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Zó sterk kan promotie zijn
De beste ideeën voor het ondersteunen van marketingactiviteiten en promotionele campagnes. Een perfecte opdruk maakt een 
promotional gift compleet. Bekrachtig je boodschap op functionele items of speelse gadgets met een logo, een individuele naam of een 
uniek full colour design. Vind hier jouw promotie zoals jij die wilt.

CARE & PROTECTIONSCHRIJFWAREN
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Hygiëne en veiligheid zijn belangrijker dan ooit. Daarom 
presenteren we een nieuwe productgroep: 

Care & Protection
Items waar eerder nauwelijks aandacht voor was zijn nu 
onmisbaar in een samenleving waarin veiligheid, afstand en 
hygiëne belangrijk zijn. Denk aan mondkapjes, handgels, 
vloerstickers en antibacteriële producten. Met de juiste opdruk 
komt een boodschap direct over en pak je de aandacht van jouw 
doelgroep. Je vindt deze categorie vanaf pagina 304 en herkent 
de producten aan het care-logo.

Shake hands with our brands
Ook nieuw in ons assortiment zijn de food-to-go-items van het 
Nederlandse merk Mepal. Ontdek deze functionele en kwalitatief 
hoogwaardige consumentenproducten op pagina 100-101. Kies 
je voor Mepal, dan kies je voor moderne producten die een 
promotioneel succes garanderen.

EXPRESS YOURSELF WITH
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7814 SILENCE ANC HEADPHONE
Draadloze bluetooth (4.2+EDR) ANC hoofdtelefoon. ANC staat voor Active Noise Cancelling. Deze robuuste maar lichtgewicht ANC hoofdtelefoon sluit storende 
omgevingsgeluiden uit om de muziek nog helderder en krachtiger te laten klinken maar is ook ideaal om je optimaal te concentreren. Vooral handig in een druk 
kantoor of tijdens het reizen. De hoofdtelefoon met ovale oorschelpen heeft zachte oorkussens die de oren volledig afsluiten, een verstelbare hoofdbeugel, een 
bedieningspaneel op de oorschelp en beschikt over microfoon functie om oproepen te beantwoorden. Bereik tot 10 meter. De krachtige 3.7V Lithium batterij is goed 
voor een afspeeltijd tot ca. 8 uur. ANC graad 18-20 DB. Geleverd met een mooie pouch. Inclusief Li-ion batterij, micro-USB oplaadkabel en gebruiksaanwijzing. Afm. 
15,9 x 7,8 x 19,9 cm. Per stuk in doos. 170 g.

TAMPONDRUK | ZEEFDRUK

8014 ECO BAMBOO WIRELESS HEADPHONE
ECO draadloze, bluetooth hoofdtelefoon vervaardigd van ABS kunststof gecombineerd met ecologische verantwoorde materialen. De hoofdtelefoon is gemaakt van 
bamboe in combinatie met ABS en heeft een verstelbare, zachte en comfortabele hoofdband van RPET (gerecyclede PET-flessen). De hoofdtelefoon is opvouwbaar 
dus gemakkelijk mee te nemen of op te bergen. Muziek streamen via Bluetooth (versie 5.0) en genieten van een perfecte, stereo geluidsweergave. Bereik tot 10 
meter. Met bedieningspaneel op de linker speaker. Inclusief microfoon om telefoonoproepen op te nemen en te beantwoorden.
De hoofdtelefoon beschikt over een ingebouwde 300maH batterij, goed voor een speeltijd tot 6 uur, standaard 3,5 mm micro-USB oplaadkabel en 
gebruiksaanwijzing. Afm. 19 x 18 x 8 cm. Per stuk in doos. 225 g.

TAMPONDRUK | LASERGRAVURE
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4121 COMPACTSOUND 
HEADPHONE
Compacte, opvouwbare hoofdtelefoon 
met kabel (110 cm) in een matchende 
kleur. Met verstelbare hoofdbeugel, 
comfortabele oorschelpen en een 3,5 
mm stereo plug voor het aansluiten op 
draagbare apparaten. Afm. 17 x 17 x 5 
cm. Per stuk in doos. 110 g.

TAMPONDRUK

4125 BLUETOOTH 
HEADPHONE
Draadloze, opvouwbare bluetooth 
hoofdtelefoon met perfecte 
geluidsweergave. Met verstelbare 
hoofdbeugel, comfortabele 
oorschelpen, ingebouwde kaartlezer, 
aansluiting voor microfoon en 
bedieningspaneel op de speaker. 
De draadloze verbinding geeft je 
meer bewegingsvrijheid. Incl. losse 
verbindingskabel met standaard 3,5 mm 
stereo plug, USB-kabel, lithium batterij 
en gebruiksaanwijzing. Afm. 16,5 x 14,6 x 
8,8 cm. Per stuk in doos. 270 g.

TAMPONDRUK

0676 DIXIE BLUETOOTH 
HEADPHONE 
Draadloze, bluetooth ABS hoofdtelefoon 
met verstelbare hoofdband en 
comfortabele PU oorkussens. Muziek 
streamen via Bluetooth (versie 4.2 
JL) en genieten van een perfecte, 
stereo geluidsweergave. Bereik tot 
10 meter. Met aan-/uitknop. Inclusief 
200mAh Lithium batterij, goed voor 
een afspeeltijd tot 4 uur, standaard 
3,5 mm micro-USB oplaadkabel en 
gebruiksaanwijzing. Afm. 16 x 18,5 x 6,3 
cm. Per stuk in doos. 104 g.

TAMPONDRUK

5676 BOAS TWS WIRELESS EARBUDS
True wireless oortjes in oplaadcase. Compact design. De oortjes gebruiken BT 5.0 voor een soepele verbinding. De 30mAh batterij maakt een speelduur 
tot maximaal 4 uur mogelijk en kan in 2 uur opnieuw worden opgeladen in de 300mAh oplaadcase. Met uitstekende geluidsweergave en regelbaar volume. 
De oplaadcase beschikt over een LED-display met batterijweergave. Met autopairing om automatisch te koppelen en touch control. Gemakkelijk, zonder 
bewegingsbeperking handsfree telefoongesprekken voeren en genieten van muziek. Bereik tot 10 meter. Inclusief siliconen oordopjes in 3 maten, micro-USB 
oplaadkabel en gebruiksaanwijzing. Afm. 62 x 40 x 2,5 cm. Per stuk in doosje. 32 g.

TAMPONDRUK
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3684 SENSI TWS WIRELESS EARBUDS
Set met draadloze true wireless oortjes in een oplaadbare opbergcase. De 2 oortjes gebruiken Bluetooth (versie 5.0) voor een soepele verbinding en hebben 
een batterij van 35mAh, die een speelduur tot 3 uur mogelijk maakt en binnen ongeveer 1 uur kan worden opgeladen. Zonder bewegingsbeperking naar muziek 
luisteren en handsfree oproepen beantwoorden. Met uitstekende geluidsweergave en regelbaar volume. Input 5V/1A. Draadloze output: 5V/1A. Bereik tot 10 meter. 
Inclusief micro-USB oplaadkabel en gebruiksaanwijzing. Afm. 6,8 x 4,4 x 2,2 cm. Per stuk in doosje. 48 g.

TAMPONDRUK | DIGITALE PRINT

5674 ARON TWS WIRELESS EARBUDS
True wireless oortjes in oplaadcase. De oortjes gebruiken BT 5.0 voor een soepele verbinding. De 30mAh batterij maakt een speelduur tot maximaal 4 uur 
mogelijk en kan in 2 uur opnieuw worden opgeladen in de 300mAh oplaadcase. Met uitstekende geluidsweergave en regelbaar volume. De oplaadcase beschikt 
over een LED-display met batterijweergave. Met autopairing om automatisch te koppelen en touch control. Gemakkelijk, zonder bewegingsbeperking handsfree 
telefoongesprekken voeren en genieten van muziek. Bereik tot 10 meter. Inclusief siliconen oordopjes in 3 maten, micro-USB oplaadkabel en gebruiksaanwijzing. 
Afm. 5,5 x 5 x 2,5 cm. Per stuk in doosje. 30 g.

TAMPONDRUK
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0597 PROMO EARS
Perfect passende oortjes met prima geluidsweergave. Met 
zilverkleurig accent. Voorzien van siliconen oordopjes in 3 maten. 
Kabel (ca. 130 cm) met standaard 3,5 mm plug. Per set in handige 
bewaarbox waarin het snoer netjes opgerold kan worden. Afm. 6,7 x 
6,7 x 1,9 cm. 38 g.

TAMPONDRUK

2629 EARBOX
Oortjes met comfortabele, siliconen oordopjes. In handige bewaarbox. 
Kabel (ca. 120 cm.) met standaard 3,5 mm plug. Per stuk in doosje. Afm. 
Ø 5,8 x 2,1 cm. 21 g.

TAMPONDRUK
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5920 BOOMBOX
Oplaadbare, draadloze minispeaker (bluetooth versie 3.0) in metalen 
behuizing, met uitstekende geluidsweergave. Frequentie: 200Hz-
20Khz. Vermogen 3W. Eenvoudig te bedienen en geschikt voor de 
meest gangbare mobiele apparaten of tablets. Ook geschikt voor SD 
kaarten. Incl. USB/Audio kabel (ca. 51 cm) met standaard 3,5 mm plug, 
oplaadbare batterij en gebruiksaanwijzing. Afm. Ø 6 x 4,9 cm. Per stuk 
in doos. 255 g.

TAMPONDRUK | LASERGRAVURE

8258 BOOMBOX LIGHTNING
Oplaadbare, draadloze minispeaker (bluetooth versie 3.0) in metalen, 
rubberized behuizing. Met LED licht dat wisselt van kleur en een 
uitstekende geluidsweergave. Frequentie: 90Hz-20Khz. Vermogen 
3W. Met poort voor SD kaart, USB-kabel en micro USB-kabel. Incl. 
USB/Audio kabel (ca. 51 cm) met standaard 3,5 mm plug, oplaadbare 
lithium 450 mAh batterij en gebruiksaanwijzing. Per stuk in doos. Afm. 
Ø 6 cm. Per stuk in doos 234 g.

LASERGRAVURE

0782 CUBIX SPEAKER
Oplaadbare, draadloze 3W bluetooth speaker (versie 4.1) met uitstekende geluidsweergave, in aluminium behuizing. 
Frequentie: 20HZ-20KHz. Met ingebouwde 300mAh li-ion batterij voor lang luisterplezier. Incl. micro-USB oplaadkabel en 
gebruiksaanwijzing. Afm. 5 x 5 x 5 cm. Per stuk in doos. 117 g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK
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0573 MAMBO SPLASH WATERPROOF SPEAKER
ABS bluetooth speaker (V 4.2JL) met rubberen behuizing, karabijnhaak 
en afneembare zuignap. Spatwaterproef. Perfecte geluidsweergave. 
Voorzien van ingebouwde microfoon en muziekbesturing voor 
eenvoudige bediening van je aangesloten apparaat. Handig voor 
in de douche of voor buiten. Laadtijd 2 uur. Afspeeltijd 3,5 uur 
(afhankelijk van volumegehalte). Compatibel met de meest gangbare 
smartphones en tablets. Bereik tot 10 meter. Vermogen 3W. Input: 
3.7-4.2V. Output: 4.8-5.5V. Incl. 300mAh litium batterij, micro-usb kabel 
en gebruiksaanwijzing. De voorzijde van de speaker is geschikt voor 
bedrukking, echter niet voor gedetailleerde teksten of logo’s. Alleen 
vetgedrukte, solide en grote lettertypen komen tot hun recht. Afm. Ø 
8,7 x 9,5 cm. Per stuk in doos. 131 g.

DIGITALE PRINT

5896 LIDOS STONE ECO WIRELESS SPEAKER
ECO Bluetooth 5W draadloze speaker met een natuurlijk uitstraling 
door het gebruik van natuurlijke materialen. De behuizing is gemaakt 
van leisteen cement, waarbij de bovenzijde volledig is vervaardigd van 
natuurlijk bamboe. Oftewel: dé ideale ECO speaker waarmee je thuis 
of onderweg van muziek geniet. De 5W Bluetooth speaker (versie 5.0) 
is oplaadbaar en heeft een draadloos bereik tot 10 meter. Eenvoudig 
te bedienen en compatible met de meest gangbare smartphones en 
tablets. Inclusief oplaadbare batterij (450mAh) die, volledig opgeladen, 
garant staat voor een speeltijd van ca. 3 uur. Output: 5W/4 Ohm/5V. 
Inclusief micro-USB oplaadkabel en gebruiksaanwijzing. Afm. 10,7 x 7,5 
x 6,4 cm. Per stuk in doos. 465 g.

LASERGRAVURE
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5894 MAGNUS STONE ECO WIRELESS SPEAKER
ECO Bluetooth 5W draadloze speaker met een natuurlijke uitstraling door het gebruik van natuurlijke materialen. De behuizing is gemaakt van zwart leisteen 
cement, waarbij de voorzijde volledig is vervaardigd van natuurlijk bamboe. De oplaadbare speaker (versie 5.0) heeft een draadloos bereik tot 10 meter en beschikt 
over een uitstekende geluidsweergave. Eenvoudig te bedienen en compatible met de meest gangbare smartphones en tablets. Met ingebouwde, oplaadbare 
batterij (450mAh) die, volledig opgeladen, garant staat voor een speeltijd van maximaal 3 uur. Output: 5W/4 Ohm/5V. Inclusief micro-USB oplaadkabel en 
gebruiksaanwijzing. Afm. 12,2 x 5,8 x 8,9 cm. Per stuk in doos. 543 g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK
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5893 BAMBOO BLOCK SPEAKER
Bluetooth speaker én draadloze oplader inéén, met een ECO 
behuizing van mooi natuurlijk bamboe en ABS. De ideale combinatie 
voor laden en luisteren. De draadloze 3W bluetooth speaker (versie 
4.2) is oplaadbaar en beschikt over uitstekende geluidsweergave. 
Frequentie: 20HZ-20KHz. Met ingebouwde 400mAh batterij voor een 
speeltijd van maximaal 3 uur. De 5W draadloze oplader is compatibel 
met apparaten die Qi draadloos opladen ondersteunen (nieuwste 
generatie Androids en iphones vanaf model 8). Input: 5V/1A. Draadloze 
output: 5V/0.8A. Inclusief micro-USB-kabel en gebruiksaanwijzing. Afm. 
6,5 x 6,3 x 6,3 cm. Per stuk in doosje. 129 g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK

5895 BAMBOX SPEAKER
Bluetooth ABS speaker met een behuizing van mooi natuurlijk 
bamboe. De draadloze 3W bluetooth speaker (versie 4.1) is oplaadbaar 
en beschikt over een uitstekende geluidsweergave. Vermogen 
300mAh/3.7V. Bereik tot 10 meter. Eenvoudig te bedienen en 
compatibel met de meest gangbare smartphones en tablets. Incl. USB/
Audio kabel (ca. 51 cm) met standaard 3,5 mm plug, oplaadbare batterij 
en gebruiksaanwijzing. Afm. Ø 5,9 x 5,1 cm. Per stuk in doosje. 108 g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK

5899 WAVE BAMBOO WIRELESS SPEAKER
ECO Bluetooth 3W draadloze speaker met geïntegreerd sfeerlicht. De speakerbehuizing is gemaakt van natuurlijk bamboe. Met een vermogen van 3W produceert 
de speaker een kristalhelder geluid. De ingebouwde, oplaadbare 300 mAh lithiumbatterij staat, eenmaal opgeladen, garant voor een speelduur van maximaal 3 uur. 
Draadloos bereik tot 10 meter. Eenvoudig te bedienen en compatible met de meest gangbare smartphones en tablets. Input: DC5V. Output: 3.7V/3W. Inclusief micro-
USB oplaadkabel en gebruiksaanwijzing. Afm. 7,5 x 7,5 x 4,5 cm. Per stuk in doosje. 125 g.

TAMPONDRUK | LASERGRAVURE
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0779 BOTTLEBEATZ TRITAN 2-IN-1 
Waterfles en speaker ineen. Waterfles van BPA-vrij Eastman Tritan™. Met schroefdop. De afneembare, bluetooth (versie 
4.2) speaker aan de onderzijde is compatibel met de meest gangbare smartphones en tablets. Bereik tot 10 meter. Ideaal 
tijdens je work out. Vermogen 3W. Frequentie: 20HZ-20KHz. Met ingebouwde 300mAh li-ion batterij voor lang luisterplezier. 
Inhoud fles 500 ml. Incl. micro-USB oplaadkabel en gebruiksaanwijzing. Afm. Ø 6,7 x 26,2 cm. Per stuk in doos. 236 g.

TAMPONDRUK

0780 BOTTLEBEATZ STAINLESS STEEL 2-IN-1 
Thermosfles en speaker ineen. Dubbelwandige RVS thermofles voor het lang warm of koel houden van dranken. Met mooie 
matzwarte finish en schroefdop. De afneembare, bluetooth (versie 4.2) speaker aan de onderzijde is compatibel met de 
meest gangbare smartphones en tablets. Bereik tot 10 meter. Ideaal tijdens je work out. Vermogen 3W. Frequentie: 20HZ-
20KHz. Met ingebouwde 300mAh li-ion batterij voor lang luisterplezier. Inhoud fles 350 ml. Incl. micro-USB oplaadkabel en 
gebruiksaanwijzing. Afm. Ø 6,7 x 26,2 cm. Per stuk in doos. 369 g.

TAMPONDRUK | LASERGRAVURE

TECHNOLOGY
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Wireless Charging
De nieuwe generatie opladers is draadloos!
Je oplader, voorzien van een stekker, geef je een vaste 
plek in huis of op je bureau. Het laden van je mobiel 
begint zodra je jouw smartphone op de basishouder 
plaatst. Je hoeft je smartphone dus niet meer op te laden 
via losse kabels en dat is wel zo handig.

Hoe werkt het?
De energie van de oplader wordt omgevormd en 
doorgestuurd naar een ontvanger aan de achterkant 
van de smartphone. De ontvanger in de smartphone 
zet deze energie vervolgens weer om naar elektriciteit 
en de batterij wordt geladen; elektrische energie wordt 
omgezet in elektromagnetische inductie.

Geschikt voor:
Mobiele apparaten die Qi draadloos opladen 
ondersteunen: Android-toestellen zoals de Nexus 5, LG 
G-serie en Samsung Galaxy en iPhones (vanaf model 8). 
De laders zelf zijn universeel en toestelonafhankelijk. 

7812 AVANT WIRELESS CHARGING DIGITAL 
CLOCK
Draadloze MDF alarmklok met ingebouwde, draadloze oplader. De 
LED-klok is mooi afgewerkt in hout-look. Voorzien van alarm- en 
snoozefunctie. In het display licht de tijd (12/24-uur) en temperatuur 
(°C/F) op in wit LED licht (regelbaar in 4 sterktes). De draadloze 10W 
oplader is compatibel met apparaten die Qi draadloos opladen 
ondersteunen (nieuwste generatie Androids en iPhones vanaf model 
8). Input: DC5V/2A. Met ingebouwde batterij CR2032. Gemakkelijk en 
draadloos je smartphone opladen terwijl je slaapt. Inclusief micro-USB 
kabel, gebruiksaanwijzing en celbatterij. Afm. 15 x 7 x 7 cm. Per stuk in 
doosje. 255 g.

TAMPONDRUK
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8628 THOR WIRELESS CHARGER
Krachtige en efficiënte, draadloze ABS oplader van mobiele apparaten 
die QI draadloos laden ondersteunen (nieuwste generatie Android en 
iPhones vanaf 8 of hoger). Beschikt over oplichtende batterij-indicator 
en antislip pad. Input: DC5V/2A. Draadloze output: DC5V/1A (5W). 
Inclusief micro-USB oplaadkabel en gebruiksaanwijzing. Afm. 7 x 7 x 
1,2 cm. Per stuk in doosje. 86 g.

TAMPONDRUK | DIGITALE PRINT

0602 HUB WIRELESS CHARGER
Draadloze, ABS oplader van mobiele apparaten die QI draadloos 
laden ondersteunen (nieuwste generatie Android en iPhones 
vanaf 8 of hoger). Beschikt over indicatielampje en 2 HUB poorten 
voor het verbinden van additionele apparaten. Input: DC5V/1.5A. 
Draadloze output: DC5V/1A (5W). Inclusief micro-USB oplaadkabel en 
gebruiksaanwijzing. Afm. 9 x 9 x 0,9 cm. Per stuk in doos. 51 g.

DIGITALE PRINT | TAMPONDRUK

0601 WIRELESS CHARGER 5W
Compacte, draadloze ABS oplader voor het snel opladen van mobiele telefoons. Input: DC5V-1500mA. Draadloze 
output: DC5V-1000mA (5W). Compatibel met alle mobiele apparaten die QI draadloos laden ondersteunen, zoals de 
nieuwste generatie Android telefoons en iPhones vanaf de 8-serie. Inclusief matching colour micro-usb oplaadkabel en 
gebruiksaanwijzing. Afm. Ø 7 x 1 cm. Per stuk in doosje. 30 g.

DIGITALE PRINT | TAMPONDRUK
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6452 BAMBOO 10W WIRELESS FAST CHARGER
Snelle, ecologisch verantwoorde 10W ABS/Bamboe ‘fast charge’ lader voor het draadloos opladen van mobiele telefoons. 
Voorzien van blauw oplichtende indicatorring. Compatibel met alle mobiele apparaten die QI draadloos laden ondersteunen 
(nieuwste generaties Android en iPhone). Input: 9V/2A. Draadloze output: 5V/10W. Inclusief 100 cm lange micro-USB (4C) 
oplaadkabel en gebruiksaanwijzing. Afm. Ø 10 cm. Per stuk in doos. 52 g.

TAMPONDRUK | LASERGRAVURE

5897 LIDOS STONE ECO 10W WIRELESS CHARGER
Snelle 10W oplader voor het draadloos opladen van mobiele telefoons. De behuizing van deze duurzame, draadloze 
snellader bestaat uit een combinatie van leisteen cement en bamboe. Een verantwoord product met een natuurlijke 
uitstraling. Compatibel met alle mobiele apparaten die QI draadloos laden ondersteunen (nieuwste generaties Android en 
iPhone). Input: 9V/2A. Draadloze output: 5V/10W. Inclusief micro-USB (4C) oplaadkabel (100 cm) en gebruiksaanwijzing. Afm. 
Ø 10 x 1,3 cm. Per stuk in doos. 182 g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK
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8246 BAMBOO 5W WIRELESS CHARGER
Praktische, ecologisch verantwoorde 5W bamboe oplader voor het draadloos opladen van mobiele telefoons. Compatibel 
met alle mobiele apparaten die QI draadloos laden ondersteunen (nieuwste generaties Android en iPhone). Input: 5V/1.5A. 
Draadloze output: 5V/1A (5W). Inclusief 50 cm lange micro-USB (2A) oplaadkabel, indicatielampje en gebruiksaanwijzing. 
Afm. 9,1 x 9,1 cm. Per stuk in doos. 53 g.

TAMPONDRUK | LASERGRAVURE

6456 BAMBOO 8000 WIRELESS POWERBANK 
Krachtige, duurzame en ecologisch verantwoorde wireless charging powerbank van natuurlijk bamboe met ingebouwde lithiumpolymeer batterij (8000mAh). 
Laadt smartphones of tablets snel via de USB-poort en beschikt over een geïntegreerde 5W wireless laadfunctionaliteit voor het draadloos opladen van mobiele 
apparaten die QI draadloos laden ondersteunen (nieuwste generaties Android en iPhone). Input 5V/2A (type-c en micro-USB). Output: 5V/2A. Draadloze output: 
5v/1A (5W). Inclusief 50 cm lange micro-USB (2A) oplaadkabel, indicator lampjes, aan/uit knop en gebruiksaanwijzing. Afm. 14,5 x 6,8 x 1,6 cm. Per stuk in doos. 186 g.

TAMPONDRUK | LASERGRAVURE
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0579 LOGOBOOST WIRELESS CHARGER
Draadloze ABS oplader voor het snel opladen van mobiele telefoons. 
Op het oplaadvlak wordt je logo of afbeelding d.m.v. laseren 
aangebracht. Dit licht op zodra de lader aangesloten wordt. Zo komt 
je merk opvallend in beeld. Input: 5V-1.5A. Draadloze output: 5V-0.8A 
5W. Compatibel met alle mobiele apparaten die QI draadloos laden 
ondersteunen, zoals de nieuwste generatie Android telefoons en 
iPhones vanaf de 8-serie. Voorzien van antislipnopjes. Inclusief 
matching colour micro-usb oplaadkabel en gebruiksaanwijzing. Afm. 9 
x 9 x 0,9 cm. Per stuk in doosje. 66 g.

LASERGRAVURE

6450 ILLUMINATE 8000 WIRELESS CHARGER 
LIGHT UP
ABS wireless charging powerbank met ingebouwde lithiumpolymeer 
batterij (8000mAh). Voorzien van light-up technologie. Jouw logo of 
afbeelding wordt gelaserd waarna de tekst of afbeelding zal oplichten. 
Met handige zuignappen, aan/uit knop en indicatielampjes. Laadt 
smartphones of tablets snel via de USB-poort en beschikt over een 
geïntegreerde 5W wireless laadfunctionaliteit voor het draadloos 
opladen van mobiele apparaten die QI draadloos laden ondersteunen 
(nieuwste generaties Android en iPhone). Input 5V/2A (Type-c en 
micro-USB) Output: 5V/2A. Draadloze output: 5V/1A (5W). Inclusief 50 
cm lange micro-USB (2A) oplaadkabel en gebruiksaanwijzing. Afm. 14 x 
7 x 1,5 cm. Per stuk in doosje. 192 g.

LASERGRAVURE
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0753 OCTOPUS WIRELESS POWERBANK 4000
ABS wireless charging powerbank met ingebouwde polymer batterij 
(4000mAh). Deze alleskunner met handige zuignappen, aan/uit knop 
en indicatielampjes, laadt smartphones snel via kabel en beschikt over 
een geïntegreerde 5W wireless laadfunctionaliteit voor het draadloos 
opladen van mobiele apparaten die QI draadloos laden ondersteunen 
(nieuwste generatie Android en iPhones). Input: DC5V/1.5A. Output 
USB: DC5V/2.1A. Wireless output: DC5V/0.8A. Inclusief micro-usb 
oplaadkabel en gebruiksaanwijzing. Afm. 13 x 7 x 1,3 cm. Per stuk in 
doosje. 138 g.

DIGITALE PRINT | TAMPONDRUK

0604 WIRELESS POWERBANK 8000 C 
Uiterst complete ABS wireless charging powerbank met ingebouwde 
Li-ion batterij (8000mAh). Voorzien van reguliere output, type-c 
input en 5W draadloze oplaadtechnologie. Draadloos opladen van 
mobiele apparaten die QI draadloos laden ondersteunen (nieuwste 
generatie Android en iPhones vanaf 8 of hoger). Input: DC5V/2.1A. 
Output USB: DC5V/2.1A. Wireless output: DC5V/1A. Met handige 
indicatielampjes en aan/uit knop. Inclusief micro-usb oplaadkabel (2A) 
en gebruiksaanwijzing. Afm. 13,5 x 7,2 x 1,9 cm. Per stuk in doosje. 207 
g.

TAMPONDRUK | DIGITALE PRINT

6460 ALUMINIUM 8000 WIRELESS POWERBANK
Krachtige, duurzame en hoogwaardig afgewerkte wireless charging powerbank van aluminium met ingebouwde lithiumpolymeer batterij (8000mAh). Laadt 
smartphones of tablets snel via de USB poorten en beschikt over een geïntegreerde 5W wireless laadfunctionaliteit voor het draadloos opladen van mobiele 
apparaten die QI draadloos laden ondersteunen (nieuwste generaties Android en iPhone). Input 5V/2A. Output: 5V/2A. Draadloze output: 5v/1A (5W). Inclusief 50 cm 
lange micro-USB (2A) oplaadkabel, indicator lampjes, aan/uit knop en gebruiksaanwijzing. Afm. 15 x 7,4 x 1 cm. Per stuk in doos. 220 g.

TAMPONDRUK | LASERGRAVURE
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0747 WIRELESS CHARGER STAND
Stijlvolle ABS/Aluminium telefoonhouder met diverse indicatoren voor 
ingebruikname en laden. 2 zorgvuldig geplaatste spoelen maken 
verticaal en horizontaal laden mogelijk. Deze 5W draadloze oplader 
is compatibel met apparaten die Qi draadloos opladen ondersteunen 
(nieuwste generatie Androids en iPhones vanaf model 8 en hoger). 
Input: 5V/2A. Wireless output: 5V/1A. Inclusief micro-USB kabel en 
gebruiksaanwijzing. Afm. 12,7 x 8,5 x 7,0 cm. Per stuk in doosje. 104 g.

TAMPONDRUK

0581 RAY DESK ORGANIZER
Design ABS organizer met wireless charging functionaliteit en 
telefoonhouder. Ideale desk-organizer voor pennen, sleutels, 
portemonnee en telefoon. De geïntegreerde 5W draadloze oplader 
is compatibel met apparaten die Qi draadloos opladen ondersteunen 
(nieuwste generatie Androids en iPhones vanaf 8 of hoger). Input: 
DC5V 1.5A. Output: DC5V/1A (5W). Inclusief micro-USB kabel (2A) en 
gebruiksaanwijzing. Afm. 30 x 16,8 x 2 cm. Per stuk in doos. 220 g.

TAMPONDRUK

5898 CORK WIRELESS CHARGING MOUSEPAD
Multifunctionele, draadloze 10W oplaadmuismat. Het duurzame exterieur van deze moderne muismat is gemaakt van milieuvriendelijk kurk. Op deze kurken muismat 
kun je moeiteloos je muis navigeren en daarnaast kun je je smartphone opladen. Ook te gebruiken als telefoonstandaard.
Compatibel met alle mobiele apparaten die QI draadloos laden ondersteunen (nieuwste generatie Android en iPhone). Inclusief PVC-vrije TPE-materiaalkabel (120 
cm). Input 9V/2A. Wireless output 5V/10W. Afm. 20,5 x 8,8 x 0,8 cm. Per stuk in doos. 140 g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK
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6428 BAMBOO DOCKING STATION
ECO bureau-organizer gemaakt van hoogwaardig en duurzaam bamboe. De organizer biedt ruimte voor o.a. je sleutels, telefoon, pen en kaarthouder. Zo is je 
bureau altijd opgeruimd en liggen alle belangrijke spullen overzichtelijk bij elkaar. Deze multifunctionele eyecatcher is voorzien van een ingebouwde draadloze 
oplader voor je telefoon. Compatibel met alle apparaten die QI draadloos laden ondersteunen (de nieuwste generaties Android en iPhone). Input: 5V/1.5A.  Output: 
5VmA. Inclusief micro-USB (2A) oplaadkabel en gebruiksaanwijzing. Afm. 21 x 21 x 1,8 cm. Per stuk in doos. 328 g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK

6426 BALOO 10W WIRELESS CHARGER STAND
Snelle, ecologisch verantwoorde 10W oplaadstandaard, gemaakt van hoogwaardig en duurzaam bamboe. De standaard heeft 2 laadspoelen met een optimaal 
oplaadoppervlak voor mobiele telefoons van alle afmetingen. De telefoon kan zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden. Compatibel met alle apparaten die 
QI draadloos laden ondersteunen (nieuwste generaties Android en iPhone). Input: 5V/2A. Output: 5V/1A. Snelladen input: 9V 1.67A. Snelladen output: 9V1.1A. Inclusief 
micro-USB (2A) oplaadkabel en gebruiksaanwijzing.  Afm. 13 x 7 x 7 cm. Per stuk in doos. 88 g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK
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0748 POWERBANK 2500 
Compacte, lichtgewicht, ABS powerbank met ingebouwde polymer 
batterij (2500 mAh). Groot drukvlak, ideaal voor hoge resolutie CMYK 
bedrukkingen. Input: DC5V/1A. Output: DC5V/1A. Inclusief micro-usb 
oplaadkabel en gebruiksaanwijzing. Afm. 10,6 x 3,5 x 1,2 cm. Per stuk 
in doosje. 88 g.

DIGITALE PRINT | TAMPONDRUK

5623 POWERBANK 2400
Zeer dunne, lichtgewicht powerbank in handzaam creditcard formaat. 
Incl. ingebouwde lithium polymeer batterij (2400mAH/3.7V). Input: 
5V-500mA. Output: 5V-1000mA. De powerbank kan via USB, met 
bijgeleverde USB-kabel (inclusief micro-USB en iPhone connector/
exclusief type-c connector), worden opgeladen. Geschikt voor het 
opladen van de meest gangbare mobiele apparaten (o.a. smartphones 
en muziekdragers). Incl. gebruiksaanwijzing. Afm. 10 x 6,2 x 0,8 cm. Per 
stuk in doos. 70 g.

TAMPONDRUK | DIGITALE PRINT
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6454 POCKETPOWER 5000 POWERBANK
Kleine, lichte en zeer krachtige ABS powerbank met ingebouwde lithium polymeer batterij (5000 mAh). Deze krachtpatser 
past gemakkelijk in je broekzak waardoor je hem comfortabel overal mee naar toe kunt nemen. Ondanks het geringe 
formaat draag je genoeg power met je mee om je telefoon wel 3x op te laden. Input 5V/2A. Dual output: 2 x 5V/2A. Inclusief 
50 cm lange micro-USB (2A) oplaadkabel en gebruiksaanwijzing. Afm. 9 x 6,3 x 1,4 cm. Per stuk in doos. 103 g.

TAMPONDRUK

4283 POWERBANK 2200
ABS powerbank met ingebouwde lithium batterij (2200 mAh/3.7V). Input: 5V-800mA. Output: 5V-1A. De powerbank kan 
via USB, met bijgeleverde USB-kabel, worden opgeladen. Geschikt voor de meest gangbare mobiele apparaten. Incl. 
gebruiksaanwijzing. Afm. 9 x 3 x 2,1 cm. 90 g.

