
HÅRDA PREMIUMLÅDOR

Hårda premiumlådor är mer än bara paketering. Våra anpassade lådor tillsätter värde till produkterna som 
ligger inuti. Med våra lådor får dina kunder en oförglömlig unboxing-upplevelse där de lägger märke till 
perfektion och kvalitet. Vi bygger hårda premiumlådor i alla former och storlekar med order från 100 enheter 
och upp.

Tryck

De flesta av våra hårda premiumlådor är 
täckta med snygga dekorativa papper och 
avslutade med het folie-stansning, UV-lack 
eller prägling. Lådorna kan också täckas 
med olika offsettryckta papper, några av dem 
kan göras med silkscreen-tryck.

Efterbehandling

Stora lådor av premiumkvalitet kan avslutas 
med spot UV-lack, het foliestansning i olika 
färger, prägling, handtag, fönster, lådor, 
magnetstängningar, limmade i band etc. 
Matt, glans, repfri, mjuk beröring, 
linnestruktur eller laminat kan användas.

Material

De flesta av våra lyxiga och hårda lådor 
tillverkas av hög kvalitet 1,5 mm, 2mm. 2,4 
mm., 3mm. greyboard / bookboard och 
laminerat med tryckt papper, dekorativt 
papper, textil eller konstläder. Vissa av dem 
är handbehandlade eller 100% handgjorda.

Tillbehör
Premiumlådor kan byggas med 
magnetstängning, pålimmade band, kan 
rymma pärmmekanismer, 
skum/papper/kartong insatser.

Ledtid

Anpassade premiumlådor tillverkas och 
levereras inom 2-3 veckor.
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KONSTRUKTIONER FÖR HÅRDA 
PREMIUMLÅDOR

Kod: 0302 Kod: 0302 (bas) + SLIPCASE

Box – BAS/LOCK

Material: Dessa lådor tillverkas i 1-3mm kartong som 
täcks av ett anpassat papper eller annat täckmaterial. 
Lådorna levereras redo för användning.

Box – DRAWER BOX

Material: Dessa lådor tillverkas i 1-3mm kartong som 
täcks av anpassat papper eller annat täckmaterial. 
Lådorna levereras redo för användning.

Kod: +0302 (bas) + FEFCO 0503 
(manschett)

Kod: 0310

Box – BAS/MANSCHETT

Basmaterial: Tillverkad i 1-3mm kartong som täcks 
av anpassat material eller annat täckmaterial.

Manschettmaterial: Dessa lådor tillverkas av ~250-
400 g/m2 .kartong.

Dessa lådor består av 2 delar och levereras redo för 
användning.

Box – KANTLÅDA

Material: Dessa lådor tillverkas i 1-3mm kartong som 
täcks av ett anpassat papper eller annat täckmaterial. 
Dessa lådor består av 3 delar och levereras redo för 
användning.
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KONSTRUKTIONER FÖR HÅRDA PREMIUMLÅDOR

Kod: 363 –A Kod: 362

Lockets rygg är 
limmat på lådan.

Material: Dessa lådor tillverkas i 1,5-3mm kartong 
som täcks av ett anpassat papper eller annat 
täckmaterial. Lådorna levereras redo för 
användning. De stängs med en knapp, magnetiskt 
lås eller med knytning.

Material: : Dessa lådor tillverkas i 1,5-3mm kartong 
som täcks av ett anpassat papper eller annat 
täckmaterial. Lådorna levereras redo för användning.
De stängs med en knapp, magnetiskt lås eller med 
knytning.

Kod: 363 – B Kod: 364

Lockets rygg är inte 
limmat på lådan.

Material: Dessa lådor tillverkas i 1,5-3mm kartong 
som täcks av ett anpassat papper eller annat 
täckmaterial. Lådorna levereras redo för användning.
De stängs med en knapp, magnetiskt lås eller med 
knytning.

Material: Dessa lådor tillverkas i 1,5-3mm kartong 
som täcks av ett anpassat papper eller annat 
täckmaterial. Lådorna levereras redo för användning.

Kod: 363 – C

Lådan med
3 sidor.

