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Det är vi som 
profilerar ert 
emballage

FREDRIC NORDAHL-LUNDBLAD
Produktchef

031-337 09 56
fredric@nordahl.se

PATRIC NORDAHL
Trycksäljare

031-337 09 62
patric@nordahl.se

Expertis och  
erfarenhet, på riktigt!  .I
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Nordahl har levererat kundunikt och profilerat emballage till många tusen 
kunder sedan 1963. Den samlade kompetensen är enorm i företaget inom allt 
som rör påsar, kartonger, packtejp, silke, etiketter mm till både butiker och 
e-handlare. Det är smart att välja Nordahl som din primära samarbetspartner 
inom emballage.

Vi står för kvalitet, kunskap, service, trovärdighet, personlighet, långsiktighet och  
miljömedvetenhet. Den här katalogen är tänkt som en vägledning för dig som kund att kika 
i, inspireras av och för att skaffa dig en bred och stabil grund att stå på när du ska fatta beslut 
kring ditt emballage. Med Nordahl får du en partner som du kan växa med och du kan känna 
dig trygg med att du alltid får den hjälp du behöver. Söker du mer information besök  
www.nordahl.se eller ring någon av oss här nedanför.

One partner solution:
Med över 9 500 lagerförda artiklar har vi Nordens bredaste sortiment inom butiksförpackningar, 
lager/logistik/transport, kontor och städprodukter. Du kan därför lita på att vi kan tillgodose 
de allra flesta behov som ditt företag kan ha nu och i framtiden. Både med och utan tryck på 
produkterna. Det ger dig möjligheten att växa tillsammans med oss in i framtiden på ett tryggt, 
rättvist, hållbart och ekonomiskt sätt.

Vi profilerar ert emballage!

Fredric Nordahl-Lundblad
Produktchef
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ANNELI EKLUND
Key account manager 

031-337 09 69
anneli.eklund@nordahl.se

NINA HJALMARSSON
Trycksäljare

031-337 09 60
nina.hjalmarsson@nordahl.se

LINA NORDAHL-BABKIN
Trycksäljare

031-337 09 54
lina@nordahl.se
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Screentryck på  
våra lagervaror
– En unik möjlighet!

Tillsammans med Nordahls stora bredd av lagervaror inom emballage 
och förpackningar skapar screentrycksmetoden unika möjligheter  
för dig som kund.

Tack vare den höga pigmenteringen i färgerna vi använder får vi väldigt bra täckegen-
skaper och kan därför trycka på de flesta material med väldigt bra resultat jämfört  
med många andra trycktekniker. 

Vad är screentryck?
Screentryck är en arbetsintensiv och relativt långsam tryckmetod där man monterar  
en duk i en ram som för över färgen till produkten. Denna överföring ger mycket  
bra täckning i trycket vilket är en klar fördel. Överföringen görs helt manuellt eller  
i semimanuella maskiner och färgen härdas via ljus. Varje ram kan bara trycka en färg 
per gång så önskar man tryck i flera färger måste man göra flera dukar/ramar. Detta 
innebär att metoden är bäst lämpad i små serier och med tryck i en färg. Det är dock 
möjligt att trycka flera färger. Dukarna sparas inte utan används endast en gång.  
Tryckfärgen är vattenbaserad och i möjligaste mån miljövänlig.

Kika in på www.nordahl.se och välj ut dina produkter. Kontakta därefter oss på 
kundunikt@nordahl.se med artikelnummer, antal och design så återkommer  
vi med förslag på lösning och ett prisförslag för just dig.
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Prisexempel inkl allt:
Art.nr: 101134

Papperspåse,  
tryckt i en färg på en sida.

250 st: 4 099 kr
500 st: 5 569 kr

Moms tillkommer
Leveranstid: ca 3 veckor
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Wellkartonger
med tryck

Wellkartonger med tryck gör att din leverans syns bättre bland andra, en bra 
och prisvärd reklam. Den utgör också ett bra skydd för dina produkter och är 
en reklampelare för ditt företags image. 

Nordahl erbjuder en hög kompetens inom området och vi kan hjälpa er med allt från små 
specialserier till stora fabriksvolymer. Vi löser allt från tryck i en färg till avancerade fyrfärgsbilder. 
Vi kan trycka på både insidan och utsidan. Vi kan även göra blanka lådor med folierade  
logotyper. Ja, det mesta du kan tänka dig går att göra även på en wellkartong. Låt oss hjälpa  
dig att förverkliga dina tankar och önskemål i den mån det går. 

Vi vill vara med och utveckla din E-handel och växa tillsammans med ert företag.
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1. 
Från 100 st med tryck.

2. 
Tryck i 1-4 färger.

3. 
Tryck på in och utsida.

4. 
Olika kvaliteter  

(brun/brun, vit/vit, vit/brun).

5. 
Olika tjocklekar och modeller.

6. 
Valfria storlekar.

7. 
Olika tillval såsom t ex handtag.

8. 
Med klisterremsa och perforering.
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Passar  
bäst för mindre  

upplagor

Vitt eller brunt kraftpapper FSC, 120g.                          Upplaga: Tillval:

Storlek B x D x H Tryck 250 st 500 st 1 000 st 2 000 st 3 000 st 1 2 3 4 5 g/påse:
180 x 90 x 230 mm 1 färg 16,30 10,36 7,77 5,65 4,17 0,15 0,42 0,42 0,57 0,28 32 g

2-4 färger 23,50 13,71 9,33 6,26 4,52 0,15 0,42 0,42 0,57 0,28 32 g

Tillägg folierad logo: 5,85 2,70 2,03 1,57 1,50

240 x 90 x 240 mm 1 färg 16,51 10,50 7,88 5,75 4,24 0,15 0,42 0,42 0,57 0,35 38 g