TAMPONDRUK | DIGITALE PRINT
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4320 POWERFLASH 2600
Compacte, aluminium powerbank met dubbele functie: zaklamp met felwit LED-licht. Noodoplader met ingebouwde lithium 
batterij (2600 mAh/3.7V). Input: 5V-1A. Output: 5V-1A. Met bijgeleverde USB-kabel met op te laden via USB. Geschikt voor 
het opladen van de meest gangbare mobiele apparaten. Incl. gebruiksaanwijzing. Afm. Ø 2,4 x 10,8 cm. 75 g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK

4613 POWERBANK 2000
Compacte, aluminium powerbank met ingebouwde lithium batterij 
(2000mAh/3.7V). Input: 5V-0,8A. Output: 5V-1A. De powerbank kan 
via USB, met bijgeleverde USB-kabel, worden opgeladen. Geschikt 
voor het opladen van de meest gangbare mobiele apparaten (o.a. 
smartphones en muziekdragers). Incl. gebruiksaanwijzing. Afm. Ø 2,2 x 
9,4 cm. Per stuk in doos. 86 g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK

4325 POWERBANK 2600
Compacte, aluminium powerbank met oplichtende batterij-indicator en 
ingebouwde lithium batterij (2600mAh/3.7V). Input: 5V-500mA. Output: 
5V-1000mA. De powerbank kan via USB, met bijgeleverde USB-
kabel, worden opgeladen. Geschikt voor het opladen van de meest 
gangbare mobiele apparaten (o.a. smartphones en muziekdragers). 
Incl. gebruiksaanwijzing. Afm. 9,5 x 2 x 2 cm. Per stuk in doos. 70 g.

TAMPONDRUK | LASERGRAVURE
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4919 POWERBANK 2000 WOOD
Compacte powerbank in chique, houten uitvoering. Keuze uit: 
walnoot (donkerbruin), kersen (roodbruin) en esdoorn (lichtbruin). Met 
ingebouwde lithium batterij (2000mAh/3.7V). Input: 5V-500mA. Output: 
5V-1000mA. De powerbank kan via USB, met bijgeleverde USB-
kabel, worden opgeladen. Geschikt voor het opladen van de meest 
gangbare mobiele apparaten (o.a. smartphones en muziekdragers). 
Incl. gebruiksaanwijzing. Afm. 10,2 x 2,4 x 2,4 cm. Per stuk in doos. 
105 g.

TAMPONDRUK | LASERGRAVURE

6458 BAMBOO 4000 POWERBANK
Compacte, duurzame en ecologisch verantwoorde powerbank 
van natuurlijk bamboe met ingebouwde lithiumpolymeer batterij 
(4000mAh). Laadt smartphones gemakkelijk via de USB-poort. Input 
5V/2A (type-c en micro-USB). Output: 5V/2A. Inclusief 50 cm lange 
micro-USB (2A) oplaadkabel, indicator lampjes, aan/uit knop en 
gebruiksaanwijzing. Afm. 11,7 x 6,8 x 1 cm. Per stuk in doos. 102 g.

TAMPONDRUK | LASERGRAVURE

0754 SOLAR POWERBANK 4000
Krachtige, hoge capaciteit, ABS powerbank voorzien van solarpanel en ingebouwde, oplaadbare polymer batterij (4000 
mAh). Op te laden met zonne-energie of netstroom (d.m.v. USB poort). Input: 5V/1A. Output: 5V/1A. Inclusief USB-kabel en 
gebruiksaanwijzing. Afm. 12,5 x 6,5 x 1 cm. Per stuk in doosje. 119 g.

DIGITALE PRINT | TAMPONDRUK
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0752 LOGOBOOST 4000 POWERBANK 
Compact, plat en krachtig! ABS powerbank met ingebouwde polymer batterij (4000mAh) en oplichtende batterij-indicator. 
Voorzien van light-up technologie. Jouw logo of afbeelding wordt gelaserd waarna de tekst of afbeelding zal oplichten. 
Input: DC5V/1A. Output DC5V/1A. Inclusief micro-usb oplaadkabel en gebruiksaanwijzing. Afm. 11,9 x 6,9 x 1,4 cm. Per stuk in 
doosje. 126 g.

LASERGRAVURE

7828 ALUMINIUM 4000 POWERBANK
Compacte, duurzame en hoogwaardig afgewerkte aluminium powerbank met ingebouwde lithiumpolymeer batterij 
(4000mAh). Input 5V/2A. Output: 5V/2A. Inclusief 50 cm lange micro-USB (2A) oplaadkabel, indicator lampjes, aan/uit knop 
en gebruiksaanwijzing. Afm. 12 x 6,8 x 1 cm. Per stuk in doos. 136 g.

TAMPONDRUK | LASERGRAVURE
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4545 POWERBANK 4000 PLUS
Krachtige en zeer compleet uitgevoerde powerbank met oplichtende 
batterij-indicator, zaklamp functie en 2 ingebouwde lithium batterijen 
(4000mAh/3.7V). Input 5V-1A. output 5V-2.1A). Afm. 10 x 4,5 x 2,6 cm. 
Per stuk in doos. 135 g.

TAMPONDRUK

0750 POWERBANK 10000 C 
Zeer krachtige, 3-poorts, ABS powerbank met ingebouwde Li-ion 
batterij (10.000 mAh) voor het gelijktijdig opladen van maar liefst 
3 apparaten. Input: DC5V/2.1A. Output USB 1, USB 2 & TYPE-C: 
DC5V/2.1A. Inclusief micro-USB oplaadkabel en gebruiksaanwijzing. 
Afm. 14,3 x 6,5 x 2,2 cm. Per stuk in doosje. 274 g.

DIGITALE PRINT | TAMPONDRUK
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6482 PAXTON RPET WIRELESS CHARGER 10W
Praktische, ecologisch verantwoorde 10W oplader voor het 
draadloos opladen van mobiele telefoons. Gemaakt van 100% 
recycled PET, zowel de behuizing als het textiel. Een mooie 
combinatie. Om deze oplader te produceren is er anderhalve oude 
PET fles gerecycled. Compatible met alle mobiele apparaten de 
QI draadloos laden ondersteunen (nieuwste generatie Android en 
iPhone). Input 5V. Output: 5V/2A. Inclusief micro-USB oplaadkabel 
en gebruiksaanwijzing. Afm. 10 x 6,2 x 0,7 cm. Per stuk in doosje van 
gerecycled papier. 51 g.

ZEEFDRUK

6484 PAXTON RPET POWERBANK 5000
Duurzame en ecologisch verantwoorde powerbank. Gemaakt van 
100% recycled PET, zowel de behuizing als het textiel. Een mooie 
combinatie. Om deze powerbank te produceren zijn er twee oude PET 
flessen gerecycled. Met ingebouwde polymeer batterij (5000mAh). 
Laadt smartphones gemakkelijk op via de USB of Type-C poort. 
Input 5V/2A. Output 5V/2A. Inclusief micro-USB oplaadkabel en 
gebruiksaanwijzing. Afm. 10 x 6,7 x 0,9 cm. Per stuk in doosje van 
gerecycled papier. 110 g.

ZEEFDRUK
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4508 TRAVELCHARGE SET
Zeer complete, luxe uitgevoerde reis set bestaande uit: PowerCharger 
(2200mAh – Output 5V-1000mA), USB CarCharger en oplaadkabel. 
Ideale standaard uitrusting om altijd en overal over energie te kunnen 
beschikken. Afm. 14 x 17,5 x 3,5 cm. Per stuk in luxe geschenkdoos met 
magneetsluiting. 257 g.

TAMPONDRUK | DIGITALE PRINT

5303 POWERBANK 5200
Krachtige, kunststof, design powerbank met oplichtende batterij-
indicator. Ingebouwde lithium batterij (5200mAh/3.7V). Input: 5V-1A. 
Output: 5V-1A. De powerbank kan via USB, met bijgeleverde USB-
kabel, worden opgeladen. Geschikt voor het opladen van de meest 
gangbare mobiele apparaten (o.a. smartphones, muziekdragers en 
tablets). Incl. gebruiksaanwijzing. Afm. 9 x 4,7 x 2,2 cm. Per stuk in luxe 
geschenkdoos met magneetsluiting. 260 g.

TAMPONDRUK | DIGITALE PRINT

6422 POWERBANK 6600
Zeer krachtige, hoge capaciteit kunststof powerbank met oplichtende 
batterij-indicator, zaklampfunctie, 2 output poorten voor het tegelijk 
laden van meerdere mobiele apparaten, ingebouwde lithium batterij 
(6600mAh/3.7V). Input: 5V-1A. Output: Poort 1: 5V-1A. Poort 2: 5V-2.1A. 
De powerbank kan via USB, met bijgeleverde USB-kabel, worden 
opgeladen. Geschikt voor het opladen van de meest gangbare 
mobiele apparaten (o.a. smartphones, muziekdragers en tablets). 
Incl. gebruiksaanwijzing. Afm. 9,7 x 6,4 x 2,3 cm. Per stuk in luxe 
geschenkdoos met magneetsluiting. 320 g.

TAMPONDRUK

4902 POWERBANK 4000
Trendy, kunststof powerbank in metallic look met oplichtende 
batterij-indicator, zaklamp functie en ingebouwde lithium batterij 
(4000mAh/3.7V). Input: 5V-1A. Output: 5V-1A. De powerbank kan 
via USB, met bijgeleverde USB-kabel, worden opgeladen. Geschikt 
voor het opladen van de meest gangbare mobiele apparaten (o.a. 
smartphones en muziekdragers). Incl. gebruiksaanwijzing. Afm. 9,5 
x 4,5 x 2,3 cm. Per stuk in luxe geschenkdoos met magneetsluiting. 
248 g.

DIGITALE PRINT | TAMPONDRUK
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7440 POWERBOX 3
Geschenkset met: • Powerbank 4000Plus, compacte noodoplader 
met oplichtende batterij-indicator en zaklampfunctie. • BoomBox, 
oplaadbare, draadloze minispeaker (bluetooth versie 3.0) met 
uitstekende geluidsweergave. Inclusief gelijkblijvende opdruk in 1 
kleur, op 1 positie, op alle artikelen. Incl. bijbehorende accessoires, 
batterijen en gebruiksaanwijzing. Per set in doos. Afm. 14,5 x 13,5 x 5,5 
cm. 530 g.

TAMPONDRUK

7420 POWERBOX 1
Geschenkset met: • Powerbank 2600, compacte noodoplader met 
oplichtende batterij-indicator. • Twist USB stick (2.0). Keuze uit 4 of 
8 Gb. • Light Up Logo Touch pen met rubberen pointer voor het 
bedienen van touchscreens. Keuze uit zilverkleurige of metallic 
houder. Incl. bijbehorende accessoires, batterij en gebruiksaanwijzing. 
Inclusief opdruk op 1 positie op alle artikelen. Geef bij je bestelling je 
voorkeuren aan. Per set in doos. Afm. 16,5 x 11,5 x 4,5 cm. 251 g.

LASERGRAVURE

7430 POWERBOX 2
Geschenkset met: • Powerbank 2000, compacte noodoplader. • 
Twist USB stick (2.0). Keuze uit 4 of 8 Gb. • Light Up Logo Touch pen 
met rubberen pointer voor het bedienen van touchscreens. Keuze 
uit zilverkleurige of metallic houder. Incl. bijbehorende accessoires, 
batterij en gebruiksaanwijzing. Inclusief opdruk op 1 positie op alle 
artikelen. Geef bij je bestelling je voorkeuren aan. Per set in doos. Afm. 
16,5 x 11,5 x 4,5 cm. 242 g.

LASERGRAVURE

7450 POWERBOX 4
Geschenkset met: • Powerbank 4000Plus, compacte noodoplader 
met oplichtende batterij-indicator en zaklampfunctie. • BoomBox, 
oplaadbare, draadloze minispeaker (bluetooth versie 3.0) met 
uitstekende geluidsweergave. • USB Stick Twist Reverse (16 Gb). • 
Athos pen met rubberen pointer voor het bedienen van touchscreens. 
Inclusief gelijkblijvende opdruk in 1 kleur, op 1 positie, op alle artikelen. 
Incl. bijbehorende accessoires, batterijen en gebruiksaanwijzing. Per 
set in doos. Afm. 16,5 x 15,2 x 6 cm. 592 g.

TAMPONDRUK
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3851 DUAL USB CARCHARGER
Oplaadstekker voor 12-24V output in de auto. Met twee USB poorten 
voor het gelijktijdig opladen van mobiele telefoons (poort 1A) en 
tablets (poort 2.1A). Afm. Ø 2,5 x 5,8 cm. 15 g.

TAMPONDRUK

3651 USB CARCHARGER
Oplaadstekker voor 12-24V output in de auto. Met USB poort (1A 
output) voor het opladen van de meest gangbare modellen mobiele 
telefoons en muziekdragers. Afm. Ø 2,3 x 5,5 cm. 14 g.

TAMPONDRUK

0606 CHARLY CARCHARGER
Oplaadstekker voor in de auto. Met oplichtende LED indicator en voorzien van 2 output poorten: USB en Type C. Ideaal 
voor het gelijktijdig opladen van de meest gangbare mobiele apparaten. Input: 12-24V. Output: Type C 5V/2.1A en USB - 
5V/2.1A. Afm. 3,1 x 3,1 x 7 cm. 22 g.

TAMPONDRUK
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1281 3-WAY CHARGER USB OPLADER
USB oplaadkabel met 3 verschillende connectors voor iPhone 4/5/6/7 
en micro-USB. Niet geschikt voor het overdragen van data. Afm. 23,5 
x 0,8 x 2,7 cm. 11 g.

0745 IOS CONNECTOR 
Plug-in connector van micro-usb naar iOs. Ideaal als verlengstuk voor 
standaard micro-USB kabels. Afm. 1,9 x 1 cm. 1 g.

0798 TYPE C CONNECTOR
Plug-in connector van micro-usb naar Type-c. Ideaal als verlengstuk 
voor standaard micro-USB kabels. Afm. 2 x 1 cm. 1 g.

0605 CABLE CONNECT 3-IN-1
3-in-1 USB laadkabel (micro-USB, iOS en Type C). In ronde PP case. 
Afm. Ø 5,3 cm. 17 g.

TAMPONDRUK
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0583 2-IN-1 CABLE XL
2-in-1 (micro-USB en iOS) USB laad- en datakabel van TPE. Lengte 100 
cm. In transparante PP case. Afm. 7,2 x 7,2 x 1,7 cm. 51 g.

DIGITALE PRINT

0582 2-IN-1 CABLE
2-in-1 (micro-USB en iOS) USB laad- en datakabel van TPE. Lengte 20 
cm. In transparante PP case. Afm. 4,7 x 2,7 x 1,6 cm. 11 g.

DIGITALE PRINT

0812 TECHCORD 3-IN-1
Nylon keycord met USB oplaadkabel. De kabel heeft een standaard USB aansluiting en een 3-in-1 connector (micro-USB, 
iOS en Type C). Met karabijnhaak voor het makkelijk aanhaken van entreekaarten of sleutels. (Full colour) opdruk op de 
houder. Afm. 56,5 x 1,2 cm. 26 g.

TAMPONDRUK
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0670 KEY CONNECT 3-IN-1
3-in-1 (iOS, micro-USB en Type C) USB laad-connector met metalen 
keyring voor aan je sleutelbos. Ideaal voor het opladen van je 
apparaten onderweg. De uiteinden kunnen met magneetjes aan elkaar 
worden bevestigd, dus gemakkelijk los te koppelen en vast te klikken. 
Materiaal: ABS + TPE. Afm. 3,1 x 5,4 x 1,5 cm. 8 g.

TAMPONDRUK

0603 KEY CONNECT 2-IN-1
2-in-1 (iOS en micro-USB) USB laad-connector met metalen keyring 
voor aan je sleutelbos. Ideaal voor onderweg. Materiaal: ABS + TPE. 
Afm. 7 x 2 cm. 6 g.

TAMPONDRUK
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2446 BRAIDED CABLE 3-IN-1
3-in-1 braided USB oplaadkabel (iOS, micro-USB en Type C) voor zowel Apple iOS als Android apparaten. De gevlochten 
nylon kabel met trendy uitstraling is comfortabel, licht in gewicht, raakt niet in de knoop en zorgt voor extra bescherming. 
Afm. 104 cm. 36 g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK

7818 BRAIDED CABLE 4-IN-1
4-in-1 braided USB oplaadkabel (USB 2.0 connector, iOS, micro-USB en Type C) voor zowel Apple iOS als Android 
apparaten. De gevlochten kabels met trendy uitstraling zijn comfortabel, licht in gewicht, raken niet in de knoop en zorgen 
voor extra bescherming. Afm. 19 x 1,5 x 0,4 cm. 18 g.

LASERGRAVURE | ZEEFDRUK
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1231 BRAIDED CABLE 3-IN-1 LIGHT UP
3-in-1 braided USB oplaadkabel (iOS, micro-USB en Type C) voor zowel Apple iOS als Android apparaten. Het logo wordt 
gegraveerd in de centrale cap en licht op wanneer de oplaadkabel in een USB-poort is ingeplugd. Zo komt je merk 
opvallend in beeld. De gevlochten nylon kabel met trendy uitstraling is comfortabel, licht in gewicht, raakt niet in de knoop 
en zorgt voor extra bescherming.  Afm. 120 cm. Per stuk in doosje. 38 g.

LASERGRAVURE
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7816 KEIKO ACTIVITY TRACKER
Activity tracker met comfortabele, siliconen polsband en een 
0,96” TFT helder kleurendisplay (Bluetooth 4.0). Deze activity 
tracker coacht je de hele dag door. Met o.a. de volgende functies: 
stappenteller, calorieënteller, slaapmonitor, multi-sport tracking, 
wekker, hartslagmeter, bloeddrukmeter, zuurstofgehaltemeter, 
zitherinneringsfunctie, fotografie op afstand, niet-storen-modus, phone-
finder, music player modus en weergave buitentemperatuur (°C/F). 
Met weergave van tijd, datum en totaal afgelegde afstand. Met gemak 
maken en ontvangen van oproepen en meldingen: SMS, Facebook, 
Skype, WhatsApp, Twitter etc. Compatibel met Android 4.4 en IOS 
8.5 en hoger. IP 67 spatwaterdicht en tot 50 meter waterproof. Stand-
by-tijd van 45 dagen en werktijd tot 5 dagen. Inclusief clip-oplader 
om het horloge op te laden via USB, 90 mAh batterij, USB-kabel en 
gebruiksaanwijzing.  Afm. 24 x 2 x 1,3 cm. Per stuk in doos. 23 g.

LASERGRAVURE

1276 FIT-BOOST SMART WATCH
Smartwatch met comfortabele, siliconen polsband. Dit trendy 
smart horloge houdt 24/7 jouw activiteiten bij. Met royaal 1,3” 
TFT kleurenscherm en o.a. de volgende functies: stappenteller, 
calorieënteller, slaapmonitor, hartslagmeter, bloeddrukmeter, 
zuurstofgehalte-meter, stopwatch, multi-sport tracking, 
kalenderupdates, en wekker. Met weergave van tijd, datum, totaal 
afgelegde afstand en het weer. Via de smartwatch kun je ook 
oproepen maken en ontvangen. Daarbij geeft de smartwatch 
meldingen van SMS, Facebook, Skype, WhatsApp, Twitter etc. 
uitstekend weer. Compatibel met Android 4.4 en IOS 8.0 en hoger. 
IPX 67 water- en stofdicht. Stand-by-tijd van 15 dagen en werktijd 
tot 5 dagen. Inclusief clip-oplader om het horloge op te laden. De 
smartwatch wordt geleverd met een speciale metalen clip die ideaal 
is voor personaliseren door middel van lasergravure. Dit maakt dit 
product tot een perfect geschenk. Incl. 80 mAh batterij, USB-kabel en 
gebruiksaanwijzing. Afm. 25,5 x 3,5 x 1 cm. Per stuk in doos. 31 g.

LASERGRAVURE
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PopSockets® Get the perfect grip
Dit handige, multifunctionele telefoonaccessoire is razend populair. Bevestig dit item met de 
3M plakstrip aan de achterzijde van je telefoon en maak gebruik van de handige functies; 
comfortabele grip voor extra houvast, als functionele standaard en selfie-houder. Te positioneren 
in 2 verschillende pop-up standen en flexibel zodat je de smartphone in elke gewenste positie 
kunt zetten. De PopSocket® is gemakkelijk te verwijderen en tot wel 10 keer opnieuw te 
gebruiken. Geschikt voor alle gangbare modellen smartphones, iPhones en andere devices. 
Licht in gewicht en ook handig voor het oprollen van je earphone kabeltjes. Lees voor optimaal 
gebruik en behoud de bijgeleverde instructies. Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. 
PopSockets® worden alleen mét opdruk geleverd. 

7825 POPSOCKETS® 2.0
Handig, multifunctioneel telefoonaccessoire. Met verwisselbare 
kunststof PopGrip (swappable PopGrip) en verwisselbare PopTop 
(swappable PopTop). Deze PopGrip is compatibel met draadloos 
opladen dankzij de gemakkelijke verwijdering van de PopTop. Inclusief 
opdruk in elk gewenst design in full colour. Afm. Ø 4 x 2,4 cm. 8 g.

DIGITALE PRINT

0608 POPSOCKETS®
Handig, multifunctioneel telefoonaccessoire. Met kunststof PopGrip 
en PopTop. Inclusief opdruk in elk gewenst design in full colour. Afm. 
Ø 4 cm. 6 g.

DIGITALE PRINT
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7821 POPSOCKETS® ALUMINIUM
Handig, multifunctioneel telefoonaccessoire. Met verwisselbare kunststof PopGrip (swappable PopGrip) en elegante, 
verwisselbare aluminium PopTop (swappable PopTop). Keuze uit diverse kleuren. Inclusief lasergravure. Afm. Ø 4 x 2,4 cm. 
8 g.

LASERGRAVURE

7820 POPSOCKETS® WOOD
Handig, multifunctioneel telefoonaccessoire. Met verwisselbare, kunststof PopGrip (swappable PopGrip). De verwisselbare 
PopTop (swappable PopTop) heeft een aluminium frame met een houten inleg. Keuze uit diverse houtsoorten. Inclusief 
lasergravure. Afm. Ø 4 x 2,4 cm. 9 g.

LASERGRAVURE
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7829 POPSOCKETS® POPWALLET
Kunststof kaarthouder geschikt voor 3 betaalkaarten of ca. 6 
visitekaartjes. Gemakkelijk te bevestigen op de achterzijde van je 
telefoon. Inclusief all over opdruk in elk gewenst design in full colour. 
Afm. 9 x 5,8 x 0,6 cm. 19 g.

DIGITALE PRINT

7830 POPSOCKETS® POPWALLET+ MET POPGRIP
Een combinatie van de PopWallet en de PopGrip met PopTop. De 
PopWallet is een kaarthouder die geschikt is voor 3 betaalkaarten 
of ca. 6 visitekaartjes. De PopGrip zorgt voor een veilige grip bij het 
bedienen van je telefoon met één hand. Inclusief all over opdruk, op 
de PopWallet én op de PopTop, in elk gewenst design in full colour. 
Afm. 9 x 5,8 x 1,1 cm. 23 g.

DIGITALE PRINT
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3076 FOLDABLE VR 
GLASSES
Opvouwbare Virtual Reality bril van 
hard kunststof en flexibel siliconen. Met 
stevige clip voor het bevestigen van 
een smartphone. Download apps via 
Play Store (Android), App Store (IOS) of 
zoek op YouTube naar 360video/Virtual 
Reality en bekijk de filmpjes binnen 
enkele seconden in virtual reality. Incl. 
gebruiksaanwijzing. Afm. 14 x 7,5 x 3,7 
cm. Per stuk in doos. 125 g.

TAMPONDRUK

4543 BLUETOOTH 
TRACKER
Bluetooth tracker met keyfinder, 
voice-recorder make-a-selfie-functie 
en volgsysteem; de auto, scooter, 
handtas en personen zijn gemakkelijk 
te traceren en te vinden via de gratis 
app iSearching of Dycoo op een 
smartphone. Compatibel met IOS 7.0 en 
Android 4.0 of hoger. Excl. sleutelring. 
Incl. batterij en gebruiksaanwijzing. Afm. 
3,6 x 3,2 x 0,7 cm. 10 g.

DIGITALE PRINT | TAMPONDRUK

2926 SELFIE STICK MINI
Compacte, handzame Selfie stick. 
Voor het op afstand maken van selfies 
en groepsfoto’s. Met telescoopstick 
tot 51 cm uitschuifbaar, rubberen 
grip met ontspannerknop, stabiele 
houder en afneembaar koppelstuk 
voor bevestiging van een smartphone. 
Voorzien van standaard 3,5 mm plug 
en polslus. Plug & Play. Ingeklapt 14,5 
cm. Geschikt voor de meest gangbare 
telefoons (max. 8 cm hoog). Ook 
geschikt voor iPhone 8 en 10 mits je 
gebruik maakt van de Apple mini-Jack 
adapter (standaard meegeleverd met 
iPhone). Afm. 14,5 x 5 cm. Per stuk in 
doos. 107 g.

TAMPONDRUK

3526 SELFIE STICK
Selfie stick voor het op afstand 
maken van foto’s van jezelf of in 
groepsverband. Met telescoopstick tot 
1 meter uitschuifbaar en rubberen grip 
met ontspannerknop. De houder is 360° 
draaibaar. Met afneembaar koppelstuk 
voor bevestiging van een smartphone 
(max. 8 cm breed), standaard 3,5 mm 
plug en polslus. Plug & Play. Licht en 
compact (ingeklapt slechts 24 cm). Ook 
geschikt voor iPhone 8 en 10 mits je 
gebruik maakt van de Apple mini-Jack 
adapter (standaard meegeleverd met 
iPhone). Afm. 31 x 5,5 x 3 cm. Per stuk in 
doos. 160 g.

TAMPONDRUK | DIGITALE PRINT

3460 TOUCHGLOVE
Gebreide, touchscreen handschoenen 
met geleidend materiaal in enkele 
vingertoppen. Hierdoor kunnen 
touchscreens van smartphones en 
tablets met de handschoenen aan 
bediend worden. Universele maat. Afm. 
22,5 x 11 x 1,5 cm. 35 g.

TAMPONDRUK

2531 FIBERCLEAN
Praktisch microfiber schoonmaakdoekje 
(18 x 15 cm) in compact, transparant 
kunststof etui. Opdruk standaard op 
etui. Afm. 10,5 x 6,5 x 0,4 cm. 9 g.

TAMPONDRUK | TAMPONDRUK
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6862 WIRELESS PRESENTER
Draadloze laserpointer met USB plug, page up/down functie en rode 
laserpointer en een bereik van meer dan 10 meter. De perfecte tool 
voor het moeiteloos op afstand regelen van uw schermpresentatie. 
Bruikbaar onder Windows, Mac en Linux. Incl. celbatterij en 
gebruiksaanwijzing. Per stuk in doosje met magneetsluiting. Afm. 13,7 
x 1,8 x 1,9 cm. 63 g.

TAMPONDRUK

8610 SLIDESHARE
Professionele draadloze presenter voor het comfortabel aansturen van 
presentaties. Met USB plug, page up/down functie, rode laserpointer 
en een bereik van ca.10 meter. Bruikbaar onder de meest gangbare 
besturingssystemen. Incl. batterijen en gebruiksaanwijzing. Afm. 11,5 x 
3,7 x 2,6 cm. per stuk in doosje 119 g.

TAMPONDRUK

7523 PRESENTER
Laserpointer met slideshow/dia functie. Met infrarood afstandsbediening voor het op afstand regelen van een 
powerpointpresentatie. Bruikbaar onder Windows, Mac en Linux. Incl. celbatterijen en gebruiksaanwijzing. In geschenkblik. 
Afm. 17,8 x 3,3 x 2 cm. 90 g.

TAMPONDRUK | DIGITALE PRINT
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1868 BLOCK-IT WEBCAM COVER 
Kunststof webcamcover voor het waarborgen van je privacy. 
Eenvoudig te bevestigen over de camera van je webcam. Met 
schuifsysteem voor makkelijk (de)blokkeren.Afm. 3,8 x 1,5 x 0,2 cm. 
7.5 g.

TAMPONDRUK | DIGITALE PRINT

4628 MULTI HUB
Multifunctionele 2.0 USB HUB met buigbaar leeslampje, voorzien 
van 5 energiezuinige LED-lampjes en 4 USB-poorten. Geschikt voor 
laptops met USB aansluiting. Afm. 14,4 x 4,4 cm. 27 g.

TAMPONDRUK
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• Bestel 24/7 online
• Custom made USB in 2D of 3D
• Eigen PMS kleur vanaf 100 stuks
• Levering al vanaf 50 stuks
• Altijd A-kwaliteit USB sticks
• Gratis proefdruk!
• Jouw eigen data uploaden? Geen probleem!
• 2 jaar garantie op alle USB sticks

USB
USB-sticks | USB-sticks from stock | custom made 
USB-sticks | giftsets

Altijd een USB stick 
die perfect aansluit bij 
jouw huisstijl!
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6669  |  USB Giftset 4 GB from stock 6674  |  USB Giftset 8 GB from stock

USB uit voorraad
Standaard snelle levertijd!

t/m 32 GB t/m 8 GB



1164 CONTIGO® PINNACLE 
COUTURE 420 ML (P. 67)

DRINKWAREN
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0827 ECO BAMBOO-TO-GO 350 ML
Enkelwandige beker van bamboevezels en PP kunststof. BPA-vrij. 
Met gripvaste, siliconen band en siliconen deksel met drinkopening. 
Handig voor onderweg. Duurzaam, milieuvriendelijk en biologisch 
afbreekbaar. Dit product bevat geen melamine. Inhoud 350 ml. Afm. Ø 
9,5 x 11,3 cm. 100 g.

TAMPONDRUK

1262 KYOTO 350 ML
Stijlvolle, dubbelwandige thermosbeker van bamboevezels en PP 
kunststof. Milieuvriendelijk en BPA-vrij. Deksel met drinkopening. Dit 
product bevat geen melamine. Inhoud 350 ml. Afm. Ø 9,3 x 13,5 cm. 
110 g.

TAMPONDRUK
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4369 HEATCUP 450 ML
Dubbelwandige, kunststof thermosbeker met schroefdeksel voorzien 
van drinkopening, rubberen grip, slipvaste, rubberen onderzijde. Met 
isolerende werking. Inhoud 450 ml. Afm. Ø 9,2 x 18,2 cm. Per stuk in 
doos. 250 g.

TAMPONDRUK

4321 LOGOCUP 500 ML
Transparante, dubbelwandige kunststof thermosbeker. Met 
schroefdeksel en schuif-/klikopening. De inlay, voorzien van een 
opdruk, wordt tussen de binnen- en buitenwand gemonteerd. Opdruk 
(full-colour) op de inlay. Inhoud 500 ml. Afm. Ø 8,5 x 16,5 cm. Per stuk 
in doos. 186 g.

DIGITALE PRINT

0840 CALOR COFFEE-TO-
GO 330 ML
Dubbelwandige, vacuüm geïsoleerde 
RVS thermosbeker met kunststof deksel 
en handgreep. Comfortabel te vullen 
en reinigen dankzij de brede opening. 
Het push-on deksel sluit de mok goed 
af en de drinkopening is voorzien van 
een schuifklepje. Geschikt voor het 
op temperatuur houden van warme 
dranken. Inhoud 330 ml. Afm. Ø 9,3 x 
10,7 cm. Per stuk in doos. 40 g.

TAMPONDRUK | LASERGRAVURE

3668 THERMODRINK 400 
ML
Dubbelwandige, kunststof 
thermosbeker met schroefdeksel en 
schuif-/klikopening. Inhoud 400 ml. Afm. 
Ø 8 x 17,5 cm. Per stuk in doos. 235 g.

TAMPONDRUK

4182 SOLIDCUP 400 ML
Dubbelwandige, kunststof/RVS 
thermosbeker met schroefdeksel en 
schuif-/klikopening. Inhoud 400 ml. Afm. 
Ø 8,5 x 18,5 cm. Per stuk in doos. 285 g.

TAMPONDRUK
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0857 ESPRESSO-TO-GO
Dubbelwandige RVS espresso thermosbeker met kunststof binnenwand en transparante push-on deksel met afsluitbare 
drinkopening. Door zijn vorm en beperkte hoogte past deze perfect onder je koffieapparaat en in je auto. Slipvrije 
onderzijde. Inhoud 160 ml. Afm. Ø 7 x 9,5 cm. Per stuk in doos. 96 g.

TAMPONDRUK | LASERGRAVURE

3727 ECO COFFEE MUG PREMIUM DELUXE 350 ML
Dubbelwandige mug-to-go thermosbeker. Gemaakt van 100% recyclebaar, stevig bio-plastic. Houdt warme of koele dranken op temperatuur. Deze duurzame 
beker heeft een schroefdop met drinkopening voorzien van een geïntegreerde sluiting om ongewenst lekken te voorkomen. Past in de standaard drinkhouder 
van auto's, dus perfect voor onderweg. Milieuvriendelijk, BPA-vrij, food approved, geur- en smaakneutraal. Inhoud 350 ml. Made in Germany. Afm. Ø 9,5 x 16,5 cm. 
140 g.

ZEEFDRUK | IMOULD

3744 COFFEE MUG PREMIUM PAPER 350 ML
Handige mok voor een coffee-to-go. Gemaakt van dubbelwandig kunststof met een buitenzijde van gerecycled papier. 
BPA-vrij en Food Approved. Het schroefdeksel heeft een drinkopening en is bijzonder strak op de mok te bevestigen. Niet 
geschikt voor koolzuurhoudende dranken. Inhoud 350 ml. Made in Germany.  Afm. Ø 9,5 x 15,5 cm. 122 g.

TAMPONDRUK | ZEEFDRUK
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5404 ISOMUG 300 ML
Dubbelwandige, gepolijste RVS mok. Inhoud 300 ml. Afm. Ø 7,8 x 9 
cm. Per stuk in doos. 141 g.

TAMPONDRUK | LASERGRAVURE

4580 STEELMUG 220 ML
Dubbelwandige RVS drinkbeker. Inhoud 220 ml. Afm. Ø 7 x 9,5 cm. Per 
stuk in doos. 185 g.

LASERGRAVURE

3694 HIPFLASK 200 ML
Stoere RVS heupfles met fraaie 
schroefdop. Inhoud 200 ml. Afm. 13 x 9 
x 2,2 cm. Per stuk in doos. 135 g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK

4396 ISOCUP 175 ML
Dubbelwandige, RVS thermosbeker 
met deksel en schuifopening. Inhoud 
175 ml. Afm. Ø 6,5 x 12,5 cm. Per stuk in 
doos. 148 g.

