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Kontakta oss så hjälper vi
dig med branding
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Christian Johansson

Försäljning
0371-193 97
tommy@carlobolaget.se

Försäljning profil
0371-193 98
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0371-193 94
britt@carlobolaget.se

Försäljning profil
0371-193 87
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Lars Persson

Försäljning detalj
0371-193 93
jessica@carlobolaget.se

Försäljning detalj och inköp
0371-193 99
jonas@carlobolaget.se

Försäljning detalj
0371-193 96
lars@carlobolaget.se
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Tradition, tillväxt
och framtid
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

ANSVARIG UTGIVARE
TOMMY HULTQUIST
tommy@carlobolaget.se
GRAFISK FORMGIVNING
DELOUR AB
delour.se | hello@delour.se

FOTOGRAF
ANDERS SÄLLSTRÖM,
anders@sallstrom.se
JOHAN EKSTAM
mail@johanekstam.com
ANDERS HOWERDAL
anders@exi-foto.se

Nr. 5

STYLIST
DELOUR AB
TRYCK
H2 GROUP
UTGIVNING
Augusti 2018
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Cab Köpenhamn
HANDTAG I
OLIKA NIVÅER

Cab Köpenhamn från Carlobolaget är en hård men lätt resväska i polykarbonat.
Den är expanderbar med 25 %. Resväskan har fyra stora dubbelhjul som gör
den lätt att rulla på de flesta underlag. Har fast och godkänt kombinationslås
med TSA-funktion för säker resa till och från USA. Bra inredning med fickor,
uppdelningar och spännremmar som gör att du kan packa och organisera dina
saker. Teleskophandtag för att dra väskan, bärhandtag upptill och på sidan.
3 års garanti mot fabrikationsfel. Finns både som singelväska och som set
bestående av 50+60+70 cm väska.

EXPANDERBAR > 25%

TSA-LÅS

4 ST DUBBELHJUL

EXPANDERBAR
UPP TILL 25 %

S

TSA-LÅS 3-SIFFRIGT KODLÅS

Kabinväska
504-83030
55x40x23/26 cm
37/43 liter | 3,40 kg
798 SEK

JUSTERBART
HANDTAG

M

FÖRÄDLING
KONTAKTA OSS

Resväska
60-83030
67x45x29/32 cm
65/71 liter | 4,30 kg
898 SEK

LÄTT
RESVÄSKA

L
Nr. 7

FINNS I TRE
STORLEKAR
SAMT SOM SET

DUBBELHJUL

Resväska
70-83030
77x52x31/34 cm
101/115 liter | 4,80 kg
1049 SEK

KÖP TILL
PRESENTFÖRPACKNING

SET

3 ÅRS
GARANTI

Set [S] [M] [L]
83030
2 398 SEK
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Cab Köpenhamn
Låt oss presenterar vår trotjänare, vår absolut mest sålda väska som i
generationer utvecklats till den väska som det är idag. Många använder
väskan som måste fungera i ur och skur. Därför har vi lagt vikt på hög
kvalité. Våra dubbelhjul gör väskan mer följsam samtidigt som den blir
stabilare och tystare. Kombinationslåstet skyddar och säkrar din packning
och det teleskopiska handtaget är stabilare än någonsin.

Svart -10

Svart Carbon - 11

Champagne - 22

Vit - 30

Blå - 40

Rosé Champagne - 48

Röd - 50

Emerald grön - 64

Silver - 71

Silver Carbon - 74

Tillandsia Purple - 75

Gräddvit - 65

Orange - 99

Brons Rand - 27

Blå Rand - 62

Silver Rand - 73

Bubble gum pink - 97

Fuxia - 37

EXPANDERBAR
UPP TILL 25 %

S

TSA-LÅS 3-SIFFRIGT KODLÅS

Kabinväska
504-83030
55x40x23/26 cm
37/43 liter | 3,40 kg
798 SEK

JUSTERBART
HANDTAG

M

FÖRÄDLING
KONTAKTA OSS

Resväska
60-83030
67x45x29/32 cm
65/71 liter | 4,30 kg
898 SEK

LÄTT
RESVÄSKA

L
Nr. 9

FINNS I TRE
STORLEKAR
SAMT SOM SET

DUBBELHJUL

Resväska
70-83030
77x52x31/34 cm
101/115 liter | 4,80 kg
1049 SEK

KÖP TILL
PRESENTFÖRPACKNING

SET

3 ÅRS
GARANTI

Set [S] [M] [L]
83030
2 398 SEK
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Cab London
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.

HANDTAG I
OLIKA NIVÅER

Svart - 10

KOMBINATIONSLÅS

Röd - 50

Silver - 71

4 ST DUBBELHJUL

KOMBINATIONSLÅS

JUSTERBART
HANDTAG

FÖRÄDLING
KONTAKTA OSS

3 ÅRS
GARANTI

S

LÄTT
RESVÄSKA

Kabinväska
83287
55x40x20 cm | 37 liter
2,80 kg | 520 SEK

Nr. 11

KABINVÄSKA
RYANAIR
- STORLEK

DUBBELHJUL

LEVERERAS I
PRESENTFÖRPACKNING

Sandhamn

Det tog oss
nästan hundra år att
ta fram våran mest
exklusiva väska.*
- jakten på den perfekta väskan.