2-4 färger 23,75 13,88 9,46 6,36 4,60 0,15 0,42 0,42 0,57 0,35 38 g

Tillägg folierad logo: 5,85 2,70 2,03 1,57 1,50

240 x 90 x 320 mm 1 färg 17,07 10,85 8,13 5,88 4,49 0,15 0,42 0,42 0,57 0,35 44 g

2-4 färger 24,72 14,42 9,78 6,62 4,93 0,15 0,42 0,42 0,57 0,35 44 g

Tillägg folierad logo: 5,85 2,70 2,03 1,57 1,50

310 x 120 x 250 mm 1 färg 17,83 11,55 8,19 6,18 4,64 0,15 0,42 0,42 0,71 0,35 48 g

2-4 färger 25,47 14,87 9,86 6,90 5,14 0,15 0,42 0,42 0,71 0,35 48 g

Tillägg folierad logo: 5,85 2,70 2,03 1,57 1,50

310 x 120 x 310 mm 1 färg 18,76 11,59 8,76 6,57 5,06 0,15 0,42 0,42 0,71 0,41 54 g

2-4 färger 25,93 15,10 10,55 7,33 5,57 0,15 0,42 0,42 0,71 0,41 54 g

Tillägg folierad logo: 6,60 4,20 3,60 1,95 1,80

310 x 120 x 410 mm 1 färg 19,24 12,13 9,02 6,82 5,27 0,15 0,42 0,42 0,71 0,49 64 g

2-4 färger 25,99 15,61 10,84 7,58 5,79 0,15 0,42 0,42 0,71 0,49 64 g

Tillägg folierad logo: 6,60 4,20 3,60 1,95 1,80

330 x 160 x 250 mm 1 färg 21,36 13,93 10,76 7,65 6,03 0,15 0,42 0,42 0,71 – 50 g

2-4 färger 28,01 17,34 12,50 8,38 6,50 0,15 0,42 0,42 0,71 – 50 g

Tillägg folierad logo: 6,60 4,20 3,60 1,95 1,80
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Vitt eller brunt kraftpapper FSC, 120g.                  Upplaga: Tillval:

Storlek B x D x H Tryck 250 st 500 st 1 000 st 2 000 st 3 000 st 1 2 3 4 5 g/påse:
330 x 160 x 330 mm 1 färg 21,36 13,93 10,76 7,65 6,03 0,15 0,42 0,42 0,71 – 64 g

2-4 färger 28,01 17,34 12,50 8,38 6,50 0,15 0,42 0,42 0,71 – 64 g

Tillägg folierad logo: 6,60 4,20 3,60 1,95 1,80

420 x 120 x 350 mm 1 färg 26,33 16,73 12,61 10,60 9,08 0,15 – 0,42 1,55 0,64 78 g

2-4 färger 32,82 19,66 14,45 11,28 9,50 0,15 – 0,42 1,55 0,64 78 g

Tillägg folierad logo: 7,35 4,95 4,35 2,33 2,03

480 x 150 x 400 mm 1 färg 26,45 17,27 13,22 11,16 9,59 0,15 – 0,42 1,55 0,78 90 g

2-4 färger 33,11 20,26 15,10 11,85 10,00 0,15 – 0,42 1,55 0,78 90 g

Tillägg folierad logo: 7,35 4,95 4,35 2,33 2,03

Tillkommer:
Kliché/er: Ingår i priserna
Startkostnad: 395 kr

Repa/FTI/Miljöavgift: 1,79 kr/kg

Mängdtolerans: +-15%

Leveranstid: Ca 6-8 arbetsveckor*

Fraktvillkor: Fraktfritt en adress Sverige

Handtagsfärger: Svart, grön 3435U, röd 185U 
blå 2965U, gul 109U

*Räknas från godkänt korrektur 
Priserna gäller t.o.m. 14/10-2022, vi reserverar  
oss för råvaruhöjningar utom vår kontroll.

Tillval: 

1: Färgade handtag

2: Omvikt överdel

3: Bomullsklädda handtag (vita, svarta eller röda)

4: Kartongskiva till botten, löspackad i kartong

5: 140 g blankt papper
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Papperskassar
med tvinnade handtag – offsettryck

Papperskassar med tvinnade handtag, där du som kund har 
nästan obegränsade valmöjligheter! Detta är den perfekta kassen 
för dig och ditt företag när ni behöver ett färre antal kassar och 
många tryckfärger, allt med en optimal tryckkvalitet. 

Du har möjlighet till folierat tryck, omvikt överkant och flera olika papperskva-
liteter. Dessa går att beställa i en ny papperskvalité som baseras på gräs och 
organiskt spillmaterial. 

Se flera av de möjliga tillvalen på sid 18-19.

1. 
Från 250 st. 

2. 
FSC-certifierat papper 120 g  

(vitt och brunt). 

3. 
FSC-certifierat 150 g gräspapper. 

4. 
FSC-certifierat papper 140 g  

bestruken kraft (blankt papper). 

5. 
Offsettryck 1-4 tryckfärger  

utan klichékostnad.

6. 
Möjlighet till folierat tryck.  

Omvikt överdel. 

7. 
Bomullsöverdragna handtag.  

Kartongskiva i botten 

8. 
Packning om 25 st/bunt.

9.
Tvinnade handtag i flera färger. 

10. 
Bomullsklädda handtag  
(vita/svarta eller röda). 

11. 
Kartongskiva till botten  

löspackad i kartong.

NYHET!
Gräspapper 150 g. 

Kontakta oss för pris och 
mer information.
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Papperskassar
med tvinnade handtag – flexotryck

Snygga, stilrena och populära pappersbärkassar som är både starka och
rymliga. Dessa kassar passar till det mesta. Perfekta för dig som kan tänka  
dig att köpa minst 3 000-5 000 kassar vid varje tillfälle och av varje storlek.  
Kassarna trycks med så kallat flexotryck. Vid tryckningen används klichéer 
vilket ger ett lite grövre tryckresultat än vid t ex offsettryck. Ju större serie 
som produceras desto mer fördelaktigt blir priset med denna tryckteknik.