LASERGRAVURE

1190 ZERO WASTE CUP 350 
ML
Onverwoestbare, herbruikbare RVS 
drinkbeker. Enkelwandig. Inhoud 350 
ml. Verpakt per 5 stuks in een doosje. 
Afm. Ø 7,7 x 10,8 cm. 65 g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK
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4298 GRAPHIC MINI MUG
Dubbelwandige, lekvrije RVS thermosbeker met schroefdeksel en 
klikopening en PP binnenwand. Met opvallend 3D-geometrisch 
diamantpatroon in de houder. Slipvaste onderzijde. Inhoud 250 ml.  
Afm. Ø 7 x 13,8 cm. Per stuk in doos. 195 g.

TAMPONDRUK | LASERGRAVURE

4732 GEOMETRIC MUG 280 ML
Dubbelwandige, lekvrije kunststof thermosbeker met RVS 
binnenwand, schroefdeksel en klikopening. Met opvallend 
3D-Geometrisch diamantpatroon in de houder. Slipvaste onderzijde. 
Inhoud 280 ml. Afm. Ø 7 x 16,6 cm. Per stuk in doos. 190 g.

TAMPONDRUK | ZEEFDRUK

4638 GRAPHIC MUG 300 ML
Dubbelwandige, lekvrije, RVS thermosbeker met schroefdeksel 
en klikopening -kan eenmaal geopend worden vastgeklikt-. Met 
opvallend 3D-geometrisch diamantpatroon in de houder. Slipvaste 
onderzijde. Inhoud 300 ml. Afm. Ø 6,8 x 16,5 cm. Per stuk in doos. 150 
g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK

5256 GRAPHIC GRIP MUG 300 ML
Dubbelwandige, lekvrije, RVS thermosbeker met schroefdeksel 
en klikopening -kan eenmaal geopend worden vastgeklikt-. Met 
opvallend 3D-geometrisch diamantpatroon in de gekleurde, kunststof 
grip. Slipvaste onderzijde. Inhoud 300 ml. Afm. Ø 7 x 16,5 cm. Per stuk 
in doos. 150 g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK
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4818 SUPREME CUP 400 ML
Dubbelwandige RVS/kunststof thermosbeker met schroefdeksel en 
klikopening. Lekvrij. Inhoud 400 ml. Afm. Ø 8 x 17 cm. Per stuk in doos. 
230 g.

TAMPONDRUK | LASERGRAVURE

4997 TRANSCUP 500 ML
Dubbelwandige thermosbeker met RVS binnenzijde en kunststof 
buitenzijde, deksel met schuif-/klikopening en slipvaste onderzijde. 
Inhoud 500 ml. Afm. Ø 8,5 x 17 cm. Per stuk in doos. 250 g.

TAMPONDRUK

4585 SUPERCUP 400 ML
Dubbelwandige, RVS/kunststof thermosbeker met schroefdeksel en 
schuif-/klikopening. Inhoud 400 ml. Afm. Ø 8 x 17 cm. Per stuk in doos. 
227 g.

TAMPONDRUK | LASERGRAVURE

4266 THERMO CAN 300 ML
Dubbelwandige thermosbeker met RVS buitenwand en kunststof 
binnenwand, schroefdeksel met klikopening en slipvaste onderzijde. 
Lekvrij. Inhoud 300 ml. Afm. Ø 7,3 x 14,5 cm. Per stuk in doos. 180 g.

ZEEFDRUK | TAMPONDRUK | LASERGRAVURE
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5228 OSAKA 360 ML
Dubbelwandige, lekvrije, vacuüm geïsoleerde RVS thermosfles/thermosbeker met bamboe afwerking en uitneembaar 
compartiment voor thee. Inhoud 360 ml. Afm. Ø 6,5 x 19,8 cm. Per stuk in doos. 270 g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK

5506 SENNA 470 ML
Dubbelwandige RVS thermosbeker 
in een zeer fraaie uitvoering. Met 
schroefdeksel en klikopening. Lekvrij. 
Houdt zowel warme als koude 
dranken lang op temperatuur. Slipvaste 
onderzijde. Uitgevoerd in geborsteld 
RVS of met een glanzende, witte 
coating. Inhoud 470 ml. Afm. Ø 8 x 16 
cm. Per stuk in doos. 240 g.

TAMPONDRUK | LASERGRAVURE

6352 ROYALCUP 415 ML
Dubbelwandige, lekvrije RVS 
thermosbeker met schroefdeksel, 
klikopening -kan eenmaal geopend 
worden vastgeklikt en dat maakt 
drinken gemakkelijker-, rubberen grip 
met opvallend dessin en slipvaste 
onderzijde. Houdt je drank lang op 
temperatuur. Inhoud 415 ml. Afm. Ø 8 x 
15 cm. Per stuk in doos. 310 g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK

6092 THERMOBOOST 450 
ML
Dubbelwandige thermosbeker van 
(foodgrade) RVS met schroefdop. Met 
slechts één druk op de knop opent en 
sluit de schenkopening zich. Lekvrij. 
Inhoud 450 ml. Afm. Ø 8,1 x 21,5 cm. Per 
stuk in doos. 420 g.

TAMPONDRUK | LASERGRAVURE
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8012 THERMOTOP MAXI
Dubbelwandige, vacuüm geïsoleerde, 
RVS thermosfles met schroefdop/
drinkbeker en handig schenksysteem 
met druksluiting. Inhoud 1.000 ml. Afm. 
Ø 8,6 x 32 cm. Per stuk in doos. 734 g.

LASERGRAVURE

6846 FROSTED BOTTLE 
500 ML
Dubbelwandige, vacuüm 
geïsoleerde, RVS thermosfles met 
dubbele schroefdop en een handig 
schenksysteem met druksluiting. De 
dop is ook als drinkbeker te gebruiken. 
Afgewerkt met frosted, metallic finish. 
Inhoud 500 ml. Afm. Ø 6,2 x 24,8 cm. 
Per stuk in doos. 350 g.

TAMPONDRUK | LASERGRAVURE | ZEEFDRUK

6886 THERMOBAG
Vacuüm geïsoleerde, RVS thermosfles 
(500 ml) met schroefdop/drinkbeker en 
schenksysteem met druksluiting en 2 
thermosbekers (175 ml). In tas van 600 
D polyester. Afm. 25,5 x 16,5 x 9 cm. Per 
set in doos. 1118 g.

ZEEFDRUK

7243 THERMOTOP MIDI
Dubbelwandige, vacuüm geïsoleerde, 
RVS thermosfles met schroefdop/
drinkbeker en handig schenksysteem 
met druksluiting. Inhoud 500 ml. Afm. Ø 
7 x 24,5 cm. Per stuk in doos. 439 g.

LASERGRAVURE | ZEEFDRUK

5875 THERMOCOLOUR 
500 ML
Vacuüm geïsoleerde, RVS thermosfles 
met schroefdop/drinkbeker en handig 
schenksysteem met druksluiting. Inhoud 
500 ml. Afm. Ø 6,8 x 25 cm. Per stuk in 
doos. 397 g.

TAMPONDRUK | LASERGRAVURE | ZEEFDRUK

6712 THERMOKING
Geschenkset: dubbelwandige, vacuüm-
geïsoleerde, RVS thermosfles (500 ml) 
met schroefdop en schenksysteem 
met druksluiting. Dubbelwandige 
thermosbeker (480 ml) van RVS/
kunststof en deksel met schuif-/
klikopening. Per set in doos. Afm. 30 x 
21 x 8,5 cm. 928 g.

TAMPONDRUK
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1185 YUKON 600 ML
Dubbelwandige, vacuüm geïsoleerde, lekvrije RVS waterfles/
thermosfles. De schroefdop is bevestigd aan een draaibare siliconen 
draaglus en blijft hangen als de fles geopend is. Zo heb je altijd een 
hand vrij. Geschikt voor het op temperatuur houden van koude of 
warme dranken. Inhoud 600 ml.  Afm. Ø 7,3 x 25,2 cm. Per stuk in 
doos. 295 g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK

1184 NORDVIK 500 ML
Dubbelwandige, lekvrije RVS waterfles/thermosfles. Vacuüm 
geïsoleerd. De handige schroefdop is een combinatie van RVS en 
bamboe. Geschikt voor het op temperatuur houden van koude of 
warme dranken. Design gebaseerd op de vintage, glazen melkfles. 
Inhoud 500 ml. Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen. Afm. Ø 7,1 x 22 
cm. Per stuk in doos. 280 g.

TAMPONDRUK | LASERGRAVURE | ZEEFDRUK

0792 APOLLO 500 ML
Slanke, dubbelwandige RVS waterfles/thermosfles met hoogglans toplaag en geborstelde RVS schroefdop. Geschikt voor 
het op temperatuur houden van koude of warme dranken. Lekvrij. Inhoud 500 ml. Afm. Ø 6,8 x 24,3 cm. Per stuk in doos. 
276 g.

ZEEFDRUK | LASERGRAVURE
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5696 GRAPHIC THERMO BOTTLE 500 ML
Dubbelwandige RVS thermosfles met schroefdop/drinkbeker 
en handig schenksysteem met druksluiting. Met opvallend 
3D-geometrisch diamantpatroon in de houder. Inhoud 500 ml. Afm. Ø 
7 x 26 cm. Per stuk in doos. 350 g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK

1187 TOPFLASK PURE 350 ML
Dubbelwandige, vacuüm geïsoleerde, RVS waterfles/thermosfles. 
Met lekvrije schroefdop. Deze chique uitvoering heeft een opvallend 
mooie toplaag. Geschikt voor het op temperatuur houden van koude 
of warme dranken. Inhoud 350 ml. Afm. Ø 7 x 21,8 cm. Per stuk in 
doos. 251 g.

ZEEFDRUK | TAMPONDRUK | LASERGRAVURE

0749 TOPFLASK WOOD 500 ML
Dubbelwandige, vacuüm geïsoleerde, RVS waterfles. Met lekvrije 
schroefdop. Deze chique uitvoering heeft een opvallend mooie 
toplaag met houtnerf-motief. Geschikt voor het op temperatuur houden 
van koude of warme dranken. Inhoud 500 ml. Afm. Ø 7,3 x 26 cm. Per 
stuk in doos. 310 g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK | ZEEFDRUK

6228 TOPFLASK GRAPHIC 500 ML
Dubbelwandige, lekvrije RVS waterfles/thermosfles met opvallend 
3D-geometrisch diamantpatroon. Geschikt voor het op temperatuur 
houden van koude of warme dranken. Inhoud 500 ml.  Afm. Ø 7,3 x 26 
cm. Per stuk in doos. 292 g.

TAMPONDRUK | LASERGRAVURE
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1186 TOPFLASK 750 ML
Dubbelwandige, lekvrije RVS waterfles/thermosfles. Vacuüm geïsoleerd. Geschikt voor het op temperatuur houden van 
koude of warme dranken. Inhoud 750 ml. Afm. Ø 7,6 x 30,6 cm. Per stuk in doos. 447 g.

ZEEFDRUK | TAMPONDRUK | LASERGRAVURE

1168 TOPFLASK 500 ML 
SINGLE WALL
Enkelwandige, RVS waterfles met 
lekvrije schroefdop. Geschikt voor het 
op temperatuur houden van koude 
dranken. Inhoud 500 ml.  Afm. Ø 7 x 
21,9 cm. Per stuk in doos. 158 g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK | ZEEFDRUK

5432 TOPFLASK 350 ML
Dubbelwandige, vacuüm geïsoleerde, 
RVS waterfles/thermosfles. Met lekvrije 
schroefdop. Geschikt voor het op 
temperatuur houden van koude of 
warme dranken. Inhoud 350 ml. Afm. Ø 
7,3 x 22,5 cm. Per stuk in doos. 280 g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK | ZEEFDRUK

5694 TOPFLASK 500 ML
Dubbelwandige, vacuüm geïsoleerde, 
RVS waterfles/thermosfles. Met lekvrije 
schroefdop. Uitgevoerd in metallic of 
met mooie toplaag in matte finish (alleen 
de zwarte en de witte). Geschikt voor 
het op temperatuur houden van koude 
of warme dranken. Inhoud 500 ml. Afm. 
Ø 7,3 x 26 cm. Per stuk in doos. 300 g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK | ZEEFDRUK
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4408 MALAGA 600 ML
Stijlvolle waterfles van helder, hoogwaardig Eastman Tritan™; BPA-vrij, milieubewust, duurzaam en herbruikbaar. De fles 
heeft een royale opening en is dus gemakkelijk te reinigen. Met PP schroefdeksel voorzien van een kleine, afsluitbare 
drinkopening. Met handige draaglus. Lekvrij. Inhoud 600 ml. Afm. Ø 7 x 22,1 cm. 116 g.

TAMPONDRUK | ZEEFDRUK

1261 SENGA GLASS 500 ML
Slanke, milieuvriendelijke en lekvrije waterfles van duurzaam sodalime-
glas met RVS schroefdop. Met neopreen sleeve voor het comfortabel 
dragen van de fles. Inhoud 500 ml. Afm. Ø 6,5 x 22 cm. Per stuk in 
doos. 340 g.

ZEEFDRUK

5223 SIRIUS GLASS 480 ML
Luxe waterfles van helder en sterk sodalime glas. Met praktische 
schroefdop van PP kunststof. Milieuvriendelijk, BPA-vrij, lekvrij, 
duurzaam en herbruikbaar. Inhoud 480 ml. Afm. Ø 6 x 24,6 cm. Per 
stuk in doos. 316 g.

KERAMIEK TRANSFER: TOT 2.000 WASBEURTEN | KERAMIEK TAMPONDRUK: TOT 
500 WASBEURTEN VAATWASSERBESTENDIG
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5226 SIRIUS 650 ML
Luxe waterfles van helder Eastman Tritan kunststof: milieuvriendelijk, 
BPA-vrij, duurzaam en herbruikbaar. Met praktische schroefdop. Lekvrij. 
Inhoud 650 ml. Afm. Ø 6,7 x 25,5 cm. 92 g.

TAMPONDRUK | ZEEFDRUK

0787 SENGA 650 ML
Transparantgekleurde, BPA-vrije waterfles van duurzaam Eastman Tritan™. Met RVS schroefdop. Het slanke design valt direct 
op en ligt bijzonder prettig in de hand. Lekvrij. Inhoud 650 ml. Afm. Ø 6,7 x 23 cm. 88 g.

ZEEFDRUK | TAMPONDRUK

5222 SIRIUS RPET 650 ML
Luxe waterfles van helder RPET (gerecycled van PET-flessen). 
Met praktische schroefdop van tarwestrovezels en PP kunststof. 
Milieuvriendelijk, BPA-vrij, lekvrij, duurzaam en herbruikbaar. Inhoud 
650 ml. Afm. Ø 6,7 x 25,5 cm. 92 g.

TAMPONDRUK | ZEEFDRUK
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3808 SOFTDRINK 740 ML
Luxe waterfles van helder, hoogwaardig 
Eastman Tritan™; BPA-vrij, milieubewust, 
duurzaam en herbruikbaar. Met 
opvallend zacht gekleurde PP sleeve. 
Schroefdop met RVS accent en handige 
draagring. Lekvrij. Inhoud 740 ml. Afm. Ø 
8,8 x 24 cm. 168 g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK

1146 TROPICAL DRINK 700 
ML
Waterfles met infuser. Van helder Tritan 
kunststof: milieuvriendelijk, BPA-vrij en 
duurzaam. Met gekleurde, praktische 
schroefdop en afsluitbare drinkopening. 
Vul de royale infuser compartiment met 
vers fruit of groente en creëer je eigen 
smaaksensatie. Inhoud 700 ml. Afm. Ø 7 
x 24 cm. 150 g.

ZEEFDRUK | TAMPONDRUK

0763 CARAFFA 1.100 ML
Elegante karaf van BPA-vrij Tritan 
kunststof. Met solid kunststof draaidop, 
schenkopening en handige kliksluiting. 
Deze lichtgewicht fles is geschikt als 
tafelfles voor het serveren van water, 
wijn of sap. Met royale opening voor 
het toevoegen van ijsklontjes en 
gemakkelijk te reinigen. Niet geschikt 
voor koolzuurhoudende dranken. 
Inhoud 1.100 ml. Afm. Ø 10 x 26,2 cm. 
123,6 g.

TAMPONDRUK

5628 VIGO 600 ML
Opvallend slanke waterfles van helder, hoogwaardig Eastman Tritan™; BPA-vrij, milieubewust, duurzaam en herbruikbaar. Met 
PP kunststof schroefdop voorzien van een inklapbaar mondstukje en afsluitbaar rietje. Lekvrij. Door de slanke vormgeving 
ligt deze fles bijzonder prettig in de hand. Inhoud 600 ml. Afm. Ø 6,2 x 25,8 cm. 104 g.

TAMPONDRUK | ZEEFDRUK
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0760 SILLY BOTTLE 750 ML
Herbruikbare, trendy waterfles met inklapbaar mondstukje en 
afsluitbaar rietje. Van helder BPA-vrij Eastman Tritan™ kunststof. De 
vier afneembare, siliconen ringen vallen direct op en geven deze fles 
een speels kleuraccent. Inhoud 750 ml. Verkrijgbaar in verschillende 
kleurcombinaties. Afm. Ø 7,3 x 23 cm. 140 g.

ZEEFDRUK | TAMPONDRUK

0762 CAPTURE 650 ML
Transparantgekleurde, BPA vrije, AS waterfles met schroefdop en 
royale drinkopening. Gemakkelijk te reinigen en lekvrij. Inhoud 650 ml. 
Afm. Ø 7,4 x 18,3 cm. 75 g.

ZEEFDRUK | TAMPONDRUK

0761 CORKY 650 ML
Transparantgekleurde, BPA-vrije waterfles van Eastman Tritan™ 
materiaal. Met speelse kurken cap. Inhoud 650 ml. Afm. Ø 6,6 x 23,8 
cm. 84 g.

ZEEFDRUK | TAMPONDRUK

5264 FRISCO 750 ML
Trendy waterfles van helder Tritan kunststof: milieuvriendelijk, BPA-vrij 
en duurzaam. Met royale opening met schroefdeksel, kleine afsluitbare 
drinkopening en draaglus. Ook te gebruiken als drinkbekertje. Inhoud 
750 ml. Afm. Ø 7,4 x 25,2 cm. 140 g.

ZEEFDRUK
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3728 ECO SHAKER PROTEIN 600 ML
Functionele, transparante bio-plastic shake-beker voor het mixen van proteïnedranken. Met aanduiding van de inhoud 
(per 50 ml). De schroefdop is voorzien van een afsluitbare drinkopening. Met verwijderbare zeef voor het klontvrij mixen 
van poeder en vloeistof. Volledig demontabel en daardoor gemakkelijk te reinigen. BPA-vrij, food approved en 100% 
recyclebaar. Inhoud 600 ml. Is compliance met norm (EC) No 1935/2004. Made in Germany. Afm. Ø 9,6 x 20 cm. 100 g.

ZEEFDRUK | TAMPONDRUK

1178 SHAKER 600 ML
Praktische, BPA vrije kunststof proteïne shaker voor het mengen 
van eiwit- en sport drankjes. Uitgekiend design met grip, draaglus, 
maataanduiding in ml/oz en speciale shakerbal voor het gelijkmatig 
mengen en laten oplossen van de inhoud. Ideaal voor onderweg, thuis 
of in de sportschool. Inhoud 600 ml. Afm. Ø 11,2 x 22,3 cm. 150 g.

TAMPONDRUK

3924 FLEXBOTTLE 450 ML
Flexibele, opvouwbare waterfles met sportdop, karabijnhaak en 
drukknoopsluiting om de fles opgerold vast te klikken. Inhoud 450 ml. 
Afm. 25 x 12,5 x 3 cm. 28 g.

TAMPONDRUK
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0788 ALUMINI 500 ML
Enkelwandige, aluminium waterfles met hoogglans finish, kunststof 
schroefdop met sleutelring en metalen karabijnhaak. De karabijnhaak 
is niet geschikt als klimgereedschap. Lekvrij. Inhoud 500 ml. Afm. Ø 7,3 
x 19 cm. 84 g.

TAMPONDRUK | LASERGRAVURE | ZEEFDRUK

5248 ALUMAXI 750 ML
Enkelwandige, aluminium waterfles met hoogglans finish, kunststof 
schroefdop met sleutelring en metalen karabijnhaak. De karabijnhaak 
is niet geschikt als klimgereedschap. Lekvrij. Inhoud 750 ml. Afm. Ø 7,3 
x 24,5 cm. 100 g.

ZEEFDRUK | LASERGRAVURE | TAMPONDRUK

4287 ALUBIDON 600 ML
Aluminium bidon met kunststof 
drinkstop. Inhoud 600 ml. Afm. Ø 7 x 22 
cm. Per stuk in doos. 178 g.

TAMPONDRUK | ZEEFDRUK

5420 ALU URBAN 700 ML
Enkelwandige, aluminium waterfles met  
metallic matte poedercoating. De fles 
heeft een PP schroefdop met afsluitbare 
drinkopening en handige draaglus. 
Lekvrij. Inhoud 700 ml. Afm. Ø 7,3 x 22 
cm. 107 g.

ZEEFDRUK | LASERGRAVURE | TAMPONDRUK

5686 SILVERLINE 750 ML
Lichtgewicht, aluminium waterfles met 
handige draaidop met matching colour 
accent en opvallende zilverkleurige lijn 
rondom. Lekvrij. Inhoud 750 ml. Afm. Ø 
7,2 x 25,5 cm. Per stuk in doos. 173 g.

ZEEFDRUK | LASERGRAVURE
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1163 CONTIGO® LUXE AUTOSEAL® 360 ML
Dubbelwandige, vacuümgeïsoleerde RVS thermosbeker van Contigo®. 
Met metallic finish. Mooi recht, tijdloos ontwerp in een perfect formaat. 
Het deksel is rondom afgewerkt met hoogwaardig geborsteld RVS. 
Gemakkelijk te bedienen met één hand. Zeer geschikt voor onderweg. 
De AUTOSEAL® technologie met extra veiligheidssluiting garandeert 
een 100% mors- en lekvrije drinkervaring. Hete dranken blijven tot wel 
5 uur warm en gekoelde dranken tot wel 12 uur koud. Easy clean. Incl. 
gebruiksaanwijzing. Inhoud 360 ml. Afm. Ø 7,2 x 18,8 cm. 289 g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK

Contigo® de nummer één van de wereld 
in drinkflessen
Contigo® Dé uitblinker in kwaliteit, vormgeving en technologie. Direct herkenbaar aan de strakke 
en stijlvolle vormgeving. De innovatieve Contigo® waterflessen en thermosbekers zijn geurloos, 
smaakvrij, BPA-vrij en gebaseerd op de revolutionaire AUTOSEAL® of AUTOSPOUT®-technologie 
(2 jaar garantie). Gesloten wordt de drinktuit beschermd tegen vuil en microben. De drinkflessen 
zijn met één hand te bedienen en gegarandeerd 100% lekvrij, dus overal en altijd te gebruiken. 
Ga voor een duurzame promotie met onze allerbeste favorieten!

AUTOSEAL®-technologie: 100%  mors- en lekvrij ontwerp. Druk op de AUTOSEAL®-knop, neem een slokje. De drinkopening 
sluit automatisch na elke slok.

AUTOSPOUT®: druk op de knop en de drinktuit klapt omhoog.

CLEANGUARD™: dekt het drinkreservoir af en vergrendelt tegelijk de AUTOSEAL®-knop.

SNAPSEAL™-technologie: Klik de knop met één hand naar boven om te drinken en naar beneden om de beker te sluiten. 
100% mors- en lekvrij.

THERMALOCK Vacuum Isolation-technologie: houdt de temperatuur van de drank onder controle. Dranken blijven urenlang 
warm en dagen koud. Dit varieert per product.

4972 CONTIGO® WESTLOOP MUG 470 ML
Dubbelwandige thermosbeker met RVS binnenwand. Met 
AUTOSEAL®-technologie en extra veiligheidssluiting. Hete dranken 
blijven tot 5 uur warm en gekoelde dranken tot 12 uur koud. Enkel het 
deksel is vaatwasserbestendig. Incl. gebruiksaanwijzing. Inhoud 470 
ml. Afm. 20 x 9 x 8,5 cm. 350 g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK
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3848 CONTIGO® PINNACLE 300 ML
De kleinste thermische beker van Contigo® met dubbele RVS 
wand, dus gemakkelijk te hanteren en perfect voor onderweg. 
Hete dranken blijven tot 4 uur warm en gekoelde dranken tot 12 uur 
koud. De AUTOSEAL®-technologie garandeert een 100% mors- en 
lekvrije drinkervaring. Enkel het deksel is vaatwasserbestendig. Incl. 
gebruiksaanwijzing. Inhoud 300 ml. Afm. Ø 7,5 x 16,5 cm. 285 g.

TAMPONDRUK | LASERGRAVURE

1164 CONTIGO® PINNACLE COUTURE 420 ML
Dubbelwandige, vacuümgeïsoleerde RVS thermosbeker van Contigo®. 
De trendy, full-body graphics maken van deze thermosbeker een 
functioneel modeaccessoire. Gemakkelijk te bedienen met één 
hand. Zeer geschikt voor onderweg. De AUTOSEAL® technologie 
met extra veiligheidssluiting garandeert een 100% mors- en lekvrije 
drinkervaring. Hete dranken blijven tot 5 uur warm en gekoelde 
dranken tot 12 uur koud. Deksel is vaatwasserbestendig. Incl. 
gebruiksaanwijzing. Inhoud 420 ml. Afm. Ø 7,3 x 20,9 cm. 322 g.

TAMPONDRUK | LASERGRAVURE

6210 CONTIGO® BYRON MEDIUM 470 ML
Dubbelwandige RVS thermosbeker, vacuümgeïsoleerd. Voorzien 
van een royale, rubberen antislip-grip. De drinktuit met SNAPSEAL™-
technologie maakt drinken gemakkelijk. Hete dranken blijven tot 6 
uur warm en gekoelde dranken tot 12 uur koud. Enkel het deksel is 
vaatwasserbestendig. Incl. gebruiksaanwijzing. Inhoud 470 ml. Afm. Ø 
8 x 18,5 cm. 300 g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK | ZEEFDRUK 

6238 CONTIGO® BYRON LARGE 590 ML
Dubbelwandige RVS thermosbeker, vacuümgeïsoleerd. Voorzien 
van een royale, rubberen antislip-grip. De drinktuit met SNAPSEAL®-
technologie maakt drinken gemakkelijk. Mooi afgewerkt met een 
hoogglans toplaag. Hete dranken blijven totl 6 uur warm en gekoelde 
dranken tot 12 uur koud. Enkel het deksel is vaatwasserbestendig. Incl. 
gebruiksaanwijzing. Inhoud 590 ml. Afm. Ø 8 x 20,5 cm. 315 g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK
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5486 CONTIGO® GLAZE TWISTSEAL MUG 470 ML
Mooie dubbelwandige thermosbeker met RVS buitenzijde en keramische binnenzijde. Hete dranken blijven tot 5 uur warm 
en gekoelde dranken tot 12 uur koud. Voorzien van TWISTSEAL®-technologie met lekvrije vergrendeling en gripvaste 
body. Past in nagenoeg elke houder van elke auto, dus perfect voor onderweg. Geurloos en BPA-vrij. Enkel het deksel is 
vaatwasserbestendig. Incl. gebruiksaanwijzing. Inhoud 470 ml. Afm. 21,5 x 7,5 x 7,5 cm. 367 g.

TAMPONDRUK | LASERGRAVURE

1159 CONTIGO® HURON 470 ML
Dubbelwandige, vacuümgeïsoleerde RVS thermosbeker van Contigo®. De tijdloze Huron is zeer geschikt voor onderweg. 
100% mors- en lekvrij en dankzij de gepatenteerde SNAPSEAL®-technologie gemakkelijk met één hand te bedienen en te 
drinken. Hete dranken blijven tot 7 uur warm en gekoelde dranken tot 12 uur koud. Deksel is vaatwasserbestendig. Easy 
clean. Incl. gebruiksaanwijzing. Inhoud 470 ml. Afm. Ø 8 x 19,1 cm. 301 g.

ZEEFDRUK | TAMPONDRUK | LASERGRAVURE

4276 CONTIGO® TRANSIT 470 ML
RVS thermosbeker met krasvrije poedercoating. De rubberen antislip-grip is uitgevoerd in een exclusief design en dat geeft de beker een klasse uitstraling. 
Voorzien van CLEANGUARD™ en AUTOSEAL®-technologie. De speciale vacuüm isolatietechniek en dubbele RVS-wand zorgen ervoor dat hete drank tot 5 uur warm 
en gekoelde drank tot 12 uur koud blijft. Enkel het deksel is vaatwasmachinebestendig. Incl. gebruiksaanwijzing. Inhoud 470 ml. Afm. Ø 7,5 x 21,5 cm. 349 g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK
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8898 CONTIGO® THERMAL BOTTLE 1.200 ML
Stoere thermosfles met dubbele RVS wand. Houd drank tot 35 uur 
warm en tot 60 uur koud. Met schroefdop/drinkbeker, handgreep 
en handig schenksysteem; de schenktuit is 360° draaibaar voor een 
constante stroom vanuit elke hoek. Gripvast gedeelte op fles en dop. 
Lekvrij, geurloos en BPA-vrij. Incl. gebruiksaanwijzing. Inhoud 1.200 ml. 
Afm. 33,5 x 9 x 10,5 cm. 789 g.

LASERGRAVURE

8892 CONTIGO® THERMAL BOTTLE 740 ML
Stoere thermosfles met dubbele RVS wand. Hete dranken blijven tot 
30 uur warm en gekoelde dranken tot 45 uur koud. Met schroefdop/
drinkbeker en handig schenksysteem; de schenktuit is 360° draaibaar 
voor een constante stroom vanuit elke hoek. Gripvast gedeelte op fles 
en dop. Lekvrij, geurloos en BPA-vrij. Incl. gebruiksaanwijzing. Inhoud 
740 ml. Afm. Ø 8,5 x 29 cm. 557 g.

LASERGRAVURE
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6832 CONTIGO® AUTOSPOUT CHUG 720 ML
Opvallende transparantgekleurde waterfles van BPA-vrij Tritan. Met AUTOSPOUT®-technologie. Voorzien van een 
comfortabele, brede tuit, inhoudsaanduiding en karabijnhaak. Vaatwasserbestendig. Incl. gebruiksaanwijzing. Inhoud 720 
ml. Afm. Ø 7 x 26,5 cm. 191 g.

TAMPONDRUK | ZEEFDRUK

6842 CONTIGO® ASHLAND 720 ML
Zeer mooie waterfles van helder BPA-vrij Tritan. Met 
AUTOSPOUT®-technologie, vergrendelsysteem en karabijnhaak. 
Vaatwasserbestendig. Incl. gebruiksaanwijzing. Inhoud 720 ml. Afm. Ø 
7,6 x 26,3 cm. 196 g.

TAMPONDRUK | ZEEFDRUK

6416 CONTIGO® CORTLAND 720 ML
Gebruiksvriendelijke waterfles van helder BPA-vrij Tritan. Met 
AUTOSEAL®-technologie, uniek vergrendelsysteem en karabijnhaak. 
Vaatwasserbestendig. Incl. gebruiksaanwijzing. Inhoud 720 ml. Afm. Ø 
7,6 x 27 cm. 172 g.

TAMPONDRUK | ZEEFDRUK
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7852 CONTIGO® ASHLAND CHILL 590 ML
IJzersterke RVS waterfles met vacuümgeïsoleerde wand en 
AUTOSPOUT®-technologie. Gesloten wordt de drinktuit beschermd 
tegen vuil en microben. Voorzien van een vergrendelsysteem en 
karabijnhaak. Deze drinkfles houdt je gekoelde dranken tot 24 uur 
lang koud. Easy clean. Incl. gebruiksaanwijzing. Inhoud 590 ml. Afm. Ø 
7,3 x 25 cm. 360 g.

LASERGRAVURE

7853 CONTIGO® ASHLAND CHILL COLOUR 590 
ML
IJzersterke RVS waterfles met vacuümgeïsoleerde wand en 
AUTOSPOUT®-technologie. Gesloten wordt de drinktuit beschermd 
tegen vuil en microben. Voorzien van een vergrendelsysteem en 
karabijnhaak. Deze drinkfles houdt je gekoelde dranken tot 24 uur 
lang koud. Easy clean. Incl. gebruiksaanwijzing. Inhoud 590 ml. Afm. Ø 
7,3 x 25 cm. 360 g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK

1304 CONTIGO® AUTOSEAL CHILL 720 ML
IJzersterke, RVS waterfles met matte toplaag voor een stoere uitstraling. Voorzien van een vacuümgeïsoleerde wand. 
Met De AUTOSEAL® technologie met extra veiligheidssluiting garandeert een 100% mors- en lekvrije drinkervaring. Deze 
drinkfles houdt je gekoelde dranken tot 28 uur lang koud. Easy clean. Incl. gebruiksaanwijzing. Inhoud 720 ml. Afm. Ø 7,3 x 
27,2 cm. 382 g.

LASERGRAVURE



72

.30 .31 .33 .50 .63 .70

.03 .10 .32 .36 .80 .02 .32 .91 .94

DRINKWAREN

4238 CONTIGO® SWISH 500 ML
Opvallende waterfles van BPA-vrij Tritan, in een trendy kleurencombinatie. Met AUTOSEAL®-technologie. Bestand tegen 
harde schokken. Vatwasserbestendig. Incl. gebruiksaanwijzing. Inhoud 500 ml. Afm. Ø 7 x 22,5 cm. 175 g.