Material: Dessa lådor tillverkas i 1,5-3mm kartong 
som täcks av ett anpassat papper eller annat 
täckmaterial. Lådorna levereras redo för användning.
De stängs med en knapp, magnetiskt lås eller med 
knytning, de kan även ha pärmfästen.
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TRYCKTA KARTONGLÅDOR

Tryckta kartonglådor är det billigare alternativet till hårda premiumlådor. Gjorda av tryckt 150-350gsm 
kartong duger de bra för att packa de flesta produkter. Vi tillverkar tryckta kartonglådor i olika former och 
konstruktioner från så lite som 1000 enheter per order.

Tryck

Kartonglådor är offsettryckta, kan behandlas 
med UV-lack, het folie stansning eller 
prägling.

Material

De flesta av våra kartonglådor är gjorda i 
högkvalitativt 150-350gsm offset tryckt 
kartong som ofta lamineras med matt eller 
glansig lamineringsfilm.

Efterbehandling

Kartonglådor kan avslutas med UV-lack, 
varm folie-stansning i mängder av färger, 
prägling etc. matt, glansig, repfri, mjuk, 
linnetextur, laminat, och även utskurna 
fönster kan läggas till.

Ledtid

Tryckta kartonglådor tillverkas och levereras 
inom 2-3 veckor.
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TRYCKTA KARTONGLÅDOR KONSTRUKTIONER

Kod: FEFCO 0210

Material: lådorna tillverkas i ~250-
400 g/m2 kartong. Dessa lådor 
levereras i en del och kommer 
förpackade platt.

Kod: FEFCO 0211

Material: lådorna tillverkas i ~250-
400 g/m2 kartong. Dessa lådor 
levereras i en del och kommer 
förpackade platt, men är redo att 
användas.

Kod: FEFCO 0215 Kod: FEFCO 0713

Material: ~250-400 g/m2 
kartong. Dessa lådor 
levereras i en del och 
kommer förpackade platt, 
men är redo att användas.

Material: ~250-400 g/m2 
kartong. Dessa lådor 
levereras i en del och kommer 
förpackade platt. Botten är 
förstärkt med lim.

Kod: FEFCO 0427 Kod: 169

Material: ~250-400 g/m2 

kartong. De kommer i en 
del, levereras platt – du 
måste själv forma botten 
och locket.

Kod: 305 Material: ~200-300 g/m2 superfint behandlad och 
icke-behandlad eller konstpapper. Lådorna stängs 
med ett satinband.

Material: ~250-400 g/m2 

kartong eller 
specialpapper. Lådorna 
levereras platt.
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ANPASSADE KORRUGERADE LÅDOR

Tryckta korrugerade lådor är primärt gjorda för frakt eller billigare förpackning till olika produkter. 
Korrugerade lådor tillverkas av 1mm korrugerad kartong och lamineras med tryckt papper. Vi tillverkar 
printade korrugerade lådor i olika storlekar och konstruktioner med ordrar från så lite som 100 enheter.

Tryck

Tryckta korrugerade lådor är offsettryckta, 
kan avslutas med UV-lack och varm folie-
stansning.

Material

Efterbehandling

Tryckta korrugerade lådor kan avslutas med 
UV-lack, varm folie-stansning i olika färger. 
Matt, glansig, repfri, mjuk, linnetextur –
laminat kan användas. Utskurna fönster, 
plasthandtag eller andra tillbehör kan läggas 
till.

Korrugerade lådor tillverkas i 1 mm 
korrugerade lådor, laminerade med tryckt 
papper och ofta avslutade med matt eller 
glansig PE laminatfilm. Kod: FEFCO 0427

Ledtid

Tryckta korrugerade lådor tillverkas och 
levereras inom 2-3 veckor.

Material: Dessa lådor 
tillverkas av korrugerad

fiberkartong. Lådorna är i 
en del, levereras platt – Du 

måste själv forma botten 
och locket.

Kod: FEFCO 0210

Material: Dessa lådor 
tillverkas av korrugerad 

fiberkartong. Dessa lådor är i 
en del och levereras platt.

Kod: FEFCO 0215

Material: Dessa lådor 
tillverkas av korrugerad 

fiberkartong. Dessa lådor är i 
en del och levereras platt, men 

redo att användas.

Kod: FEFCO 0215 Kod: FEFCO 0713

Material: Dessa lådor 
tillverkas av korrugerad 

fiberkartong. Dessa lådor är i en 
del och levereras platt, men redo 

att användas.

Material: Dessa lådor 
tillverkas av korrugerad 
fiberkartong. Dessa lådor är i 
en del och levereras platt.
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