Vi väljer att fokusera på närproducerade påsar från en svensk fabrik som har en  
fantastiskt bra tryckpress och snabba leveranstider.

Bärkassar av FSC-certifierat kraftpapper med tvinnade handtag:
Brunt papper Vitt papper

Storlek B x D x H Tryck 3 000 st 5 000 st 10 000 st 3 000 st 5 000 st 10 000 st

180 x 100 x 230 mm (80g) 1 färg – 2,55 1,89 – 2,55 1,89
2 färger – 2,79 2,01 – 2,79 2,01

240 x 100 x 230 mm (90g) 1 färg – 3,02 2,27 – 3,02 2,27

2 färger – 3,18 2,41 – 3,18 2,41

240 x 100 x 320 mm (90g) 1 färg 4,10 3,12 2,49 4,10 3,12 2,49

2 färger 4,63 3,31 2,66 4,63 3,31 2,66

320 x 120 x 410 mm (90g) 1 färg 4,95 3,65 3,10 4,95 3,65 3,10

2 färger 5,48 4,06 3,29 5,48 4,06 3,29

320 x 160 x 290 mm (90g) 1 färg – 3,25 2,76 – 3,25 2,76

2 färger – 3,60 2,92 – 3,60 2,92

320 x 160 x 390 mm (90g) 1 färg – 3,74 3,17 – 3,74 3,17

2 färger – 4,14 3,36 – 4,14 3,36
350 x 170 x 290 mm (80g/90g) 1 färg 4,56 3,34 2,90 4,56 3,34 2,90

2 färger 4,82 3,55 2,99 4,82 3,55 2,99
460 x 140 x 400 mm (100g) 1 färg 7,46 6,54 5,22 7,46 6,54 5,22

2 färger 8,64 7,21 5,33 8,64 7,21 5,33

460 x 140 x 500 mm (100g) 1 färg 8,50 7,37 5,72 8,50 7,37 5,72

2 färger 9,90 8,18 6,08 9,90 8,18 6,08
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Tillkommer:
Kliché/er: Er design bestämmer kostnaden
Repa/FTI/Miljöavgift: 1,79 kr/kg

Mängdtolerans: +-15%

Leveranstid: Ca 6-8 arbetsveckor från ok korrektur

Fraktvillkor: Fraktfritt en adress Sverige

Färgade handtag: +0,14/påse

Passar 
bäst för större 

upplagor

Färg: Artnr: PMS:
Vitt 100158 –

Naturbrun 100159 –

Svart 100160 –

Julröd Julröd –

Orange 100161 021 U

Silver 100162 877 U

Gul 100163 108 U

Guld        100164 871U

Mörkbrun 100166 476 U

Mörkblå 100167 303 U

Cerise 100168 Magenta U

Lila 100176 7656 U

Grönt 100177 368 U

Grå 100191 Gool grey 9 U

1. 
Tvinnade handtag i flera färger.

2 .
FSC-certifierat papper som standard.

3. 
Från svensk skog, papper  

från svenskt pappersbruk och  
svensk fabrik. 

4. 
Möjlighet till många tryckfärger.
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Priser avser vad vi kallar ”positivt tryck”. Det innebär att max 40%  
av påsens yta är täckt med färg. Priserna gäller t.o.m. 14/10-2022, 
Vi reserverar oss för råvaruhöjningar utom vår kontroll.
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Kontakta oss för offert  

och expertrådgivning på 

031-337 09 50 eller  

kundunikt@nordahl.se

Papperskassar
med platta handtag

En modell som är populär i många olika branscher. Inredningsbutiker, 
blomsterhandlare, livsmedelsbutiker och restauranger. 

Den breda botten gör dem optimala för att lasta lite större produkter. Perfekt för  
dig som köper minst 5 000 kassar vid varje tillfälle och av varje storlek.

Kassarna trycks med så kallat flexotryck som är optimalt till större serier. Vid tryck-
ningen används klichéer vilket ger ett lite grövre tryckresultat än vid t ex offsettryck.

Vi har i denna katalog valt att prismässigt fokusera på vår svenska fabrik, men vi 
erbjuder även andra alternativ om så önskas eller krävs för att hitta bästa lösningen 
för dina behov. 
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Bärkassar av FSC-certifierat kraftpapper med platta handtag:
Brunt papper Vitt papper

Storlek B x D x H Tryck 3 000 st 5 000 st 10 000 st 3 000 st 5 000 st 10 000 st

260 x 150 x 360 mm (90 g) 1 färg – 3,36 2,79 – 3,36 2,79
2 färger – 3,74 2,98 – 3,74 2,98

320 x 170 x 350 mm (90 g) 1 färg – 3,40 2,79 – 3,40 2,79

2 färger – 3,77 3,00 – 3,77 3,00

320 x 170 x 390 mm (90 g) 1 färg – 3,53 2,92 – 3,53 2,92

2 färger – 3,90 3,13 – 3,90 3,13

320 x 170 x 450 mm (90 g) 1 färg – 3,71 3,08 – 3,71 3,08

2 färger – 4,08 3,30 – 4,08 3,30

350 x 170 x 250 mm (80/90 g) 1 färg – 3,11 2,40 – 3,11 2,40

2 färger – 3,28 2,60 – 3,28 2,60

450 x 180 x 465 mm (100 g) 1 färg 7,33 5,91 4,95 7,33 5,91 4,95

2 färger 8,84 6,67 5,65 8,84 6,67 5,65

Priser avser vad vi kallar ”positivt tryck”. Det inne-
bär att max 40% av påsens yta är täckt med färg. 
Priserna gäller t.o.m. 14/10-2022, Vi reserverar 
oss för råvaruhöjningar utom vår kontroll.

*Möjligt vid upplagor från 10 000 st eller fler.