TAMPONDRUK

1165 CONTIGO® MATTERHORN 590 ML
Dubbelwandige, vacuümgeïsoleerde RVS waterfles/thermosfles. De 
opvallende toplaag heeft de looks van natuurlijke materialen. De 
schroefdop is bevestigd aan een siliconen lus en blijft hangen als de 
fles geopend is. Hete dranken blijven tot 10 uur warm en gekoelde 
dranken tot 24 uur koud. 100% lekvrij. Incl. gebruiksaanwijzing. Inhoud 
590 ml. Afm. Ø 7,1 x 26,2 cm. 323 g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK | ZEEFDRUK

1306 CONTIGO® MATTERHORN METALLIC 590 ML
Dubbelwandige, vacuümgeïsoleerde RVS waterfles/thermosfles. 
Door de opvallende metallic toplaag is deze drinkfles een echte 
eye-catcher. De schroefdop is bevestigd aan een siliconen lus en 
blijft hangen als de fles geopend is. Hete dranken blijven tot 10 
uur warm en gekoelde dranken tot 24 uur koud. 100% lekvrij. Incl. 
gebruiksaanwijzing. Inhoud 590 ml. Afm. Ø 7,1 x 26,2 cm. 323 g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK | ZEEFDRUK
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1161 CONTIGO® SHAKE & GO™ FIT XL 820 ML
Handige shake-beker van BPA-vrij kunststof. Met speciale shakerbal en rond bodemdesign. Ideaal voor het gelijkmatig 
en zonder klontjes mengen van proteïnedrankjes en shakes. Met stevige, lekvrije schroefdop met kliksluiting, draaglus en 
maataanduiding in ml/oz. Vaatwasserbestendig. Incl. gebruiksaanwijzing. Inhoud 820 ml. Afm. Ø 11 x 23,5 cm. 195 g.

TAMPONDRUK

7496 CONTIGO® SHAKE & GO™ FIT LARGE 650 ML
Slijtvaste shake-beker van helder BPA-vrij Tritan. Met draaglus, ruime opening en stevige schroefdop voor lekvrij shaken. 
Sportdranken mixen zonder klontjes? Dan is deze beker ideaal dankzij de speciale shakerbal en het ronde bodemdesign. 
Maataanduiding in ml/oz. Met afneembaar compartiment voor het bewaren van proteïnepoeder en een aparte inlage voor 
het bewaren van tabletten. Vaatwasserbestendig. Incl. gebruiksaanwijzing. Inhoud 650 ml. Afm. Ø 9 x 26 cm. 322 g.

TAMPONDRUK

7438 CONTIGO® SHAKE & GO™ FIT MEDIUM 590 ML
Handige shake-beker met speciale shakerbal en rond bodemdesign. Ideaal voor het gelijkmatig en zonder klontjes mengen 
van proteïnedrankjes en shakes. Met draaglus en maataanduiding in ml/oz. Vaatwasserbestendig. Incl. gebruiksaanwijzing. 
Inhoud 590 ml. Afm. Ø 11 x 17,5 cm. 155 g.

TAMPONDRUK
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Kambukka®; Premium drinkware on the go!
Kambukka® ontwerpt trendy en slimme drinkoplossingen voor mensen die onderweg zijn. 
Steeds vaker wordt bewust gekozen voor een duurzame waterfles of thermosfles die past bij 
een actieve leefstijl en bij iemands persoonlijke wensen. 

De universele deksels zijn speciaal gecreëerd voor het beleven van een bijzondere 
drinkervaring. Ze passen op elke fles of beker van Kambukka®, zijn 100% lekvrij, hitte- en 
vaatwasmachinebestendig en gemakkelijk te reinigen.

SMART FEATURES
• Fantastisch design
• Universele deksels
• 100% lekvrij
• Gepatenteerde Snapclean® technology; gemakkelijk te reinigen
• BPA-vrij
• Helder, geurloos Tritan®
• Vacuümgeïsoleerd, dubbelwandig 18/8 roestvrij staal. 

1099 KAMBUKKA® OLYMPUS 300 ML
Vacuümgeïsoleerde RVS • BPA-vrij • Switch deksel met 2 standen 
• universeel deksel • hitte- en vaatwasserbestendig deksel • houdt 
warme dranken tot 6 uur lang op temperatuur • houdt koude dranken 
tot 11 uur lang op temperatuur • Snapclean® technologie • 100% lekvrij. 
Afm. Ø 7,1 x 13,6 cm. 210 g.

TAMPONDRUK | ZEEFDRUK | LASERGRAVURE

1100 KAMBUKKA® OLYMPUS 500 ML
Vacuümgeïsoleerde RVS • BPA-vrij • Switch deksel met 2 standen 
• universeel deksel • hitte- en vaatwasserbestendig deksel • houdt 
warme dranken tot 10 uur lang op temperatuur  • houdt koude dranken 
tot 20 uur lang op temperatuur • Snapclean® technologie • 100% 
lekvrij. Afm. Ø 7,1 x 20,1 cm. 289 g.

TAMPONDRUK | ZEEFDRUK | LASERGRAVURE



75

.01 .98 .01 .32 .66

.37 .41 .50

.70

.66 .98

DRINKWAREN DRINKWAREN

0690 KAMBUKKA® ETNA GRIP 500 ML
Vacuümgeïsoleerd RVS • BPA-vrij • 3-in-1 deksel met 2 drinkposities • 
universeel deksel • hitte- en vaatwasserbestendig deksel • Snapclean® 
technologie • houdt warme dranken tot 9 uur lang op temperatuur  • 
houdt koude dranken tot 18 uur lang op temperatuur • rubberized grip 
• antislipbodem • 100% lekvrij. Afm. Ø 7,1 x 21,9 cm. 344 g.

TAMPONDRUK | LASERGRAVURE

0688 KAMBUKKA® ETNA 500 ML
Vacuümgeïsoleerd RVS • BPA-vrij • 3-in-1 deksel met 2 drinkposities • 
universeel deksel • hitte- en vaatwasserbestendig deksel • Snapclean® 
technologie • houdt warme dranken tot 9 uur lang op temperatuur  • 
houdt koude dranken tot 18 uur lang op temperatuur • antislipbodem • 
100% lekvrij. Afm. Ø 7,1 x 21,9 cm. 321 g.

TAMPONDRUK | ZEEFDRUK | LASERGRAVURE

0680 KAMBUKKA® ETNA 300 ML
Vacuümgeïsoleerd RVS • BPA-vrij • 3-in-1 deksel met 2 drinkposities • universeel deksel • hitte- en vaatwasserbestendig 
deksel • Snapclean® technologie • houdt warme dranken tot 5 uur lang op temperatuur  • houdt koude dranken tot 11 uur 
lang op temperatuur • antislipbodem • 100% lekvrij.  Afm. Ø 7,1 x 15,3 cm. 249 g.

TAMPONDRUK | ZEEFDRUK | LASERGRAVURE
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1107 KAMBUKKA® ELTON 500 ML
Helder en geurloos Tritan® • BPA-vrij • 3-in-1 dop met 2 drinkposities 
• universele dop • hitte- en vaatwasserbestendige dop • Snapclean® 
technologie • superhandige grip • 100% lekvrij.  Afm. Ø 7,1 x 20,5 cm. 
177 g.

TAMPONDRUK | ZEEFDRUK

1113 KAMBUKKA® ELTON INSULATED 750 ML
Vacuümgeïsoleerd 18/8 RVS • BPA-vrij • 3-in-1 dop met 2 drinkposities 
• universele dop • hitte- en vaatwasserbestendige dop • Snapclean® 
technologie • houdt dranken tot 21 uur ijskoud • handige rubberen grip 
• antislipbodem • 100% lekvrij.  Afm. Ø 8 x 25,7 cm. 441 g.

ZEEFDRUK | TAMPONDRUK | LASERGRAVURE

1110 KAMBUKKA® ELTON 1000 ML
Helder en geurloos Tritan® • BPA-vrij • 3-in-1 dop met 2 drinkposities 
• universele dop • hitte- en vaatwasserbestendige dop • Snapclean® 
technologie • superhandige grip • 100% lekvrij.  Afm. Ø 8 x 29,1 cm. 
249 g.

TAMPONDRUK | ZEEFDRUK

1108 KAMBUKKA® ELTON 750 ML
Helder en geurloos Tritan® • BPA-vrij • 3-in-1 dop met 2 drinkposities 
• universele dop • hitte- en vaatwasserbestendige dop • Snapclean® 
technologie • superhandige grip • 100% lekvrij.  Afm. Ø 7,6 x 24,6 cm. 
198 g.

TAMPONDRUK | ZEEFDRUK
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1119 KAMBUKKA® LAGOON 
1.000 ML
Helder en geurloos Tritan® • BPA-vrij • 
spout lid; dop met drinktuit • universele 
dop • hitte- en vaatwasserbestendige 
dop • gebogen rietje • handige grip • 
100% lekvrij. Afm. Ø 8 x 28,4 cm. 238 g.

TAMPONDRUK | ZEEFDRUK

1125 KAMBUKKA® RENO 
500 ML
Helder en geurloos Tritan® • Twist 
dop • universele dop • hitte- en 
vaatwasserbestendige dop • BPA-vrij • 
100% lekvrij.  Afm. Ø 7,1 x 20,5 cm. 118 g.

TAMPONDRUK | ZEEFDRUK

1123 KAMBUKKA® LAGOON 
INSULATED 400 ML
Vacuümgeïsoleerd 18/8 RVS • BPA-vrij • 
spout lid; dop met drinktuit • universele 
dop • hitte- en vaatwasserbestendige 
dop • houdt dranken tot 17 uur koel • 
gebogen rietje • antislipbodem • 100% 
lekvrij. Afm. Ø 7,1 x 21,2 cm. 307 g.

TAMPONDRUK | LASERGRAVURE

1124 KAMBUKKA® LAGOON 
INSULATED 750 ML
Vacuümgeïsoleerd 18/8 RVS • BPA-vrij • 
spout lid; dop met drinktuit • universele 
dop • hitte- en vaatwasserbestendig 
deksel • houdt dranken tot 24 uur koel • 
gebogen rietje • handige rubberen grip 
• antislipbodem • 100% lekvrij. Afm. Ø 8 
x 25 cm. 426 g.

ZEEFDRUK | TAMPONDRUK | LASERGRAVURE

1118 KAMBUKKA® LAGOON 
750 ML
Helder en geurloos Tritan® • BPA-vrij • 
spout lid; dop met drinktuit • universele 
dop • hitte- en vaatwasserbestendige 
dop • gebogen rietje • handige grip • 
100% lekvrij. Afm. Ø 7,6 x 23,9 cm. 197 g.

TAMPONDRUK | ZEEFDRUK

1114 KAMBUKKA® LAGOON 
500 ML
Helder en geurloos Tritan® • BPA-vrij • 
Spout lid; dop met drinktuit • universele 
dop • hitte- en vaatwasserbestendige 
dop • gebogen rietje • 100% lekvrij.  
Afm. Ø 7,1 x 19,8 cm. 155 g.

TAMPONDRUK | ZEEFDRUK
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1226 KENZU ECO WHEAT CUP
Beker van tarwestrovezels en PP kunststof. Duurzaam, milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar. Inhoud 430 ml. Afm. Ø 
8,5 x 12,5 cm. 50 g.

TAMPONDRUK

1230 BAMBU MUG
Mok van bamboevezels en PP kunststof. BPA-vrij. Duurzaam, 
milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar. Dit product bevat geen 
melamine. Inhoud 350 ml. Afm. Ø 7,8 x 8,8 cm. 64 g.

TAMPONDRUK
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0853 RETRO EMAILLE MUG
Geëmailleerde mok. Een ontwerp in populaire retrostijl. Om de 
retro look te accentueren heeft de mok onvolkomenheden. Niet 
vaatwasserbestendig. Inhoud 350 ml. Afm. Ø 8 x 8 cm. Per stuk in doos. 
110 g.

TAMPONDRUK

1229 RETRO SILVER EMAILLE MUG
Geëmailleerde mok in populaire retrostijl. Mooi afgewerkt met chrome 
rand. Om de retro look te accentueren heeft de mok onvolkomenheden. 
Niet vaatwasserbestendig. Inhoud 350 ml. Afm. Ø 9 x 8,2 cm. Per stuk in 
doos. 132 g.

TAMPONDRUK
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1224 CAMPFIRE
Keramische kwaliteitsmok in populaire retrostijl. Inhoud 320 ml. 
Vaatwasserbestendig. Afm. Ø 8,7 x 8,3 cm. 290 g.

KERAMIEK TRANSFER

3669 MYCUP
Beschrijfbare, keramische mok, incl. 2 krijtjes. Vaatwasserbestendig. 
Inhoud 350 ml. Afm. Ø 8,2 x 9,6 cm. Per stuk in doos. 350 g.

TAMPONDRUK

0856 LONGA MUG
Een opvallende mok van hoogwaardig keramiek die meteen de 
aandacht opeist door zijn bijzondere uitstraling. De gekleurde mok 
is voorzien van een matzwarte toplaag. Door deze mok te bewerken 
met een lasergravure verschijnt de gekleurde onderlaag en matcht 
elk logo altijd met de kleur aan de binnenzijde van de mok. Niet 
vaatwasserbestendig. Inhoud 350 ml. Afm. Ø 8,1 x 9,6 cm. 320 g.

LASERGRAVURE

1223 GESCHENK-/
VERZENDVERPAKKING

DRINKWAREN Breekbare goederen zoals serviesgoed en glaswaren worden alleen in EU-landen geleverd.
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0691 FULL COLOUR MUG 
COLORATO 
Hoogwaardig keramische mok met 
gekleurde binnenzijde. De kleur van 
het royale oor matcht met de kleur 
van de binnenzijde en dat geeft een 
speels effect. De perfecte mok voor 
alle full colour bedrukkingen, ook foto’s. 
Vaatwasserbestendig. Inhoud 350 ml. 
Afm. Ø 8,1 x 9,6 cm. 300 g.

SUBLIMATIEDRUK

0805 PICASSO MINI 
Mok van hoogwaardig keramiek in 
een prettig, klein formaat. Past onder 
nagenoeg elk koffieapparaat. De 
perfecte mok voor alle full colour 
bedrukkingen, waaronder foto’s. 
Vaatwasserbestendig. Inhoud 200 ml. 
Afm. Ø 7,2 x 7,2 cm. 200 g.

SUBLIMATIEDRUK

0862 PICASSO MIDI 
Mok van hoogwaardig keramiek in een 
prettig formaat. Past onder nagenoeg 
elk koffieapparaat. De perfecte mok 
voor alle full colour bedrukkingen, 
waaronder foto’s. Vaatwasserbestendig. 
Inhoud 230 ml. Afm. Ø 8 x 8 cm. 220 g.

SUBLIMATIEDRUK

1213 GESCHENK-/
VERZENDVERPAKKING

2808 FULL COLOUR MUG
Mok van hoogwaardig keramiek. De perfecte mok voor alle full colour 
bedrukkingen. Vaatwasserbestendig. Inhoud 350 ml. Afm. Ø 8 x 9,3 cm. 
300 g.

SUBLIMATIEDRUK

1223 GESCHENK-/
VERZENDVERPAKKING

1213 GESCHENK-/
VERZENDVERPAKKING1213 GESCHENK-/

VERZENDVERPAKKING

DRINKWAREN DRINKWARENBreekbare goederen zoals serviesgoed en glaswaren worden alleen in EU-landen geleverd.
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3726 KITTY MUG
Mok van hoogwaardig keramiek met gekleurde buitenzijde. 
Vaatwasserbestendig. Inhoud 350 ml. Afm. Ø 8 x 9,2 cm. 300 g.

KERAMIEK TAMPONDRUK | KERAMIEK TRANSFER

1223 GESCHENK-/
VERZENDVERPAKKING

3716 KITTY MUG
Mok van hoogwaardig keramiek. In geheel wit. Vaatwasserbestendig. 
Inhoud 350 ml. Afm. Ø 8 x 9,2 cm. 300 g.

KERAMIEK TAMPONDRUK | KERAMIEK TRANSFER

1223 GESCHENK-/
VERZENDVERPAKKING

DRINKWAREN Breekbare goederen zoals serviesgoed en glaswaren worden alleen in EU-landen geleverd.
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0686 ZONIA
Mok van hoogwaardig keramiek. In geheel wit. Hoog model. 
Vaatwasserbestendig. Inhoud 310 ml. Afm. Ø 8,6 x 10,2 cm. 300 g.

KERAMIEK TRANSFER

0687 ZONIA
Mok van hoogwaardig keramiek. Hoog model. Vaatwasserbestendig. 
Inhoud 310 ml. Afm. Ø 8,6 x 10,2 cm. 300 g.

KERAMIEK TRANSFER

1223 GESCHENK-/
VERZENDVERPAKKING

3338 DELTACUP
Eigentijdse keramische kwaliteitsmok. In geheel wit. 
Vaatwasserbestendig. Inhoud 310 ml. Afm. Ø 8,5 x 10 cm. 300 g.

KERAMIEK TRANSFER | KERAMIEK TAMPONDRUK

1223 GESCHENK-/
VERZENDVERPAKKING

3348 DELTACUP
Eigentijdse keramische kwaliteitsmok met gekleurde buitenzijde. 
Vaatwasserbestendig. Inhoud 310 ml. Afm. Ø 8,5 x 10 cm. 300 g.

KERAMIEK TRANSFER | KERAMIEK TAMPONDRUK

1223 GESCHENK-/
VERZENDVERPAKKING

1223 GESCHENK-/
VERZENDVERPAKKING

DRINKWAREN DRINKWARENBreekbare goederen zoals serviesgoed en glaswaren worden alleen in EU-landen geleverd.
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0685 IVANA
Keramische kwaliteitsmok met gekleurde buitenzijde en royaal oor. 
Vaatwasserbestendig. Inhoud 340 ml. Afm. Ø 9,3 x 8,6 cm. 320 g.

KERAMIEK TRANSFER

3022 ROYAL
Mok van hoogwaardig keramiek. In geheel wit. Vaatwasserbestendig. 
Inhoud 280 ml. Afm. Ø 8 x 9,5 cm. 330 g.

KERAMIEK TRANSFER

3023 ROYAL
Mok van hoogwaardig keramiek. In kleur. Vaatwasserbestendig. 
Inhoud 280 ml. Afm. Ø 8 x 9,5 cm. 330 g.

KERAMIEK TRANSFER

0684 IVANA
Keramische kwaliteitsmok met royaal oor. In geheel wit. 
Vaatwasserbestendig. Inhoud 340 ml. Afm. Ø 9,3 x 8,6 cm. 320 g.

KERAMIEK TRANSFER

1213 GESCHENK-/
VERZENDVERPAKKING

1213 GESCHENK-/
VERZENDVERPAKKING

1213 GESCHENK-/
VERZENDVERPAKKING

1213 GESCHENK-/
VERZENDVERPAKKING

DRINKWAREN Breekbare goederen zoals serviesgoed en glaswaren worden alleen in EU-landen geleverd.
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2824 COFFEECUP
Mok van hoogwaardig keramiek. Inhoud 200 ml. Geschikt voor alle 
koffieapparaten. Vaatwasserbestendig. De opdruk is vaatwasmachine 
getest en gecertificeerd: EN 12875-2. Afm. Ø 7,5 x 8,5 cm. 205 g.

KERAMIEK TRANSFER | KERAMIEK TAMPONDRUK

3176 COFFEE ROYAL
Mok van hoogwaardig keramiek. Vaatwasserbestendig. Inhoud 250 
ml. Afm. Ø 8 x 8,9 cm. 240 g.

KERAMIEK TRANSFER

2814 COFFEECUP
Mok van hoogwaardig keramiek. In geheel wit. Vaatwasserbestendig. 
Inhoud 200 ml. Geschikt voor alle koffieapparaten. Afm. Ø 7,5 x 8,5 
cm. 205 g.

KERAMIEK TRANSFER | KERAMIEK TAMPONDRUK

3685 BIGDRINK
Extra grote mok van hoogwaardig keramiek. In geheel wit óf met een 
opvallend gekleurde binnenzijde. Vaatwasserbestendig. Inhoud 450 
ml. Afm. Ø 9,5 x 11 cm. 400 g.

KERAMIEK TRANSFER

1213 GESCHENK-/
VERZENDVERPAKKING

1213 GESCHENK-/
VERZENDVERPAKKING

1213 GESCHENK-/
VERZENDVERPAKKING

DRINKWAREN DRINKWARENBreekbare goederen zoals serviesgoed en glaswaren worden alleen in EU-landen geleverd.
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1225 PONTI
Opvallende mok in een aantrekkelijk design. Van hoogwaardig keramiek 
en voorzien van een matte toplaag. Inhoud 250 ml. Afm. Ø 8 x 9 cm. 
250 g.

KERAMIEK TRANSFER

2615 NAPOLI
Mok van hoogwaardig keramiek. Geschikt voor alle koffieapparaten. 
Vaatwasserbestendig. Inhoud 200 ml. Afm. Ø 8 x 8 cm. 210 g.

KERAMIEK TRANSFER

1206 PALERMO
Trendy mok zonder oor. Van hoogwaardig keramiek. Geschikt voor 
alle koffieapparaten. Vaatwasserbestendig. Inhoud 190 ml. Afm. Ø 7,5 
x 8,3 cm. 200 g.

KERAMIEK TRANSFER

1213 GESCHENK-/
VERZENDVERPAKKING

1213 GESCHENK-/
VERZENDVERPAKKING

1213 GESCHENK-/
VERZENDVERPAKKING

DRINKWAREN Breekbare goederen zoals serviesgoed en glaswaren worden alleen in EU-landen geleverd.
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3616 PLAZA
Mok van hoogwaardig keramiek. Hoog model. Vaatwasserbestendig. 
Inhoud 350 ml. Afm. Ø 7,5 x 11 cm. 280 g.

KERAMIEK TRANSFER

1223 GESCHENK-/
VERZENDVERPAKKING

4120 AUTOMUG
Stapelbare automatenmok van hoogwaardig keramiek. 
Vaatwasserbestendig. Inhoud 200 ml. Afm. Ø 6,5 x 9 cm. 220 g.

KERAMIEK TRANSFER

1213 GESCHENK-/
VERZENDVERPAKKING

3442 DA VINCI
Koffiekop en schotel van hoogwaardig keramiek. 
Vaatwasserbestendig. Inhoud 205 ml. Afm. Ø 8,5 x 7 cm. 410 g.

KERAMIEK TRANSFER

3329 SIENNA
Cappucino kop en schotel van hoogwaardig keramiek. 
Vaatwasserbestendig. Inhoud 210 ml. Afm. Ø 9,5 x 6 cm. 474 g.

KERAMIEK TRANSFER

DRINKWAREN DRINKWARENBreekbare goederen zoals serviesgoed en glaswaren worden alleen in EU-landen geleverd.
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1063 ESPRIT TUMBLER WATERGLAS
Een glas met mooie gebolde vorm en stevige bodem. Een veelzijdig 
glas dat naast waterglas ook geschikt is voor het schenken van 
frisdrank, whisky of andere alcoholische dranken. Inhoud 330 ml. Afm. 
Ø 8,4 x 9,9 cm. 300 g.

KERAMIEK TRANSFER | IMITATIE ETS | KERAMIEK TAMPONDRUK

2352 LONGDRINK GLAS
Longdrink glas van hoge kwaliteit. Zeer geschikt voor gebruik in 
horecagelegenheden en bij verenigingen. Inhoud 270 ml. Afm. Ø 6,2 
x 13,5 cm. 210 g.

KERAMIEK TRANSFER | IMITATIE ETS | KERAMIEK TAMPONDRUK

1079 YPSILON KARAF 1 L MET KURK
Sierlijke, glazen karaf met een dop van kurk. Een tafelfles voor het 
serveren van water, sap of alcoholische dranken. Met royale opening 
voor het toevoegen van ijsklontjes. Gemakkelijk te reinigen. Inhoud 
1.000 ml. De dop wordt los geleverd. Afm. Ø 10,4 x 28,5 cm. 715 g.

LASERGRAVURE | IMITATIE ETS | KERAMIEK TRANSFER

Breekbare goederen zoals serviesgoed en glaswaren worden alleen in EU-landen geleverd.

0672 OSLO KARAF
Waterfles van hoge kwaliteit, dik glas. Populair model. Uitermate 
geschikt voor gebruik in de horeca. Inhoud 750 ml. Optioneel: artikelnr. 
0790 Bijpassende massief houten dop met synthetische kurk. Afm. Ø 
9,4 x 22,1 cm. 794 g.

KERAMIEK TRANSFER | IMITATIE ETS | KERAMIEK TAMPONDRUK
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2644 BIERGLAS VAASJE 
350 ML
Bierglas met een iconische vorm, in 
een handzaam formaat. Geschikt voor 
horeca en verenigingen. Inhoud 350 ml. 
Afm. Ø 7,5 x 13,3 cm. 195 g.

KERAMIEK TRANSFER | IMITATIE ETS | 
KERAMIEK TAMPONDRUK

2237 BIERGLAS FLUITJE 
180 ML
Smal, hoog bierglas. Een populair glas 
dat veel gebruikt wordt in de horeca en 
bij verenigingen. Inhoud 180 ml.  
Afm. Ø 5,5 x 13,3 cm. 140 g.

KERAMIEK TRANSFER | IMITATIE ETS | 
KERAMIEK TAMPONDRUK

1076 OCTOBER BIERPUL 
500 ML
Extra groot formaat glazen bierpul 
met oor. Uitermate geschikt voor 
horeca en verenigingen maar ook voor 
een opvallende promotie tijdens de 
oktober(bier)feesten. Inhoud 500 ml. 
Afm. Ø 8,5 x 16,2 cm. 791 g.

KERAMIEK TRANSFER | IMITATIE ETS | 
KERAMIEK TAMPONDRUK

4830 BIERPUL EXTRA 
LARGE 500 ML
Extra groot formaat glazen bierpul met 
oor. Uitermate geschikt voor horeca en 
verenigingen, maar ook als persoonlijk 
geschenk. Inhoud 500 ml. Afm. Ø 8 x 16 
cm. 845 g.

KERAMIEK TRANSFER | IMITATIE ETS | 
KERAMIEK TAMPONDRUK

1068 BIERGLAS VAASJE 
STAPELBAAR 340 ML
Bierglas met een iconische vorm, in een 
handzaam formaat. Voorzien van een 
handige stapelrand. Inhoud 340 ml. Afm. 
Ø 7,5 x 13,3 cm. 305 g.

KERAMIEK TRANSFER | IMITATIE ETS | 
KERAMIEK TAMPONDRUK 

1075 YPSILON KARAF 250 
ML
Sierlijke, glazen karaf. Een kleine 
tafelfles voor het serveren van water, 
sap of alcoholische dranken. Ook 
populair voor het serveren van nootjes. 
Hygiënisch en handig. Inhoud 250 ml. 
Afm. Ø 6,7 x 16,5 cm. 251 g.

IMITATIE ETS | KERAMIEK TRANSFER | 
KERAMIEK ZEEFDRUK

Breekbare goederen zoals serviesgoed en glaswaren worden alleen in EU-landen geleverd.
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2731 MUNICH BIERGLAS
Hoog bierglas op voet. Met bolle kelk 
en taps toelopende mondrand. Inhoud 
370 ml. Afm. Ø 6,5 x 18,1 cm. 245 g.

KERAMIEK TRANSFER | IMITATIE ETS | 
KERAMIEK TAMPONDRUK

1072 ABBEY TRAPPIST 
GLAS
Mooi Trappist glas waarin een speciaal 
biertje goed tot zijn recht komt. Met 
bolvormige, brede kelk. Hoge kwaliteit. 
Inhoud 418 ml. Afm. Ø 9,75 x 15,5 cm. 
315 g.

KERAMIEK TRANSFER | IMITATIE ETS | 
KERAMIEK TAMPONDRUK

1073 SHOT GLASS
Shot glas in een klassiek ontwerp met 
massieve bodem. Inhoud 34 ml. Afm. Ø 
3,4 x 7,1 cm. 109 g.

KERAMIEK TRANSFER | IMITATIE ETS | 
KERAMIEK TAMPONDRUK

DRINKWAREN Breekbare goederen zoals serviesgoed en glaswaren worden alleen in EU-landen geleverd.
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1067 ESPRIT WIJNGLAS 530 ML
Helder wijnglas voor het uitserveren van rode wijn. Zeer geschikt voor 
gebruik in horecagelegenheden. Inhoud 530 ml. Afm. Ø 8,9 x 21,9 cm. 
151 g.

IMITATIE ETS | KERAMIEK TRANSFER

1066 ESPRIT WIJNGLAS 320 ML
Helder wijnglas voor het uitserveren van witte wijn. Zeer geschikt voor 
gebruik in horecagelegenheden. Inhoud 320 ml. Afm. Ø 7,7 x 19,8 cm. 
160 g.

IMITATIE ETS | KERAMIEK TRANSFER

3382 CLARET CHAMPAGNE 
GLAS
Champagne flûte van helder glas. Klassiek 
ontwerp. Zeer geschikt voor gebruik in 
horecagelegen en bij feesten en partijen. 
Inhoud 170 ml. Afm. Ø 5 x 19,3 cm. 95 g.

IMITATIE ETS | KERAMIEK TRANSFER

3635 BOUQUET WIJNGLAS 
290 ML
Helder wijnglas op voet. Voor 
het schenken van een wijntje in 
horecagelegenheden, tijdens een 
zakelijke borrel of op een persoonlijk 
feestje. Inhoud 290 ml. Afm. Ø 5,7 x 18,7 
cm. 115 g.

IMITATIE ETS | KERAMIEK TRANSFER

1064 BOUQUET WIJNGLAS 
450 ML
Helder wijnglas op voet. Klassiek 
ontwerp. Voor het schenken van 
een wijntje in horecagelegenheden, 
tijdens een zakelijke borrel of op een 
persoonlijk feestje. Inhoud 450 ml. Afm. 
Ø 8,5 x 20,1 cm. 175 g.

IMITATIE ETS | KERAMIEK TRANSFER

DRINKWAREN DRINKWARENBreekbare goederen zoals serviesgoed en glaswaren worden alleen in EU-landen geleverd.
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1070 EASY BAR THEEGLAS 
320 ML
Groot theeglas van hoogwaardig, 
gehard glas. Tijdloos model met 
opvallend rond oor. Inhoud 320 ml. 
Made in Italy. Afm. Ø 9 x 9,6 cm. 270 g.

KERAMIEK TAMPONDRUK

1071 EASY BAR KOFFIEGLAS 
230 ML
Koffieglas van hoogwaardig, gehard 
glas. Tijdloos model met opvallend rond 
oor. Geschikt voor koffie en cappuccino. 
Inhoud 230 ml. Made in Italy. Afm. Ø 8 x 
8,3 cm. 195 g.

KERAMIEK TAMPONDRUK

1078 CLASSIC THEEGLAS 
250 ML
Stapelbaar theeglas van sterk, dik glas. 
Met ruim oor. Inhoud 250 ml. Afm. Ø 7 x 
9 cm. 228 g.

KERAMIEK TAMPONDRUK

DRINKWAREN Breekbare goederen zoals serviesgoed en glaswaren worden alleen in EU-landen geleverd.



93

.04

.04 .04

DRINKWAREN

4509 WINE WIJNGLAS TRITAN
Kunststof wijnglas op hoge voet, vervaardigd van helder, transparant BPA-vrij copolyester Tritan. Nagenoeg onbreekbaar, 
licht in gewicht. Zeer geschikt voor gebruik op (sport)events, festivals en concerten waar dikwijls een glasverbod geldt. Dit 
kwaliteitsglas is geschikt voor meermalig gebruik. Inhoud 460 ml. Afm. Ø 7,9 x 21,2 cm. 74 g.

TAMPONDRUK

4137 RUBY WATERGLAS TRITAN
Bolvormig water-/wijnglas, vervaardigd van helder, transparant BPA-vrij 
copolyester Tritan-kunststof. Nagenoeg onbreekbaar, licht in gewicht. 
Zeer geschikt voor gebruik op (sport)events, festivals en concerten 
waar dikwijls een glasverbod geldt. Dit kwaliteitsglas is geschikt voor 
meermalig gebruik. Inhoud 400 ml. Afm. Ø 8 x 9,9 cm. 61 g.

TAMPONDRUK

4127 EDGE WATERGLAS TRITAN
Kunststof water-/wijnglas vervaardigd van helder, transparant BPA-vrij 
copolyester Tritan. Nagenoeg onbreekbaar, licht in gewicht Zeer 
geschikt voor gebruik op (sport)events, festivals en concerten waar 
dikwijls een glasverbod geldt. Dit kwaliteitsglas is geschikt voor 
meermalig gebruik. Inhoud 400 ml. Afm. Ø 8,5 x 9,9 cm. 62 g.

TAMPONDRUK

DRINKWARENDRINKWAREN DRINKWARENBreekbare goederen zoals serviesgoed en glaswaren worden alleen in EU-landen geleverd.
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1323 KAMBUKKA®
BORA 600 ML (P. 98)

HOME & LIVING
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2654 ECO BAMBOO STRAW SET
2 milieuvriendelijke, herbruikbare rietjes van sterk en duurzaam 
bamboe. Een goed ecologisch alternatief voor plastic rietjes. De 
biologisch afbreekbare rietjes zijn composteerbaar. Perfect voor 
warme dranken zoals thee, koffie en koude dranken als smoothies 
of cocktails. Geeft bovendien een opvallende, trendy touch aan een 
drankje. Omdat bamboe een natuurlijk materiaal is kan de dikte van 
de rietjes variëren. Inclusief RVS-nylon schoonmaakborsteltje. Per set 
geleverd met een canvas pouch. Afm. 23 x 7 cm. 30 g.

ZEEFDRUK

1277 ECO RVS STRAW SET
Een herbruikbaar, RVS rietje. Een goed en verantwoord alternatief 
voor plastic rietjes. Inclusief RVS-nylon schoonmaakborsteltje. Perfect 
voor koude dranken als smoothies of cocktails. Geeft bovendien een 
opvallende, trendy touch aan een drankje. Per set geleverd met een 
canvas pouch. Afm. 7 x 23 cm. 5 g.

ZEEFDRUK

1228 ECO GUSTO
Eco-vriendelijke bestekset gemaakt van 50% PP en 50% tarwestro. De compacte set bestaat uit een lepel, vork en mes, 
opgeborgen in een mooie cassette. Ideaal om mee te nemen en handig voor onderweg. Afm. 22,2 x 6 x 2,2 cm. 64 g.

TAMPONDRUK
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5602 MIDORI ECO BAMBOO FIBRE LUNCHBOX
Eco-vriendelijke lunchbox van 60% PP kunststof en 40% bamboevezels. Met een passend bamboe deksel en elastische 
sluitband. Afm. 18,7 x 12,5 x 6 cm. 220 g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK

0872 BAMBOO LUNCHBOX
Lunchbox van 40% ecologisch bamboevezel en 60% PP kunststof. Met perfect sluitend deksel en siliconen sluitband. 
Duurzaam, milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar. Niet vaatwasserbestendig. Afm. 19 x 13 x 6 cm. 172 g.

