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Här  presenterar  
vi  några  idéer  på  
hur  vi  kan  hjälpa  
ert  varumärke  att  

synas.



Skräddarsytt - från idé till färdig produkt
Vi älskar varumärken och särskilt när vi får lyfta fram andra varumärken genom våra produkter. Det är därför som vi valt att ta 
fram konceptet Skräddarsytt, alltså en produkt som är unik eller unikt anpassad för ert varumärke.

Tillvägagångsätt

Idé
Antingen om ni redan har en färdig idé som ni vill förverkliga eller se i bildform, eller så hjälper vi Er att ta fram förslag på 
vad man skulle kunna göra för just ert varumärke.

Skiss
När vi pratat igenom idé, form och färg mm så sätter vi ihop en eller flera skisser på produkten. Därefter går ni igenom skis-
serna, vi ändrar om det behövs och ni väljer ut den som passar Er bäst.

Godkännande och eventuella ändringar
Efter det skickar vi ett digitalt korrektur eller ett fysiskt prov (beroende av artikel).
Därefter tas beslut om något skall ändras eller om produktionen kan starta.

Produktion
Produkten produceras.

Leverans
Vi levererar Er unika produkt.

Skräddarsytt!

Egen PMS-färg & egen design från 100 st handdukar!

Undrar ni hur Er produkt skulle 

kunna se ut? Ta hjälp av vår 

designstudio kostnadsfritt!
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Handduk med brodyr
Vår vingafrotté är en av våra mest sålda frottéhanddukar. 
Detta är en riktigt exklusiv handduk som är mjuk och härlig 
samt har en bra uppsugningsförmåga. Vi kan nu erbjuda 
den i egen PMS färg, egna etiketter och en brodyr på 5000 
stygn från fabrik. Från endast 100 st!

Två kvalitéter att välja på 
550 g/m2 bomullsfrotté och 400 g/m2 bomullsfrotté. 
100% bomull ÖkoTex miljömärkt

Filer & original
Vi behöver en högupplöst .eps fil eller .pdf fil för att
skapa designen. Det är även viktigt att vi får alla pms-
färger för loggan.

Prover för godkännande
Bild på brodyr och vävd etikett skickas innan
produktion för godkännande. Om antalet är 500 st
eller mer så skickar vi ett fysiskt prov.

Minsta antal 100 st
Leveranstider
Leveranstiden är 6 – 7 veckor efter godkänt prov.

Egen PMS-färg & brodyr 

från 100 st handdukar!
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Reliefhandduk
Reliefhanddukarna är i 420 g/m2 bomullsfrotté, ÖkoTex miljömärkt. När man gör en 
reliefhandduk så ”skär” man ut loggan i handduken. Detta innebär att man får en ton 
i ton effekt på handduken och en snygg och ganska diskret logo. 

Filer & original
Vi behöver en högupplöst .eps fil eller .pdf fil för att skapa designen.

Prover för godkännande
För kvantiteter mindre än 500 st skickas inget prov för godkännande
utan godkännande av designen görs via digitalt korrektur.
Vid 500 st eller mer så skickar vi ut fysiskt prov för godkännande. 

Storlekar och gramvikter
70 x 140 cm, 100 x 150 cm, 100 x 180 cm. Standard 420 g/m2,
men andra gramvikter finns att tillgå.

Minsta antal 100 st
Leveranstider
Leveranstiden är 6 – 7 veckor efter
godkänt prov.

Egen PMS-färg & egen design 

från 100 st handdukar!

Invävd handduk
När man gör en invävd handduk så väver man in logotypen/mönstret i handduken.  Detta 
innebär att garnerna är färgade innan handduken vävs. Oftast arbetar man med  två färger 
när man gör en invävd handduk, en bottenfärg och en i loggan. Det går även att göra fler 
färger, men då är det viktigt att garnerna inte korsas i varp eller väft.
Om man har en ljus och en stark färg är det bra om man gör handduken i minst 500 g/m2 

(tjockleken). Annars kan loggan lysa igenom, t ex om man väver in en röd  logga på en vit 
handduk. Då kan det vita se rosa ut om handduken är för tunn.

Filer & original
Vi behöver en högupplöst .eps fil eller .pdf fil för att skapa designen. 
Vi hjälper gärna till med designförslag!

Prover för godkännande
Prover skickas normalt på de färger som finns tillgängliga i vävstolen samt infärgade 
garner i valda PMS färger.