Vi på Carlobolaget är stolta att presentera förra årets stora nyhet som
nu är utökad till att bli en kollektion av fyra olika väskor som passar för
alla tillfällen. Vi är ständigt på jakt efter den perfekta väskan som passar
allt från kontoret till utflykten på kusten. Alla väskor är gjorda av ett
slitstarkt canvastyg och finns tillgängliga i fyra olika färger kombinerat
med kostläder ger en rustik men även väldigt exklusiv känsla.
Vilken färg blir din favorit?

Snart är den här - Cab New York, väskan för dig som ställer höga
krav och alltid vill vara stilsäker.

Teckna förhandsorder för att bli garanterad leverans.
carlobolaget.com/cabnewyork

*97 år.
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Dallas
Hur mycket är det rimligt att en väska ska tåla? Vi har alla sett hur våra
väskor blir behandlade när vi är ute och reser och vi är därför extra
nöjda att få presentera den starkaste väskan i vår snart 100-åriga
historia. För att få en förståelse för hur starkt den är så lät vi före detta
världsnian i tennis, Joachim Pim-Pim Johansson, serva mot väskan.
I en hastighet över 220 km/h träffades väskan av en stenhård
tennisboll, inte en skråma blev det. Se vår häftiga
film på webben.

Fuxia - 55
TSA-LÅS
3-SIFFRIGT
KODLÅS

Blå - 40

EXPANDERBAR
UPP TILL 25 %

Svart - 10

DUBBELHJUL

FINNS I TRE
STORLEKAR
SÄLJS ENDAST
SOM SET

S

LÄTT
RESVÄSKA

Kabinväska
504-83305
55x37x22 cm | 45 liter
2,50 kg | 998 SEK

JUSTERBART
HANDTAG

M

FÖRÄDLING
KONTAKTA OSS

Resväska M
60-83305
64,5x47x27 cm | 74 liter
3,50 kg | 1 098 SEK

3 ÅRS
GARANTI

L
Nr. 15

TSA-LÅS
3-SIFFRIGT
KODLÅS

DUBBELHJUL

Resväska L
70-83305
76x46x31 cm |111 liter
4,50 kg | 1 198 SEK

EXPANDERBAR
UPP TILL 25 %

SET

TÅLIG
RESVÄSKA

Set [S] [M] [L]
83305
2 798 SEK
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Cab Cuba
Cab Cuba är en av Carlobolagets hittills mest färgstarka kollektioner
med fokus på design och kvalite. Väskan kommer i tre olika storlekar
och fem färger. Det 3-siffriga kombinationslåset med TSA-funktion gör
att väskans innehåll håller sig säkert under resan.Teleskophandtaget
går att justera i olika nivåer och dubbelhjulen gör den enkel att rulla på
många olika underlag.

Fuxia - 54

EXPANDERBAR
UPP TILL 25 %

TSA-LÅS
3-SIFFRIGT
KODLÅS
Grafitgrå - 70

Gul - 36

Turkos - 60

Vit - 30
DUBBELHJUL

SÄLJS ENDAST
SOM SET

S

JUSTERBART
HANDTAG

Kabinväska
504-83103
55x38x24 cm | 42 liter
2,60 kg | 798 SEK

FÖRÄDLING
KONTAKTA OSS

M

LÄTT
RESVÄSKA

Resväska
60-83103
65x46x27 cm | 69 liter
3,60 kg | 850 SEK

TSA-LÅS
3-SIFFRIGT
KODLÅS

L
Nr. 17

3 ÅRS
GARANTI

Resväska
70-83103
75x52,5x32 cm | 106
liter 4,60 kg | 950 SEK

DUBBELHJUL

SET

EXPANDERBAR
UPP TILL 25 %

Set [S] [M] [L]
83103
1 899 SEK
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Cab Havanna
Vår nyhet 2018/2019 Cab Havanna är en praktisk resväska som
kommer i ett set om tre väskor och finns tillgänglig i tre olika färger.
Resväskan är tillverkad i en slitstark och lättviktig polypropylenblanding
i en snygg och stilren design. Den är självklart utrustad med integrerat
kodlås med TSA-funktion så att ditt bagage är säkert under hela resan.
Baktill finns ett justerbart draghandtag som avlastar armar och axlar
från onödigt tyngd. Väskan har också två bärhandtag, ett ovantill och
ett på sidan.
EXPANDERBAR
UPP TILL 25 %

Mintgrön - 60
TSA-LÅS
3-SIFFRIGT
KODLÅS

Rosa - 54

Silver - 71

DUBBELHJUL

SÄLJS ENDAST
SOM SET

S

JUSTERBART
HANDTAG

Kabinväska
55x39x22 cm | 40 liter
3.0 kg

FÖRÄDLING
KONTAKTA OSS

M

LÄTT
RESVÄSKA

TSA-LÅS
3-SIFFRIGT
KODLÅS

L

Resväska
65x46x26/29 cm
69/75 liter | 4.0 kg

Nr. 19

3 ÅRS
GARANTI

Resväska
75x53x31/34 cm
109/120 liter | 4,5 kg

DUBBELHJUL

SET

EXPANDERBAR
UPP TILL 25 %

Set [S] [M] [L]
83302
2 398 SEK
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Cab Stockholm
När man står på flygplatsen så kommer alltid frågan upp: Hur mycket
väger väskan? Nu har vi löst problemet genom att installera en våg
i vår populära och miljövänliga resväska Cab Stockholm. Väskan är
också miljöklassad.