TAMPONDRUK

4838 BENTO ECO MEAL BOX
Eco-vriendelijke lunchbox van 50% tarwestro-vezels en 50% PP kunststof. Het perfect sluitend deksel heeft een siliconen 
afsluitring en een ventilatieopening met siliconen dop. Inclusief 3-in-1 vork, lepel en mes. Met uitneembare verdeler en 
elastische sluitband. Deze box mag in de koelkast en is dus ook te gebruiken als luchtdichte vershoudbox. Geschikt voor 
de magnetron. Duurzaam en milieuvriendelijk. Afm. 19 x 11,4 x 5,7 cm. 226 g.

TAMPONDRUK
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5721 VALDI RVS LUNCHBOX 
RVS lunchbox met bamboe deksel. De lunchbox wordt geleverd inclusief een afneembare, polyester sluitelastiek. Een 
duurzaam en milieuvriendelijk product. Afm. 18,6 x 13,8 x 6 cm. 300 g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK

5826 BORNEO LUNCHBOX
Lunchbox van hoogwaardig borosilicaatglas dat bestand is tegen hoge temperatuurverschillen. Met een bamboe deksel 
dat perfect sluit dankzij de siliconen rand aan de onderzijde. Hierdoor kan de inhoud luchtdicht bewaard worden. Dus ook 
geschikt als vershoudbox. Inclusief sluitelastiek. Een duurzaam en milieuvriendelijk product. Alleen het glas is magnetron- 
en vaatwasserbestendig. Afm. 19,9 x 14,7 x 6,5 cm. 780 g.

TAMPONDRUK | LASERGRAVURE



98

.01.01 .98

.62 .98

HOME & LIVING

0768 HAPPYDAYS LUNCHBOX
Aluminium lunchbox in een opvallend retro design. Gemakkelijk te 
sluiten met 2 klemmetjes. Inclusief verdeler. Niet vaatwasserbestendig. 
Afm. 18 x 12 x 5,5 cm. 165 g.

DIGITALE PRINT | LASERGRAVURE

0616 FOOD TO GO FOODCONTAINER
Dubbelwandige, vacuümgeïsoleerde RVS food container met 
schroefdop en grote opening voor het makkelijk vullen en reinigen. 
Ideaal voor het meenemen van bijvoorbeeld hete dranken, soep of 
yoghurt met fruit. De inhoud blijft tot 8 uur warm en tot 24 uur koel. 
Strak design. Lekvrij. Inhoud 400 ml. Afm. Ø 8,9 x 12,7 cm. Per stuk in 
doos. 253 g.

TAMPONDRUK | LASERGRAVURE

1322 KAMBUKKA® BORA 400 ML
Dubbelwandige, vacuümgeïsoleerde RVS foodcontainer. Deze fancy 
en duurzame foodjar houdt voedsel de hele dag vers en tot 6 uur 
lang warm. • excellente kwaliteit • BPA-vrij • metallic body • handige 
rubberen grip • antislipbodem • vaatwasserbestendige schroefdeksel 
met ventiel voor het afblazen van stoom en het verlagen van druk 
• 100% lekvrij. Perfect voor het meenemen van een lunch, warme 
maaltijd of gezonde snack. Inhoud 400 ml. Afm. Ø 10 x 9 cm. 327 g.

LASERGRAVURE

1323 KAMBUKKA® BORA 600 ML
Dubbelwandige, vacuümgeïsoleerde RVS foodcontainer. Deze 
stoere en duurzame foodjar houdt voedsel de hele dag vers en tot 
9 uur lang warm. • BPA-vrij • handige rubberen grip • antislipbodem • 
vaatwasserbestendige schroefdeksel met ventiel voor het afblazen 
van stoom en het verlagen van druk • 100% lekvrij. Perfect voor het 
meenemen van een lunch, warme maaltijd of gezonde snack. Inhoud 
600 ml. Afm. Ø 10 x 12 cm. 375 g.

LASERGRAVURE
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3537 YOGHURT CUP
Transparante, kunststof yoghurtbeker met gescheiden compartiment 
waarin muesli of fruit goed en droog bewaard blijft. Met bijpassende 
lepel. Afm. Ø 9 x 16 cm. 100 g.

TAMPONDRUK

0689 PIATTO
Schaaltje van hoogwaardig, wit keramiek. Onder meer te gebruiken 
als ontbijtkom of als serveerschaaltje. Vaatwasserbestendig. Afm. Ø 13 
x 7,5 cm. 370 g.

KERAMIEK TRANSFER

3721 DI MANO
Compacte pizzasnijder met flesopener 
in de handgreep. Afm. 13 x 6,3 x 0,8 
cm. 29 g.

TAMPONDRUK

3524 SALAD2GO
Saladeshaker van stevig kunststof. Met 
afneembaar deksel, bakje voor dressing 
en vork. Ook geschikt voor fruit- en 
pastasalades. Inhoud 900 ml. Afm. Ø 
10,5 x 19,5 cm. 82 g.

TAMPONDRUK | FULL-DOMING | FULL-COLOUR 
STICKER

0796 AVOCADO SLICER
ABS Avocado snijder voor het 
eenvoudig opensnijden, ontpitten en in 
reepjes snijden van de avocado. Afm. 
16,8 x 6,5 x 1,5 cm. 39 g.

DIGITALEPRINT | TAMPONDRUK
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1370 MEPAL LUNCHPOT ELLIPSE 
Deze duurzame, kunststof foodjar van het merk Mepal is een handig 
product om je lunch of tussendoortje mee te nemen. De foodjar heeft 
twee compartimenten. Door middel van een draaibeweging scheid je 
de twee compartimenten van elkaar. Beide delen hebben een aparte 
deksel. Dé oplossing om geknoei tijdens het mengen te voorkomen. 
De inhoud van het bovenste transparante compartiment is 200 ml, dit 
betekent dat er ongeveer 75 gram muesli of fruit in past. De inhoud 
van het onderste compartiment is 500 ml, genoeg voor een royale 
portie soep, noedels of yoghurt. Een hoogwaardig kwaliteitsproduct. 
BPA-vrij, Food Approved en lekvrij. Geschikt voor magnetron (deksel 
uitgezonderd) en vriezer. Made in Holland. Afm. Ø 10,7 x 15,1 cm. 268 g.

TAMPONDRUK

1371 MEPAL ISOLEER LUNCHPOT ELLIPSE
RVS foodjar van het merk Mepal. Duurzaam, dubbelwandig en 
vacuümgeïsoleerd. Houdt voedsel tot 10 uur warm of 16 uur koud en 
vers; ideaal voor onderweg. Deze foodjar is natuurlijk 100% lekvrij en 
is door zijn isolerende eigenschappen perfect voor warme en koude 
snacks. De buitenkant blijft namelijk droog en koel. Met twee ruime 
compartimenten, ieder voorzien van een eigen schroefdeksel, om 
de verschillende ingrediënten gescheiden te houden. Dé oplossing 
om geknoei tijdens het mengen te voorkomen. De inhoud van de 
bovenste transparante container is 200 ml en de inhoud van de 
onderste container is 500 ml. Een hoogwaardig kwaliteitsproduct. 
BPA-vrij en Food Approved. Afm. Ø 10,7 x 16,9 cm. 420 g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK

1373 MEPAL FRUIT- & VEGGIEPOT ELLIPSE 
Duurzame kunststof fruit- en veggiepot van het merk Mepal. Door 
gebruik te maken van het vergiet kun je groente en fruit ter plekke 
afspoelen en uit laten lekken. Inclusief RVS vorkje. Gemakkelijk mee 
te nemen voor een gezond tussendoortje. De schroefdeksel past ook 
op enkele andere snack-, lunch- en foodjars uit de Ellipse serie. Een 
hoogwaardig kwaliteitsproduct. BPA-vrij, Food Approved en 100% 
lekvrij. Made in Holland. Afm. Ø 10,7 x 12,7 cm. 241 g.

TAMPONDRUK

Mepal; voor een 
langdurige en positieve 
reclamewerking
Mepal heeft dé oplossingen voor het bewaren, serveren 
en meenemen van eten en drinken. Modern, functioneel 
en kwalitatief hoogwaardig. Dat is waar deze slimme, 
kunststof consumentenproducten aan voldoen. Een 
duurzaam, Nederlands product met een prachtig en 
toegankelijk design. 
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1372 MEPAL SALADBOX ELLIPSE 
Duurzame, kunststof saladebox met deksel van het merk Mepal. Royaal formaat. Inclusief vork en mes in kunststof cassette 
en mini box voor dressings of andere ingrediënten. De transparante box heeft voldoende ruimte om de salade op het 
moment van eten te mengen. Hoogwaardige kwaliteit en vrijwel onbreekbaar. BPA-vrij en Food Approved. Made in Holland. 
Afm. 22,5 x 17,5 x 9,5 cm. 451 g.

TAMPONDRUK

1374 MEPAL LUNCHBOX TAKE A BREAK MIDI 900 
ML
Luxe ABS lunchbox van het merk Mepal. Met uitneembare verdeler 
en handige kliksluiting. Het deksel sluit perfect en is voorzien van 
een afdichtring zodat de inhoud lang vers blijft. Een hoogwaardig 
kwaliteitsproduct. Inhoud 900 ml. Geschikt voor maximaal 4 
boterhammen. BPA-vrij en Food Approved. Made in Holland. Afm. 18,5 
x 12 x 6,5 cm. 230 g.

TAMPONDRUK

1375 MEPAL LUNCHBOX TAKE A BREAK LARGE 
1,5 L
Zeer royale, luxe ABS lunchbox van het merk Mepal. Met uitneembare 
verdeler en handige kliksluiting. Het deksel sluit perfect en is voorzien 
van een afdichtring zodat de inhoud lang vers blijft. Een hoogwaardig 
kwaliteitsproduct. Inhoud 1,5 liter. Geschikt voor maximaal 8 
boterhammen. BPA-vrij en Food Approved. Made in Holland. Afm. 25,5 
x 17 x 6,5 cm. 386 g.

TAMPONDRUK
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3742 ECO LUNCHBOX LARGE
Praktische, royale lunchbox van stevig bio-plastic. Met handige 
kliksluiting. BPA-vrij, food approved,  smaakneutraal en 100% 
recyclebaar. Made in Germany. Afm. 17,5 x 12,8 x 6,9 cm. 100 g.

IMOULD | ZEEFDRUK

0572 MULTI BOX
Luxe lunchbox van hoogwaardig kunststof. Het deksel sluit perfect 
door de siliconen afsluitring en extra kliksluiting. Met uitneembare 
verdeler en ventilatieopening. De kliksluiting is te gebruiken als 
telefoonhouder. Deze box mag in de koelkast en is dus ook te 
gebruiken als luchtdichte vershoudbox. Geschikt voor de magnetron.  
Afm. 19,2 x 12 x 6,6 cm. 190 g.

TAMPONDRUK

4871 CHOPPING BOARD SET
Compacte, kleurrijke set van 3 egale, kunststof snijplanken in een 
zilverkleurige houder. Het gebruik van aparte snijplanken voor 
groenten en fruit (groen), vlees (rood) en vis (blauw) voorkomt 
kruisbesmetting van bacteriën. Praktisch en hygiënisch. Per set in 
doos. Afm. 33 x 23 x 8 cm. 1000 g.

TAMPONDRUK

5630 CHEESETRAY
Bamboe kaasplank met messenhouder voorzien van een 
magneetstrip. Incl. 3 kaasmessen en 1 kaasprikker. Per set in doos. 
Afm. 20 x 20 x 6 cm. 351 g.

LASERGRAVURE
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3948 BAMBOO SERVING
Fraai serveerboard van bamboe. Met finishing toplaag van 
vegetarische sojabonen-olie. Afm. 38 x 15 x 1,2 cm. Per stuk in doos. 
375 g.

LASERGRAVURE

3977 BAMBOO BOARD
Kwaliteits bamboe snijplank met rondlopende groef voor vlees- en/of 
vruchtensappen. Afm. 32 x 20 x 1,6 cm. Per stuk in doos. 612 g.

LASERGRAVURE

1157 BOCADO BOARD
Duurzame snijplank van hoge kwaliteit bamboe. Ook te gebruiken als serveerplank. Royaal formaat en mooi vormgegeven 
met subtiel aflopende zijdes. Neemt nauwelijks vocht op, waardoor het product zijn optimale kwaliteit behoudt. Afm. 38 x 25 
x 1,6 cm. Per stuk in doos. 973 g.

 
LASERGRAVURE
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HOME & LIVING

8881 DIAMANT SABATIER RIYOURI MESSENBLOK
6-delig messenblok: Robuust naturel eikenhouten blok met groot koksmes, santokumes, tomatenmes, broodmes en 
universeel keukenmes. De vorm van de lemmeten is in het hefteindstuk van elk mes gegraveerd. Zo pak je nooit het 
verkeerde mes. Een aanwinst voor iedere keuken. Afm. 20,5 x 16,5 x 36 cm. Per stuk in doos. 2350 g.

LASERGRAVURE

0669 VICTORINOX SWISS 
CLASSIC STEAK-/PIZZAMES
Topkwaliteit steak-/pizzames van het 
merk Victorinox Swiss Classic. Het 
kwalitatief hoogwaardig RVS lemmet 
(12 cm) is gekarteld en heeft een spitse 
punt. Met kunststof heft. Door de 
ergonomische vormgeving ligt dit mesje 
fijn in de hand. Vaatwasserbestendig. 
Afm. 23 x 2,5 x 1,2 cm. 40 g.

LASERGRAVURE

0679 VICTORINOX SWISS 
CLASSIC TAFELMES
Topkwaliteit tafelmes van het merk 
Victorinox Swiss Classic. Het kwalitatief 
hoogwaardig RVS lemmet (11 cm) is 
gekarteld en heeft een ronde punt. Met 
kunststof heft. Door de  ergonomische 
vormgeving ligt dit mesje fijn in de hand. 
Vaatwasserbestendig. Afm. 22 x 2,1 x 
1,2 cm. 33 g.

LASERGRAVURE

5715 DIAMANT SABATIER 
SNIJPLANK
Snijplank van zeer sterk en mooi 
bamboe. Fijn bewerkt en gepolijst. 
Duurzaam, ecologisch verantwoord, 
hygiënisch (antibacterieel) en makkelijk 
te reinigen. Met metalen ring en lederen 
koordje. Afm. 52,8 x 20,8 x 2 cm. 850 g.

LASERGRAVURE
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HOME & LIVING HOME & LIVING

3307 KITCHENGLOVE
Stevige en dikke ovenwant van 100% katoen. Gewatteerd en gevoerd met molton, aan één zijde doorgestikt en voorzien 
van een ophanglus. Afm. 26 x 17 x 2 cm. 59 g.

ZEEFDRUK

3630 APRON
Katoenen schort (130 g/m²) met een opgestikte zak. Afm. 90 x 58 cm. 
90 g.

ZEEFDRUK

0764 COCINA
Schort van 100% katoen (180 g/m²). Met een opgestikte zak. De 
nekband is middels een kunststof gesp te verstellen. Past altijd. Afm. 
89 x 66 cm. 142 g.

ZEEFDRUK



106

.42

.30 .42 .60 .98

.42

HOME & LIVING

2876 COCINA ORGANIC COTTON
ECO schort van 100% organisch katoen (180 g/m²). Met een opgestikte zak. De nekband is middels een metalen gesp te 
verstellen. Past altijd. Duurzaam en milieuvriendelijk. Afm. 88 x 65 cm. 168 g.

ZEEFDRUK

2884 COCINA RECYCLED COTTON
ECO schort van gemêleerd, gerecycled katoen (160 g/m²). Met een opgestikte zak. De nekband is middels een metalen 
gesp te verstellen. Past altijd. Duurzaam en milieuvriendelijk. Afm. 90 x 65 cm. 140 g.

ZEEFDRUK
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1200 BUTLER BAMBOO
Metalen, uitklapbaar kelnermes met bamboe greep en 4 functies: 
kurkentrekker, 2 flesopeners, loodsnijder. Afm. 13,6 x 3 x 1,5 cm. Per 
stuk in een doosje van gerecycled karton. 78 g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK

3960 BUTLER
Metalen, uitklapbaar kelnermes met ABS greep en 4 functies: 
kurkentrekker, 2 flesopeners, loodsnijder. Afm. 13,5 x 4 x 1,3 cm. Per 
stuk in doosje. 82 g.

TAMPONDRUK | LASERGRAVURE

3938 CELEBRATE
Stijlvolle RVS flessenstopper 
voor het luchtdicht afsluiten van 
champagneflessen en wijnflessen met 
kurk. Afm. Ø 3,5 x 5,5 cm. 55 g.

LASERGRAVURE

4333 BORDEAUX
RVS kelnermes. Afm. 11 x 2,2 x 1 cm. Per 
stuk in doosje. 69 g.

LASERGRAVURE

4406 STYLOVINO
Schitterend vormgegeven, uitklapbaar 
kelnermes van RVS gecombineerd 
met aluminium. Met kurkentrekker, 
flesopener en loodsnijder. Afm. 12,3 x 
3,2 x 1,5 cm. Per stuk in doosje. 85 g.

LASERGRAVURE
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5063 VINDEUX
2-delige wijngeschenkset: matstalen kelnermes en flessenstop met 
houten knop. Per set in doos. Afm. 13,8 x 11 x 2,5 cm. 225 g.

LASERGRAVURE

3667 WINETASTE
2-delige wijngeschenkset: matstalen kelnermes en druppelvanger. Per 
set in doos. Afm. 13,5 x 11 x 2,5 cm. 126 g.

LASERGRAVURE

1329 WINEWOOD 
Wijnkist van paulowniahout. Met 
schuifdeksel en koord. Geschikt voor 
1 fles wijn (0,75L). Het wijnkistje wordt 
geleverd exclusief wijn. Afm. 34,8 x 9,8 x 
9,8 cm. 285 g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK

0577 CHÂTEAU BAMBOO
Luxe wijnkist van een hoogwaardige 
kwaliteit bamboe. Met druppelvanger, 
flessenstop en RVS kelnermes. Excl. 
wijn. Afm. 36 x 11 x 12 cm. Per set in 
doos. 1200 g.

TAMPONDRUK

7046 CHÂTEAU
Fraaie, houten wijnkist met 
druppelvanger, flessenstop en RVS 
kelnermes. Excl. wijn. Afm. 36,5 x 12 x 11 
cm. Per set in doos. 1393 g.

ZEEFDRUK | DOMING
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1188 COOLSTEEL BLACK
Dubbelwandige RVS wijnkoeler met matzwarte buitenzijde. Afm. Ø 11,8 
x 19 cm. Per stuk in doos. 492 g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK

6882 COOLSTEEL
Dubbelwandige RVS wijnkoeler. Afm. Ø 12 x 19,3 cm. Per stuk in doos. 
715 g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK

3745 VINCE ICE BUCKET
Elegante flessenkoeler van stevig kunststof. Met praktische handgreep. Vul deze koeler met ijsblokjes voor het koud 
serveren van flesjes frisdrank, bier of wijn. BPA-vrij en 100% recyclebaar. Inhoud 2.500 ml. Made in Germany. Afm. Ø 17,5 x 
22,6 cm. 336 g.

TAMPONDRUK
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HOME & LIVING

5411 SUPERSOFT
Plaid van 100% fleece (180 g/m²). Afm. 150 x 120 cm. Afm. Ø 13 x 30 
cm. 400 g.

ZEEFDRUK

5850 PILLOWPLAID 2-IN-1
Fleeceplaid (220 g/m²) in praktische kussenhoes van fleece en nylon. 
Afm. uitgevouwen 150 x 120 cm. Te gebruiken als kussen óf plaid. Afm. 
35 x 35 x 7 cm. 440 g.

ZEEFDRUK
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HOME & LIVING HOME & LIVING

4595 CHANGINGCOLOURS
Snoerloze, kunststof sfeerlamp met licht in afwisselende kleuren. Incl. 
batterijen. Afm. Ø 8 x 16 cm. Per stuk in doos. 175 g.

TAMPONDRUK

3825 CANDLETIN
Sfeervol geurkaarsje in blik. Afm. Ø 5,3 x 3,2 cm. Per stuk in doosje. 
55 g.

TAMPONDRUK

1349 HALO MOODLIGHT
Snoerloze, kunststof tafellamp met LED-sfeerverlichting. In te stellen 
in 2 standen: helder wit licht of warm wit licht. Met handgreep. 
Gemakkelijk op te hangen of mee te nemen. Werkt op 3 AAA 
batterijen, niet meegeleverd. Afm. 105 x 105 x 195 cm. 245 g.

TAMPONDRUK

2712 DUO MEMO
Whiteboard en prikbord met een toplaag van kurk. In een kunststof 
omlijsting met ophangoog. Incl. 3 magneten, 3 pins en een markeerstift 
met wisser. Afm. 28 x 21,5 x 1,5 cm. Per stuk in doos. 250 g.

TAMPONDRUK
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HOME & LIVING

2300 SHOWERTIMER
Douchetimer (looptijd 5 minuten) met een zuignap aan de achterzijde. Afm. 10 x 7,5 x 3,6 cm. Per stuk in doosje. 40 g.

TAMPONDRUK

2351 HEATPAD
Handzame, flexibele warmtepad. De substantie verwarmt zich tot wel 
52 graden Celsius. Ideaal voor het opwarmen van spieren en koude 
handen. Keer op keer te gebruiken. Incl. gebruiksaanwijzing. Afm. 10,5 
x 6 x 1 cm. 66 g.

TAMPONDRUK

3342 HOT&COLD PACK
Flexibele, transparante pad gevuld met gelparels. Voor 
het therapeutisch koelen of verwarmen van spieren. Met 
gebruiksaanwijzing. Afm. 15,4 x 10,6 x 0,3 cm. 110 g.

TAMPONDRUK
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HOME & LIVING HOME & LIVING

2819 SEE ME
Spiegeltje in kunststof houder met beschermklepje. Afm. Ø 6 x 0,5 
cm. 17 g.

TAMPONDRUK | DIGITALE PRINT

0678 SUNSCREEN CREAM HOOKUP
Beschermende zonnebrandlotion (factor 30) in handzaam, kunststof 
flacon met verstuiver en groot ophangoog. Houdbaar tot 12 maanden 
na opening. Inhoud 15 ml. Afm. 11,8 x 4,5 x 1,5 cm. 26.3 g.

TAMPONDRUK

3309 FROSTBALM
Lippenbalsem in moderne 
mattransparantgekleurde óf zwarte 
óf witte houder. Geen Sun Protection 
Factor. Afm. Ø 2 x 7 cm. 13 g.

ZEEFDRUK | DIGITALE PRINT

3152 LIPBALM CUBE
Lippenbalsem in kunststof houder in 
een verrassend leuke vorm. Geen Sun 
Protection Factor. Afm. 3,5 x 3,5 x 3,5 
cm. 18 g.

TAMPONDRUK | DIGITALE PRINT

0743 LIPBALM GLOSSY
Lippenbalsem in ronde, glossy houder. 
Geen Sun Protection Factor. Afm. Ø 3,8 
cm. 16 g.

TAMPONDRUK
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HOME & LIVING

0575 STACEY
Royaal etui van 600D polyester, voor het opbergen van make-up of 
toiletartikelen. Met ophanglus en extra ritsvak. Afm. 22,5 x 12,5 x 8,5 
cm. 60 g.

ZEEFDRUK

0574 AIRPLANE COSMETICBAG 
Stevige, transparante PVC toilettas met ritssluiting. Omdat de inhoud 
goed zichtbaar is mag dit etui mee door de douane en is het ideaal als 
handbagage toilettas. Afm. 14 x 21 x 4,5 cm. 36 g.

ZEEFDRUK

3928 MANUCARE
Manicureset: puntschaartje, nagelknipper, pincet, vijl en 
nagelriemverzorger. In etui van fijn gebonden leder. Afm. 11 x 6 x 2 cm. 
Per stuk in doosje. 76 g.

TAMPONDRUK

3829 SMART
Praktische toilettas van stevig polyester. Met handige ophanghaak, 
diverse ritsvakken, elastische verdeler, gevoerde binnenzijde en 
handgreep. Afm. 20 x 15 x 9,5 cm. 197 g.

ZEEFDRUK
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1249 ECO CORK COSMETIC BAG
Toilettas van natuurlijke materialen: organisch canvas en kurk. Met rits, 
handige draaglus en gevoerd met waterdicht PEVA. Afm. 24 x 14 x 8 
cm. 70 g.

ZEEFDRUK

3282 COSMETIC BAG RPET
Ruime toilettas met ritssluiting. Gemaakt van 600D RPET; gerecycled 
materiaal van PET-flessen. Met draaglus en voorvak met rits. Het 
metalen label op de voorzijde maakt dit product uitermate geschikt 
voor personalisering. Afm. 25 x 7 x 14 cm. 100 g.

ZEEFDRUK | LASERGRAVURE
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Solaine Badtextiel; luxe 
promotie met een gentle 
touch
Ervaar de luxe van Solaine: zacht en comfortabel 
badtextiel van 100% katoen. In de Solaine badtextiellijn 
vind je gastendoekjes, handdoeken, badhanddoeken en 
strandlakens in vele kleuren. Verkrijgbaar in verschillende 
kwaliteiten. De gebruiker of ontvanger associeert 
een chic geborduurde naam of logo direct met  luxe, 
duurzaamheid en klasse. 
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HOME & LIVING HOME & LIVING

3061 UNI 
Baseballcap van 100% katoen met voorgevormde klep en 
klittenbandsluiting. 44 g.

ZEEFDRUK

3560 TRENDLINE
Baseballcap van 100% katoen met voorgevormde klep en klittenbandsluiting. 60 g.

ZEEFDRUK

2621 REFLECTCAP 
Baseballcap van 100% katoen met reflecterende biezen, 
voorgevormde klep en klittenbandsluiting. 62 g.

ZEEFDRUK
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HOME & LIVING

0823 RILEY
Baseballcap van 100% heavy polyester. Met voorgevormde klep en verstelbare kunststof sluiting. 80 g.

BORDUREN 

3016 TRUCKER
Baseballcap met voorgevormde, foam klep, foam voorzijde en 
kunststof achterzijde in mesh structuur voor optimale ventilatie. 
Verstelbare kunststof sluiting. 49 g.

ZEEFDRUK

3065 HEAVYCAP
Stoere baseballcap van extra zware kwaliteit. Van 100% gekamd 
katoen met voorgevormde klep en verstelbare, metalen clipsluiting 
aan achterzijde. 68 g.

ZEEFDRUK
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0746 BANDANA
Multifunctionele, polyester bandana. Dit trendy accessoire beschermt 
tegen de zon of geeft warmte bij kou. Op verschillende manieren te 
dragen; als hoofddoek, halsdoek of hoofdband. Afm. 49,5 x 26 cm. 
31 g.

ZEEFDRUK

1916 SANTA HAT
Polyester kerstmuts. Afm. 41 x 28 x 0,5 cm. 23 g.

ZEEFDRUK

3529 ROBIN
Slabber van 100% zacht katoen. Met dubbel doorgestikte boord. De 
opening is in grootte verstelbaar met 3 drukknoopjes. Afm. 36,5 x 23 
cm. 39 g.

ZEEFDRUK

3528 NICKY
Babymutsje van 100% zacht en ademend katoen. One size. Afm. 15,5 
x 13 cm. 22 g.

ZEEFDRUK



1301 BANDA FITNESS BANDS (P. 151)

OUTDOOR
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8890 QUALITYTIME
Wilgenhouten picknickmand met picknickaccessoires voor 4 
personen: 4 borden van keramiek, 4 kunststof mokken en RVS bestek. 
Incl. 2 uitneembare koeltassen. Afm. 47 x 20,5 x 30,5 cm. Per stuk in 
doos. 2420 g.

TAMPONDRUK

8260 BBQ-TOOLS
3-delige stalen barbecueset: spatel, vork en vleestang. In aluminium 
koffer. Conform EU-norm (2004/1935/CE). Afm. 36 x 10 x 8 cm. Per set 
in doos. 1102 g.

TAMPONDRUK | LASERGRAVURE

6241 BBQ-KIT
3-delige RVS barbecueset: spatel, vork en vleestang. In nonwoven 
etui met extra 420D nylon insteekvak op voorzijde. Conform EU-norm 
(2004/1935/CE). Afm. 40,5 x 12 x 4,5 cm. 475 g.

ZEEFDRUK

6317 ASADO BBQ-SET
4-delige barbecueset: spatel, vork, mes en vleestang. Het RVS is 
voorzien van een mooie, zwarte coating en de accessoires hebben 
handgrepen van acaciahout. Deze chique set wordt geleverd in een 
600D nylon etui. Afm. 44 x 16 x 6 cm. 840 g.

TAMPONDRUK
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1248 BIKE PHONE HOLDER
Universele, verstelbare telefoonhouder 
van stevig ABS kunststof. Eenvoudig te 
bevestigen aan het stuur of de stang. Zo 
gebruik je jouw smartphone met gemak 
handsfree terwijl je fietst. Geschikt 
voor alle telefoons met een maximale 
breedte van max. 8,8 cm. Afm. 3,8 x 6,5 
x 10,2 cm. Per stuk in doos. 74.5 g.

TAMPONDRUK

0589 RESCUEHAMMER 
COB
4-in-1 aluminium autotool met: 
veiligheidshamer, gordelsnijder, 
magneet en zaklamp met COB-licht. 
Een noodgereedschap dat in elke 
auto binnen handbereik zou moeten 
zijn. Inclusief afneembare polslus en 
batterijen. Afm. 13 x 4,3 cm. 70 g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK

4999 SMARTLIGHT
Mini fietslampenset: een felwit en 
felrood LED-lampje met elastische 
lus. In te stellen op knipperend 
en continu licht. Incl. batterijen en 
gebruiksaanwijzing. Per set in stevige 
cassette met magneetsluiting. Afm. 9,5 x 
4,5 x 2,2 cm. 48 g.

FULL-COLOUR STICKER | TAMPONDRUK

2359 CLIP REFLECTION
Reflectorlampje met gekleurde 
bevestigingsclip. Twee lichtstanden: 
helwit continu licht of rood knipperlicht. 
Incl. celbatterijen. Afm. 6,2 x 3,1 x 1,7 
cm. 12 g.

TAMPONDRUK

3553 BIKE BELL
Metalen fietsbel met kunststof houder. 
Afm. Ø 5,5 x 5,3 cm. 63 g.

FULL-COLOUR STICKER | DOMING

3835 CAR
Autopapierenportefeuille 
van imitatieleer, met metalen 
beschermhoekjes. Afm. 16,5 x 12 x 0,5 
cm. 55 g.

TAMPONDRUK



123

.04 .30 .50 .60 .70 .98.42

.30 .60 .90.10 .20 .30 .70

.98

.60

OUTDOOR OUTDOOR

3566 ONTARIO
Royaal formaat ijskrabber van stevig kunststof. Afm. 22,5 x 8,2 x 1,4 
cm. 61 g.

TAMPONDRUK

1204 NORDIC WHEATSTRAW
Stevige, ecologisch verantwoorde ijskrabber gemaakt van 60% PP en 
40% tarwestro. Gedeeltelijk biologisch afbreekbaar. Afm. 25 x 9,8 x 1,7 
cm. 63 g.

TAMPONDRUK

3520 ICEGLOVE
Stevige ijskrabber in nylon handschoen met comfortabele 
teddyvoering. Afm. 30 x 17 cm. 97 g.

ZEEFDRUK

1955 ICING
Kunststof ijskrabber. Afm. 11 x 11 x 0,3 cm. 13 g.

DIGITALE PRINT | TAMPONDRUK
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2552 EUROPARK
Parkeerschijf van blauw imitatieleer. 
Conform Belgische/Europese 
wetgeving. Afm. 15 x 11 x 0,3 cm. 24 g.

ZEEFDRUK

2258 EURONORM
Parkeerschijf van blauw imitatieleer. Afm. 
13 x 10 x 0,3 cm. 24 g.

ZEEFDRUK

4243 STICKYPAD
Flexibel antislip matje voor op het 
dashboard. Afm. 14,5 x 9 x 0,3 cm. 38 g.

TAMPONDRUK

3500 EURONORM SPECIAL
Parkeerschijf van duurzaam 
kunststof met ijskrabber, rubberen 
ruitenwisser, 1 winkelwagenmuntje en 
bandenprofielmeter. Afm. 15,5 x 11,8 x 
0,3 cm. 76 g.

TAMPONDRUK | DIGITALE PRINT

3255 ARRIVEE
Parkeerschijf van blauw imitatieleer. 
Conform nieuwe Franse wetgeving 
2012. Afm. 15 x 15 x 0,4 cm. 40 g.

ZEEFDRUK

4481 SAFETYFIRST 
VEILIGHEIDSVEST
Fluorescerend veiligheidsvest van 
100% tricot polyester. Past altijd door 
verstelbare klittenbandsluiting. (EN ISO 
20471 Klasse 2). Per stuk in etui. Afm. 22 
x 13,5 cm. Gemiddeld gewicht 135 g.

ZEEFDRUK
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1926 CARPENTER
Houten timmermanspotlood. Afm. 17,5 x 1 cm. 9 g.

TAMPONDRUK

3000 TOOLPEN
Aluminium bitpen in metallic look. Met stevige clip en 8 bitjes. Afm. Ø 
1,6 x 11 cm. Per stuk in doos. 41 g.

TAMPONDRUK | LASERGRAVURE

2328 JUMBO
Hobbymes met 7 afbreekmesjes. Afm. 15,5 x 3 x 1,5 cm. 24 g.

TAMPONDRUK
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3601 METRIC
Duimstok van sterk glasfiber, met een lengte van 2 meter. Geijkt 
volgens Europese normen. Afm. 23,5 x 1,5 x 3,2 cm. 120 g.

TAMPONDRUK | DIGITALE PRINT

4311 METRIC WOODPRO
Professionele duimstok van gelakt hout, met een lengte van 2 
meter/78 inches. Aanduiding in centimeters aan de ene zijde en 
inches aan de andere zijde. Geijkt volgens Europese normen. Afm. 
24,5 x 1,6 x 3,5 cm. 132 g.

TAMPONDRUK

3315 MEASURE-IT
Meetlint met een lengte van 150 cm en automatische stop. Aanduiding 
in cm en inches. Afm. Ø 5,2 x 1,4 cm. 24 g.

