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Tilpas din rygsæk til dit eget personlige look? 

Kaffe-rygsække med personlig branding gør 

din drikkesæk til et unikt "vandretegn"! 

• Designet til branding af rygsække er helt 

gratis. For eksempel kan du implementere 

virksomhedsidentiteten for din begivenhed, 

vise nye produkter eller kommunikere en 

stærk "opfordring til handling". 

 



• Hvis du har brug for hjælp til at designe, står 

vi til din rådighed. 

STANDARD & LUKSUSMÆRKNING: 

• To typer branding er mulige: luksus branding 

og standard branding. Luksus branding er 

lavet af PVC-materiale af høj kvalitet og kan 

genbruges. 

• Standardmærket indeholder en række 

papirplakater, der er placeret bag de 

gennemsigtige vinduer i kafferygsækkerne. 

• Branding er baseret på et design leveret af 

dig som specificeret i bilaget. 

• Kan gemme branding efter anmodning til 

dig, så det kan bruges flere gange til de senere 

fuldt trykte PVC-stoffer 

 

1. Komplet branding til kanterne, Luksuriøst 

udseende, Vi opbevarer surfet for dig 

Organiser på kort sigt, Perfekt til 



engangsarrangementer, sæt papirplakater bag 

gennemsigtige vinduer. 

2. INGEN MÆRKNING: Tasker leveres tomme, 

gennemsigtige vinduer, selvudfyldning med 

plakatmateriale. 

Templater til oprettelse af mærket: 

 Vi hjælper dig med at skabe branding. 

Vi sender dig specifikationerne på anmodning, 

så brandingen kan designes perfekt. Send os 

for at få specifikationerne. 

PRINTED MUGS: 

Leder du efter kaffe- eller tekopper, som du 

kan udskrive efter din smag? 

Så har du nøjagtigt ret med os! For eksempel, 

tryk dit ønskekop med dit eget logo eller 

handlingsspecifikke handlingopkald! 

Så selvfølgelig er det endnu sjovere at servere 

kaffe eller en anden kaffe! Vi tilbyder trykte 



kopper fra 1.000 stykker. 

 

  

PRINTED MUGS MED MASTER GRAFIK: 

• Selvfølgelig kan du trykke dit eget design 

eller logo på kafferygsæk, vi tilbyder dig også 

muligheden for at lave et design til dig. Efter 

en konsultation vil vi designe et billede til dig 

og kun udskrive det, hvis du er helt tilfreds 

med det. Vi hjælper dig med at designe den 

perfekte trykte rygsæk. 

• I denne rygsæk kan du temperere varm og 

kold, skummende eller ikke-skummende kaffe 



i op til 2 timer takket være de 

dobbeltisoleringspakker, der indeholder en 

11,4 l beholder i rustfrit stål. 

• Med denne rygsæk undertrykkes reservoiret 

af mobilleverandøren via en håndpumpe. 

•  

Omkring rygsækken har vi plads til at 

visualisere dit branding (2 x (22 x 38,5 cm) og 

1 x (30 x 51 cm)). For at gøre det endnu bedre 

er der også et flag på rygsækken. Inkl. Praktisk 

taske og kaffebeholder. 



• Denne meget godt isolerede rygsæk giver 

dig mulighed for let at fordele kaffedåser eller 

flasker. Du har en åbning i bunden, hvor dit 

produkt er færdigt. Velegnet til dåser eller 

flasker på 20, 33 eller 50 cl. 

• Rundt om rygsækken har vi plads til at 

visualisere dit branding (2 x (22 x 38,5 cm) og 

1 x (30 x 51 cm)). For at gøre det endnu bedre 

er der også et flag på rygsækken. Inkl. Praktisk 

taske. 

 

Denne model består af to dobbeltvæggede 

cylindriske kaffebeholdere. Hvert reservoir 

kan fyldes og hældes separat. 

Det mindste koncentriske rør kan fyldes med 

isterninger, så din kaffe ikke mister kvalitet og 

stadig forbliver kølet. 

1. Du har valget mellem at tage denne model 

med eller uden kølecylinder. 

For det andet 



I bunden af denne rygsæk har vi plads til 

visualisering af dit branding (14,5 x 33 cm). 

For at fremhæve det er der også et flag på 

rygsækken. Inkl. Praktisk taske og kopholder. 

3. I denne rygsæk kan du temperere varm og 

kold, skummende eller ikke-skummende kaffe 

i op til 2 timer takket være de 

dobbeltisoleringspakker, der indeholder en 

11,4 l beholder i rustfrit stål. 

4. Denne kafferygsæk er udstyret med et CO2-

system, ideelt til at tappe brusende 

drikkevarer såsom latte machiato eller 

espresso.  



5. 

Omkring rygsækken har vi plads til at 

visualisere dit branding (2 x (22 x 38,5 cm) og 

1 x (30 x 51 cm)). For at gøre det endnu bedre 

er der også et flag på rygsækken. 

Inkl. Praktisk taske og kopholder. 

SALG: 

Ønsker du at købe en kaffe rygsæk? Tøv ikke 

med at modtage et gratis tilbud via e-mail. Er 

en del af vi henviser til til din individuelle 

begivenhed eller branding. 