Champange - 33

Svart - 10

Lime - 61

TSA-LÅS
3-SIFFRIGT
KODLÅS

INBYGGD VÅG

FINNS I TRE
STORLEKAR
SAMT SOM SET

S

Kabinväska
502-83276
55x40x20 cm
41 liter | 2,90 kg
820 SEK

TSA-LÅS
3-SIFFRIGT
KODLÅS

KABINVÄSKA
RYANAIR
- STORLEK

DUBBELHJUL

EXPANDERBAR
UPP TILL 25 %

MILJÖKLASSAD

LÄTT
RESVÄSKA

INBYGGD
VÅG

JUSTERBART
HANDTAG

M

Resväska
60-83276
66x43x27/32 cm
77/99 liter | 4,00 kg
930 SEK

L
Nr. 21

Resväska
70-83276
76x46x31/38 cm
104/124 liter | 5,10 kg
1 098 SEK

3 ÅRS
GARANTI

SET

Set [S] [M] [L]
83276
2 830 SEK
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CITRONKANNA
närmaste loppis | priset varierar

TELEFONFODRAL [5088-636]
Rosa | 310 SEK

BÄLTE [Beställningsvara]
Orange | 99 SEK

VATTENMELON | dagspris

RESETILLBEHÖR - bagagetag
[5012-273] Rosa | 38 SEK

BÄLTE [Beställningsvara]
Blå | 99 SEK
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Cab Nice
Nyhet för 2018/2019 är vår serie Cab Nice, en mjuk serie väskor
tillverkade i polyester. Vi har skapat en lätt väska som passar till de
flesta resmålen. Även på den mjuka serien så har vi det tresiffriga
kombinationslåset med TSA-funktion vilket gör att väskans innehåll
håller sig säkert under resan.Teleskophandtaget går att höja/sänka i
olika nivåer och dubbelhjulen gör den enkel att rulla på många
olika underlag.

Svart

Blå

Röd

SÄLJS ENDAST
SOM SET

S

Kabinväska
55x36x20 cm | 40 liter
2,60 kg

LÄTT
RESVÄSKA

M

JUSTERBART
HANDTAG

Resväska
68x42x26 cm | 101 liter
3,10 kg

FÖRÄDLING
KONTAKTA OSS

L
Nr. 25

DUBBELHJUL

Resväska
78x47x28 cm | 119 liter
3,60 kg

KABINVÄSKA
RYANAIR
- STORLEK

SET

Set [S] [M] [L]
83281
1 798 SEK

y
N

t
e
h

Köket

- Presentartiklar till finsmakaren
Både kocken och gästerna gillar det rustika köket. Grillat, långkok, grytor
och soppor. Med kall hantverksöl och vältempererat vin till. Köket är
rätt miljö för våra presentartiklar i exklusivt skinn. Äntligen finns det fina
väskor för vinflaskorna till värdparet. KÖKET är en kollektion som ofta
uppdateras med nyheter, kolla gärna med oss vad som kommit in. Med
präglad logotyp blir detta din mest slitstarka profilprodukt någonsin.
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Vin & Öl-väskor
Vad ger man en finsmakare? Nu har vi ett exklusivt 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.Skinnet är unikt och framtestat av oss för att hitta den perfekta
balansen i färgerna och producerat och kontrollerat enligt de krav som vi
ställer på producenten.

1.

2.

SKINN

1

FÖRÄDLING
KONTAKTA OSS

2

Ölväska
73-120
28,5x25,5x14 cm
638 SEK

Nr. 29

Vinväska
70-120
33x18x10,5 cm
498 SEK
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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.Skinnet är unikt och framtestat av oss för att hitta den perfekta
balansen i färgerna och är producerat och kontrollerat enligt de krav
som vi ställer på producenten.

Svart - 10

Blå - 41

Senapsgul - 45

Olivgrön - 66

2.

1.

SKINN

1

Vinväska - Skinn
71-120
20x8 cm
298 SEK

Grå - 70

3.

2

FÖRÄDLING
KONTAKTA OSS

Vinväska - Skinn
79-120
33x10 cm
360 SEK

Nr. 31

3

Vinväska - Canvas
71-241
20x8 cm
158 SEK
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Förkläden
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. Vår unika sele belastar inte halsen
utan vikten fördelas ut på en större yta vilket gör att produkten känns
skönare att bära. Skinnet är unikt och framtestat av oss för att hitta den
perfekta balansen i färgerna och producerat och kontrollerat
enligt de krav som vi ställer på producenten.

Svart - 10

Blå - 41

Senapsgul - 45

Olivgrön - 66

1.

Grå - 70

2.

SKINN

1

FÖRÄDLING
KONTAKTA OSS

2

Skinn Förkläde
77-120
72x65cm
1 198 SEK

Nr. 33

Canvas förkläde
77-2
72x65 cm
598 SEK
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Underlägg
Nu utökar vi vår populära köksserie med fler fina skinnprodukter. Att
duka elegant är minst lika viktigt som att tillaga en riktigt god middag.
Servettringarna tillsammans med tallriksunderläggen och glasunderläggen gör dukningen komplett. Komplettera gärna med en personlig
prägel med er logo. Välkommen till bords.

1.

2.

3.

SKINN

1

Servettring
(2-pack)
75-120
5x17 cm
100 SEK

2

FÖRÄDLING
KONTAKTA OSS

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

Nr. 35

3

Tallriksunderlägg
(2-pack)
76-120
44x34 cm
798 SEK

t
e
h

y
N

Sandhamn
- jakten på den perfekta väskan.