TAMPONDRUK

5209 MINIMETRIC
Mini duimstok van sterk glasfiber aan sleutelhanger, met een lengte 
van 0,5 meter/20 inches. Geijkt volgens Europese normen. Afm. 6,6 x 
2,4 x 1,3 cm. 28 g.

TAMPONDRUK
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4831 ROTARY 3 METER
Professionele rolmaat van hoge kwaliteit met hardstalen band 
(bandbreedte 1,6 cm), aanduiding in centimeters, robuust, gripvast 
rubberen huis, ingebouwde, automatische stop, broekriemclip en 
polsriem. Geijkt volgens Europese normen. Afm. 6,5 x 6,5 x 3,2 cm. 
Per stuk in doos. 132 g.

TAMPONDRUK | DOMING

4841 ROTARY 5 METER
Professionele rolmaat van hoge kwaliteit met hardstalen band 
(bandbreedte 1,9 cm), aanduiding in centimeters, robuust, gripvast 
rubberen huis, ingebouwde, automatische stop, broekriemclip en 
polsriem. Geijkt volgens Europese normen. Afm. 7,5 x 7,5 x 3,5 cm. Per 
stuk in doos. 215 g.

TAMPONDRUK | DOMING

5472 UNIVERSAL 5 METER
Professionele rolmaat van hoge kwaliteit met hardstalen band 
(bandbreedte 1,9 cm), aanduiding in centimeters, stevig kunststof huis, 
ingebouwde, automatische stop, broekriemclip en polsriem. Bestand 
tegen weer en wind door UV coating. Geijkt volgens Europese 
normen. Afm. 9,3 x 6,9 x 4 cm. Per stuk in doos. 202 g.

TAMPONDRUK | DOMING

5471 UNIVERSAL 3 METER
Professionele rolmaat van hoge kwaliteit met hardstalen band 
(bandbreedte 1,6 cm), aanduiding in centimeters, stevig kunststof huis, 
ingebouwde, automatische stop, broekriemclip en polsriem. Bestand 
tegen weer en wind door UV coating. Geijkt volgens Europese 
normen. Afm. 7,5 x 5,7 x 3,3 cm. Per stuk in doos. 123 g.

TAMPONDRUK | DOMING
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7042 MAG-LITE SOLITAIRE
De kleinste Mag-Lite lamp met een lengte van 8 cm, een doorsnede 
van 1,2 cm en een gewicht van slechts 25 gram (inclusief batterij). 
Lichtbereik 20 meter. 2 lumen. Blijft onafgebroken presteren tot 3¾ 
uur op 1 batterij. Inclusief handige sleutelring, reservelampje en batterij. 
Per stuk in cassette. Afm. 9 x 5,7 x 2 cm. 63 g.

LASERGRAVURE

Laat je promotie stralen 
met Mag-Lite zaklampen!
De perfecte lamp voor kampeervakanties, survivaltochten, 
professioneel gebruik en handig voor thuis!

Mag-Lite is al jaren dé standaard op het gebied van 
kwaliteitsstaaflampen voor de professionele gebruiker. 
Vervaardigd uit geadoniseerd vliegtuigaluminium, weer- en 
schokbestendig. Met zeer krachtige, verstelbare lichtbundel 
dankzij de ingebouwde reflector en het felle krypton licht. 
Levenslange garantie.

Alle Mag-Lite lampen kunnen ook middels lasergravure van 
individuele namen worden voorzien. 

8667 3D LED MAG-LITE USA
Grote aluminium kwaliteitsstaaflamp met krachtige LED lichtbundel. Vervaardigd uit geadoniseerd vliegtuigaluminium, weer- 
en schokbestendig. Lichtbereik 412 meter. 168 lumen. Blijft onafgebroken presteren tot 80 uur op 3 batterijen. Exclusief 3 
D-Cell batterijen. Afm. Ø 5,5 x 32 cm. Per stuk in doos. Afm. 32 x 5,7 x 5,7 cm. 479 g.

LASERGRAVURE
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8115 MINI MAG-LITE AA
Meest verkochte kleine Mag-Lite. Afm. Ø 2,5 x 14,6 cm. Deze 
lichtgewicht staaflamp (113 g inclusief batterijen) doet niet onder voor 
de groot-formaat staaflampen. Lichtbereik 96 meter. 14 lumen. Blijft 
onafgebroken presteren tot 5¼ uur op 2 batterijen. In 3 stappen 
eenvoudig te veranderen in een ‘kaars’. Inclusief reservelampje en 
batterijen. Per stuk in cassette. Afm. 16,5 x 7,8 x 2,5 cm. 197 g.

LASERGRAVURE

8116 MINI MAG-LITE AA VICTORINOX
Handzame zaklamp van Mag-Lite. Afm. Ø 2,5 x 14,6 cm (100 g). In 
combinatie met een origineel 5-delig Victorinox officiersmes (6 
functies) een duurzame en praktische geschenkset. Lichtbereik 
96 meter. 14 lumen. Blijft onafgebroken presteren tot 5¼ uur op 2 
batterijen. Inclusief reservelampje en batterijen. Per set in cassette. 
Afm. 16,7 x 8 x 3 cm. 221 g.

LASERGRAVURE

7031 MINI MAG-LITE AAA 
Kleine, uiterst handzame zaklamp van maar 50 gram (incl. batterijen). 
Afm. Ø 1,8 x 12,8 cm. In 3 stappen eenvoudig te veranderen in een 
‘kaars’. Lichtbereik 31 meter. 9 lumen. Blijft onafgebroken presteren 
tot 2½ uur op 2 batterijen. Inclusief reservelampje, batterijen en 
afneembare pocketclip. Per stuk in cassette. Afm. 16 x 5,3 x 2,5 cm. 
114 g.

LASERGRAVURE

8201 MINI MAGLITE LED AA
Handzame zaklamp voorzien van een ultra sterke, felwitte 3 Watt 
LED-lamp met een extra lange levensduur. Met 2 lichtstanden. Uiterst 
energiezuinig. In 3 stappen eenvoudig te veranderen in een ‘kaars’. 
Afm. lamp Ø 2,5 x 14,5 cm. Lichtbereik 145 meter. 97/23 lumen. Blijft 
onafgebroken presteren tot 11 uur (high) en 32 uur (low) op 2 batterijen. 
Inclusief batterijen. Per stuk in cassette. Afm. 18,8 x 8 x 3 cm. 206 g.

LASERGRAVURE
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3443 RETRO PULL LIGHT
Opvallende lamp met 1 Watt LED-verlichting en koord (108cm). Overal 
te gebruiken. Incl. batterijen. Afm. Ø 5,5 x 16 cm. Per stuk in doos. 62,5 
g.

TAMPONDRUK

3936 GRIPLIGHT
RVS zaklamp met 3 felwitte, energiezuinige LED-lampjes. Voorzien van 
een telescoopfunctie, uitschuifbaar tot 56,5 cm, flexibele, magnetische 
kop en bevestigingsclip. Incl. batterijen. Afm. Ø 2,1 x 17 cm. Per stuk in 
doos. 100 g.

TAMPONDRUK | LASERGRAVURE
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4184 STARLED
Aluminium staaflampje met 9 felwitte, energiezuinige LED-lampjes en 
afneembare lus. Afm. Ø 2,7 x 9 cm. Incl. batterijen. Per stuk in doos. 
Afm. 15 x 6,5 x 3,3 cm. 96 g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK

4294 STARLED COB
Lichtgewicht, aluminium zaklamp met 1 watt COB LED. Geeft enorm 
fel wit licht, feller en helderder dan een gewone LED-lamp. COB 
LED heeft een lager energieverbruik dan LED; de batterijen gaan 
gemiddeld 30% langer mee. De zaklamp heeft een afneembare lus. 
Incl. batterijen. Per stuk in doos. Afm. Ø 2,6 x 8,5 cm. 65 g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK

6288 LED-BOOSTER 1 WATT
Aluminium zaklamp met felwitte lichtbundel dankzij de supersterke 1 
Watt LED-lamp. Afm. Ø 4 x 14 cm. Met afneembare polslus en nylon 
etui. Incl. batterijen. Per stuk in doos. Afm. 16 x 11,7 x 4 cm. 263 g.

TAMPONDRUK | DOMING

7500 CREE-LED 3 WATT
Solide, aluminium zaklamp met enorm felwitte lichtbundel dankzij de 
supersterke 3 Watt Cree LED-lamp. Meer licht, minder energieverbruik 
en een langere levensduur. De verstelbare lichtstraal bereikt een 
afstand tot 100 meter. In te stellen op zwak, sterk of knipperend licht. 
Afm. Ø 3,3 x 10 cm. Incl. batterijen en afneembare polslus. Per stuk in 
doos. Afm. 17 x 6,5 x 4 cm. 120 g.

TAMPONDRUK
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5425 HANDSFREE
Kunststof lampje met 4 felle LED-
lampjes. In 3 standen te gebruiken. Het 
lampje is bevestigd aan een houder met 
verstelbare, elastische (hoofd)band. Incl. 
batterijen. Afm. 8 x 4,4 x 3,2 cm. Per stuk 
in doosje. 105 g.

TAMPONDRUK

3270 CAPCLIP COB LIGHT
ABS lampje met COB LED. Geeft 
enorm fel, wit licht. Verstelbaar in 
diverse posities. Met clip waardoor het 
gemakkelijk te bevestigen is aan je 
pet, riem of tas. Uiterst geschikt voor 
buitenactiviteiten in het donker. Incl. 
celbatterijen. Afm. 5,5 x 5,5 x 2,3 cm. 
40 g.

TAMPONDRUK

0588 CAMPINGLIGHT COB 
Compact, uitschuifbaar ABS campinglampje met enorm felle COB 
lampjes en energiezuinige COB led techniek. Waterbestendig dus 
geschikt om buiten neer te zetten of op te hangen. Inclusief batterijen. 
Afm. Ø 6,7 cm. Per stuk in doos. 130 g.

TAMPONDRUK

4527 HEADLIGHT COB
ABS hoofdlampje met COB LED. Geeft enorm fel, wit licht. Aan 
verstelbare, elastische band. Uiterst geschikt voor buitenactiviteiten in 
het donker. Incl. celbatterijen. Per stuk in doosje. Afm. 6 x 4 x 2,5 cm. 
40 g.

TAMPONDRUK

2354 CLIPLED
Kunststof staaflampje met wit LED-
lampje, metalen clip en tussenring. 
Zodra de clip en houder contact maken, 
gaat het lampje aan. Incl. celbatterijen. 
Afm. Ø 1,5 x 12,5 cm. Per stuk in doosje. 
25 g.

TAMPONDRUK
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4418 BEECHWOOD MULTITOOL
Compacte RVS multitang met beukenhouten handgreep. 9-delig met 11 functies: tang, mes, vijl, kruiskopschroevendraaier, 
2 schroevendraaiers, draadknipper, priem, bllikopener, flesopener en zaag. In etui met riemlus. Afm. 10,5 x 5,1 x 2,3 cm. Per 
stuk in doosje. 214 g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK

4416 BEECHWOOD ZAKMES
Zakmes met beukenhouten heft. 8-delig met 11 functies: mes, kurkentrekker, blikopener, flesopener met kleine 
schroevendraaier, kruiskopschroevendraaier, schaar, vijl, visschraper, visonthaker, priem. Met sleutelring. Afm. 9 x 2,5 x 1,9 
cm. Per stuk in doosje. 113 g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK
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4245 COLUMBUS
Robuust RVS survivalmes met lemmet voorzien van vlijmscherpe 
kartelrand, houten inleg in de handgreep en handige bevestigingsclip. 
Afm. 10,2 x 2,7 x 1,6 cm. Per stuk in doosje. 150 g.

LASERGRAVURE

3543 LOCK-IT
Zakmes met houten heft en scherp RVS lemmet. Voorzien van 
vergrendeling, zodat het zakmes tijdens gebruik niet dichtklapt. Afm. 
8,5 x 2,5 x 1,3 cm. 75 g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK

1460 SMARTTOOL
RVS multitool in creditcardformaat met 
11 functies. In imitatieleren etui. Incl. 
gebruiksaanwijzing. Afm. 8 x 5,1 x 0,3 
cm. 30 g.

TAMPONDRUK

0590 SMARTKEY
RVS multitool in pocketformaat. Met 
8 functies: flesopener, karabijnhaak, 
kruiskopschroevendraaier, platte 
schroevendraaier, inbussleutel in 3 
maten, liniaal (5 cm). Klein van formaat, 
dus erg handig om aan een sleutelbos 
te bevestigen. Afm. 7,8 x 2,3 x 0,18 cm. 
15 g.

LASERGRAVURE

4144 FIXY MULTITOOL
RVS multitool in handig pocketformaat. 
Met metallic look accent en 8 functies: 
spaaksleutel, flesopener, karabijnhaak, 
philips schroevendraaier, moersleutels, 
mes, liniaal en koevoet. Afm. 8,6 x 4 x 
6 cm. 60 g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK
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5550 CRUSADER
Geschenkset: 9-delige RVS multitang met 13 functies en RVS zakmes 
met karabijnhaak en vergrendeling. Beide met aluminium handgreep 
in metallic look. Incl. nylon etui. Per set in doos. Afm. 15,5 x 14,5 x 3,8 
cm. 430 g.

TAMPONDRUK | LASERGRAVURE

5922 MAXISTAR
Geschenkset: 9-delige RVS multitang met 12 functies en aluminium 
handgreep in metallic look. Aluminium staaflamp (Ø 2,7 x 9 cm) met 
9 felwitte, energiezuinige LED-lampjes en afneembare lus. Incl. 
celbatterijen. Per set in doos. Afm. 13,4 x 12,2 x 3,4 cm. 364 g.

LASERGRAVURE

4205 MICROTOOL
Compacte RVS multitang met aluminium handgreep in metallic look. 
9-delig met 13 functies. In 600D nylon etui. Afm. 8 x 5 x 2,3 cm. Per 
stuk in doosje. 100 g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK

4404 MAXITOOL
Compacte RVS multitang met aluminium handgreep in metallic look. 
9-delig met 13 functies. In nylon etui. Afm. 10 x 4,5 x 2,2 cm. Per stuk in 
doosje. 245 g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK
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3372 VICTORINOX JETSETTER
Klein Zwitsers zakmes met 7 functies. Het mesje ontbreekt. Daarom 
mag deze Victorinox tool als een van de weinige meegenomen 
worden in het vliegtuig. Per stuk in etui. Afm. 5,8 x 1,8 x 0,9 cm. 24 g.

TAMPONDRUK

6883 VICTORINOX CLASSIC SD
5-delig met 7 functies. In etui. Afm. 5,8 x 1,7 x 0,9 cm. Per stuk in 
doosje. 27 g.

TAMPONDRUK | LASERGRAVURE

Maak jouw promotie direct herkenbaar 
met Victorinox!
Zakmessen van hoogwaardige kwaliteit met levenslange garantie.

De multifunctionele zakmessen van Victorinox staan wereldwijd symbool voor betrouwbaarheid, 
functionaliteit en perfectie. Elk product is een uitdrukking van Zwitserse kwaliteit en 
pioniersgeest.

Alle Victorinox zakmessen worden inclusief pincet, tandenstoker en sleutelring geleverd. 
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6403 VICTORINOX WAITER
6-delig met 9 functies. Afm. 8,4 x 2,5 x 1,1 cm. Per stuk in doosje. 39 g.

TAMPONDRUK | LASERGRAVURE

7111 VICTORINOX SPARTAN
9-delig met 12 functies. Afm. 9,1 x 2,6 x 1,4 cm. Per stuk in doosje. 64 g.

TAMPONDRUK | LASERGRAVURE

6922 VICTORINOX WALKER
6-delig met 9 functies. Afm. 8,4 x 1,2 x 1,9 cm. Per stuk in doosje. 50 g.

TAMPONDRUK | LASERGRAVURE

5521 VICTORINOX BANTAM
5-delig met 8 functies. Afm. 8,4 x 2,3 x 1,1 cm. Per stuk in doosje. 37 g.

TAMPONDRUK | LASERGRAVURE



138

.44

.10 .37 .60 .66 .98

OUTDOOR

8745 VICTORINOX EVOWOOD 10
Origineel Zwitsers zakmes van Victorinox met walnoothouten heft. 6-delig met 11 functies. Afm. 8,6 x 2,8 x 1,7 cm. Per stuk in 
doosje. 61 g.

TAMPONDRUK | LASERGRAVURE

8328 VICTORINOX HUNTSMAN
12-delig met 15 functies. Afm. 9,1 x 2,6 x 2 cm. Per stuk in doos. 103 g.

TAMPONDRUK | LASERGRAVURE



139

.30 .60 .98.30 .60 .97

.30 .60 .98

OUTDOOR OUTDOOR

8517 VICTORINOX SWISSCARD LITE
In de kunststof Swisscard, die ook als liniaal (7,5 cm en 3 inches) 
te gebruiken is, tref je een aantal praktische voorwerpen aan: 
vergrootglas, felwit LED-lampje, schaar, schroevendraaier, mes, pincet, 
balpen en knopspeld. Inclusief celbatterij. Gemakkelijk mee te nemen. 
Afm. 8,1 x 5,3 x 0,4 cm. Inclusief gebruiksaanwijzing en levenslange 
garantie. Per stuk in een speciaal ontworpen doosje. Afm. 12 x 12 x 0,7 
cm. 68 g.

TAMPONDRUK

7534 VICTORINOX SWISSCARD CLASSIC
In de kunststof Swisscard, die ook als liniaal (7,5 cm en 3 inches) te 
gebruiken is, tref je een aantal praktische voorwerpen aan: schaar, 
schroevendraaier, mes, nagelvijl met schroevendraaier, tandenstoker, 
pincet, balpen en knopspeld. Gemakkelijk mee te nemen. Afm. 8,1 x 
5,3 x 0,4 cm. Inclusief gebruiksaanwijzing en levenslange garantie. Per 
stuk in een speciaal ontworpen doosje. Afm. 12 x 12 x 0,7 cm. 76 g.

TAMPONDRUK

6788 VICTORINOX SWISSCARD QUATTRO
In de kunststof Swisscard, die ook als liniaal (7,5 cm en 3 inches) te gebruiken is, tref je een aantal praktische voorwerpen 
aan: schroevendraaier, mes, nagelvijl met schroevendraaier, tandenstoker, pincet, balpen en knopspeld. Gemakkelijk mee 
te nemen. Afm. 8,1 x 5,3 x 0,4 cm. Inclusief gebruiksaanwijzing en levenslange garantie. Per stuk in een speciaal ontworpen 
doosje.  Afm. 12 x 12 x 0,7 cm. 75 g.

TAMPONDRUK
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1182 RPET MINI UMBRELLA
Opvouwbare paraplu van 190T RPET pongee polyester (gerecycled 
van PET-flessen). Met metalen frame en steel, mooie bamboe 
handgreep met katoenen lus, klittenbandsluiting, opberghoes en RPET 
label. Manuele bediening. Afm. Ø 98 x 59 cm. 295 g.

ZEEFDRUK

0824 COLORADO MINI
Compacte, opvouwbare paraplu met 190T polyester bespanning. 
Metalen frame en steel, kunststof hangreep met lus, klittenbandsluiting 
en opberghoes. Manuele bediening. Afm. Ø 94,5 x 55,5 cm. 228 g.

ZEEFDRUK

3055 CLEAR
Transparante, lichtgewicht kunststof regenponcho in plastic zakje. Afm. 
12,8 x 10 x 1,5 cm. 46 g.

FULL-COLOUR STICKER

3095 SPRINKLE
Transparante regenponcho in kunststof bal met karabijnhaak. Afm. 
excl. karabijnhaak Ø 6 cm. 67 g.

TAMPONDRUK
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5482 AUTOMATIC
Volautomatische in- en uitklapbare paraplu met 190T pongee nylon 
bespanning, metalen frame en steel, kunststof handgreep met 
drukknop en polslus, klittenbandsluiting en opberghoes. Afm. Ø 90 x 
55 cm. 312 g.

ZEEFDRUK

6195 IMPULSE
Volautomatische in- en uitklapbare paraplu met 190T pongee nylon 
bespanning, metalen steel en frame, rubberen handgreep met polslus, 
klittenbandsluiting en opberghoes. Afm. Ø 96 x 56 cm. 385 g.

ZEEFDRUK

4832 ULTRA
Lichte, inklapbare paraplu met 190T polyester bespanning, aluminium steel en frame, klittenbandsluiting, kunststof 
handgreep met lus en opberghoes. Lengte ingevouwen: 24 cm. Afm. Ø 98 x 53 cm. 225 g.

ZEEFDRUK
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5814 COLORADO CLASSIC
Paraplu met automatische telescoopvering. 190T polyester bespanning, glasvezel frame, metalen steel, klittenbandsluiting, 
gebogen klassieke handgreep die prettig aanvoelt door de luxe, rubberen coating. Afm. Ø 94 x 87 cm. 378 g.

ZEEFDRUK | DOMING

4296 COLORADO BLACK
Stormparaplu met automatische telescoopvering, 190T polyester bespanning, metalen steel en kunststof frame, 
voorgevormde foam handgreep en klittenbandsluiting. In handige opberghoes met schouderriem. Afm. Ø 103 x 81 cm. 340 
g.

ZEEFDRUK



143

.10 .20 .31 .32 .50 .60

.71 .72 .98

.32 .90 .98

OUTDOOR OUTDOOR

4833 COLORADO
Paraplu met automatische telescoopvering. 190T polyester bespanning, glasvezel frame, metalen steel, soft foam 
handgreep en klittenbandsluiting. Afm. Ø 94 x 82 cm. 308 g.

ZEEFDRUK

1179 COLORADO RPET
Compacte paraplu van 190T RPET pongee polyester (gerecycled van PET-flessen). Deze duurzame paraplu heeft een 
automatische telescoopvering, glasvezel frame, metalen steel, soft foam handgreep en klittenbandsluiting. Afm. Ø 102 x 82 
cm. 310 g.

ZEEFDRUK
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5122 TRANSEVENT
Paraplu met automatische telescoopvering, transparante schermsegmenten, metalen frame en steel, kunststof handgreep 
en drukknoopsluiting. Afm. Ø 99 x 81,5 cm. 357 g.

ZEEFDRUK

6320 IMAGE CLOUDY DAY
Paraplu met bedrukte binnenzijde, 2-laags 190T nylon bespanning, 
metalen frame, houten steel, handgreep en klittenbandsluiting. Afm. Ø 
100 x 87 cm. 400 g.

ZEEFDRUK

0825 COLORADO RAINBOW
Automatisch uitklapbare regenboog paraplu met 190T polyester 
bespanning. Glasvezel frame, metalen steel, handgreep van 
comfortabel EVA foam en klittenbandsluiting. Afm. Ø 94 x 82 cm. 306 
g.

ZEEFDRUK
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5555 REFLECTCOLOUR
Lichtgewicht stormparaplu met reflecterende bies, 190T nylon 
bespanning, glasvezel frame, metalen steel, soft handgreep en 
klittenbandsluiting. Afm. Ø 103 x 82,5 cm. 265 g.

ZEEFDRUK

1181 COLORADO REFLEX
Opvallend zichtbare paraplu van 190T fluorescerend ‘high-visibility’ 
polyester. Met automatische telescoopvering, glasvezel frame, metalen 
steel, soft grip en klittenbandsluiting. Afm. Ø 102 x 82 cm. 430 g.

ZEEFDRUK
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6245 NEWPORT
Paraplu met 190T nylon bespanning, metalen frame en steel, voorgevormde foam handgreep en klittenbandsluiting. In 
handige opberghoes met schouderriem. Afm. Ø 103 x 82 cm. 392 g.

ZEEFDRUK

5585 SILVERRAIN
Stormparaplu met 190T polyester bespanning, glasvezel frame, 
metalen steel, soft handgreep en klittenbandsluiting. Ook zon- en 
warmtewerend. Afm. Ø 99 x 84 cm. 300 g.

ZEEFDRUK

6878 FIBERSTAR
Stormparaplu met 190T nylon bespanning, automatische 
telescoopvering, glasvezel frame, soft handgreep, klittenbandsluiting 
en sterrenstelsel aan de binnenzijde. Ook zon- en warmtewerend. 
Afm. Ø 103 x 83 cm. 410 g.

ZEEFDRUK
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3311 QUADRAPLU
Paraplu met automatische telescoopvering, 190T nylon bespanning, 
metalen frame, houten steel en handgreep en knoopsluiting. Afm. Ø 
105 x 89 cm. 430 g.

ZEEFDRUK

5114 FIRSTCLASS
Paraplu met automatische telescoopvering, 190T polyester 
bespanning, metalen frame, houten steel en handgreep en 
klittenbandsluiting. Afm. Ø 100 x 89 cm. 464 g.

ZEEFDRUK

5038 ROYALCLASS
Paraplu met automatische telescoopvering, 190T polyester 
bespanning, metalen frame en steel, houten handgreep en 
klittenbandsluiting. Afm. Ø 105 x 83 cm. 356 g.

ZEEFDRUK

6027 BUSINESSCLASS
Paraplu met 190T nylon bespanning, metalen frame, houten steel en 
handgreep en klittenbandsluiting. Afm. Ø 100 x 89 cm. 374 g.

ZEEFDRUK
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5235 BLUESTORM
Stormparaplu met 190T nylon bespanning, een schermdoorsnede van 127 cm, metalen frame en steel, houten handgreep 
en klittenbandsluiting. Afm. Ø 127 x 102 cm. 500 g.

ZEEFDRUK

5340 SUPERPARAPLU
Paraplu met een schermdoorsnede van 120 cm, 190T nylon 
bespanning, metalen frame en steel, houten handgreep en 
klittenbandsluiting. Afm. Ø 120 x 98 cm. 680 g.

ZEEFDRUK

6868 COLORADO EXTRA LARGE
Paraplu met pongee 190T nylon bespanning en een extra grote 
schermdoorsnede van maar liefst 132 cm. Waterafstotend. Met 
automatische telescoopvering, glasvezel frame en steel, soft foam 
handgreep en klittenbandsluiting. Afm. Ø 132 x 100 cm. 620 g.

ZEEFDRUK
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5682 GOLFCLASS
Luxe dubbellaags golfparaplu met 190T polyester en 190T nylon bespanning, stormfunctie, windbreker systeem, glasvezel 
frame en steel, voorgevormde foam handgreep en dubbele klittenbandbandsluiting. In opberghoes. Afm. Ø 130 x 100 cm. 
522 g.

ZEEFDRUK

0855 REVERSE UMBRELLA
Grote, innovatieve omgekeerde paraplu met dubbele 190T pongee bespanning. Speciaal materiaal dat drogen versnelt. 
Kan staand drogen. Sluit automatisch, opent handmatig. Ideaal tijdens het in- en uitstappen van de auto. Metalen frame met 
windproof systeem en ergonomisch gevormde handgreep met draaglus. Afm. Ø 94 x 75,5 cm. 510 g.

ZEEFDRUK

6541 AVENUE
Paraplu met 190T pongee nylon bespanning, stormfunctie, automatische telescoopvering, glasvezel frame en steel, soft 
foam handgreep en klittenbandsluiting. In opberghoes. Afm. Ø 110 x 93 cm. 484 g.

ZEEFDRUK
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2111 EASYPOCKET
Katoenen omhangtasje met 2 ritsvakken. Afm. 20,5 x 14,5 cm. 23 g.

ZEEFDRUK

3462 OLYMPIC
Heuptas van 70 D nylon. Met verstelbare heupriem en kliksluiting. Afm. 
28 x 15 x 9 cm. 88 g.

ZEEFDRUK

4295 TRAVEL MATE
Draagbare, digitale bagageweegschaal. Voorzien van een digitaal 
display met preciese weergave van het gewicht in kg en lb tot 
maximaal 40 kg/88 lb. Met stevig geweven nylon koord met buckle 
voor het bevestigen van bagage. Het display schakelt automatisch uit. 
Incl. celbatterij. Afm. 10 x 3,7 x 4 cm. Per stuk in doos. 23 g.

TAMPONDRUK

3656 EN-ROUTE
Kompas in pocketformaat met omhangkoord. Afm. Ø 4,3 x 1,6 cm. Per 
stuk in doosje. 34 g.

TAMPONDRUK
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0580 SPORTS BRACELET
Verstelbare sportarmband van rekbaar, soepel en slijtvast materiaal. 
Met klittenbandsluiting, speciaal opbergvakje voor een sleutel en 
transparante telefoonhoes voorzien van een fluorescerend kader, 
zodat je beter opvalt in het donker. Afm. venster 7,5 x 14,5 cm. Afm. 
totale lengte geopend 45,3 x 18,8 x 0,3 cm. 54 g.

TAMPONDRUK

0681 NIGHTRUNNER
Veiligheidsclip van hard kunststof die je 
om de hiel van een schoen klemt. Met 
één druk op de knop geeft de LED-strip 
felrood licht. In te stellen op constant 
licht of knipperlicht. Hiermee ben je als 
wandelaar, hardloper of fietser goed 
zichtbaar in het donker. Incl. batterijen. 
Afm. 9,1 x 6,5 cm. 25 g.

TAMPONDRUK

3470 NIGHTWALKER
Goed zichtbaar met deze verstelbare, 
elastische armband met fluoriserende 
strip en rood LED-licht. In te stellen op 
3 standen: snel knipperend, langzaam 
knipperend of continu licht. Met 
handige, kunststof sluiting. Incl. batterij. 
Afm. 40 x 3,8 x 0,6 cm. 19 g.

TAMPONDRUK

3872 RUNNING BELT
Waterdichte heuptas van comfortabel, 
elastisch materiaal. Speciaal voor 
het veilig opbergen van persoonlijke 
spullen tijdens sportieve activiteiten, 
vakanties of festivals. Met waterdichte 
ritssluiting, opbergvak voor mobiele 
telefoon met opening voor een 
oortelefoon en een separaat vakje voor 
sleutels. De verstelbare riem heeft een 
kunststof kliksluiting en reflecterende 
riemlussen. Omtrek maximaal 104 cm. 
Afm. 30 x 11,5 cm. 48 g.

ZEEFDRUK

1301 BANDA FITNESS BANDS
Een set met 3 verschillende, rubberen weerstandsbanden in 
verschillende sterktes voor een optimale training. Een handig 
hulpmiddel bij het stretchen en om spieren te versterken. De 
fitnessbanden worden per set geleverd in een polyester etui. Afm. 60 
x 5 x 0,01 cm. 157 g.

ZEEFDRUK
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3128 COOLDOWN
Speciale koelhanddoek van 100% 
polyester. Na een dompeling in koud 
water biedt deze handdoek verkoeling 
tijdens sportieve activiteiten of bij 
zonnebrand. Ideaal formaat (afm. 30 
x 80 cm) om te dragen als nekkoeler. 
In transparante koker met ABS 
schroefdeksel met karabijnhaak. Afm. Ø 
6,5 x 16 cm. 98 g.

TAMPONDRUK | ZEEFDRUK

4272 QUICK DRY SPORTS/
TRAVEL TOWEL
Praktische microvezelhanddoek (100 
x 50 cm) van 80% microvezel en 20% 
polyamide. Deze sporthanddoek is zeer 
licht in gewicht, heeft een uitstekend 
absorptievermogen, voelt comfortabel 
zacht aan en droogt zeer snel. Met 
ophanglus. Geleverd in een handige 
pouch. Ideaal voor gebruik tijdens en 
na een intense sportsessie. Afm. 100 x 
50 cm. 111 g.

ZEEFDRUK

2863 COOLDOWN RPET
Speciale sport-/koelhanddoek in RPET 
pouch. De handdoek is gemaakt van 
50% gerecycled PET (afkomstig van 
gerecyclede PET-flessen). Na een 
dompeling in koud water biedt deze 
handdoek verkoeling tijdens sportieve 
activiteiten. Ideaal formaat (30 x 80 
cm) om te gebruiken als nekkoeler. 
Geleverd in een handige RPET 
polyester pouch (afm 11,5 x 16,6 cm). 
Een milieuvriendelijk product voor een 
sportieve promotie. Afm. 16,5 x 11,5 x 1 
cm. 40 g.

ZEEFDRUK

1339 ELASTIQ FITNESS SET
Fitness set bestaande uit een PVC springtouw (270 cm) met kunststof handgrepen en een weerstandsband (37 cm) van 
comfortabel en duurzaam textiel (polyamide, elastaan en polyester). Handige set voor het verbeteren en op peil houden van 
je conditie en coördinatie en het versterken van diverse spiergroepen. Per set in een polyester etui. Afm. 15 x 20 x 2 cm. 173 
g.

ZEEFDRUK | TAMPONDRUK
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0739 DRYBAG 5L
Stevige tas van 210T ribstop polyester/PVC, voor het droog houden van persoonlijke items. De tas blijft drijven op het water 
en is bestand tegen waterstralen en spatten, maar mag niet ondergedompeld worden. Met rolsluiting aan de bovenzijde, 
kliksysteem en handige karabijnhaak voor het makkelijk aanhaken aan overige bagage of riemen. Inhoud 5 liter. Afm. Ø 15 
x 35 cm. 89 g.

ZEEFDRUK

2913 WATERPROOF
Waterdichte hoes van sterk PVC, met driedubbele, extra beveiligde 
kliksluiting, klittenbandsluiting en omhangkoord. De smartphone blijft 
prima te bedienen. Beschermt elektronische apparaten en belangrijke 
documenten tegen water en sneeuw. Afm. 19,5 x 10 x 1,3 cm. 38 g.

TAMPONDRUK

1172 DRYBAG MINI
Stevige tas met een rolsluiting aan de bovenzijde. Van waterdicht 
PVC voor het droog houden van persoonlijke items. De voorzijde, 
van doorzichtig PVC, is voorzien van een extra vak voor het veilig 
opbergen van je smartphone. Het touchscreen kun je door het venster 
bedienen. De tas blijft drijven op het water en is bestand tegen 
waterstralen en spatten, maar mag niet ondergedompeld worden. Met 
kliksysteem en handige karabijnhaak voor het makkelijk aanhaken aan 
overige bagage of riemen. Inhoud 2,5 liter. Afm. Ø 11,5 x 29 cm. 69 g.

ZEEFDRUK | TAMPONDRUK

OUTDOOR



6311 NOLAN RECYCLE RPET (P. 178)

TASSEN
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2400 PRO-SHOPPER
Royale winkeltas met lange hengsels. Van nonwoven materiaal (80 g/
m²). Een superlichte maar oersterke schoudertas. Afm. 38 x 8 x 42 cm. 
47 g.

