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PERFEKT PROFILERING FOR DINE KUNDER!
Pappkrus er den perfekte profilflaten - i hvertfall om de er designet riktig, er av god 
kvalitet og gjenspeiler det budskapet avsenderen ønsker å formidle.

Dette gjelder enten avsenderen ønsker et økonomisk (les rimelig) krus som viser at 
“hos oss får du mye for pengene”, eller om de ønsker å signalisere et miljøvennlig 
alternativ - eller kanskje et spesielt påkostet krus med budskapet printet i gullfolie?

Folk legger faktisk veldig godt merke til avsendernavn når noen går rundt og bærer 
på et pappkrus.  Det er vel også grunnen til at det selges og brukes så mange 
pappkrus på verdensbasis i dag.
Forskjellen på om dine kunder benytter standard krus og et krus med trykk er 
markant, og det blir heller ikke så mye dyrere i lengden.

Tenk deg at du går bortover et litt ukjent sted på vei til et møte.  Først må du kansk-
je ta kollektivt et lite stykke, og du får plutselig lyst på god kaffe underveis - enten 
for å roe nervene, eller ganske enkelt fordi du er glad i god kaffe.
Da spotter du en som kommer stolt i mot deg med et pappkrus - et 12 Oz Natur-
krus med Caffe Latte (det vet jo ikke du), men du prøver å lese navnet på kruset i 
det du går forbi.  Kruset ser utrolig flott ut, og du ser i samme øyeblikk det samme 
navnet på veggen litt lenger fremme.
Dagen er reddet!

Eller kanskje dine kunder ikke er en kaffebar, men skal på en messe eller et event, 
eller ...

KUNNSKAP OG KVALITET 
Det som er viktig å merke seg når du skal velge din leverandør av pappkrus er i 
første omgang sortiment og utvalg, mulighet for mindre leveringer, hurtige 
leveringer og selvsagt leverandørens kompetanse og kunnskap om muligheter og 
materialvalg.
Du skal kunne få råd og veiledning - ikke bare et produkt.

Som du vet er det også slik med trykkprodukter at noe kan skje.  Det kan være en 
feil fargenyanse, et manglende punktum eller forsinkelser i transporten.  Da er du 
helt avhengig av å ha en leverandør/samarbeidspartner som tar fatt i ting og ordner 
opp uten forsinkelser.

Enkelte av våre over 100 forhandlere i Norge (og noen i Sverige) kjører deler av sin 
produksjon gjennom oss, og tar noe direkte selv fra utlandet.  Alle som har prøvd 
dette vet hvor mye tid det kan ta, så hvorfor ikke la oss gjøre den jobben?  
Da kan du bruke tiden din på det du egentlig skal gjøre - enten det er salg eller 
design.  Det blir kanskje “Litt dyrere for kvalitetens skyld...”, men er verdt det!

Vi mener selv vi er en slik samarbeidspartner, og har derfor laget denne lille guiden 
som gir svar på i hvertfall noen spørsmål - basert på vårt ID-Packaging konsept, så 
er det bare å spre den utover til alle hos dere som kan ha bruk for den.

SUPERGOD PROFILERING
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ULIKE KVALITETER OG TYPER PAPPKRUS
Når det gjelder pappkrus finnes det et mylder av kvaliteter, typer, tykkelser, betegnelser og 
størrelser der ute.  Vi vil derfor her gi deg en liten oversikt over de vanligste begrepene slik at du kan 
veilede dine kunder i hvertfall et stykke på vei.

Først litt om kvalitet:
Det finnes i dag 4 hovedtyper, hvor de har litt ulike bruksområder:

 Single Wall - enkel pappvegg av god kvalitet til kalde*) og varme drikker 
 Vending - enkel pappvegg av tynnere kvalitet.  Mest til veldig kortvarig bruk/demo/smaksprøver
 Double Wall - dobbel pappvegg med isolerende luftlag i mellom.  Meget godt egnet til varme drikker
 Ripple Wall - dobbel pappvegg hvor det ytterste laget er “bølget”. Krever mer av designet.
 *) Om du skal bruke isbiter er det viktig med egne kalddrikkbegre for å unngå lekkasjer

Når det gjelder størrelser...
... finnes det mange ulike, og med ulike betegnelser.  
Vi lister her noen av de vanligste med typiske bruksområder og
omtrentlige mål (kan variere noe)

90

7070

46

4 Oz
115-120ml
Espresso

Smaksprøver
Single Wall

6 Oz
175-180ml
Liten kaffe

Smaksprøver
Single Wall

7,5 Oz
Vending

180ml
Liten kaffe

Smaksprøver
Vending

8 Oz
235-250ml
Vanlig kaffe
Cappuccino
Single Wall
Double Wall
Ripple Wall

12 Oz
300-350ml
Stor kaffe
Liten Latte
Single Wall
Double Wall
Ripple Wall
Kalddrikk

16 Oz
450-470ml
Stor Latte
Single Wall
Double Wall
Ripple Wall
Kalddrikk

20 Oz
570-590ml
Gigantlatte
Single Wall
Double Wall
Ripple Wall
Kalddrikk
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Det neste er antall krus og leveringstid
Her vil det som med det meste annet lønne seg prismessig med større antall.  Jo flere krus - desto lavere 
enhetskostnad.  Eller - det kommer jo litt an på bruksområder, leveringstider og lagringsplass da.
Her må det gjøres en vurdering ut fra kostnadseffektivitet.