Tillkommer:
Kliché/er: Er design bestämmer kostnaden
Repa/FTI/Miljöavgift: 1,79 kr/kg

Mängdtolerans: +-15%

Leveranstid: Ca 10-12 arbetsveckor från ok korrektur

Fraktvillkor: Fraktfritt en adress Sverige
Svarta platta handtag: +0,14 kr/påse*

1. 
FSC-certifierat papper som standard. 

2.
Från svensk skog, papper  

från svenskt pappersbruk och  
svensk fabrik. 

3. 
Möjlighet till 4-färgstryck.
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”Nordahl har varit 
mycket professionella 
och väglett oss på  
ett bra sätt.”
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Nordahls 
samarbete med
Gårdschips  
Gårdschips är ett varumärke som tillsammans 
med Exotic Snacks ägs av företaget Premium 
Snacks Nordic AB. Själva varumärket Gårds-
chips grundades 1994 i Laholm.

Idag omsätter Premium Snacks Nordic över 
300 MSEK och har ca 70 anställda i koncernen.

– För oss är det viktigt med bra service och personligt 
bemötande när det gäller våra leverantörer säger 
Marie Eklund, marknadschef hos Premium Snacks 
Nordic AB. 

 
Med hjälp av Nordahl har vi tagit fram flera olika typer 
av emballage, både ytteremballage i form av wellådor, 
papperspåsar och etiketter. Det har varit värdefullt för 
oss i vårt hållbarhetsarbete att få information om nya 

miljövänligare material. Denna gång ledde det till en 
helt ny papperspåse tillverkad av gräspapper. Tidigare 
visste vi inte ens om att det materialet fanns.

– När det gäller emballage spelar även saker som  
kvalitet och leveranstider in fortsätter Marie Eklund. 

– Anneli Eklund, key account manager hos Nordahl  
har varit mycket professionell och väglett oss på ett 
bra sätt. Vi har haft löpande kontakt under hela  
processen och har tex fått tips om nyheter och  
även blivit informerade om de längre ledtider som 
nu är aktuella.
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Lyxkassar 
med snörhandtag och tryck

Den mest exklusiva typen av kassar i papper som vi kan erbjuda. 
Dessa papperskassar kan du göra ”allt” med. En stilren papperskasse 
för dig som önskar en lyxigare bärkasse till era produkter. Lyxkassar 
av denna typ är som ett smycke i din klädbutik, smyckes butik, glas-
ögonbutik eller din hår- och skönhetssalong. Passar även utmärkt för 
alla typer av tillfällen som mässor, konferenser och event. 

Se flera av de möjliga tillvalen på sid 18-19.

Normal:  
Lyxig papperskasse i 170 g vitt matt papper, tryck i 1-4 färger över hela påsens yta, korta  
snörhandtag i vit eller svart bomull. Kartongförstärkning i både botten och toppen: 

Storlek Tryck 250 st 500 st 1 000 st 2 000 st 3 000 st 5 000 st

180 x 90 x 230+40 mm 1-4 färger 34,42 21,07 11,72 8,29 6,92 5,65
240 x 100 x 320+50 mm 1-4 färger 36,25 22,84 12,74 9,28 8,03 6,57

320 x 130 x 400+50 mm 1-4 färger 38,07 24,60 14,79 11,26 9,78 8,56

410 x 130 x 340+50 mm 1-4 färger 38,98 25,48 15,30 11,92 10,42 9,02

450 x 180 x 480+50 mm 1-4 färger 54,86 34,14 23,33 19,17 17,09 14,37

Tillkommer:
Startavgift: 995 kr/storlek
Repa/FTI: 1,79 kr/kg

Mängdtolerans: +- 10%

+0,60 kr/st  Färgade korta handtag

+0,60 kr/st 80 cm Långa vita eller svarta handtag

+1,20 kr/st 80 cm långa färgade handtag.

Leveranstid: Ca 5-7 veckor

Fraktvillkor:   Fraktfritt till en adress inom Sverige

Önskas andra format, kontakta oss för offert! 

Priserna gäller t.o.m. 14/10-2022, Vi reserverar oss 
för råvaruhöjningar utom vår kontroll.

Ekonomi:
Lyxig papperskasse i 170 g vitt matt papper, tryck i 1-4 färger över hela påsens yta,
korta snörhandtag i vit eller svart bomull. Kartongförstärkning i både botten och toppen:

Storlek Tryck 250 st 500 st 1 000 st 2 000 st 3 000 st 5 000 st

180 x 90 x 230+40 mm 1-4 färger 30,18 19,09 10,99 8,29 6,92 5,65
240 x 100 x 320+50 mm 1-4 färger 31,78 20,69 11,95 9,28 8,03 6,57

320 x 130 x 400+50 mm 1-4 färger 33,38 22,29 13,86 11,26 9,78 8,56

410 x 130 x 340+50 mm 1-4 färger 34,18 23,09 14,34 11,92 10,42 9,02

450 x 180 x 480+50 mm 1-4 färger 48,10 30,93 21,86 19,17 17,09 14,37

1. 
Från 250 st  

 
2. 

Du väljer formatet själv.  

3. 
Flera olika tjocklekar på pappret  

(160-170 g papper är vår standard).  
Brunt papper 200 g. 

4. 
Offsettryck 1-4 tryckfärger  

utan klichékostnad.

5. 
Möjlighet till folierat tryck. 

6. 
Kartongskiva i botten med tryck.  

7. 
Matt eller blank laminat.  

Långa eller korta handtag.  
Knutna eller limmade handtag.

8. 
Präglad logo. Matt/blank lack. 

9. 
UV-lack.  

10. 
Runda eller platta handtag  

i olika kvaliteter t ex PP, satin, bomull.

11. 
Omvikt överdel och möjlighet  

till tryck på omviket.
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Exempel på tillval

Insidestryck, omvikt överdel med limmade handtag
Att trycka insidan på en påse eller kartong ger ett vackert och genomarbetat
intryck. Bilden visar heltäckande svart insida på en papperspåse. En smart detalj
är att trycka information på omvikets insida, t ex en webbadress, adress eller
ett budskap. Handtagen på bilden är limmade på omvikets insida istället för  
att ha knutar på insidan. 