Vi på Carlobolaget är stolta att presentera förra årets stora nyhet som
nu är utökad till att bli en kollektion av fyra olika väskor som passar för
alla tillfällen. Vi är ständigt på jakt efter den perfekta väskan som passar
allt från kontoret till utflykten på kusten. Alla väskor är gjorda av ett
slitstarkt canvastyg och finns tillgängliga i fyra olika färger kombinerat
med konstläder ger det en rustik men även en exklusiv känsla.
Vilken färg blir din favorit?
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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”.

Kaffe - 67

Grafitgrå - 70

Blå - 41

Olivgrönt - 66

CANVAS &
KONSTLÄDER

R

FÖRÄDLING
KONTAKTA OSS

Ryggsäck 15”
77713
32x46x10 cm
418 SEK

Nr. 39
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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.

Kaffe - 67

Grafitgrå - 70

Blå - 41

Olivgrönt - 66

Gräddvit - 65

CANVAS &
KONSTLÄDER

W

FÖRÄDLING
KONTAKTA OSS

Weekendbag
77712
55x25x25 cm
560 SEK

Nr. 41
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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.

Kaffe - 67

Grafitgrå - 70

Blå - 41

Olivgrönt - 66

CANVAS &
KONSTLÄDER

D

FÖRÄDLING
KONTAKTA OSS

Datorväska 15”
77714
38x32x6 cm
438 SEK

Nr. 43
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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.

Kaffe - 67

Grafitgrå - 70

Blå - 41

Olivgrönt - 66

CANVAS &
KONSTLÄDER

N

FÖRÄDLING
KONTAKTA OSS

Necessär
77715
24x15x12 cm
179 SEK

Nr. 45

SANDHAMN - RYGGSÄCK
[77713] Grafitgrå | 418 SEK

SANDHAMN - NECESSÄR
[77715] Grafitgrå | 179 SEK

FLÄTAT SKINNFODRAL MED TILLHÖRANDE BÄLGKAMERA
finns att köpa på antikhandel | priset varierar

TELEFONFODRAL SKINN
[5088-636] Cognac | 310 SEK

SANDHAMN - DATORVÄSKA
[77714] Grafitgrå | 438 SEK

KÖKET - VINVÄSKA
[71-120] Skinn | 298 SEK

KÖKET - SERVETTRING
[75-120] Skinn | 100 SEK
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Sleeves
Vi är mer och mer på resande fot och vi åker inte långt utan våra
datorer och vid dessa tillfällen behöver vi skydda vår datorutrustning
och varför inte göra det med snygga fodral. Vi har ett brett sortiment
datorskydd, allt från iPad fodral upp till 15 tum. De är tillverkade i ett
elegant skinn med vadderat innehåll som skyddar din dator.

Sleeve 1.

13”

15”

IPAD

Snygg datorsleeve i skinn som finns i
storlekar iPad, 13 & 15”. Fodralet har
ett utvändigt fack med dragkedja.
nvändigt finns elastiska band som håller
din dator på plats, samt pennhållare
och flik.

Cognac - 21

Svart - 10

Sleeve 2.

13”

15”

Brun - 20

IPAD

Exklusiv serie av datorsleeves i noga
utvalt vegetabiliskt skinn. Skinnet som
är av högsta kvalité kommer att bli
snyggare och snyggare med tiden.
Finns i storlekarna Ipad, 13 och 15”.
Fodralet har ett utvändigt fack med
dragkedja, Mjukt invändigt foder för att
skydda din dator eller läsplatta

Cognac - 21

Svart - 10

SKINN

iPad

Sleeve iPad 10” Nr1
5022-118
27x20x2 cm | 499 SEK
Sleeve iPad 10” Nr2
77741
27x20x2 cm | 599 SEK

13”

FÖRÄDLING
KONTAKTA OSS

Sleeve 13” Nr1
5022-119
30x22x2 cm | 550 SEK
Sleeve 13” Nr2
77742
30x22x2 cm | 650 SEK

Nr. 49

Brun - 20

15”

Sleeve 15” Nr1
5022-120
35x25x2 cm | 799 SEK
Sleeve 15” Nr2
77743
35x25x2 cm | 899 SEK
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Datorväskor
Visst ska du bära ditt viktigaste arbetsredskap i en snygg väska av äkta
skinn? Våra datorväskor har fack som skyddar din laptop och håller
laddare och kablar på plats. Välj mellan modeller i mjuk nappa eller en
klassisk portfölj.

13”

13”

Datorväska
5042-1818 (1.)
35x28x10 cm
1 896 SEK

Cognac - 21

5042-1824 (2.)
37x28x9 cm
1 896 SEK

2.

1.

Svart - 10

15”

15”

3.

Datorväska
5042-1934 (3.)
40x31x9 cm
1 780 SEK
5042-1828 (4.)
42x30x9 cm
2 296 SEK

4.

Cognac - 21

Svart - 10

SKINN

FÖRÄDLING
KONTAKTA OSS

LEVERERAS I
PRESENTFÖRPACKNING

Se mer datorprodukter på carlobolaget.com
Nr. 51
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Dokumentmappar
Var väl förberedd på dina möten med en smidig dokumentmapp.
Välj den modell som passar bäst. Se fler mappar på carlobolaget.com.
Vi vet att behovet är olika, passa på att skapa en unik dokumentmapp
tillsammans med oss. Välkommen att kontakta oss.

Se mer dokumentmappar på carlobolaget.com

KONSTLÄDER

D

FÖRÄDLING
KONTAKTA OSS

Dokumentmapp
81652
35x25 cm | 198 SEK

Nr. 53
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Businessväskor
När du är på resande fot behövs ofta plats för både dator, dokument och
ett klädombyte. Viktiga funktioner som kombineras i vår business-serie
från Verage, ett välkänt varumärke för prisvärd kvalitet. Alla väskor har
gott om fack för prylar som kablar, de större business-väskorna har
dessutom lås, hjul och teleskopiska handtag.