Er dette til en messe eller et event, er typiske volum for eksempel 500-2.000 8Oz Single Wall, 
mens det til en Kaffebar kanskje er 3-25.000 krus av både 8Oz og 12Oz eller 16Oz Double 
Wall med tilhørende lokk, og kanskje også servietter i samme design?

Hos oss er minimumskvantum med tilhørende leveringstider (og ulike prisprofiler) - disse
leveringsmetodene kan selvsagt mixes og kombineres om din kunde har dårligere tid på 
deler av bestillingen:

 Speedy min. 200 stk (typisk 200-2.000 stk)  ca. 4-6 dager leveringstid med flyfrakt

 Express min. 200 stk (typisk 500-10.000 stk)  ca. 20 dagers leveringstid

 Medium min. varierer (typisk 20.000-200.000 stk) ca. 6-7 ukers leveringstid

 Økonomi min. 50.000 stk (typisk 50.000stk +)  ca. 12-14 ukers leveringstid

 
Vi opererer ikke med faste prislister - så du må kontakte oss i hvert enkelt tilfelle.
Til gjengjeld er vi stort sett superraske med tilbud og priser, slik at du slipper å vente lenge.

I større, langsiktige avtaler, kan vi stå for både logistikk, innkjøp, lagring og distribusjon - 
noe vi gjør for flere kunder i dag.  Om dette er aktuelt må du nesten kontakte oss da 
dette må avtalefestes med litt spesielle vilkår og betingelser som avtales i hvert enkelt tilfelle.

BIO, MILJØ, eller ...
Det finnes i dag flere ulike valg når det gjelder materiale i pappkrusene - og for å spare miljøet og følge de 
kommende lovene og forbudene fra EU når det gjelder bruk av plast i Take away produkter er det stadig 
flere som velger en grønn profil og går for PLA-krus og tilhørende bestikk, palmebladskåler, tallerkener av 
sukkerrør og resirkulert papp.
Vi vil gi deg en kort oversikt over hva som er hva her Dette utvikles stadig 
med nye materialer og produkter i stadig hurtigere takt.  Se forøvrig 
på våre nettsider hva vi kan levere.

PE - Det tradisjonelle belegget innvendig i pappkrusene, som er 
der for å hindre lekkasjer.  PE er et plast-polymer som har lang 
nedbrytningstid, men mengden er relativt liten, pappen er 
resirkulerbar, så FSC organisasjonen aksepterer at disse 
krusene er 100 % resirkulerbare.  Fortsatt det mest vanlige 
materialet, selv om vi går mer og mer over til å levere PLA.

PLA - Krusene er de samme gode som tidligere - av resirkulerbar 
papp, men her er polymer belegget byttet ut med et plantebasert 
belegg laget av maisstivelse.  Dette materialet blir da fullt komposterbart, 
og brytes raskt ned.  PLA benyttes i tillegg i våre komposterbare “platkrus” 
(PLA Kalddrikkbegre), samt i lokk til papkrus og komposterbart “plast” 
bestikk.

BAGASSE  - Alle våre tallerkener, hamburgerbokser etc. er laget av 
restproduksjonen fra sukkerrør, og de er da 100% komposterbare.  
Om du er mer sulten kan du spise tallerkenen etterpå...

PALMEBLAD Vi utvider stadig porteføljen av miljøvennlige skåler og
tallerkener produsert av pressede palmeblader.
Å bruke denne type råvarer i produksjonen er svært miljøvennlig, da
mesteparten av de palmebladene som benyttes er de som naturlig
  faller ned fra palmene.  Dette kombineres med en andel
  friske blader, hvor alt presses til store plater, og deretter til den
  endelige fomen de skal ha.  Holdbart, miljøvennlig og komposterbart materiale!

Hvit PE - 100% resirkulerbar Hvit PLA - Komposterbar Natur PE - 100% resirkulerbar Natur PLA - Komposterbar

  Til v:  Vi kan produsere svært avanserte trykk.  Her representert          
ved de nye koppene til Olivia d Pronto i 2 ulike størrelser.  Trykket 
var så komplisert at flere av våre konkurrenter takket nei til 
oppdraget, men et godt samarbeid mellom oss, fabrikken og 
designbyrået til Olivia ga svært gode resultater.

Vi er selvsagt medlem 
i Grønt Punkt, og 
jobber aktivt for å 
bevare miljøet både
direkte og indirekte.

TRE er også ofte benyttet - da spesielt til bestikk.  Treets naturlige egenskaper er jo miljø-
vennlige i seg selv, og tre av ulike sorter (ikke fra Regnskogen) benyttes avhengig av hvilke 
produkter som produseres.

RESIRKULERT PAPIR - Alle våre servietter er laget av resirkulert papir, og leveres med 
eller uten trykk i en rekke ulike farger og størrelser.  Bra for miljøet, og ikke minst er de 
gode å bruke, og heller ikke spesielt mye dyrere enn vanlige papirservietter.



