
Zeg ‘Kadodesign’ en je ziet een wereld 
van luxe verpakkingen voor je die door 
de originaliteit en de kwaliteit met kop 
en schouders boven de concurrentie 
uitsteekt. Geen standaard inpakpapier-
tje of een niks-aan-de-hand tas, maar 
reclamedragers die opvallen. Door 
de kleur, de typografie, de vorm, de 
afwerking, de duurzaamheid. Tassen 
ontworpen en gemaakt door Tasdesign 
-het zusje van Kadodesign- bewaar je 
en gebruik je opnieuw. Ze zijn te luxe, 
te eigenzinnig en gewoon veel te mooi 
om weg te gooien. 

Mooi kostuum
In het verlengde van de draagtas, 
kwamen ze bij Tasdesign op het idee 
om iets beters te verzinnen voor de 
kledinghoes die je meekrijgt als je 
een mooi pak koopt. Simone Veldman: 
‘Stel, je koopt een fraai kostuum. 
Eerder kreeg je die mee in een luxe 
kledinghoes. Niets mis mee, maar een 
hoes is een hoes. Een pak blijft daar 
niet echt kreukvrij in. En waar laat 
je zo’n hoes als je ergens op een ter-
rasje wilt gaan zitten? Ze blijft niet uit 

zichzelf staan en zakt alle kanten op. 
Wij kwamen toen op het idee van de 
Suitbox.’

De Suitbox is een royale doos, die 
gedragen wordt als een attachékoffer, 
vertelt Remco Karstkarel. Hij is mede-
verantwoordelijk voor het ontwerp en 
samen met Simone Veldman drijvende 
kracht achter Kado- en Tasdesign. 
De Suitbox is gemaakt van 800 grams 
watervast kwaliteitskarton en kan 
op alle mogelijke manieren worden 
bedrukt.

De truc zit hem in de binnenkant van 
de doos: bij het handvat is namelijk 
een lipje aangebracht, waaraan de 
hanger -met het kostuum- wordt beves-
tigd. Het geheel wordt opgevuld met 
luxe vloeipapier en zie: hoe de Suitbox 
ook wordt neergezet, het pak blijft per-
fect op z’n plek en loopt geen kreukje 
op. Het kostuum krijgt met een ver-
pakking die het verdient.
Andreas Viel, salesmanager van 
Tasdesign: ‘Het bijzondere is boven-
dien dat er met foto’s op de doos 

gewerkt kan worden. Je krijgt een 
billboardeffect. Dat maakt de atten-
tiewaarde extra groot. Er is eigenlijk 
geen tas die zó opvalt als de Suitbox. 
Iedereen ziet hem, niemand kan om de 
tas heen. Commercieel gezien dus een 
heel interessante reclamedrager.’

Origineel
De Suitbox wordt plano geleverd in elk 
gewenst aantal. Dat kunnen er driedui-
zend zijn, maar ook tien. ‘Wanneer een 
onderneming aan zijn tien beste klan-
ten een exclusieve Suitbox wilt geven, 
dan ontwerpen en maken we die’, 
aldus Simone Veldman. ‘Onze kracht 
is dat we heel flexibel zijn. In grote 
en kleine opdrachten, in moeilijke en 
minder moeilijke klussen, en vooral in 
de wisselwerking tussen onze verschil-
lende disciplines. Kiest iemand voor 
een origineel inpakpapiertje en wil hij 
daar later een luxe draagtas van, dan 
gaan we die uitdaging aan. Bij ons is 
niets standaard. Onze grootste drive is 
om leuke, gekke, opvallende, mooie, 
aparte en goede dingen te maken!’ 
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Strakke box strak pak
Ze doen het weer. Ze komen weer met iets dat typisch Kadodesign is. 

Simone Veldman en haar team kregen een idee, zagen de mogelijkheden en 
staan op het punt een markt te veroveren met de Suitbox.
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