Tryckt kartongskiva
En annan bra plats att trycka ett budskap på är kartongskivan i botten av påsen.
När kunden lyfter upp produkten de köpt och kikar ned i påsen så ser de
ert budskap.
T ex:
• Trevlig helg!
• Tack för besöket!
• Du är värdefull för oss!

1 2

Blank eller matt effekt
På många av våra produkter kan man trycka med antingen matt eller blank lack
av olika slag. De vanligaste varianterna är vatten- eller UV-lack. Här visar vi en 
blank lack på ett mattsvart silkespapper. Det ger en ”ton i ton” effekt som är 
väldigt läcker. UV-lack är en speciell lack som ofta känns lite upphöjd och kan  
med fördel kombineras med embossing för extra effekt.

Embossing + UV lack  
Inåt eller utåtgående prägling. Embossing innebär att man pressar bokstäverna 
utåt från produkten så som på bilden. Man kan då känna på produktens utsida att 
texten står ut från pappret lite. Debossing är lite ovanligare och innebär att man 
istället pressar bokstäverna inåt i pappret. Bilden ovan visar på en embossing med 
black UV-lack ovanpå. 

3 4

Satinband
Satinband kan du få i flera olika längder/bredder och utformning, samt med tryck på. 
Det finns släta och gros grain/ripsband (se bild 10) som är en randig variant. Satinband 
görs platta och man fäster dem med fyra knutar på insidan, eller limmar dem i toppen. 
Se bild 6 för knutna handtag och bild 1+2 för limmade handtag.

Knutar + bomullshandtag
Lyxpåsar med knutna handtag. Handtaget på bilden är i bomull. Man kan också  
få PP, satin eller polyester. 2022 väljer du bomullshandtag om du vill slippa  
plastpåseskatten som är 3 kr/påse.

5 6
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Hotfoil/folierat tryck
Hotfoil eller varmtryck är en teknik där vi bränner fast en folie i pappret. Detta görs
med en speciell kliché och ger ett väldigt exklusivt intryck. Man kan kombinera denna
teknik med både embossing och debossing (se bild 4).

Matt papper, blankt laminat och matt laminat
Våra lyxkassar kan fås i olika gramvikter och ytbehandlingar. Med tanke på
plastkasseskatten så köper nästan alla kunder matt obestruket papper som
syns till vänster på bilden. Men man kan också få högblank eller sidenmatt
yta. Detta åstadkommer vi med en plastfilm (laminat) på utsidan av pappret.  
2022 väljer du obestruket matt papper om du vill slippa plastkasseskatten  
på 3 kr/påse.

7 8

Tvinnade handtag + omvik
Tvinnade pappershandtag med omvikt överdel är ett mellanting mellan den 
vanliga papperspåsen med tvinnade eller platta handtag och lyxpåsen med
bomullshandtag. Du får då en påse med lite mer arbetad finish, högre gramvikt 
i pappret, men till ett något lägre pris än lyxkassen.

Gros grain satinband
Detta band har en randig struktur och kallas även för ripsband. Om vi skall göra 
detta bandet med tryck så gör dess randiga struktur att det blir svårare att trycka 
med tunna linjer. Även hotprint är svårare att få till med bästa resultat.

9 10

Stansat handtag
Stansat handtag är läckert och det kan du få på våra lyxkassar. Man måste tänka
på att handtagen tar yta från påsen, så gör den inte för liten på höjden!

Korta eller långa handtag
Handtagens längd mäts i oknuten längd. De korta handtagen är oftast mellan 40-50 cm  
i längd och de långa brukar vara 75-80 cm. Huruvida påsen har ett stående eller 
liggande format i kombination med längden på handtagen gör mycket för hur påsen 
uppfattas. På bilden har vi ett liggande format med olika längd på handtagen. 

11 12
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Satinband
med tryck

Vi levererar sidenband/satinband med eget tryck till alla möjliga typer  
av företag. Banden ger en extra lyxig känsla på paket och presenter. 
Textilband finns i flera olika varianter – de vanligaste är dubbelsidigt 
eller gros grain.

Dubbel satin – är den vanligaste varianten och den som är lättast att trycka på tack vare 
sin släta yta. Vi har ungefär 50 olika färger på detta band och kan trycka det på två sätt. 
Antingen med ert företags logotype i en valfri PMS, eller så kan vi trycka det med folierad 
text i t ex guld. Finns i bredderna 6/10/12/15/25 mm. 6 mm bredd går att trycka på men 
rekommenderas inte då de flesta logos blir så små. 

Gros grain satinband med eget tryck – är av samma kvalitet som våra släta satinband men  
har en randad struktur. Detta gör dem lite svårare att trycka på och därför kan vissa typer  
av företagslogotyper bli nekade av kvalitetsskäl. Finns i bredderna 10/15/25/40 mm.

Dubbelsidigt satinband med tryck i en färg:
Antal 
meter: 10 mm 12 mm 15 mm 25 mm Kliché:

Kliché 
hotprint

1 000 2,63 2,82 3,09 3,36 825 kr 1 100 kr
2 000 2,26 2,41 2,65 2,88 825 kr 1 100 kr

3 050 1,97 2,10 2,30 2,51 825 kr 1 100 kr

5 000 1,90 2,03 2,22 2,43 825 kr 1 100 kr

Gros grain/Rips satinband med tryck i en färg:
Antal 
meter: 10 mm 15 mm 25 mm 40 mm Kliché:

Kliché 
hotprint

1 000 3,00 3,27 3,63 4,00 825 kr Ej möjligt
2 000 2,57 2,80 3,11 3,43 825 kr Ej möjligt

3 050 2,24 2,44 2,71 2,98 825 kr Ej möjligt

5 000 2,17 2,35 2,62 2,88 825 kr Ej möjligt

Tillkommer:
Startkostnad: 395 kr
Mängdtolerans: +-5%

Leveranstid: 3-4 veckor från ok korrektur.