2.*

1.

3.*

4.

5.

FÖRÄDLING
KONTAKTA OSS

1

Datorväska ryggsäck
83261
33x43x23 cm | 1,60 kg | Svart
2120D Polyester | 722 SEK
Dataryggsäck med datorfack 16,5”

4

2

Businessväska Trolley S
83259
44x41x28 cm | 3,50 kg | Svart
2120D Polyester | 1 150 SEK
Pilotväska med datorfack 16,5”

5

Datorväska Small
83262
42x32x16 cm | 1,50 kg | Svart
2120D Polyester | 590 SEK
Dataryggsäck med datorfack 16,5”

3

Businessväska Trolley M
83260
49x41x30 cm | 3,80 kg | Svart
2120D Polyester | 1 150 SEK
Pilotväska med datorfack 18,5”

Datorväska Medium
83263
47x37x17 cm | 1,70 kg | Svart
2120D Polyester | 630 SEK
Dataryggsäck med datorfack 18,5”

Nr. 55
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Sportbag
Vi är ständigt på språng, på väg till gymmet, jobbet eller resan.
Då behövs rymliga väskor som fungerar i ur och skur. Vår nya
sportbagserie hänger med i högt tempo och passar bra för
branding av ditt lag, gym eller företag.
FINNS I TRE
OLIKA STORLEKAR

SPORTBAG L TROLLEY HAR
JUSTERBART HANDTAG

POLYESTER

S

Sportbag small
83289
55x30x30 cm
198 SEK

M

FÖRÄDLING
KONTAKTA OSS

L

Sportbag Medium
83290
62x32x32 cm
248 SEK

Nr. 57

Sportbag Large
83291
73x34x34 cm
278 SEK

L+

Sportbag Large
Trolley
93292
72x34x34 cm
499 SEK
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Bergen
Bergen är en serie funktionella väskor från Carlobolaget som är praktiska
och smidiga och som rymmer dina viktigaste prylar oavsett om du är
påväg till jobbet eller till dagsutflykten på stranden. Alla produkter är
tillverkade i det slitstarka materialet Polyester PU Coated 600D.

2.

1.

3.

VATTENAVVISANDE

1

Ryggsäck
77718
47x64x17 cm
0,70 kg | 418 SEK

ÄVENTYRSVÄSKA

2

FÖRÄDLING
KONTAKTA OSS

City Ryggsäck
77716
33x45x15 cm
0,50 kg | 278 SEK

Nr. 59

POLYESTER PU
COATED 600D

3

Bag
77717
50x34x27 cm
0,20 kg | 370 SEK
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Cab Secure - RFID
CAB Secure är en ny typ av plånbok för moderna människor. Denna
unika plånbok har ett speciellt aluminiumfodral som håller fast och
skyddar dina kreditkort. Fodralet skyddar även kortens RFID-chip mot
skimning av utomstående. Har plats för upp till åtta kort, som med ett
klick blir lättåtkomliga. Inga mer lösa eller böjda kreditkort i fickorna.

Svart - 10

Brun - 120

CAB SECURE 5-KORT

CAB SECURE 6-KORT

CAB SECURE 8-KORT

Cognac - 26

Se fler färger på carlobolaget.com eller inspireras
till att skapa en unik korthållare.

SÄKERHETSSKYDD RFID

5

5 kort
64687
9x6x1,2 cm
198 SEK

SKINN

6

3 ÅRS
GARANTI

6 kort
61
9,6x6x1,4 cm
298 SEK

Nr. 61

FÖRÄDLING
KONTAKTA OSS

8

8 kort
62
10x7x2 cm
378 SEK
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Cab 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.

SÄKERHETSSKYDD RFID

SKINN

FÖRÄDLING
KONTAKTA OSS

Se mer RFID-produkter på carlobolaget.com
Nr. 63

Nyckelringar
Nyckelringen är en enkel och uppskattad profilprodukt
med massor av möjligheter. Du kan välja en ur vårt sortiment eller utforma din egen design tillsammans med oss.

Kontakta oss
CHRISTIAN JOHANSSON

BRITT JOHANSSON

Telefon • 0371-193 87
christian@carlobolaget.se

Telefon • 0371-193 94
britt@carlobolaget.se

THOMAS JANSSON

TOMMY HULTQVIST

Telefon • 0371-193 98
thomas@carlobolaget.se

Telefon • 0371-193 97
tommy@carlobolaget.se
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Nr. 65
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Telefonfodral
Våra telefoner blir mer och mer en stor del av våra liv, därför tycker vi
att man ska skydda sin telefon på bästa sätt. Våra fodral passar främst
iPhone och Samsung. Låt gärna dina kunder förädla telefonfodralet.