DESIGN OG FILFORMATER 
Design av Pappkrus kan være veldig enkelt - eller veldig komplisert.
Vi har lang erfaring i dette, og samarbeider tett med designere og produksjonsavdelingene på fabrikkene 
for å oppnå et maksimalt resultat.

At et design er enkelt betyr stort sett den enkleste form for utseende - kun med kundens logo og eventuelt 
en tilleggstekst.
Her trenger vi bare logoen på høyoppløselig filformat (.ai eller .pdf) samt en beskjed om tekst og eventuelt 
font-type.  Om du vil ha med en bakgrunnsfarge holder det med fargekoden.
Ut fra dette setter vi en korrektur som du får til godkjenning.
Når den er godkjent sender du oss beskjed om dette på epost, så ordner vi resten.

Husk at den korrekturen du som oftest får enten er et lavoppløseslig jpg-bilde eller en pdf-fil.  Det betyr at i 
enkelte tilfelle kan selve korrekturen virke litt uklar (eller ikke helt sylskarp).
Dette har kun praktiske årsaker, da selve produksjonsfilene gjerne er på 80-150Mb og er for store til å send-
es rundt omkring.  Resultatet blir imidlertid helt sylskarpt.

Ganske ofte er et design litt mer komplisert, hvor vi må gå flere runder med deg som kunde og designere/
produksjon.
Dette kan være alt fra et intrikat mønster (som ofte krever glanset papir), til graderinger, spesielt layout eller 
font-typer.  Vi løser stort sett dette også selv om vi må gå en del runder.
På de aller mest kompliserte trykkene kan det av og til være nødvendig - eller ønskelig - med et prøvetrykk.  
Vær oppmerksom på at det påløper ekstra kostnader med dette.

Vi tilbyr også design av ulike typer om du ikke ønsker å bruke tid på dette selv.  Dette vil i enkelte tilfeller 
være en betalbar ekstratjeneste.

Et nylig eksempel på dette er Politiets Fellesforbund, hvor prosessen er:

Her fikk vi logo og noen ord med beskjed om at det skulle være logo på ene siden og tekst på den andre på natur-
farget bakgrunn. Etter første korrektur ble dette endret til logo og en ordsky, hvor logoen skulle forminskes og et ord 

skulle endre farge, hvor den 3. korrekturen så ble godkjent.  Vi gir oss ikke før alle er fornøyde.

ANDRE TRYKKPRODUKTER 
Vi leverer en rekke andre produkter med trykk, hvor kanskje de mest vanlige er kalddrikkbegre (PET eller 
PLA plast), suppekopper, papirposer, wrapsark, servietter og sjokolade.  Vi setter ofte sammen en hel
portefølje av profilprodukter til våre kunder. Ta kontakt med oss for mer informasjon om mulighetene.

KAFFE!
Mulighetene er mange. 

Som importør og samarbeidspartner har 
vi alle muligheter til å dekke dine behov for 
råvarer eller egne profilerte produkter.

For eksempel kaffe.
Mange kjeder eller større bedrifter ønsker 
seg siin egen kaffe.

Sammen finner vi den smaksprofilen og 
prisnivået du er ute etter - gjerne med 
prøvesmaking (Cupping) på fabrikken eller 
hos oss.
Deretter blir vi enige om det skal være en 
heltrykket pose (folie på rull), poser med 
klistremerker eller bare et enkelt tampo-
trykk, årlig uttak og eventuell frekvens og 
lagring/distribusjon.

Det er jo også gjerne et budsjettspørsmål, 
hvilken løsning man velger, men vi opplever 
ofte at om din kunde skal selge kaffe, vil

inntjeningen og stoltheten over eget produkt gjerne overstige kostnadene.
Kaffen kan leveres som hele Bønner, Filtermalt, porsjonsposer fra 80 gram eller hele kilos poser.
Be om guiden til vår profilkaffe, eller stikk innom oss på en kaffekopp!
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PROSESSEN OPPSUMMERT
En kjapp oppsummering av prosessen til slutt:

1.
Du tar kontakt med oss med dine ønsker og ber om et 
pristilbud.  Om vi lurer på noe eller mangler noe tar vi kontakt 
tilbake. Vi kommer også gjerne med lønnsomme anbefalinger
i denne fasen.

2.
Når vi er enige om antall, leveringstider og produkter og vi har fått det 
vi må ha av filer, starter prosessen med design.  Vi lager alltid korrekturer
 til godkjenning før produksjonen starter.
Vi samarbeider om det endelige designet, og vi holder på frem til du (eller din kunde) 
godkjenner layouten.

3.
Du sender oss en epost hvor du godkjenner korrekturen.
Vi leverer til avtalt tid og sted - enten til deg eller direkte til din kunde!

Enkelt og greit!

SomForhandler hos oss får dusamtidig ekstrarabatter på alleprodukter inettbutikken



Nordic Coffee & Tea Company AS | post@nordiccoffee.com | +47 6396 0086 | www.nordiccoffee.com