Fraktvillkor: Frakt 350 kr

Priserna gäller t.o.m. 14/10-2022, därefter reserverar 
vi oss för råvaruhöjningar utom vår kontroll.



20 21           

1. 
Från 1 000 m. 

2. 
Flera bredder. 

3. 
Tryck i en färg på en sida. 

4. 
Folierat tryck möjligt.  

Leveranstid ca 3 veckor. 
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Gros grain Dubbelsidigt
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Packtejp
med tryck

1-färgstryck

Art.nr Storlek 1 fp 2 fp 4 fp 10 fp 15 fp 20 fp

Packtejp PVC naturgummi, vit, brun och transparent:
19138-1 38 mm 48 24,46 23,98 23,48 23,00 22,50 22,02

19150-1 50 mm 36 29,34 28,75 28,17 27,58 27,00 26,42

Packtejp PVC naturgummi, infärgad tejp/negativt tryck:

19238-1 38 mm 48 27,40 26,85 26,31 25,75 25,21 24,67

19250-1 50 mm 36 32,93 32,28 31,61 30,94 30,28 29,64

Packtejp PP Tyst Akrylat, vit, brun och transparent tejp:

19338-1 38 mm 48 31,96 25,56 20,77 17,58 15,98 14,38

19350-1 50 mm 36 40,02 32,03 26,03 22,00 20,00 18,00

Packtejp PP Tyst Akrylat, infärgad tejp/negativt tryck:

19438-1 38 mm 48 35,66 28,52 23,19 19,60 17,83 16,04

19450-1 50 mm 36 44,69 35,75 29,06 24,58 22,33 20,11

Packtejp av kraftpapper:

18938-1 38 mm 48 33,00 32,33 29,71 28,04 26,40 24,75

18950-1 50 mm 36 42,86 42,00 38,58 36,42 34,28 32,14

Startkostnad, tillkommer alltid:

19000 395,00

Kliché, tillkommer första gången du trycker:

19001 1-färgstryck 695,00

Packtejp med tryck är ett billigt, snabbt och enkelt sätt att profilera 
ditt företag när ni skickar varor till kund.
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PP-Tejp
PP-tejpen är den vanligaste packtejpen 
på marknaden och en bra allroundtejp. 
PP-tejp har hög åldersbeständighet 
och bibehåller sin styrka under lång 
tid. PP-tejp klarar att utsättas för högre 
temperaturer och det vanligaste 
häftämnet är akrylat. PP-tejp har och 
får en blankare yta.

Akrylat som häftämne
• mjuk avrullning
• tyst avrullning från 10 fp
• bra applicering i kyla
• bättre för miljön

PVC-tejp
PVC-tejp är tålig och den starkaste 
tejpen med hög brottstyrka och bästa 
häftförmågan. PVC-tejp är det rätta 
valet om ni har ett innehåll som är 
tungt och som kommer utsättas för 
stor påfrestning under transport.  
PVC-tejp tål att utsättas för fukt och 
har låg töjbarhet. PVC-tejp har en  
lite mattare yta.

Naturgummi som häftämne
• tyst avrullning
• trög avrullning
• god förslutning
• tål kyla bäst

Papperstejp
Papperstejpen är ett bra miljöalternativ 
som dessutom är lätt att återvinna 
tillsammans med lådan. Papperstejpen 
står emot väta och fukt bra och har en 
mattare yta. Det ger ett snyggt intryck 
med papperstejp då den går ”ton i ton” 
med en wellåda och den finns i både 
brunt och vitt.

Naturgummi som häftämne
• lätt avrullning
• tyst avrullning
• fäster i sig själv

2-färgstryck

Art.nr Storlek 1 fp 2 fp 4 fp 10 fp 15 fp 20 fp

Packtejp PVC naturgummi, vit, brun och transparent tejp:
19138-2 38 mm 48 24,89 24,40 23,90 23,40 22,90 22,40

19150-2 50 mm 36 29,97 29,36 28,78 28,17 27,56 26,97

Packtejp PVC naturgummi, infärgad tejp/negativt tryck:

19238-2 38 mm 48 27,87 27,31 26,75 26,19 25,65 25,08

19250-2 50 mm 36 33,62 32,94 32,28 31,61 30,92 30,25

Packtejp PP Tyst Akrylat, vit, brun och transparent tejp:

19338-2 38 mm 48 36,43 27,31 21,85 18,21 16,40 14,56

19350-2 50 mm 36 45,65 34,22 27,39 22,83 20,53 18,25

Packtejp PP Tyst Akrylat, infärgad tejp/negativt tryck:

19438-2 38 mm 48 40,57 30,44 24,33 20,29 18,25 16,23

19450-2 50 mm 36 50,88 38,17 30,53 25,44 22,89 20,36

Packtejp av kraftpapper:

18938-2 38 mm 48 35,35 34,65 31,81 30,04 28,27 26,52

18950-2 50 mm 36 45,92 45,00 41,33 39,03 36,72 34,44

Startkostnad, tillkommer alltid:

19000 395,00

Kliché, tillkommer första gången du trycker:

19002 2-färgstryck 895,00

Packtejp  

med tryck från  

36 rullar.

Priserna gäller t.o.m. 14/10-2022, vi reserverar oss 
för råvaruhöjningar utom vår kontroll.
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Silkespapper
med tryck

Att slå in sina produkter i ett silkespapper med eget tryck är ett bra  
sätt att höja känslan i sitt varumärke. Ett vackert silkespapper med en 
fin etikett gör att produkten känns ännu lyxigare.
 