ZEEFDRUK

2200 SHOPPER
Winkeltas met lange hengsels van nonwoven materiaal (80 g/m²): een 
superlichte en sterke kunstvezelstof. Afm. 42 x 36,5 cm. 35 g.

ZEEFDRUK

0845 ROYAL SHOPPER
Royale, non-woven winkel- en strandtas (80 g/m²) met lange hengsels. Breed model. Sterk en licht. Afm. 40 x 49 x 13 cm. 48 
g.

ZEEFDRUK
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3179 VERBENA BAG
Praktische non-woven (80 g/m²) tas met lange hengsels. Oersterk en 
superlicht. Afm. 38 x 29 x 9 cm. 39 g.

ZEEFDRUK

2422 PROMOSHOPPER
Royale nonwoven (100 g/m²) winkeltas. Met lange hengsels en de 
zijde/bodem in contrasterend, opvallend wit. Afm. 40,5 x 16 x 35 cm. 
57 g.

ZEEFDRUK

2882 SHOPXL
Praktische, extra ruime winkeltas van nonwoven materiaal (80 g/m²): 
een superlichte en sterke kunstvezelstof. Met verstevigde bodem, 
draaglussen en extra ophanglus aan binnenzijde. Afm. 33 x 25 x 38 
cm. 101 g.

ZEEFDRUK

2100 BASEBAG
Promotietas van nonwoven materiaal (80 g/m²): een superlichte en 
sterke kunstvezelstof. Met uitgestanste handgreep. Afm. 41 x 32,5 cm. 
23 g.

ZEEFDRUK
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7007 TRUNKORGANIZER
Opvouwbare 600D polyester organizer voor in de kofferbak. Voorzien van twee compartimenten met bodemplaten en een 
mesh zijvak in elk compartiment. Afm. uitgevouwen 32 x 26 x 50 cm. Afm. opgevouwen 32 x 26 x 5 cm. 870 g.

ZEEFDRUK

0839 ROYAL XL SHOPPER 
Prachtige, stevige tas van 600D polyester met verstevigde 
binnenzijde, lange hengsels, ritssluiting en opbergvakje met rits. De 
brede bodem is aan de buitenzijde mooi en strak afgewerkt met een 
ronde bies. Multifunctioneel in te zetten als shopper, boodschappentas 
en strandtas. Afm. 47 x 35 x 17 cm. 300 g.

ZEEFDRUK

4134 ZIPSHOPPER
Winkeltas van 600 D polyester met stevige handgrepen en ritssluiting. 
Afm. 46 x 34,5 x 14 cm. 215 g.

ZEEFDRUK
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2018 SHOPPYBAG
(100 G/M²) LANGE HENGSELS
Winkeltas van 100% vastgeweven 
katoen. Afm. 42 x 38 cm. 53 g.

ZEEFDRUK

3018 SHOPPYBAG
(135 G/M²) LANGE HENGSELS
Winkeltas van 100% vastgeweven 
katoen. Afm. 42 x 38 cm. 69 g.

ZEEFDRUK

2019 SHOPPYBAG
(100 G/M²) KORTE HENGSELS
Winkeltas van 100% vastgeweven 
katoen. Afm. 42 x 38 cm. 48 g.

ZEEFDRUK

5018 SHOPPYBAG
(180 G/M²) LANGE HENGSELS
Winkeltas van 100% vastgeweven 
katoen. Afm. 42 x 38 cm. 103 g.

ZEEFDRUK

3019 SHOPPYBAG
(135 G/M²) KORTE HENGSELS
Winkeltas van 100% vastgeweven 
katoen. Afm. 38 x 42 cm. 63 g.

ZEEFDRUK

5019 SHOPPYBAG
(180 G/M²) KORTE HENGSELS
Winkeltas van 100% vastgeweven 
katoen. Afm. 42 x 38 cm. 100 g.

ZEEFDRUK
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4018 SHOPPY COLOUR BAG
Winkeltas met lange hengsels van 100% vastgeweven katoen (135 g/
m²). Afm. 42 x 38 cm. 69 g.

ZEEFDRUK

3686 COLOUR SQUARE BAG (160 G/M²)
Stevige winkeltas met lange hengels. Van 100% geweven katoen (160 
g/m²). Afm. 38 x 42 x 8 cm. 100 g.

ZEEFDRUK

3634 TWO COLOUR BAG
Witte winkeltas met kleuraccent. Van 100% soepel katoen (125 g/m²). 
Met lange hengsels. Afm. 42 x 37 cm. 67 g.

ZEEFDRUK

3680 NATURAL SQUARE BAG (165 G/M²)
Stevige winkeltas met lange hengels. Van 100% geweven katoen (165 
g/m²). Afm. 38 x 42 x 8 cm. 100 g.

ZEEFDRUK
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2254 RECYCLED COTTON SHOPPER
ECO winkeltas van gemêleerd, gerecycled katoen (180 g/m²). Met 
lange hengsels. Afm. 42 x 38 cm. 63 g.

ZEEFDRUK

0852 ORGANIC COTTON SHOPPER 140 G/M²
Stevige ECO winkeltas van het merk Solaine™. Van 100% organisch 
kwaliteitskatoen (140 g/m²). Met lange hengsels. Duurzaam en 
milieuvriendelijk. Inhoud ca. 8 liter. Afm. 42 x 38 cm. 70 g.

ZEEFDRUK

0851 ORGANIC CANVAS SHOPPER 320 G/M²
Stevige ECO winkeltas van het merk Solaine™. Van 100% organische 
zware kwaliteit canvas (320 g/m²). Met lange hengsels. Duurzaam en 
milieuvriendelijk. Inhoud ca. 8 liter. Afm. 42 x 38 cm. 200 g.

ZEEFDRUK

1177 COMBI ORGANIC SHOPPER
Stevige ECO winkeltas van 100% organisch katoen (160 g/m²) 
gecombineerd met stevig jute. Met lange hengsels. Afm. 44 x 36 cm. 
96 g.

ZEEFDRUK
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4033 CANVAS SHOPPYBAG LANGE HENGSELS
Winkeltas van 100% vastgeweven, extra zware kwaliteit canvas (270 g/
m²). Afm. 38 x 40 x 10 cm. 136 g.

ZEEFDRUK

4034 CANVAS SHOPPYBAG KORTE HENGSELS
Winkeltas van 100% vastgeweven, extra zware kwaliteit canvas (270 g/
m²). Afm. 38 x 40 x 10 cm. 134 g.

ZEEFDRUK

1176 CANVAS SHOPPY COLOUR
Duurzame winkeltas van vastgeweven kwaliteitscanvas (220 g/m²). Met lange, gekleurde hengsels. Afm. 42 x 38 x 10 cm. 
123 g.

ZEEFDRUK
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4840 BLACK CANVAS
Winkeltas met lange hengsels. Van 100% katoenen canvas (340 g/m²), een supersterke maar soepelvallende stof. Afm. 36 x 
42 x 10 cm. 212 g.

ZEEFDRUK

0786 FLORIDA
Mooie winkel- en strandtas van stevig canvas (390 g/m²). Breed en 
tijdloos model met lange hengsels en insteekvak aan de voorzijde. In 
naturel met opvallende kleuraccenten. Afm. 50 x 17,3 x 34 cm. 330 g.

ZEEFDRUK

4233 MICHELLE
Strandtas van 100% katoen (340 g/m²). Met opvallende koordhengsels 
en ritsvakje aan de binnenzijde. Afm. 35,5 x 49 x 14 cm. 280 g.

ZEEFDRUK
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0849 ELEGANCE BAG 
Opvallende jute tas met lange, geweven, katoenen hengsels. Stoer en 
slijtvast. Geschikt als boodschappentas, shopper en ideaal voor een 
dagje uit. Inhoud 25 liter. Afm. 35 x 48 x 15 cm. 200 g.

ZEEFDRUK

0791 FELTRO RPET SHOPPER 
Stoere shopper van RPET kwaliteitsvilt (gemaakt van gerecyclede 
PET-flessen) met lange, geweven, katoenen hengsels. Afm. 40 x 36 
cm. 80 g.

ZEEFDRUK

0783 JUTE CANVAS SHOPPER 
Extreem sterke winkeltas voor een milieuvriendelijke promotie. Met veel ruimte voor je boodschappen. Met op elkaar 
afgestemde natuurlijke kleuren en een materiaalcombinatie van jute en canvas (320 g/m²). Lange hengsels. Ideaal voor 
veelvuldig hergebruik. Afm. 42 x 19 x 33 cm. 230 g.

ZEEFDRUK
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Deze tassen leveren wij precies zoals jij wilt: in iedere gewenste kleur, met een uniek ontworpen 
print of eigen design. Zelfs haarscherpe foto’s of een combinatie van alle bovenstaande opties 
behoren tot de mogelijkheden.

Zoek je juist een specifieke kleur; voorzijde in oranjerood, zeegroen of pimpelpaars? Of 
misschien een slangen- of koeienprint? Iedere denkbare kleur en ieder denkbaar ontwerp is 
mogelijk, ook met jouw logo, bedrijfsgegevens en treffende slogan. 

2632 FULL COLOUR SHOPPER
Royale, zwarte winkeltas van nonwoven materiaal (120 g/m²). 
Superlicht en sterk. Met lange hengsels. Te gebruiken als schoudertas 
en draagtas. De voorzijde is te voorzien van elke gewenste opdruk in 
full colour. Afm. 36 x 42 x 15 cm. 76 g.

SUBLIMATIE

2109 SUBLIMATION SHOPPER
Praktische, royale winkeltas met lange hengsels. Van nonwoven 
materiaal (120 g/m²). Oersterk, superlicht en dichtgeweven. Uitstekend 
te bedrukken met elke gewenste opdruk in full colour. Afm. 36,5 x 38 
cm. 38 g.

SUBLIMATIE

FULL COLOUR BAGS

Onbegrensde mogelijkheden voor een 
unieke, in het oog springende promotie!
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3631 FULL COLOUR POSTMANBAG
Praktische schoudertas van nonwoven materiaal (120 g/m²). Superlicht 
en sterk. Met ruim hoofdvak, insteekvakjes voor balpennen, 
schouderriem en overslag met klittenbandsluiting. Afm. 36 x 27 x 7 
cm. 69 g.

SUBLIMATIE

3828 PHOTOBAG
Schouder-/documententas van 600D polyester. Met royaal hoofdvak, 
diverse opbergvakken, verstelbare schouderriem en afritsbare 
overslag met klittenbandsluiting. Afm. 37 x 28 x 9 cm. 289 g.

SUBLIMATIE

2611 POSTMANBAG
Praktische nonwoven (120 g/m²) schoudertas in handig formaat. Superlicht en sterk. Met ruim hoofdvak, insteekvakjes voor 
balpennen, schouderriem en overslag met klittenbandsluiting. Afm. 36 x 27 x 6 cm. 80 g.

ZEEFDRUK
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0789 RPET SHOPPER 
Royale, opvouwbare winkeltas met dubbele handgreep van 190T 
RPET polyester: 100% gerecycled van PET-flessen. Duurzaam, 
milieuvriendelijk en ecologisch verantwoord. Snel op te vouwen in de 
pouch aan de binnenzijde van de tas en gemakkelijk mee te nemen. 
Inhoud 10 liter. Afm. opgevouwen 8 x 8 x 6 cm. 35 g.

ZEEFDRUK

3242 SHOP EASY RPET
Opvouwbare winkeltas van 190T RPET polyester; gemaakt van 
gerecyclede PET-flessen. In etui met drukknoop en karabijnhaak. Afm. 
uitgevouwen 53 x 38 cm. Afm. excl. karabijnhaak 12,5 x 2,5 x 6 cm. 
28 g.

TAMPONDRUK | ZEEFDRUK
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0784 STRAWBERRY COTTON
Opvouwbare, royale winkeltas van 100% stevig katoen (135 g/m²) 
met dubbele draaglus. In een handomdraai van pouch naar tas. Afm. 
uitgevouwen 56 x 37,5 cm. Afm. opgevouwen 10 x 7,5 x 6,5 cm. 64 g.

ZEEFDRUK

3202 SHOP EASY
Opvouwbare winkeltas van 190 T polyester. In etui met drukknoop en 
karabijnhaak. Afm. uitgevouwen 53 x 38 cm. Afm. excl. karabijnhaak 
12,5 x 2,5 x 6 cm. 32 g.

TAMPONDRUK | ZEEFDRUK

2380 STRAWBERRY
Opvouwbare, royale winkeltas van sterk 190T polyester. In een handomdraai van tas naar pouch. Afm. uitgevouwen 42 x 38 
cm. Afm. opgevouwen 8 x 8 x 6 cm. 28 g.

ZEEFDRUK
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5871 FOLDY
Opvouwbare winkeltas van 210D polyester. Met 2 insteekvakken. Afm. uitgevouwen 44 x 36 x 11 cm. Afm. opgevouwen 17 x 
9 x 1,5 cm. 50 g.

ZEEFDRUK

0785 FOLDY COTTON
Opvouwbare winkeltas van stevig katoen (180 g/m²) met dubbele draaglus en canvas insteekvakje (225 g/m²) aan de 
voorzijde. Hierin kan de tas gemakkelijk tot een handzaam pakketje gevouwen worden. Met lusje en 2 drukknopen. Afm. 
uitgevouwen 41,5 x 37 cm. Afm. opgevouwen 19 x 9 x 3 cm. 116 g.

ZEEFDRUK

3371 SMARTSHOPPER
Opvouwbare, nonwoven (80 g/m²) winkeltas met insteekvak. In compact etui met ritssluiting en karabijnhaak. Afm. 
uitgevouwen 37 x 40 cm. Afm. opgevouwen excl. karabijnhaak 21 x 10,5 x 2 cm. 50 g.

ZEEFDRUK
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4488 BACKPACK GO COMFORT 
Complete, opvouwbare, lichtgewicht rugzak van sterk, slijtvast 190T jaquard polyester. Met veel opbergruimte, een ritsvak 
aan de voorzijde, 2 gaasvakken, verstelbare, mesh schouderriemen en een draaglus. Van rugzak naar pouch: vouw de 
rugtas in het extra opbergvakje aan de achterzijde en sluit de rits. Afm. opgevouwen 21 x 17 x 3 cm. Afm. uitgevouwen 39,5 
x 27 x 11 cm. 140 g.

ZEEFDRUK

4138 FOLDAWAY
Superlichte, opvouwbare rugzak van sterk 190T polyester. Met verstelbare schouderriemen, draaglus en karabijnhaak aan 
de pouch. Afm. uitgevouwen 22 x 40 cm. Afm. 22 x 40 x 11 cm. 49 g.

ZEEFDRUK

4485 BACKPACK GO ACTIVE
Opvouwbare, lichtgewicht rugzak van sterk, slijtvast 190T jaquard polyester. Met royale opbergruimte en verstelbare, mesh 
schouderriemen. Van rugzak naar pouch: vouw de rugtas in het extra opbergvakje aan de achterzijde en sluit de rits. Afm. 
opgevouwen 13 x 12,5 x 2,5 cm. Afm. uitgevouwen 40 x 35 x 10 cm. 64 g.

ZEEFDRUK
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0843 PROMOBAG XL 
Sterke rugzak van waterafstotend 210D polyester. Met royaal, extra 
ritsvak aan de voorzijde en aanrijgkoorden. Inhoud ca. 8 liter. Afm. 44 
x 33,5 cm. 51 g.

ZEEFDRUK

2000 NON-WOVEN PROMOBAG
Rugzak van nonwoven materiaal: een superlichte en sterke 
kunstvezelstof (80 g/m²). Met zwarte aanrijgkoorden. Inhoud ca. 8 liter. 
Afm. 41 x 37 cm. 40 g.

ZEEFDRUK

2389 FOLDABLE PROMOBAG
Opvouwbare, lichtgewicht rugzak van sterk 190T polyester. Afm. 
uitgevouwen 36 x 40 cm. Inhoud ca. 8 liter. Afm. opgevouwen 8 x 8 x 
6 cm. 39 g.

ZEEFDRUK

0842 NERO 
Rugzak van waterafstotend 210D polyester. Met gekleurde 
aanrijgkoorden. Inhoud ca. 8 liter. Afm. 44 x 33,5 cm. 46 g.

ZEEFDRUK
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1233 PROMOBAG RPET
Rugzak van 210D RPET polyester: gemaakt van gerecyclede PET-flessen. Met aanrijgkoord. Duurzaam, milieuvriendelijk en 
ecologisch verantwoord. Inhoud ca. 8 liter. Afm. 33 x 40 cm. 37 g.

ZEEFDRUK

1235 PROMOBAG 210D
Rugzak van 210D polyester. Met aanrijgkoord. Inhoud ca. 8 liter. Afm. 
40 x 33 cm. 30 g.

ZEEFDRUK

4492 PROMOBAG
Rugzak van waterafstotend 190T polyester. Met aanrijgkoorden. 
Inhoud ca. 8 liter. Afm. 35 x 40 cm. 40 g.

ZEEFDRUK
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0850 COTTON PROMO 
Rugzak met aanrijgkoorden van 100% natuurlijk katoen (140 g/m²) en een inzet in kleur. Inhoud ca. 8 liter. Afm. 45 x 36 cm. 
90 g.

ZEEFDRUK

3157 PROMOCOLOUR
Rugzak van 100% katoen (125 g/m²). Met aanrijgkoord. Inhoud ca. 8 liter. Afm. 36,4 x 40,5 cm. 68 g.

ZEEFDRUK

3156 PROMONATUREL
Rugzak van 100% katoen (100 g/m²). Met aanrijgkoorden. Inhoud ca. 8 liter. Afm. 37 x 41 cm. 55 g.

ZEEFDRUK
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1173 COMBI ORGANIC BACKPACK
Sterke rugzak voor een milieuvriendelijke promotie. Met op elkaar afgestemde natuurlijke materialen. De tas is van 
organisch katoen (160 g/m²) gecombineerd met stevig jute en katoenen aanrijgkoorden. Inhoud ca. 8 liter. Afm. 44 x 36 cm. 
113 g.

ZEEFDRUK

1174 ORGANIC COTTON PROMO
Rugzak van organisch katoen (140 g/m²). Met aanrijgkoorden. Inhoud 
ca. 8 liter. Afm. 44 x 36 cm. 84 g.

ZEEFDRUK

3234 RECYCLED COTTON PROMOBAG
ECO rugzak van gemêleerd, gerecycled katoen (180 g/m²). Met 
aanrijgkoorden. Inhoud ca. 8 liter. Afm. 42 x 38 cm. 89 g.

ZEEFDRUK
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3444 PROMOLINE
Rugzak van waterafstotend 210D polyester. Met aanrijgkoorden en twee verticale, reflecterende banden. Inhoud ca. 7 liter. 
Afm. 32 x 39 cm. 52 g.

ZEEFDRUK

3388 SAFEBAG
Rugzak van waterafstotend 190T nylon. Met aanrijgkoorden en 
reflecterende band. Inhoud ca. 8 liter. Afm. 36 x 40 cm. 41 g.

ZEEFDRUK

0841 REFLEX BAG
Rugzak van grijs reflecterend, fluorescerend en waterafstotend nylon. 
Speciaal gecoat. Met aanrijgkoorden en verstevigde hoeken. Hiermee 
val je op tijdens het wandelen of fietsen in het donker. Een veilige 
gedachte. Inhoud ca. 8 liter. Afm. 44 x 34 cm. 100 g.

ZEEFDRUK
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4038 GETAWAY
Superlichte, polyester rugzak met ruim hoofdvak, voorvak met rits, 
gewatteerde rugzijde, verstelbare gewatteerde schouderriemen en 
draaglus. Inhoud ca. 8 liter. Afm. 22.5 x 10 x 34.5 cm. 107 g.

ZEEFDRUK

4225 PROMOPACK
Rugzak van 600D polyester met royaal opbergvak met dubbele 
ritssluiting, verstelbare, gewatteerde schouderriemen en ophanglus. 
Inhoud ca. 12 liter. Afm. 30 x 40 x 17 cm. 206 g.

ZEEFDRUK

4286 TRIP
Rugzak van 600D polyester met royaal hoofdvak, voorvak, verstelbare, gewatteerde schouderriemen en waterafstotende 
binnenzijde. Inhoud ca. 12 liter. Afm. 30 x 40 x 10 cm. 320 g.

ZEEFDRUK
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0844 PADDY PACK
Rugzak van 600D polyester met royaal hoofdvak, voorvak met 
rits, verstelbare, gewatteerde schouderriemen, ophanglus en 
waterafstotende binnenzijde. Afm. 37,5 x 25 x 12,5 cm. 190 g.

ZEEFDRUK

2627 BACKPACK COVER
Polyester beschermhoes voor je rugzak. Waterafstotend en elastisch. 
Met reflecterende banden en een pouch aan de binnenzijde. Hierin 
berg je de hoes in een handomdraai op. Met karabijnhaak. Afm. 55 x 
40 x 5 cm. 41 g.

ZEEFDRUK

6281 BACKTRACK
Sportieve rugzak van 600D polyester met verstelbare, gewatteerde rugzijde en schouderriemen, nylon ritssluitingen en 
opening voor oortelefoon. Afm. 30 x 43 x 15,5 cm. 550 g.

ZEEFDRUK
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4683 GREYSTONE 15.4” LAPTOPBAG
Stoere heather grey rugzak met een ruim hoofdvak voorzien van een foam beschermvak voor een tablet tot 15.4”. De 
rugzak heeft een voorvak met rits, een gewatteerde rugzijde, een verstelbare, gewatteerde schouderriemen en een 
draaglus. De binnenzijde is voorzien van een waterbestendige coating. Afm. 28 x 12 x 40 cm. 397 g.

ZEEFDRUK

4839 TRACKWAY
Rugzak van 600D/300D polyester. Met royaal hoofdvak, voorvak 
met rits, gaasvak, verstelbare, gewatteerde mesh schouderriemen, 
gewatteerde rugzijde en draaglus. Afm. 44 x 34 x 16,5 cm. 323 g.

ZEEFDRUK

6357 ACTIVEBAG
Sterke, sportieve, nylon rugzak met royaal hoofdvak, voorgevormde/
gewatteerde rugzijde en gewatteerde schouderriemen. Afm. 21 x 40 
x 11 cm. 440 g.

ZEEFDRUK
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0765 NOLAN
Stoere, praktische urban rugzak van sterk 600D polyester met 
waterbestendige PVC binnenzijde, gedeeltelijk nylon gevoerd. De 
rugzak heeft één groot binnenvak, een insteekvak aan beide zijdes 
en een groot ritsvak aan de voorzijde. Met foam rugzijde voor meer 
draagcomfort, gewatteerde, verstelbare schouderriemen en draaglus. 
Met oprolbare sluiting en handig kliksysteem. De perfecte tas voor 
dagelijks gebruik. Inhoud 18 liter. Afm. 54 x 26 x 14 cm. 350 g.

ZEEFDRUK

1265 NOLAN FELT RPET
Stoere, praktische ‘roll-top’ rugzak van stevig RPET vilt (gemaakt van 
gerecyclede PET-flessen). De rugzak heeft een ruim binnenvak en 
een insteekvak aan de voorzijde. Met draaglus, rolsluiting en handig 
kliksysteem aan de bovenzijde. Inhoud ca. 15 liter. Afm. 38 x 35 x 11 
cm. 260 g.

ZEEFDRUK

1264 NOLAN CANVAS
Stoere, praktische ‘roll-top’ rugzak van sterk canvas (320 g/m²). De 
rugzak heeft één groot binnenvak, een insteekvak aan 1 zijde en een 
groot ritsvak aan de voorzijde. Met draaglus, rolsluiting en handig 
kliksysteem aan de bovenzijde. De perfecte tas voor dagelijks gebruik. 
Inhoud 20 liter. Afm. 54 x 26 x 14 cm. 320 g.

ZEEFDRUK

6311 NOLAN RECYCLE RPET
Praktische, stevige en waterafstotende ‘roll-top’ rugzak van RPET 
Polyester (gemaakt van gerecyclede PET-flessen). De rugzak heeft 
een groot binnenvak met speciaal laptopcompartiment (tot 15.4 inch). 
Ritsvak aan de voorzijde met daaronder een reflecterend accent 
(wat de zichtbaarheid in het donker verbetert). Met 2 zijvakken, foam 
rugzijde en gewatteerde, verstelbare schouderriemen voor meer 
draagcomfort, draaglus en handige rolsluiting met kliksysteem aan de 
bovenzijde. De perfecte tas, met een minimale ecologische footprint, 
voor dagelijks gebruik. Inhoud ca. 24 liter.  Afm. 60 x 27 x 16 cm. 390 g.

ZEEFDRUK
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1232 SAFELINE
13 inch laptop rugzak van 600D/300D, 2-tone polyester met verborgen ritssluiting aan de rugzijde. Dit maakt het voor 
zakkenrollers moeilijker om bij de inhoud van de tas te komen. Je spullen zijn hierdoor veiliger. Het ruime hoofdvak is 
voorzien van een beschermvak voor een laptop van 13” en heeft diverse insteekvakjes. Voozien van stevige PVC voering 
die de inhoud beschermd bij regen. Voorvak, 2 zijvakken en draaglus. De rugzijde en verstelbare schouderbanden zijn 
voorzien van comfortabel foam.  Afm. 29,5 x 14 x 44,8 cm. 325 g.

ZEEFDRUK

8868 JAYDEN RFID ANTI-THEFT
Zeer complete, weerbestendige en veilige ‘anti-theft’ rugzak van 300D Oxford 2-tone polyester. Met verborgen ritssluitingen aan de achterzijde die zakkenrollen 
en ongewenste toegang tot de inhoud bemoeilijken. Het ruime hoofdvak is voorzien van foamvakken voor een laptop tot 15,4” en voor een tablet tot 12”, een 
ritsvak en diverse insteekvakken. Aan de voorzijde van de rugtas, een ritsvak, reflecterende accenten en aan de zijkant gaasvakken. De rugzijde en de verstelbare 
schouderriemen zijn voorzien van stevig foam en afgewerkt met gaas in mesh-structuur. Op de bovenzijde en in beide schouderriemen zijn verborgen, RFID-
blokkerende, ritsvakjes verwerkt die ‘skimmen’ voorkomen. Met verstevigde bodem, draaglus en een extra lus om de rugzak aan een trolley te bevestigen. Inclusief 
USB aansluiting met oplaadkabel. Inhoud ca. 20 liter. Afm. 44 x 30 x 13 cm. 680 g.

LASERGRAVURE | ZEEFDRUK



180

.10 .30 .50 .60 .71

.90 .90 .98

TASSEN

3895 BOTTLECOOLER
600D polyester koeltas voor flessen tot 1,5 liter. Met verstelbare draagriem. Afm. Ø 11,5 x 35 cm. 116 g.

ZEEFDRUK

1238 FELTRO RPET COOLER
Royale koeltas van RPET vilt (gemaakt van gerecyclede PET-flessen). 
Met isolerende, aluminium binnenzijde. Deze shopper heeft een 
handige klittenbandsluiting en draaglussen. Zeer geschikt voor het 
vervoeren van diepvriesproducten. Afm. 40 x 40 x 11 cm. 120 g.

ZEEFDRUK

1239 COOLER BACKPACK
Rugzak en koeltas van 300D/210D, 2-tone polyester. Het ruime 
koelvak is voorzien van een lekvrije, 4 mm dikke PEVA voering. 
Met extra ritsvak aan de voorzijde, foam rugzijde en gewatteerde, 
verstelbare schouderriemen. Inhoud 6 liter. Afm. 24 x 16 x 40 cm. 180 
g.

ZEEFDRUK
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1237 FRESHCOOLER RPET
Koeltasje van 210D RPET polyester: gemaakt van gerecyclede PET-
flessen. Geschikt voor 6 blikjes drank. Met draagriem.  Afm. 19,5 x 14,5 
x 14 cm. 36 g.

ZEEFDRUK

3612 FRESHCOOLER
600D polyester koeltasje, geschikt voor 6 blikjes drank. Met 
draagriem. Afm. 19,5 x 14 x 11 cm. 88 g.

ZEEFDRUK

3876 KEEP-IT-COOL
Koeltasje van nonwoven materiaal (80 g/m²) geschikt voor 6 blikjes 
drank of etenswaren. Met draagriem. Afm. 21,5 x 14,5 x 13 cm. 35 g.

ZEEFDRUK

3896 SO COOL
Polyester koeltasje met voorvakje en verstelbare draagriem. Geschikt 
voor 6 blikjes drank. Afm. 23,5 x 14 x 15 cm. 170 g.

ZEEFDRUK
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0767 FRESHCOOLER 12 PACK
600D polyester koeltas, geschikt voor 6 flesjes drank (inhoud 500 ml) of 12 blikjes. Met draagriem. Afm. 21 x 12 x 25 cm. 140 
g.

ZEEFDRUK

5225 COOLTRIP
600D polyester koeltas met ruim koelvak, extra koelvak met gaasvak en draagriem. Afm. 31 x 21,5 x 23,5 cm. 262 g.

ZEEFDRUK
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3836 FRESCO
Handig formaat koeltas van geweven 600D polyester. Met ruim koelvak, ritsvak aan de voorzijde, handgreep en verstelbare 
schouderriem. Geschikt voor 12 blikjes drank. Afm. 26 x 14 x 23 cm. 251 g.

ZEEFDRUK

4232 FRESHCOOLER-XL
Grote, stevige, 600D polyester koeltas met ritssluiting en handgrepen. 
Enorm veel opbergruimte en geschikt voor flessen tot 2 liter. Op te 
bergen als compact pakket. Afm. 40 x 37,5 x 16,5 cm. 283 g.

ZEEFDRUK

5612 COOLERBAG
Stevige koeltas van 600 D polyester. Met zeer ruim koelvak en 
ritsvak, verstelbare schouderriem met gewatteerd schouderstuk en 2 
handgrepen. Verrassend veel opbergruimte: geschikt voor 6 flessen 
tot 2 liter. Afm. 22,5 x 32 x 36,5 cm. 583 g.

ZEEFDRUK
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5927 RETROSPORT
PVC/PU sporttas in jaren ‘70 look met gevoerde binnenzijde, hoofdvak en ritsvak, 2 stevige handgrepen, inlegbodem en 
beschermnoppen. Afgewerkt met hoogwaardige materialen die een lange levensduur garanderen. Inhoud 21,5 ltr. Afm. 48 x 
28 x 25 cm. 760 g.

ZEEFDRUK

4859 SPORTS DUFFLE
Ruime sport-/reistas van 600D polyester. Met ritsvak aan de voorzijde, 
gaasvak, 2 handgrepen en verstelbare schouderriem. Inhoud 22 liter. 
Afm. 55 x 25 x 28 cm. 420 g.

ZEEFDRUK

4541 SPORTTRAVELLER
Royale sporttas van 600D polyester met afneembare/verstelbare 
schouderriem, diverse, royale opbergvakken, 2 handgrepen, 
inlegbodem en bodemnoppen. Inhoud 29 ltr. Afm. 41 x 30 x 32 cm. 
721 g.

ZEEFDRUK
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5282 TRENDBAG
Stevige reis-/sporttas van 600D polyester met verstelbare 
schouderriem en 2 handgrepen. Inhoud 22,5 ltr. Afm. 55 x 31 x 26 cm. 
610 g.

ZEEFDRUK

6783 TOPSTARS
Royale sport-/reistas van 600D polyester met afneembare/verstelbare 
schouderriem, stevige bodem en extra vak voor natte spullen. Inhoud 
57 ltr. Afm. 62 x 32 x 29 cm. 860 g.

ZEEFDRUK
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3791 DOCUTRAVEL 
Ruime documententas van 600D polyester met verstevigde handgreep en rits. Afm. 41 x 29 x 6 cm. 177 g.

ZEEFDRUK

1234 DOCUTRAVEL FELT RPET
Ruime documententas van RPET vilt (gemaakt van gerecyclede 
PET-flessen) in een chique combinatie van grijs en zwart. Met rits en 
verstevigde handgreep. Afm. 39 x 29 cm. 70 g.

ZEEFDRUK

0766 DOCUTRAVEL PRO
Ruime documententas van 300D Oxford polyester in chique 
combinatie van heather grey en zwart. Met verstevigde handgreep, 
binnenvoering en rits. Afm. 38 x 28 cm. 132 g.

ZEEFDRUK
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4172 ALLROUNDER
Allround schouder-/documententas van geweven 190T polyester. 
Hoog model met ruim hoofdvak, insteekvak aan de voorzijde en 
verstelbare schouderband. De tas sluit door de bovenzijde om te slaan 
en vast te maken met dubbele klittenband- en drukknoopsluiting. Afm. 
30 x 8 x 43 cm. 238 g.

ZEEFDRUK

4682 GREYSTONE 10” TABLETBAG
Stoere heather grey schouder-/tablettas met een hoofdvak voorzien 
van een foam beschermvak voor een tablet tot 10”. De tas heeft 
een voorvak met rits, een gewatteerde rugzijde en verstelbare 
schouderriem. De binnenzijde is voorzien van een waterbestendige 
PVC coating. Afm. 22,5 x 6 x 28 cm. 195 g.

ZEEFDRUK

5405 METRO
Schouder-/documententas van 600D polyester met ruim hoofdvak, 2 pennenvakjes en verstelbare schouderriem. Afm. 40 x 
30 x 8 cm. 201 g.

ZEEFDRUK
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5940 NEW YORK
Schouder-/documententas van 600D polyester met hoofdvak, voorvak en apart zijvak voor smartphone. Met verstelbare 
schouderriem. Afm. 43 x 29 x 13,5 cm. 412 g.

ZEEFDRUK

6838 FIRSTCLASS
Boardcase van 600D polyester met royale vakken, stevige handgreep en verstelbare/afneembare schouderriem. Afm. 42 x 
36 x 20,5 cm. 656 g.

TAMPONDRUK

6944 BUSINESSPARTNER
Schouder-/documententas van 600D polyester met diverse vakken en verstelbare/afneembare schouderriem. Afm. 40 x 28 
x 14 cm. 500 g.

ZEEFDRUK
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0800 PAPILLON RPET
Chique laptop case van RPET kwaliteitsvilt (gemaakt van gerecyclede PET-flessen). Met klittenbandsluiting. Geschikt voor 
tablets, laptops en MacBooks tot 15 inch. Afm. 26 x 37 cm. 120 g.

