Kom godt fra start
– bliv klædt på med Carl Ras

Danmarks stærkeste løsning
på beklædning til professionelle

Dialog med eksperter
gennem hele
bestillingsprocessen

Få hjælp til tryk
Fremsend dit firmalogo til Carl Ras på
mailadretssen, toj@carl-ras.dk, hvor vores
trykeksperter sørger for at udarbejde en
korrektur, som du efterfølgende blot skal
godkende. Filtyperne der foretrækkes er:
Ai, EPS eller PDF. Har du brug for hjælp?
Ring til Tøjsupport på tlf. 44 22 57 51
eller skriv på toj@carl-ras.dk

Tryk af arbejdstøj kan fylde en hel
del i din hverdag. Derfor hjælper vi
dig igennem processen lige fra
valg af arbejdstøj til tryk eller
brodering, så du får tid til at lave
det du brænder for.

• Levering næste dag, ved
bestilling inden kl. 12.00
på lagervarer.
• Større tryksager efter aftale

Vi opmagasinerer
dine logoer for dig

Vi kommer ud og
måler størrelser op

Du behøver ikke selv holde styr på
hvor og hvor mange logoer du har
tilbage. Alt det gør vi for dig.
Automatisk genbestilling sikrer
at du aldrig går forgæves når du
handler tøj.

Hos Carl Ras har vi mulighed for at
sende en af vores professionelle
leverandører forbi jeres arbejdsplads og være behjælpelige omkring
opmålingsfasen. Du kan selvfølgelig
også altid prøve det faste sortiment
i vores engroscentre.

Hvorfor vælge Carl Ras?
Engroscenter I vores engroscentre
viser vi et stort udvalg af vores
lagerførte brands og modeller. I Herlev,
Sydhavnen, Østerbro og Aarhus finder
du et endnu større udvalg og dedikerede medarbejdere til at rådgive jer.

Tøjkonsulenter Ønsker du rådgivning
til din virksomhed, hjælper vores tøjkonsulenter med den helt rette løsning
i forhold til sortiment, kvalitet og pris.
Vi hjælper også med løbende justering
af aftalen, så den altid passer til jeres
behov.

Bæredygtigt Vi vil fremme
bæredygtighed i byggeriet, også
på arbejdstøj. Derfor finder du de
nyeste miljørigtige løsninger hos
Carl Ras.
Nemt! Du kan få alt dit værktøj og
beklædning ét og samme sted. Og vi
fører både arbejdstøj og profiltøj, så hele
firmaet kan blive klædt på hos Carl Ras.
Høj kvalitet af trykarbejde
Vi trykker op til 25 tryk til levering
dagen efter, i en høj kvalitet og
præcis som aftalt.

Tøjsupport Vores tøjsupport sidder
klar til at hjælpe dig godt i gang.
Vi hjælper bl.a. med korrektur på
logoer, ændringer i sortiment eller
blot hverdagens spørgsmål.

Find vores 19
engroscentre
på carl-ras.dk

Så nemt kommer du i gang
1. Sammensæt dit sortiment i samarbejde
med tøjkonsulenten

2. Accept af sortiment og korrektur på tryk
hos tøjsupporten

3. Køb dit tøj via din foretrukne salgskanal

Interesseret?

Kontakt os for et uforpligtende møde på toj@carl-ras.dk eller tlf. 4485 5511
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