Det är också ett praktiskt emballage som skyddar ömtåliga produkter, tex glas och  
porslin. Vi kan erbjuda flera olika alternativ, såväl enfärgstryck som tryck i flera färger.  
Allt från mindre upplagor till stora beställningar.

Tillval: 

1. Blankt UV-tryck, vitt eller transparent

2. Eget format. (tex 375 x 250 mm)

3. På rulle

4. Placerat tryck 

5. 30-70% färgtäckning

6. Infärgat silkspapper, våra standardfärger

Silkespapper med flera valmöjligheter

Antal kg: Pris/kg: 1 2 3 4 5 6

1-färgstryck
25 216,80 34,55 17,27 20,73 25,91 17,27 60,46

50 152,68 32,42 16,21 19,45 24,31 16,21 56,73

100 115,24 29,47 14,74 17,68 22,10 14,74 51,58

200 89,99 27,06 13,53 16,24 20,30 13,53 47,36
2-färgstryck
25 255,93 31,71 15,86 19,03 23,78 15,86 55,50

50 169,90 30,89 15,45 18,53 23,17 15,45 54,06

100 123,63 28,78 14,39 17,27 21,59 14,39 50,37

200 94,13 26,78 13,39 16,07 20,08 13,39 46,86

Tillkommer:
Kliché: Ca 1 800-3 200 kr
Artwork: 600 kr/timma

Repa: 1,79 kr/kg

Mängdtolerans: +-15-25%

Leveranstid: Ca 4-6 veckor

Frakt: Tillkommer

Silkespapper
Storlekar: 750 x 500 mm som standard
Kvalitéer: Egenskaper:

E 22 g, hög opacitet, mjukkänsla

F 22 g, mer transparent, krispig känsla

FO 25g, hög opacitet, mjukare känsla, matt yta. 
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Tillval: 

1. Blankt UV-tryck, vitt eller transparent

2. Eget format. (tex 375 x 250 mm)

3. På rulle

4. Placerat tryck 

5. 30-70% färgtäckning

6. Infärgat silkspapper, våra standardfärger
Tillkommer:
Startkostnad: 395 kr

Kliché: Ingår
Artwork: 600 kr/timma

Repa: 1,79 kr/kg

Mängdtolerans: +-15-25%

Leveranstid: Ca 4-6 veckor

Frakt: Ingår

Vitt silkespapper med tryck i en färg 

En färg Två färger

Kvalité: 20 g 30 g 20 g 30 g

Antal: Pris/ark: Pris/ark: Pris/ark: Pris/ark:
1 000 4,83 5,47 6,83 7,65

2 500 2,62 2,86 3,59 3,98

5 000 1,49 1,76 2,19 2,66

10 000 1,11 1,37 1,61 1,93

1. 
Vitt silkespapper med  

eget tryck i vitt. 

2. 
Vitt silkespapper med eget  

tryck i valfri PMS färg. 

3. 
Svart silkespapper med eget  

tryck i blank UV-lack.

Nordahls rekommendationer  
är att hålla trycket enkelt. Om er  
logo är tunn och snirklig bör den  
inte vara för liten då den kan bli  

svår att läsa. Vi bistår er självfallet 
med vår expertis och kunskap!  
Minsta kvantitet att trycka är  

1 000 st ark. Standardstorleken  
är 750 x 500 mm.
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Priserna gäller t.o.m. 
14/10-2022, vi reserverar 
oss för råvaruhöjningar 

utom vår kontroll.
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E-handelspåsar
med tryck

Tillsammans med E-handelskartonger så är E-handelspåsar i plast eller 
papper det vanligaste alternativet för att skicka varor. Passar bäst för kläder, 
textilier och andra varor som inte är ömtåliga. Men såklart fungerar de även 
till andra produkter.

Fördelen med E-handelspåsar i stället för kartonger är flera men främst dessa:
• Det går snabbare att packa i en påse kontra i en kartong.  
• Oftast har påsarna en lägre kostnad per styck. 
• Lägre transportkostnad då både vikt och volym blir lägre.
• Tar väldigt lite plats på lager jämfört med wellkartonger.

Nackdelen med påsar:
• De skyddar inte varan från slag och stötar, bara smuts och väta. 
• Kan ha vissa begränsningar i storlek.
• Måste tillverkas i relativt stora upplagor (från 3 000-5 000 st).
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Kontakta oss för offert  

och expertrådgivning på 

031-337 09 50 eller  

kundunikt@nordahl.se
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Flergångspåsar
Välj mellan PP Non-woven, PP woven och bomull

Våra olika typer av flergångskassar är en serie av produkter som går att  
använda många gånger och är därför ypperliga som reklambärare. De flesta  
av våra flergångskassar tål att användas i flera månader eller varför inte år. 
Även om det är en dyrare produkt så ger den ett långvarigt reklamvärde och 
eftersom påsarna används under lång tid blir de dessutom ett bra miljöval.

PP woven:
Materialet är slitstarkt, du hittar det bl a i den blå eller gula IKEA-kassen. Kassen går att  
skräddarsy i många olika storlekar och varianter. Det är tryckbart med upp till fyrfärgstryck. 
Man kan även lägga på antingen matt eller blankt laminat, sätta på kardborrestängning,  
dragkedja eller annan stängning. Du kan också välja mellan långa och korta handtag.  
Denna produkt gör sig bäst i upplagor över 5 000 st.

PP Non woven:
Materialet ser ut som ”pressad” bomull och är slitstarkt. Det går att göra väldigt tunt så som när 
man gör hängselbärkassar eller så gör man det tjockare och använder till resegarderober eller 
påsar. Materialet består av ett virrvarr av små tunna trådar som vävs och svetsas samman till 
ett bomullsliknande ytskikt. När man trycker på detta material kan ytan göra att trycket får vissa 
”döda punkter”, men man kan trycka allt från en färg till bilder. Det går att skräddarsy i mängder 
med storlekar och varianter. Man kan lägga på antingen matt eller blankt laminat, långa eller 
korta handtag. Denna produkt kan vi tillverka i små upplagor.
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Bomull:
En traditionell bomullspåse är ofta 
vit/naturfärgad eller svart med tryck 
i en eller två färger. Kassen går att 
få med långa eller korta handtag 
och finns i flera olika kvaliteter. 
Både i tunn kvalitet, 140 g/m2 upp 
till riktigt tjock kvalitet 280-300 g/m2.  
Bomullspåsarna kan tryckas i små 
upplagor, från 100 st.