Storlekar och gramvikter
Efter önskemål.

Minsta antal 500 st
Leveranstider
ca 10 veckor inklusive prov 
för godkännande.

Invävd logo/mönster!
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Tryckt handduk
En tryckt handduk är perfekt när man har en logotyp i många färger eller vill skapa en handduk med ett färgrikt 
budskap. Vi trycker normalt på frotté som är skuren, även kallad velourfrotté. Detta för att få trycket så tydligt 
som möjligt på handduken. Även ”fototryck” är möjligt! Max antal färger som kan tryckas är 8 st.

Filer & original
Vi behöver en högupplöst .eps fil eller .pdf fil för att skapa designen.
Det är även viktigt att vi får alla pms färger för trycket.

Prover för godkännande
Prov för godkännande skickas innan produktion.

Storlekar & Gramvikter
Från 300-400 g/m2 & storlekar mellan 70x130 cm-100x180 cm.

Minsta antal 500 st
Leveranstider
Normalt 14 veckor inklusive prov för godkännande men måste stämmas av från order till order.

Handduk med invävd bård
Samma teknik som en invävd handduk fast här väver vi endast bården. 
Det går att få handduken i egen PMS färg från 100st och då finns möjlig-
het att väva in upp till 4-färger i bården. Denna handduken är en 420g/m2 
kvalitet.

Filer & original
Vi behöver en högupplöst .eps fil eller .pdf fil för att skapa designen.

Prover för godkännande
För kvantiteter mindre än 500 st skickas inget prov för godkännande
utan godkännande av designen görs via digitalt korrektur.
Vid 500 st eller mer så skickar vi ut fysiska prover för godkännande. 

Minsta antal 100 st
Leveranstider
Leveranstiden är 6 – 7 veckor efter godkänt prov.

Tryckt motiv!
Invävd bård!
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Strandbadlakan EM 2012 
med egen logo!
Visa ditt stöd för Sverige med detta EM-badlakan. Finns i 
standardutförande men Ni kan även få er egen logo.

Filer & original
Högupplöst PDF eller EPS.

Prover för godkännande 
Digitalt korrektur för godkännande av
placering samt storlek.

Minsta antal 100 st
Leveranstider
Leveranstiden är 6 - 7 veckor.



SOS BBQ med egen design på lådan
Det perfekta setet att ge bort till storgrillaren. 

Filer & original
Högupplöst PDF eller EPS.

Prover för godkännande 
Digitalt korrektur för godkännande av
placering samt storlek.

Minsta antal 100 st
Leveranstider
Order senast 10/3 för leverans 15/6.
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Brandfilt med egen design!

Sommarpresenten som är lätt att skicka!

Designad brandfilt
Brandfilten är en omtänksam gåva som alla behöver. Vår är snygg att hänga fram i hemmet 
vilket också gör den snabbt tillgänglig i fall att olyckan är framme. Fråga oss om designförslag!

Max tryckyta på ficka: 25 x 15,5 cm. Tryckmöjligheter från 1-4 färger med egen design.

På baksidan finns användning & säkerhetsinstruktioner tryckta i rött. Framsidan trycks i egen 
design.

Filer & original
Högupplöst PDF eller EPS.

Prover för godkännande 
Digitalt korrektur för godkännande av
placering samt storlek.

Minsta antal 100 st
Leveranstider
Leveranstiden är 5 veckor. BRANDFILT

Brandfilt i ett lager med ett fodral. 
Storlek på filt 120 x 120 cm. 
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Märkbart med kardborre
På många av våra kylkorgar och kylväskor för året har vi satt på en 
vävd etikett med kardborreband. Denna är enkel att byta ut vilket gör 
det möjligt för ditt företag att producera upp ett mindre antal och på 
ett kostnadseffektivt och snyggt sätt märka produkten. 

EGEN LOGOTYPE VÄVD PÅ KARDBORREBAND - 

LÄTT ATT TA AV OCH PÅ

Filer & original
Högupplöst PDF eller EPS.

Prover för godkännande 
Digitalt korrektur för godkännande.

Minsta antal 100 st
Leveranstider
Leveranstid 5 veckor.
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Stor kylbag

Kyl & picknickkorg Kylkorg för cykel och picknick

ShoppingkorgStrandbag



www.art4m.se

Skön sommar önskar ART4M


