sandhamn Datorväska
En nyhet i vår kollektion Sandhamn, en stilsäker och slitstark 
datorväska. Den är både funktionell och prisvärd. Väskan är tillverkad  
i canvas och finns i fyra olika färger. Handtaget är gjort av greppvänligt 
konstläder som gör den enkel att ta med sig mellan mötena eller till och 
från jobbet. 

Blå - 41

Olivgrön - 66

Kaffe - 67

Grafitgrå - 70

CANVAS &  
KONSTLÄDER

FÖRÄDLING
KONTAKTA 

OSS

D Datorväska 15” 
77714
38x32x6 cm
360 SEK
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Överraska dina gäster i advent med hemmagjord glögg. 
Den blir som godast då och det är mycket lättare än du tror. 

Allt du behöver är vanligt rödvin, råsocker och kryddor. 

10 glas
Tid: 10 minuter + 8 timmar för att dra

Du behöver:

1 dl råsocker
1 dl vatten
5 kryddnejlikor
3 stjärnanis
2 kanelstänger
1 torkat pomeransskal
75 cl rött vin

Gör så här:

Blanda socker, vatten och kryddor i en kastrull och låt det sjuda i 5 minuter.

Ta av från värmen och låt stå och dra i rumstemperatur, gärna över natten. 
Blanda vin och sockerlag och hetta upp. Sila bort, eller servera med kryddorna i.
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Canvas Necessär
Det hör man ju på namnet. Necessären är viktig på resan. Vilken 
typ av necessär man vill ha är en smaksak och skiftar beroende på 
person och situation. Våra nya canvasnecessärer finns i två varianter, 
en rymlig och en nätt och smidig. Gör den unika och förädla med 
egen logo. 

CANVAS &  
SKINN

FÖRÄDLING
KONTAKTA 

OSS

1 2Necessär 
80
16x14x9 cm 
198 SEK

Necessär
81
25x14x9 cm
298 SEK

1.

2.

Grå - 70

Senapsgul - 45

Olivgrön - 66

Svart - 10

Blå - 41



18 | CARLOBOLAGET



19 | CARLOBOLAGET

Cab Rom - Necessär
Det hör man ju på namnet. Necessären är viktig på resan. Vilken 
typ av necessär man vill ha är en smaksak och skiftar beroende på 
person och situation. Våra necessärer i skinn finns i svart och cognac. 

CANVAS &  
SKINN

FÖRÄDLING
KONTAKTA 

OSS

1 Cab Rom 
5042-1656
24x13x9 cm
360 SEK

Cognac - 21

Svart - 10
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Vinväskor
Vad ger man en finsmakare? Vårt exklusiva sortiment med 
produkter som passar lika bra när du vill ge bort en flaska eller två av 
finaste årgångsvinet eller om du vill ge bort något till ölentusiasten. 
Alltid lika rätt, den är snygg till fest och praktiskt till picknicken. Vill du 
att vi präglar den åt dig så kontaktar du oss för en dialog om den bästa 
lösningen.

CANVAS &  
SKINN

FÖRÄDLING
KONTAKTA 

OSS

1. 2. 3.

1 2 3Vinväska - skinn
71-120
20x8 cm
298 SEK

Vinväska - skinn
79-120
33x10 cm
360 SEK

Vinväska dubbel
70-120
33x18x10,5 cm
498 SEK
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Vinväskor & glasunderlägg
Vad ger man en finsmakare? Vårt exklusiva sortiment med 
produkter som passar lika bra när du vill ge bort en flaska eller två av 
finaste årgångsvinet eller om du vill ge bort något till ölentusiasten. 
Alltid lika rätt, den är snygg till fest och praktiskt till picknicken. Vill du 
att vi präglar den åt dig så kontaktar du oss för en dialog om den bästa 
lösningen.

CANVAS &  
SKINN

FÖRÄDLING
KONTAKTA 

OSS

1.

1 2 Vinväska - Canvas
71-241
20x8 cm
158 SEK

Glasunderlägg - 4 pack
74-120
10x10 cm 
258 SEK

Grå - 70

Senapsgul - 45

Olivgrön - 66

Svart - 10

Blå - 41

2.
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RFID 
Vi blir allt mer digitala i allt vi gör, och lika lätt utsätts vi för fräcka 
stölder genom att kapa elektroniken. Därför tar vi fram RFID-skyddade 
produkter så att t.ex nyckeln till bilen inte kan läsas av, eller betalkorten i 
plånboken. Vi håller just nu på att bygga upp ett sortiment kring detta 
och lanserar produkter under året. Se mer av vårt sortiment på  
carlobolaget.com.

SÄKERHETS-
SKYDD RFID

SKINN FÖRÄDLING
KONTAKTA 

OSS

1 2Cab Secure 5 kort 
64777
10x7x2 cm 
189 SEK

Nyckelhållare
10x7x2 cm
198 SEK

1. 

2.

Svart - 10

Brun - 120

Cognac - 26
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Förkläde 
Vem vill inte stå i köket och laga mat, det har aldrig varit mer trendigt 
än nu att vara kock, oavsett om du är professionell kock eller glad 
amatör så har vi produkten för dig. 

SKINN FÖRÄDLING
KONTAKTA 

OSS

1 Förkläde - Skinn
77744
72x65 cm
360 SEK

Svart - 10

Brun - 20
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I de djupaste  
småländska skogarna 

finner du en bygd av lite 
särskild karaktär. Det 
är en bygd där idéerna 
flödar och ingenting är 

omöjligt. Redan 1921 
såg Carl Ottosson dessa 
möjligheter och började 

producera väskor. 

Vi på Carlobolaget är 
stolta att få tillhöra  

denna mytomspunna 
region och att få föra 

traditionen vidare som 
Carlobolaget har samlat 

på sig under sina  
första 97 år. 

En tradition  
att föra vidare
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Uppskattade 
gåvor sedan 

1921
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Tommy Hultquist
Försäljning 
0371-193 97
tommy@carlobolaget.se

Thomas Jansson
Försäljning profil
0371-193 98
thomas@carlobolaget.se

Jessica Lundgren
Försäljning detalj
0371-193 93
jessic@carlobolaget.se

Britt Johansson
Försäljning profil
0371-193 94
britt@carlobolaget.se

Christian Johansson
Försäljning profil
0371-193 87
christian@carlobolaget.se

Kontakta oss så hjälper  
vi dig med branding



Väskor 
sedan 
1921 

c a r l o b o l a g e t . c o m