Nu när du  

vet lite mer om påsarna,  

kontakta oss för offert och  

expertrådgivning på 

031-337 09 50 eller  

kundunikt@nordahl.se
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Etiketter
med tryck

Genom att trycka dina egna klisteretiketter skapar du en professionell 
image utåt på dina varor och produkter. Etiketter stärker er identitet och 
hjälper till att på ett prisvärt sätt bygga ert varumärke. 

Vi trycker i dagsläget de flesta etiketter med digital tryckteknik och du kan därför designa 
dem nästan hur du vill. Man kan använda olika kvaliteter på pappret, om man t ex behöver 
en etikett som tål väder och vind så kan de tryckas på vinyl eller annan form av plast.  
Vi kan också prägla er logo, trycka den med en högblank folie, eller lägga på blank UV-lack, 
helt eller delvis. Möjligheterna är oändliga.

Vi kan göra dina etiketter runda, ovala, kvadratiska, rektangulära eller i nästan vilken  
form som helst. Etiketter är också en bra startprodukt eftersom den går att göra i små 
upplagor och i så många variationer.

Vi levererar nästan uteslutande våra klisteretiketter på rulle vilket gör dem lätta att  
förvara jämfört med att få dem på ark som gärna ”flyter omkring” i lådan.

Våra kunders favoritetiketter, digitaltrycks i CMYK/fyrfärg med blank UV-lack.

Form: Rund Rund Oval Oval Rektangulär Rektangulär

Antal: 49 mm 82 mm 50x34 mm 75x50 mm 50x30 mm 75x49 mm
100 st 8,09/st 8,61/st 8,05/st 8,22/st 8,03/st 8,22/st

500 st 1,82/st 1,94/st 1,81/st 1,85/st 1,81/st 1,85/st

1 000 st 1,01/st 1,08/st 1,01/st 1,03/st 1kr/st 1,03/st

3 000 st 0,44/st 0,65/st 0,42/st 0,49/st 0,41/st 0,49/st

5 000 st 0,33/st 0,59/st 0,31/st 0,39/st 0,30/st 0,39/st

10 000  st 0,24/st 0,52/st 0,21/st 0,31/st 0,20/st 0,31/st

Produktionsplan 2022/2023: 2022 vecka 36/42/48
2023 vecka 6/12/18/24/30/36/42/48

Artwork: Godkänt korrektur veckan före produktion

Startkostnad: 395 kr/storlek

Frakt Danmark / Finland: 250 kr

Levereras på rulle och fraktfritt en adress inom Sverige
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Postemballage
med tryck

En nyhet på marknaden är bubbelpåsar helt i papper.  
De följer samma princip som de traditionella bubbelpåsarna.

Ett ytskikt i papper och ett inre lager av veckat papper ungefär som well-
papp. Detta inre skikts vågor fyller en liknande funktion som de luftfyllda 
bubblorna och skyddar mot stötar och slag. Utöver detta finns en väldigt 
tunn coating av plast för att skydda mot väta. Påsarna innehåller så liten 
del plast att de räknas som komposterbara vilket gör denna produkt till 
ett nytt spännande miljömedvetet alternativ.

NYHET!
Stötdämpande  

påse i FSC®-certifierat 
papper.
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Luftbubbelpåsar med tryck:
Luftbubbelpåsar eller vadderade påsar med tryck är precis som kuvert, E-handelspåsar 
eller kartonger en riktigt bra profilprodukt. De traditionella bubbelpåsarna består av 
två lager som är sammansatta av ett yttre lager i papper och ett inre lager av plast med 
luftbubblor i. Det är luftbubblorna som ger påsen dess skyddande effekt mot stötar 
och väta. Tack vare luftbubblorna håller påsarna också en låg vikt och hjälper till att föra 
produkten tryggt och säkert till dess mottagare. Tack vare en självhäftande flik med 
tejpremsa är påsarna dessutom väldigt effektiva att packa i.

Kuvert med tryck:
Mer och mer post skickas idag digitalt, men det finns alltid tillfällen 
när det fysiska brevet är oöverträffat. Därför är tryckta kuvert något 
som håller sin position som en av de mest köpta trycksakerna.  
Det är en billig reklamprodukt och den ger ett seriöst intryck.



34

Vi profilerar  
ert emballage!
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Kontakta oss för offert  

och expertrådgivning på 

031-337 09 50 eller  

kundunikt@nordahl.se



Returadress: 

Lärjeågatan 8
415 02 Göteborg

Ad
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lla: UC
.

Öppettider Nordahl
Måndag - Fredag 08.00 - 17.00 
Lärjeågatan 8, 415 02 Göteborg 
Tel 031-337 09 50 • kundunikt@nordahl.se
order@nordahl.se • www.nordahl.se

Öppettider Nordahls emballagebutik 
Måndag - Onsdag 07.30-17.00
Torsdag 07.30-19.00
Fredag 07.30-17.00

nordahlab

Lagra ert profilerade emballage hos oss!
Beställ era kundunika produkter och låt oss  
ta hand om lagerhållning och distributionen.  
Beställ era personliga produkter samtidigt  
som ni beställer andra varor av oss på mail,
webb eller över telefon.

Vi profilerar ert emballage! 
Hör med oss om priser,  

lager hållning och distribution m.m.
Kontakta oss på 031-337 09 50 
eller kundunikt@nordahl.se

!
Vi lämnar 

alltid kostnadsfria 
offerter!