Svart

Brun

Cognac

TELEFONFODRAL

ARTIKELNUMMER

PRIS

MÅTT

MAGNET

iPhone 6/6S

5088-636

310 SEK

14x8x2 cm

Ja

Iphone 6+/6S+

5086-366

338 SEK

16x9x2 cm

Ja

Iphone 7

5088-736

310 SEK

14x8x2 cm

Ja

Iphone 7+

5087-366

338 SEK

16x9x2 cm

Ja

iPhone 8

5088-555

310 SEK

14x8x2 cm

Ja

iPhone 8+

5088-366

338 SEK

16x9x2 cm

Ja

iPhone X

5088-X36

338 SEK

16x9x2 cm

Ja

Samsung Galaxy S6

5088-666

320 SEK

14x8x2 cm

Ja

Samsung Galaxy S7

5088-777

320 SEK

15x9x2 cm

Ja

Samsung Galaxy S8

5088-888

330 SEK

15x9x2 cm

Ja

SKINN

FÖRÄDLING
KONTAKTA OSS

Nr. 67
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Weekendbag Skinn
Spontana resor är spännande. Om så bara för någon dag, borta i en
ständigt vaken storstad. Då är en weekendbag ett perfekt handbagage.
Och den passar precis lika bra på din noga planerade affärsresa.

48h

Cognac - 21

48h

Svart - 10

SKINN

48h

3 ÅRS
GARANTI

Weekendbag
5046-1820
55x32x30 cm
2 698 SEK

Nr. 69

FÖRÄDLING
KONTAKTA OSS

Weekendbag
77729
55x32x30 cm
1 698 SEK
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Weekendbag Skinn
Spontana resor är spännande. Om så bara för någon dag, borta i en
ständigt vaken storstad. Då är en weekendbag ett perfekt handbagage.
Och den passar precis lika bra på din noga planerade affärsresa.

24h

Svart - 10

Cognac - 26

48h

Svart - 10

Cognac - 26

SKINN

24h

3 ÅRS
GARANTI

Weekendbag Milano
72900
46x30x19 cm | 2 198 SEK

FÖRÄDLING
KONTAKTA OSS

48h
Nr. 71

Weekendbag Milano
72907
55x32x25 cm| 2 498 SEK
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Cab Gotland
Moderna produkter kräver moderna materialval. Vår nya kollektion
Cab Gotland är en utsökt serie i canvas med skinndetaljer. Vår nya
serie innehåller datorväska, klädgarderob i två utförande varav den
ena även fungerar som en weekendbag.

1.

2.

CANVAS &
SKINN

1

FÖRÄDLING
KONTAKTA OSS

3 ÅRS
GARANTI

2

Klädgarderob
72932
55x40x20 cm
1 498 SEK

Nr. 73

Datorväska
72933
66x43x32 cm | 110 liter
4,20 kg
1 298 SEK
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Cab Gotland
Kan man få det bästa av två världar? En praktisk klädgarderob som
dessutom är snygg, som sedan kan förvandlas till en praktisk väska.
Vår nya serie innehåller datorväska, klädgarderob i två utförande,
varav den ena även fungerar som en weekendbag.

24h

48h

CANVAS &
SKINN

24h

3 ÅRS
GARANTI

FÖRÄDLING
KONTAKTA OSS

48h

Weekendbag
72931
55x40x20 cm
1 998 SEK

Nr. 75

Weekendbag/
resegarderob
72930
66x43x32 cm
2 998 SEK
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Cab Båstad
Låt oss presentera en ny favorit bland våra sommar/julpresenter.
Denna weekendbag är tillverkad i polyester vilket gör väskan mycket
tålig. Det unika med denna produkt är att du kan göra den till en
resegarderob. Kontakta oss för att boka den perfekta presenten.

Svart - 10

Blå - 40

Grå - 71

MER BILDER
& INFO PÅ
WEBBEN

48h

FÖRÄDLING
KONTAKTA OSS

Weekendbag/
resegarderob
72930
66x43x32 cm
560 SEK

Nr. 77
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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.

Svart - 10

Blå - 41

Senapsgul - 45

Olivgrön - 66

Grå - 70

CANVAS &
SKINN

1

FÖRÄDLING
KONTAKTA OSS

3 ÅRS
GARANTI

2

Necessär
80
16x14x9 cm
198 SEK

Nr. 79

Necessär
81
25x14x9 cm
298 SEK
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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.

Cab Milano

Cognac - 26

Svart - 10

Cab Rom

Cognac - 21

Svart - 10

SKINN

1

Cab Milano
72896
25x14x11 cm
658 SEK

2

3 ÅRS
GARANTI

FÖRÄDLING
KONTAKTA OSS

Se mer necessärer
på carlobolaget.com

Cab Rom
5042-1656
24x13x9 cm
590 SEK

Nr. 81

CAB LONDON [82287]
Svart/Silver/Röd | 520 SEK

TELE
[5088

2018 | Carlobolaget

SANDHAMN - NECESSÄR
[77715] Grafitgrå | 179 SEK

CAB MILANO - WEEKENDBAG
[72900-26] | 2 198 SEK

EFONFODRAL
8-636] | 310 SEK

Nr. 83
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Cab Milano
Vår mest exklusiva skinnserie växer nu och fylls på med tre snygga
och funktionella datorväskor. Välj vilken variant som passar dig bäst.
Skinnet håller bästa kvalité och är noga testat och utvalt.

2.

1.

SMIDIGT
MITTENFACK

3.

SKINN

1

Datorväska
72928
41x29x12 cm
1 598 SEK

3 ÅRS
GARANTI

2

FÖRÄDLING
KONTAKTA OSS

Dator ryggsäck
72929
31x13x35 cm
1 698 SEK

Nr. 85

3

Datorväska 3 fack
72927
40x29x10 cm
1 598 SEK
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Cab Milano
Våra eleganta skinnväskor för både dam och herr finns i olika
varianter. Nedan finns två varianter av axelväska samt två
datorväskor. Skinnet håller bästa kvalité och är noga testat och utvalt.

Cognac - 26

Svart - 10

1.

2.

3.

4.

SKINN

1

Liten axelväska
72917
22x24,5x5,5 cm
714 SEK

2

FÖRÄDLING
KONTAKTA OSS

3 ÅRS
GARANTI

3

Mellanstor
axelväska
72897
23x30x9 cm
998 SEK

Nr. 87

Datorväska
72898
37x30x10 cm
1 390 SEK

4

Datorväska
72899
32x26x5,5 cm
898 SEK
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Cab Lund
Cab Lund är en stilsäker serie som håller över tid från Carlobolaget.
Alla produkter är tillverkade i det slitstarka materialet Herringbone
Polyester. Välj bland datorsleeves i olika utföranden eller en praktisk
ryggsäck.

1.

2.

3.

4.

5.

POLYESTER

1

Datorsleeve 13”
77723
35x25x2 cm | 0,50 kg
178 SEK

2

Datorsleeve 15”
77722
38x28x2 cm | 0,60 kg
198 SEK

3

3 ÅRS
GARANTI

FÖRÄDLING
KONTAKTA OSS

Ipad fodral
77721
30x24x1 cm | 0,60 kg
278 SEK

Nr. 89

4

Datorväska 15”
77720
76x46x31 cm | 0,90 kg
378 SEK

5

Ryggsäck 15”
77719
30x48x13 cm | 1,10 kg
418 SEK
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Gåvor & presenter
Att få en gåva är alltid upskattat, både som julklapp eller sommarpresent.
Vi har noga utvecklat vårt sortiment för just detta ändamål. Vår separata
broschyr visar vårt hela sortiment. Beställ katalogen på carlobolaget.com
eller ring kundtjänst.

Se mer om gåvor & presenter
på carlobolaget.com
Nr. 91
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Vi lanserar nu vår
bildbank på carlobolaget.se
Nu har det äntligen blivit dags att lansera vår helt nya bildbank fylld till bredden med produktbiler och härliga miljöbilder. Våra
bilder är till för dig. Ju mer bilderna används desto gladare blir vi.
Produktbilderna fotas i alla färger som produkterna finns i. Dock kan det ibland skilja något i färg beroende på inställning på din
skärm. Vi samlar också äldre miljöbilder för att få så mycket variation som möjligt.
Har du önskemål om några speciella produkter/styling så slå oss en signal.
Varmt välkommen att kika in på carlobolaget.com/bildbank

Nr. 93

Fakta
Hållbar tillverkning med socialt ansvar
SA8000 är en global standard för certifiering av
socialt ansvar. Den baseras på FNs barnkonvention samt
konventionen för mänskliga rättigheter. På företagen
granskas de anställdas rättigheter ifråga om barnarbete,
tvångsarbete, hälsa och säkerhet, föreningsfrihet,
diskriminering, bestraffning, arbetstider, lön och ledning.

2018 | Carlobolaget

Skinnskolan Skinn i bolagets Dna
Äkta skinn är materialet No. 1 för Carlobolaget sedan starten 1921.
Då som nu använt i bruksföremål som kombinerar design och funktion.
Text • Peter Feurst | Foto • Anders Sällström
Billiga material saknar den. Känslan av äkta skinn, som slår allt
annat.Äkta skinn blir ju bara snyggare med åren. Det får en mer
personlig patina ju mer det används, och kanske är det därför du
ofta får en så känslomässig relation till plagg och prylar av skinn.
1900-TALETS SÖMNAD
– Skinn är en del av Carlobolagets DNA, säger Jonas Rudmo,
som var med då våra väskor och plånböcker var made in
Småland.
På den tiden tillverkade vi många bruksväskor till brevbärare,
busschaufförer och tågkonduktörer. Produkter med en design
som fokuserade på god funktion och slitstyrka. Den tidens
kvalitet har vi jobbat hårt för att behålla och överföra till våra
nuvarande leverantörer.

– Allt är testat, från skinn och sömnad till dragkedja och förpackning, förklarar han. Carlobolaget jobbar med Social Accountability-certifieringar (se faktaruta) och våra indiska partners har den
högsta Sedex-nivån. Detta gäller både tillverkningsprocessen
och den färdiga produkten.
INKÖPARE MED KOLL
Det nära och långsiktiga samarbetet med våra partners ger god
insyn i villkoren för dem som jobbar med skinnprodukterna.
Jobbet är tryggt och förhållandena bra.
– Jag blir glad över att besöka våra leverantörer. Kvinnorna som
syr väskor och plånböcker har månadslön och deras småbarn
leker på fabrikens eget dagis, berättar Jonas.
På senare år har inköpare från allt fler svenska företag upptäckt
Carlobolagets kompetens för hållbar produktion i äkta skinn.
Samarbete med oss ger inköparna koll på detaljnivå, i en tid när
slutkonsumentens krav på produkter av djur ökar.

PARTNERS I KVALITET
För femton år sedan flyttades tillverkningen i skinn till Indien,
men vi har fortfarande en nära kontakt med dem som gör våra
plånböcker, väskor och fodral. Tre företag i Calcutta står för
nästan hela tillverkningen, från skinnberedning till sömnad.
– Vi har varit med och byggt upp deras produktion där, säger
Jonas som regelbundet besöker våra partners.
CERTIFIERAD HÅLLBARHET
Nötnappa av kohud är det vanligaste materialet i våra produkter.
– Bra nappa är mjukt, säger Jonas, som är stolt över Carlobolagets höga kvalitet på skinn. Alla skinnprodukter är allergitestade
och fria från kemikalier. Detaljer av metall är nickelfria.

URVAL AV FINA SKINN
Därför sätts ständigt nya mål för vårt kvalitetsarbete. För även
med moderna tillverkningsprocesser avgörs kvalitet och finish
på skinnprodukten främst av kossan själv.
– Viktigast är selekteringen av kohudar hos leverantören. Nu
jobbar vi för att våra hudar ska bli spårbara från gård till skinnberedning, berättar Jonas.
Vill du veta mer om äkta skinn, vad som skiljer i kvalitet och hur
det ska skötas? Läs vår Skinnskola på carlobolaget.se/skinnskola

Nr. 95
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Miljödokumentation
& Köpvillkor
Carlobolaget arbetar ständigt med kvalitetsförbättring och anser att kvalitet är mer än en bra produkt, fin förpackning och den
glädje vi hoppas våra kunder känner när de får en vara från oss. Kvalitetsarbete för oss handlar lika mycket om att säkerställa
de anställda inom våra fabriker så deras arbete är säkert, rättvist, lagligt och med humana förhållanden. Vi strävar konstant
efter miljövänligare material, energisnålare produktion och möjligheter att förbättra vår värld genom det dagliga arbetet. Vi
villl minimera samtliga negativa effekter från vår verksamhet och maximera de positiva där vår långsiktiga vision är att enbart
skapa positiva effekter på miljön och sociala samvaro.

CARLOBOLAGETS
HÅLLBARHETSMÅL
Våra hållbarhetsmål siktar på att bidra till
en mer miljövänlig framtid med en positiv
påverkan på vår jord. Vi vill även bidra med
att ha en positiv inverkan på vårt sätt att leva,
med respekt för mänskliga rättigheter och
gemensamma värderingar.
Carlobolagets hållbarhetsmål, med dess
framsteg och återstående utmaningar kommer
regelbundet att kommuniceras både internt
och externt.

VÅR MILJÖVISION
Vi jobbar ständigt med att våra produkter
ska främja en hållbar miljövänlig framtid. För
oss på Carlobolaget innebär hållbarhet att vi
ständigt arbetar för att uppfylla behov hos
människor och samhälle, utan att äventyra
kommande generationers möjlighet att tillgodose dessa.
Det innebär att leva inom gränserna för vår
planets resurser och värna om miljön samtidigt
som vi jobbar mot att främja ett smart och rättvist samhälle där människor kan ha framgång
och förverkliga sin potential.

ALLMÄNT
All försäljning sker via våra återförsäljare i
Skandinavien och Europa. Om du som person
är intresserad av vårt sortiment kan du kontakta oss så hjälper vi er att hitta en återförsäljare.

PRIS
Alla pris som visas på sidan är exklusive
moms. Frakt och övriga ev. merkostnader
tillkommer (t.ex. paketinslagning, märkning av
produkter eller andra mertjänster).
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel som
ex. priser, specifikation m.m. Vi förbehåller oss
rätten att justera priset vid större förändringar i
valutakurser eller råvarupriser.

FRAKT
Frakt tillkommer på alla beställningar om inte
något annat är avtalat för specifik order.

LEVERANSVILLKOR
Carlobolaget skickar alltid sina försändelser
fritt från vårt lager. Detta innebär att beställaren ansvarar för godset är försäkrat under
transport. Detta villkor gäller förutsatt att inget
annat är avtalat.

REKLAMATION
Carlobolaget jobbar med hållbarhet inom hela
produktionskedjan, inte bara de material som
väljs utan även med krav på sociala- och etiskt
rättvisa metoder. Vår definition av miljövänliga
produkter avser återvinning, hållbar produktion och minskad energiförbrukning samt
transporter.

Vi kontrollerar varje försändelse innan den
skickas från vårt lager, men skulle varan trots
det vara skadad eller felexpedierad när den
anländer så måste detta rapporteras till Carlobolaget senast 3 dagar efter varorna mottagits.
Kontakta alltid vår kundservice innan du skickar
tillbaka en vara, de kommer att ge dig ett
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dokument att fylla i och skicka med din retur.
Retunerat gods som skickas utan returinformation hanteras ej.

TVIST
Vi kommer att följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer vid eventuell
tvist.

BILDER I PRODUKTMAGASIN
& HEMSIDA
Vi försöker att återge färger och nyanser på
våra produkter så exakt som möjligt men vi
kan tyvärr inte garantera att de bilder som visas i vårt produktmagasin och på carlobolaget.
com uppfattas som precisa i verkligheten.
Möjliga faktorer till eventuella nyansskillnader kan exempelvis bero på bildskärmens
inställning. Om ni som kund upplever olikheter
i färg på angiven bild enligt hemsidan och er
mottagna produkt så ber vi er kontakta oss.
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Håll koll på våra symboler
LÄTT RESVÄSKA

FÖRÄDLING

JUSTERBART HANDTAG

MATERIAL

3 ÅRS GARANTI

PRESENTFÖRPACKNING

FINNS I TRE STORLEKAR

LÅS/TSA-LÅS

KABINVÄSKA
RYANAIR STORLEK

VATTENTÅLIG

DUBBELHJUL

EXPANDERBAR
UPP TILL 25 %

SÄKERHETSSKYDD RFID

TÅLIG VÄSKA

MILJÖKLASSAD

GARANTI

ÄVENTYRSVÄSKA

INBYGGD VÅG
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Väskor
sedan
1921

ÅTERFÖRSÄLJARE

carlobolaget.com