ZEEFDRUK

4637 FELTRO RPET COLLEGEBAG
Schouder-/documententas van 3 mm RPET kwaliteitsvilt (gemaakt 
van gerecyclede PET-flessen). Met ruim hoofdvak, 2 magnetische 
drukknopen en verstelbare schouderriem. Afm. 35,5 x 30,5 x 7,5 cm. 
251 g.

ZEEFDRUK

4898 CITYBAG RPET 
Stevige schoudertas van 3 mm dik RPET vilt (gemaakt van gerecyclede 
PET-flessen). Met overslag en klittenbandsluiting, 2 insteekvakken en 
verstelbare schouderriem. Afm. 25,5 x 34,5 x 6 cm. 230 g.

ZEEFDRUK
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7347 MILAAN SPORT-/REISTAS
Kwaliteits sport-/reistas met 5 (insteek)vakken en verstelbare 
schouderriem. Uitgevoerd in waterafstotend, duotone 600D polyester 
in carréstructuur en bekleed met een chique voering. Inhoud 30,5 ltr. 
Afm. 58,5 x 31 x 27 cm. 1000 g.

TAMPONDRUK

8126 MILAAN TROLLEYTAS
Exclusieve, praktische trolleytas met uitschuifbare handgreep, 2 
wielen, royaal hoofdvak en 4 ritsvakken aan de voorzijde. Uitgevoerd 
in waterafstotend, duotone 600D polyester in carréstructuur en 
bekleed met een chique voering. Inhoud 31,5 liter. Afm. 57 x 30 x 30 
cm. 2550 g.

TAMPONDRUK
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8444 CABINET TROLLEY
Trolley van 1000D polyester met royaal hoofdvak, dubbele rits, diverse 
insteekvakken, 2 wielen en uitschuifbare aluminium handgreep. 
Inhoud 22 ltr. Afm. 36 x 48 x 22 cm. Per stuk in verzendklare doos. 
3500 g.

TAMPONDRUK | ZEEFDRUK

1175 CABIN TROLLEY BAG
Praktische, cabine goedgekeurde, 18” trolley-/weekendtas van 600D 
polyester. Met uitschuifbare handgreep, 2 wielen, draaglussen en 
een handgreep. Dit biedt de mogelijkheid om de tas op verschillende 
manieren te vervoeren. De tas heeft een royaal hoofdvak, 2 ritsvakken 
en een gaasvak met rits aan de binnenzijde. Inhoud ca. 35 liter. Afm. 
46 x 32 x 22 cm. 1900 g.

ZEEFDRUK

8642 OXFORT
Trendy, lichtgewicht 18” trolley van 100% ABS in metallic look. Met ruim hoofdvak, 4 dubbele zwenkwielen, uitschuifbare 
handgreep en cijferslot. Inhoud 28 ltr. Afm. 54 x 33 x 22 cm. 2440 g.

LASERGRAVURE
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PREMIUMS
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PREMIUMS

3269 LOGOSPECS
Opvallende promotiebril. Met UV 400 bescherming (volgens Europese normen). Te voorzien van full colour sticker op beide 
glazen. Afm. 14,6 x 5 x 3,5 cm. 28 g.

FULL-COLOUR STICKER | TAMPONDRUK

3259 MALIBU
Trendy zonnebril met UV 400 bescherming (volgens Europese normen). Afm. 14,6 x 5 x 3,5 cm. 27 g.

TAMPONDRUK
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PREMIUMS

3253 MALIBU TRANS
Trendy zonnebril met transparantgekleurd montuur en UV 400 
bescherming (volgens Europese normen). Afm. 14,5 x 5 x 3 cm. 25 g.

TAMPONDRUK

3239 FIESTA
Opvallende zonnebril met spiegelglazen. In het montuur komen twee 
kleuren samen. De kleur van het glas matcht perfect met de kleur in 
het montuur. Met UV 400 bescherming (volgens Europese normen). 
Afm. 14,6 x 5 x 3,5 cm. 28 g.

TAMPONDRUK

0619 RAINBOW
Opvallende zonnebril met transparant 
montuur in alle kleuren van de 
regenboog. De perfecte eyecatcher 
op festivals. Met UV 400 bescherming 
(volgens Europese normen). Afm. 14,6 x 
5 x 3,5 cm. 28 g.

TAMPONDRUK

0668 MALIBU MATT 
BLACK
Stoere zonnebril met luxe, matzwart 
frame en glazen met UV 400 
bescherming (volgens Europese 
normen). Afm. 14 x 5 x 3,8 cm. 24 g.

TAMPONDRUK

0621 MALIBU COLOUR
Trendy zonnebril met zwart montuur en 
pootjes in een opvallende kleur. Met UV 
400 bescherming (volgens Europese 
normen). Afm. 14,5 x 4,8 x 3,3 cm. 25 g.

TAMPONDRUK
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3299 LOOKING WOOD
Klassiek model zonnebril in houtlook. Biedt UV 400 bescherming 
(volgens Europese normen). Afm. 14,6 x 3,5 x 5 cm. 28 g.

TAMPONDRUK

0617 LOOKING BAMBOO
Klassiek model zonnebril in bamboo look. Biedt UV 400 bescherming 
(volgens Europese normen). Afm. 14,5 x 5 x 3,5 cm. 28 g.

TAMPONDRUK

1292 MALIBU RPET 
Duurzame RPET zonnebril  Het frame is 100% gerecycled van PET-flessen; milieuvriendelijk en ecologische verantwoord. 
Biedt UV 400 bescherming (volgens Europese normen). Afm. 14,6 x 5 x 3,5 cm. 27 g.

TAMPONDRUK
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3216 LAGUNA BAMBOO
Eco-vriendelijke zonnebril met een modieus rond montuur, bamboe pootjes, matzwart frame en zwarte glazen met UV 400 
bescherming (volgens Europese normen). Afm. 14,5 x 4,8 x 3,2 cm. 24 g.

TAMPONDRUK

3098 MALIBU ECO-MIX
Eco-vriendelijke zonnebril met bamboe pootjes, tarwestro frame en zilverkleurig gespiegelde glazen met UV 400 
bescherming (volgens Europese normen). Afm. 14,5 x 4,8 x 3,2 cm. 25 g.

TAMPONDRUK
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3088 ECO WHEATSTRAW
Modieuze eco-vriendelijke zonnebril. Het frame is gemaakt van biologisch afbreekbare tarwestro-vezels en PP. Met UV 400 
bescherming (volgens Europese normen). Afm. 14,5 x 4,8 x 3 cm. 25 g.

TAMPONDRUK

3266 MALIBU ECO WHEATSTRAW
Eco-vriendelijke zonnebril. Het frame is gemaakt van biologisch afbreekbare tarwestro-vezels en PP. Met UV 400 
bescherming (volgens Europese normen). Afm. 14,5 x 4,8 x 3 cm. 22 g.

TAMPONDRUK
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PREMIUMS

0622 CARBON
Hippe zonnebril met zwart shiny frame. 
De spiegelglazen zijn als een compleet 
front op het montuur gemonteerd. Dit 
geeft de bril een bijzonder opvallende 
uitstraling. De glazen bieden UV 400 
bescherming (volgens Europese 
normen). Afm. 14,5 x 5 x 2,7 cm. 19 g.

TAMPONDRUK

0618 BRAVA
Traditionele zonnebril met hoogglans 
frame gecombineerd met metaal. 
Voorzien van siliconen neusvleugels. 
De glazen bieden UV 400 bescherming 
(volgens Europese normen). Leverbaar 
in verschillende samenstellingen. Afm. 
14,2 x 4,2 x 3 cm. 26 g.

TAMPONDRUK

3276 LAGUNA
Zonnebril met een modieus rond 
montuur en zwarte glazen. Biedt UV 
400 bescherming (volgens Europese 
normen). Afm. 14,5 x 4,8 x 3,2 cm. 27 g.

TAMPONDRUK

1302 FELTRO RPET POUCH BRILLENHOESJE
Beschermhoes van RPET kwaliteitsvilt (gemaakt van gerecyclede PET-
flessen). Geschikt voor het veilig opbergen van een (zonne)bril. Een 
milieuvriendelijk product. Afm. 9 x 18 cm. 11.3 g.

ZEEFDRUK

2211 SMART POUCH
Opbergzakje van 100% microfiber polyester. Met aantrekkoord. Afm. 
17,5 x 0,20 x 8,6 cm. 7 g.

ZEEFDRUK
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PREMIUMS PREMIUMS

3040 BEACHBALL Ø 30 CM
Opblaasbare speelbal. Afm. Ø 30 cm. 50 g.

ZEEFDRUK

0864 BEACHBALL Ø 28 CM
Opblaasbare speelbal. Afm. Ø 28 cm. 43 g.

ZEEFDRUK

3020 BEACHBALL Ø 24 CM
Opblaasbare speelbal Afm. Ø 24 cm. 45 g.

ZEEFDRUK
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PREMIUMS

4821 BEACHTENNIS
Sportieve strandset: 2 houten rackets en een rubber balletje. Afm. 33 
x 18,5 x 4 cm. 302 g.

ZEEFDRUK

4829 BEACHGAMES
Houten rackets met afbeelding van speelbord voor 2 spellen. Incl. 
balletje en speelstukken. In nylon hoes. Afm. 40 x 24 x 3 cm. 438 g.

ZEEFDRUK

0865 BEACH PILLOW
Opblaasbaar PVC hoofdkussentje met veiligheidsventiel. Afm. 25 x 32 
cm. 36 g.

ZEEFDRUK

0863 BEACHBALL SOLID Ø 40 CM
Opblaasbare speelbal. Afm. Ø 40 cm. 102 g.

ZEEFDRUK
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5759 JEU DE BOULES
Jeu de boulesset: 3 ballen (Ø 7,2 cm, 715 g), houten balletje en 
meetkoord. In 600D nylon draagtas. Afm. 23 x 7,5 x 7 cm. 2250 g.

TAMPONDRUK

4237 TWIST Ø 5 CM
Jongleerset: 3 kleurrijke ballen met korrelvulling. In koker. Afm. set Ø 
6 x 15,5 cm. 168 g.

TAMPONDRUK

3741 SPACE FLYER 22 ECO-
FLYING DISC
Stapelbare frisbee van stevig bio-plastic. 
BPA-vrij en 100% recyclebaar. Made in 
Germany.  Afm. Ø 21,6 cm. 57 g.

ZEEFDRUK

1115 UFO
Kunststof frisbee. Afm. Ø 21 cm. 63 g.

ZEEFDRUK

1972 POPUP
Opvouwbare, nylon frisbee (Ø 25 cm) in 
hoesje. Afm. 10,5 x 9,5 x 1 cm. 15 g.

ZEEFDRUK
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PREMIUMS

2858 COLOURBALL
Anti-stressbal van zacht, kneedbaar foammateriaal. Afm. Ø 6,3 cm. 
20 g.

TAMPONDRUK

3056 STRESSGLOBE
Anti-stressbal van kneedbaar foammateriaal. Afm. Ø 6,5 cm. 31 g.

TAMPONDRUK

1158 ANTI STRESS HEART
Anti-stress-hart van kneedbaar foammateriaal. Afm. 7,6 x 7,3 x 5 cm. 
21 g.

TAMPONDRUK

2991 STRESSBALL
Zachte anti-stressball met korrelvulling Afm. Ø 5 cm. 34 g.

TAMPONDRUK
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PREMIUMS OUTDOOR

2440 BUNGEE
Deze kunststof jojo brengt promotie in 
beweging. Afm. Ø 5 x 1,5 cm. 12 g.

DIGITALE PRINT | TAMPONDRUK

3230 YOYO-FLASH
Jojo van transparant kunststof. Met 
knipperend, rood licht. Incl. batterijen. 
Afm. Ø 5,6 x 3,5 cm. 45 g.

TAMPONDRUK

2016 SNAPWRAP
Kunststof reflecterende snap armband. 
Voor promotioneel gebruik. Afm. 30 x 3 
x 0,02 cm. 18 g.

TAMPONDRUK

1210 YOYO
Houten jojo. Afm. Ø 5,3 x 2,8 cm. 33 g.

TAMPONDRUK

2848 FUNLIGHT
Kunststof staaflampje met gekleurde 
LED-lichtjes en 7 afwisselende 
lichtpatronen. Met omhangkoord. Incl. 
celbatterijen. Afm. Ø 1,7 x 20,5 cm. Per 
stuk in doosje. 28 g.

TAMPONDRUK

3127 JUMP
Springtouw. Lengte 235 cm. 81 g.

TAMPONDRUK | LASERGRAVURE
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3857 DICE & PLAY
5 dobbelstenen en een stok kaarten (54) in houten kistje. Afm. 10 x 10 
x 3 cm. 147 g.

TAMPONDRUK

4353 WOODGAME 5-IN-1
5 klassieke spellen in houten spellenkist, incl. spelregels. Afm. 12,5 x 
12,5 x 3,2 cm. Per stuk in kartonnen beschermhuls. 131 g.

TAMPONDRUK

3737 MIKADO
Gezelschapsspel, incl. spelregels. Afm. 19,3 x 4,3 x 2,5 cm. 75 g.

TAMPONDRUK

3736 DOMINO
Gezelschapsspel, incl. spelregels. Afm. 15,5 x 5 x 3 cm. 115 g.

TAMPONDRUK
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1205 TOWER GAME
Houten stapelspel (54 blokjes). Afm. toren 17,8 x 5 x 5 cm. Per stuk in 
katoenen zak. Inclusief spelregels. Afm. 25 x 13 cm. 240 g.

ZEEFDRUK

3213 PYRAMID PUZZLE
Houten puzzel, incl. handleiding. In katoenen zak. Afm. 17 x 10 cm.
34 g.

ZEEFDRUK

3304 CUBE PUZZLE
Houten puzzel (4 x 4 x 4 cm), incl. handleiding. In katoenen zak. Afm. 
17 x 10 cm. 45 g.

ZEEFDRUK

1350 TOWER GAME DELUXE
Houten stapelspel (48 blokjes). Afm. toren 15,5 x 6 x 6 cm. De blokken 
van dit gezelschapsspel zijn gemakkelijk op te bergen in de witte, 
houten box met schuifopening. Inclusief spelregels. Afm. 19,5 x 8,4 x 
7,4 cm. 540 g.

TAMPONDRUK | LASERGRAVURE | ZEEFDRUK
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PREMIUMS

2833 LITTLEDUCK
Kunststof badeend. Afm. 7,3 x 6,4 x 6,6 cm. 50 g.

TAMPONDRUK

2318 PIGGYBANK
Spaarvarken van stevig kunststof. Met afneembare snuit. Afm. 9,7 x 8,1 x 7,7 cm. 75 g.

TAMPONDRUK
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6934 COW FRIEND
Pluche koe. Afm. 13 x 11,3 x 8,6 cm. 32 g.

TAMPONDRUK

6931 MONKEY FRIEND
Pluche aapje. Afm. 13 x 11,3 x 8,6 cm. 
32 g.

TAMPONDRUK

6936 GIRAFFE FRIEND
Pluche giraffe. Afm. 13 x 11,3 x 8,6 cm. 
32 g.

TAMPONDRUK

6933 TIGER FRIEND
Pluche tijgertje. Afm. 13 x 11,3 x 8,6 cm. 
32 g.

TAMPONDRUK

6937 ELEPHANT FRIEND
Pluche olifant. Afm. 13 x 11,3 x 8,6 cm. 
32 g.

TAMPONDRUK

6938 BEAR FRIEND
Pluche beertje. Afm. 13 x 11,3 x 8,6 cm. 
32 g.

TAMPONDRUK
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5190 OLLY
Pluche olifant. Afm. 20 x 19 x 17 cm. 93 g.

TAMPONDRUK

5192 LOUIS
Pluche leeuw. Afm. 20 x 19 x 17 cm. 93 g.

TAMPONDRUK

5193 THOM
Pluche beer. Afm. 20 x 19 x 17 cm. 93 g.

TAMPONDRUK

5194 MOKI
Pluche aap. Afm. 20 x 19 x 17 cm. 93 g.

TAMPONDRUK
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5370 BILLY BEAR MINI SIZE
Lichtgrijze, superzachte knuffelbeer in mini formaat. Met kraalogen en 
verharde neus.  Afm. 16 x 13 x 8 cm. 49 g.

TAMPONDRUK

5372 BILLY BEAR BIG SIZE
Bruine, superzachte knuffelbeer in groot formaat. Met kraalogen en 
verharde neus. Afm. 26 x 24 x 16 cm. 171 g.

TAMPONDRUK

5371 BILLY BEAR NORMAL SIZE
Donkerbruine, superzachte knuffelbeer met kraalogen en verharde 
neus. Afm. 21 x 19 x 13 cm. 106 g.

TAMPONDRUK

5373 BILLY BEAR GIANT SIZE
Lichtbruine, superzachte knuffelbeer in extra groot formaat. Met 
kraalogen en verharde neus. Afm. 31 x 31 x 21 cm. 278 g.

TAMPONDRUK
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4705 IZZY BEAR
Superzachte, pluche beer met T-shirt. 
Afm. 17 x 16 cm. 106 g.

ZEEFDRUK | DIGITALE TRANSFER

5392 WITH LOVE BEAR
Pluche beer met rood pluche hart en 
kraalogen. Met ophanglus. Afm. 13,2 x 
13,7 x 9,4 cm. 48 g.

TAMPONDRUK

4894 GOODNIGHT BEAR
Pluche beer met badjas en slaapmuts. 
Afm. 29 x 15 cm. 129 g.

ZEEFDRUK | DIGITALE TRANSFER

3504 JOLLYCOW
Vrolijke koe van superzachte pluche. 
Afm. 17 x 15 cm. 47 g.

TAMPONDRUK

3510 PLUSHTOY GORILLA
Superzachte, pluche gorilla. De handen 
zijn voorzien van klittenband, waardoor 
je deze eigenwijze reclamedrager 
overal aan kunt hangen. Afm. 23 x 12 
cm. 47 g.

TAMPONDRUK

3518 HOODEDBEAR
Kleine, pluche beer met hooded shirt. 
Afm. 11 x 14 x 10 cm. 34 g.

ZEEFDRUK
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4961 PROF
Beer met toga, baret en diploma. Afm. 20 x 16 cm. 144 g.

ZEEFDRUK

5823 DOC
Pluche beer met operatiekleding. Afm. 22 x 20 cm. 139 g.

ZEEFDRUK | DIGITALE TRANSFER

4853 BIG BROWNY BEAR
Grote beer met wit T-shirt. Afm. 21,5 x 17 cm. 190 g.

ZEEFDRUK | DIGITALE TRANSFER

4846 BROWNY BEAR
Beer met wit T-shirt. Afm. 18 x 16 cm. 140 g.

ZEEFDRUK | DIGITALE TRANSFER
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PREMIUMS

2802 MINTHOLDER
Dispenser met ca. 8 g (50 stuks) 
suikervrije pepermuntjes. Afm. 7,9 x 4,9 
x 0,7 cm. 16 g.

TAMPONDRUK | DIGITALE PRINT

2815 CIRCLE MINT
Ronde, kunststof dispenser gevuld 
met ca. 12 gram (ca. 55 stuks) frisse, 
suikervrije pepermuntjes. Afm. Ø 6,8 x 
0,6 cm. 12 g.

TAMPONDRUK | DIGITALE PRINT

3340 MINICANDY
Glazen potje met ca. 30 g snoepjes. 
Keuze uit pepermunt, chocolade, 
jellybeans en hartjes. Afm. Ø 3,5 x 5,5 
cm. 96 g.

TAMPONDRUK

3013 HEARTMINT
Kunststof dispenser in de vorm van een 
hart, gevuld met ca. 8 gram (50 stuks) 
frisse, suikervrije pepermuntjes. Afm. 7,7 
x 6,6 x 0,6 cm. 17 g.

TAMPONDRUK | DIGITALE PRINT

3662 CLUB SNOEPPOT 1 L
Glazen snoeppot. Af te sluiten met 
een glazen deksel voorzien van een 
rubberen rand. Inhoud 1.000 ml. Afm. Ø 
10 x 21 cm. 512 g.

IMITATIE ETS | KERAMIEK TRANSFER | 
KERAMIEK TAMPONDRUK|  KERAMIEK 
ZEEFDRUK

3663 CANDYSTORE 2 L
Glazen snoeppot. Af te sluiten met een 
zilverkleurige, kunststof draaideksel. 
Inhoud 2.000 ml. Afm. 17 x 17 cm. 905 g.

IMITATIE ETS | KERAMIEK TRANSFER | 
KERAMIEK TAMPONDRUK|  KERAMIEK 
ZEEFDRUK
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PREMIUMS

2315 TRANSMINT
Kunststof potje met ca. 12 g suikervrije 
pepermuntjes. Afm. Ø 4,5 x 2,6 cm. 
29 g.

TAMPONDRUK

PREMIUMS

3623 PROMOMINT
Kunststof uitdeeldoosje met metalen deksel en handig druk-/
kliksysteem. Gevuld met ca. 12 g (75 stuks) suikervrije pepermuntjes. 
Opdruk in full colour (digitaal) is niet mogelijk op het witte en 
zilverkleurige blikje (artikelnrs. resp. 3623.10/3623.01). Afm. Ø 4,5 x 1,5 
cm. 22 g.

TAMPONDRUK

2623 TINBOX
Uitdeelblikje met ca. 25 g frisse pepermuntjes. Afm. 6 x 5 x 1,8 cm.
34 g.

TAMPONDRUK | DIGITALE PRINT

2515 MINI CLICTIN
Uitdeelblikje met handig druk-/
kliksysteem. Gevuld met ca. 12 g frisse 
pepermuntjes. Afm. Ø 4,5 x 1,5 cm. 17 g.

TAMPONDRUK | DIGITALE PRINT

3516 CLICTIN
Uitdeelblikje met handig druk-/
kliksysteem. Gevuld met ca. 25 g frisse 
pepermuntjes. Afm. Ø 5,3 x 1,8 cm. 39 g.

TAMPONDRUK | DIGITALE PRINT
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PREMIUMS

1867 TOPFIRE
Elektronische, navulbare aansteker 
met vlamregelaar. Voorzien van 
kinderbeveiliging. Afm. 8,0 x 2,6 x 1,1 
cm. 18 g.

TAMPONDRUK

1507 FLINT
Kwaliteitsaansteker van het merk 
Flameclub® met vlamregelaar. 
Voorzien van kinderbeveiliging. TÜV-
gecertificeerd. Afm. 8,0 x 2,4 x 1,2 cm. 
15 g.

TAMPONDRUK

1537 TRANSFLINT
Kwaliteitsaansteker met vlamregelaar 
en transparantgekleurde body. Voorzien 
van kinderbeveiliging. Afm. 8 x 2,4 x 1,2 
cm. 15 g.

TAMPONDRUK

Flameclub; 
promotie als 
een lopend 
vuurtje
Het merk Flameclub staat voor 
veelzijdig, veilig en betrouwbaar.  
Alle aanstekers van Flameclub 
hebben een regelbare 
vlamhoogte en zijn voorzien van 
kinderbeveiliging. Verkrijgbaar in 
veel verschillende uitvoeringen, 
kleuren en prijsklassen. Uiteraard 
zijn alle aanstekers TÜV 
gecertificeerd. 

1780 FLINT OPENER
Kwaliteitsaansteker met handige 
flesopener en vlamregelaar. Voorzien 
van kinderbeveiliging. Afm. 9,35 x 2,4 x 
1,2 cm. 18 g.

TAMPONDRUK

2732 TOPFIRE OPENER
Slanke elektronische aansteker met 
handige flesopener. Navulbaar. Voorzien 
van kinderbeveiliging. Afm. 8,1 x 2,6 x 
1,1 cm. 17 g.

TAMPONDRUK
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2403 BLACKTOP
Elektronische, navulbare aansteker 
met vlamregelaar. Voorzien van 
kinderbeveiliging. Afm. 8,1 x 2,3 x 0,9 
cm. 16 g.

TAMPONDRUK

2503 COLOURTOP
Elektronische, navulbare aansteker 
met vlamregelaar. Voorzien van 
kinderbeveiliging. Afm. 8,1 x 2,3 x 0,9 
cm. 16 g.

TAMPONDRUK | DIGITALE PRINT

1930 LUMINA COLOUR
Elektronische, navulbare aansteker met 
vlamregelaar. Slank model met matching 
kleuraccent in de chrome kap. Voorzien 
van kinderbeveiliging. Afm. 8,1 x 2,4 x 
0,9 cm. 15 g.

TAMPONDRUK

3749 FUEGO
Elektronische, navulbare aansteker met 
chroom cap. Voorzien van vlamregelaar 
en kinderbeveiliging. Full colour opdruk 
mogelijk. Afm. 8,1 x 2,5 x 1,14 cm. 16.9 g.

 
TAMPONDRUK

2520 FIRELIGHT
Elektronische, navulbare aansteker met 
vlamregelaar. Opvallend model met 
royale (full colour) opdrukmogelijkheid. 
Voorzien van kinderbeveiliging. Afm. 6,5 
x 3,6 x 1,02 cm. 18 g.

TAMPONDRUK | DIGITALE PRINT

2955 TORNADO
Elektronische, navulbare aansteker 
met vlamregelaar. Windproof. Ook 
als er een krachtige wind staat blijft 
de turbo vlam branden. Voorzien van 
kinderbeveiliging. Afm. 8 x 2,6 x 1,3 
cm. 21 g.

ZEEFDRUK
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0682 PLASMA ELECTRIC LIGHTER
Deze elektrische, oplaadbare aansteker van RVS/aluminium behoort 
tot de nieuwe generatie aanstekers. Dankzij de innovatieve plasma 
verwarmingselement-technologie is het mogelijk om veilig en 
zonder vlam de BBQ, gasoven of kaarsen aan te steken. Geen gas 
navullen maar opladen via USB. Handzaam, windproof, duurzaam en 
milieuvriendelijk. Voorzien van kinderbeveiliging. TÜV-gecertificeerd. 
Incl. lithium batterij, micro-USB oplaadkabel en gebruiksaanwijzing. 
Afm. Ø 1,5 x 17,6 cm. Per stuk in doos. 50 g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK

4467 STEELLITE
Matmetalen, navulbare aansteker met vlamregelaar. Afm. 17,5 x 1,5 cm. 
Per stuk in doos. 65 g.

TAMPONDRUK



217

.10 .30 .50 .60 .71

.90 .98

.10 .20 .30 .50 .60 .71 .90 .98

.01.10

PREMIUMS PREMIUMS

2269 COASTER OPENER
Onderzetter en metalen opener ineen. Met slipvaste onderzijde. Ook 
te bedrukken met je eigen foto, logo of zelfontworpen design in full 
colour. Zeer geschikt om te verzenden met een direct mail. Afm. 8,2 x 
8,2 x 0,4 cm. 23 g.

TAMPONDRUK | DIGITALE PRINT

2263 MAGNET OPENER
Flesopener met magneet in de achterzijde. Ook te bedrukken met je 
eigen foto, logo of zelfontworpen design in full colour. Zeer geschikt 
om te verzenden met een direct mail. Afm. 10,4 x 4,9 x 0,4 cm. 19 g.

TAMPONDRUK | DIGITALE PRINT

3869 CROWNTOP METAL OPENER
Stevige, metalen flesopener. Afm. 12,1 x 4,1 x 0,4 cm. 52 g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK

1913 T-SHIRT OPENER
Sleutelhanger in de vorm van een sporttenue. Met flesopener en 
stevige sleutelring. Afm. excl. sleutelring 8,1 x 6,5 x 0,5 cm. 22 g.

DIGITALE PRINT
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PREMIUMS

1849 OPENUP
Sleutelhanger met aluminium opener. Afm. excl. sleutelring 6 x 1,1 x 1,5 
cm. 9 g.

LASERGRAVURE

1927 LIFTUP
Sleutelhanger met lichtgewicht, aluminium flesopener. Afm. excl. 
sleutelring 6,7 x 1,3 x 1,5 cm. 11 g.

LASERGRAVURE

1834 ALU OPENER
Sleutelhanger met aluminium 
flesopener. Afm. excl. sleutelring 8 x 1,5 
x 0,8 cm. 10 g.

LASERGRAVURE

3607 KEYOPENER
Lichtgewicht, aluminium sleutelhanger 
met flesopener. Afm. excl. sleutelring 6 x 
2,4 x 0,3 cm. 6 g.

LASERGRAVURE

3755 CARRERA
Sleutelhanger met matmetalen 
flesopener. Afm. excl. sleutelring 5 x 2,8 
x 1 cm. Per stuk in doosje. 48 g.

LASERGRAVURE
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1407 TOP SPECIAL
Sleutelhanger van loepzuiver plexiglas 
(acryl). Afm. inlegvel 3,7 x 2,7 cm. Dit 
product wordt alleen mét opdruk 
geleverd. Afm. excl. sleutelring 3,5 x 5 x 
0,6 cm. 16 g.

DIGITALE PRINT

2215 DUO
Staalvernikkelde 2-delige sleutelhanger 
met drukknopsluiting. Afm. Ø 1 x 9 cm. 
17 g.

DIGITALE PRINT

1031 CLUB SPECIAL
Sleutelhanger van loepzuiver plexiglas (acryl). Afm. inlegvel 4 x 3 cm. 
Dit product wordt alleen mét opdruk geleverd. Afm. excl. sleutelring 4 
x 5 x 0,6 cm. 13 g.

DIGITALE PRINT

2039 SAFE
Sleutelhanger met kliksysteem. Afm. 
excl. sleutelring 5,4 x 3,2 x 0,7 cm. 11 g.

TAMPONDRUK | DIGITALE PRINT

2255 CUSTOM MADE SLEUTELHANGER
2D PVC sleutelhanger naar eigen ontwerp tot een maximale afm. van 
6 x 6 cm. Op de achterzijde kan een extra tekst/logo gedrukt worden. 
De achterzijde is standaard in de achtergrondkleur van de voorzijde. 
Afm. sleutelring Ø 35 mm. 20 g.

CUSTOM MADE
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2911 CARS
Metalen autootje met stevige 
sleutelring. Afm. excl. sleutelring 4 x 3 x 
0,4 cm. Per stuk in doosje. 40 g.

LASERGRAVURE

3542 KEYTAG RECTANGLE
Rechthoekige, hoogglans, nikkelen 
sleutelhanger met zwart metalen inlay 
en stevige sleutelring. Chic en exclusief. 
Afm. excl. sleutelring 5,6 x 2,9 x 0,4 cm. 
Per stuk in doosje. 41 g.

LASERGRAVURE

3541 KEYTAG CIRCLE
Ronde, hoogglans, nikkelen 
sleutelhanger met zwart metalen inlay 
en stevige sleutelring. Chic en exclusief. 
Afm. excl. sleutelring 4,3 x 3,4 x 0,4 cm. 
Per stuk in doosje. 40 g.

LASERGRAVURE

3163 KEYCOIN
Sleutelhanger met matstalen 
munthouder incl. winkelwagenmunt. 
Afm. excl. sleutelring 4,4 x 3,2 x 0,6 cm. 
Per stuk in doosje. 40 g.

LASERGRAVURE

3710 SHOPPING COIN
Winkelwagenmunt aan metalen 
karabijnhaak, met stevige sleutelring. 
Incl. uw ingekleurde tekst/logo (max. 4 
kleuren) geponst in beide zijden van het 
metalen muntje. Afm. excl. karabijnhaak 
Ø 2,42 x 0,23 cm. 11 g.

PONSEN

3711 SHOPPING COIN
Winkelwagenmunt aan metalen 
karabijnhaak, met stevige sleutelring. 
Incl. jouw ingekleurde tekst/logo (max. 4 
kleuren) geponst in beide zijden van het 
metalen muntje. Afm. excl. karabijnhaak 
Ø 2,32 x 0,23 cm. 11 g.

PONSEN
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3313 WOODKEY CIRCLE
Ronde, beukenhouten sleutelhanger 
aan stevige sleutelring. Afm. excl. 
sleutelring Ø 3,9 cm. Per stuk in doosje. 
25 g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK

3312 WOODKEY 
RECTANGLE
Rechthoekige, beukenhouten 
sleutelhanger aan stevige sleutelring. 
Afm. excl. sleutelring 5,3 x 3,2 cm. Per 
stuk in doosje. 27 g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK

3122 MIDWAY
Sleutelhanger in mat metalen uitvoering. 
Met beukenhouten inleg. Aan stevige, 
metalen sleutelring. Afm. excl. 
sleutelring 8,5 x 2,5 x 0,5 cm. Per stuk in 
doosje. 31 g.

LASERGRAVURE

1340 CORK KEY RING
Milieuvriendelijke sleutelhanger van kurk. Aan stevige sleutelring. 
Duurzaam en verantwoord. Afm. 6,9 x 3,8 x 0,6 cm. Per stuk geleverd 
in een kartonnen envelop. 7 g.

LASERGRAVURE

1969 BAMBOO KEY RECTANGLE
Rechthoekige, hoogglans, nikkelen sleutelhanger met bamboe houten 
inlay en stevige sleutelring. Duurzaam en verantwoord. Afm. 5 x 3,2 x 
0,4 cm. Per stuk geleverd in een kartonnen envelop. 23 g.

TAMPONDRUK | LASERGRAVURE
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2834 ELOY
Matmetalen sleutelhanger gecombineerd met sterk geweven nylon 
aan stevige sleutelring. Afm. 6,2 x 2,8 x 0,6 cm. Per stuk in doosje. 27 
g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK

2675 ECLIPSE
Chique, metalen sleutelhanger met 
lederlook wrap. Aan stevige sleutelring. 
Afm. excl. sleutelring 6,1 x 1,6 x 1 cm. 
47 g.

TAMPONDRUK | LASERGRAVURE

3365 DOMINGKEY ROUND 
Ronde, stalen sleutelhanger met 
stevige sleutelring. Voorzien van een 
water-, kras-, kleur- en UV-bestendig 
dominglabel. Afm. excl. sleutelring Ø 3,8 
x 0,7 cm. 22 g.

DOMING | LASERGRAVURE

3289 STRAIGHTKEY
Matmetalen sleutelhanger met stevige 
zekerheidsring en kliksysteem. Afm. 
excl. sleutelring 4,5 x 1,8 x 0,6 cm. Per 
stuk in doosje. 45 g.

LASERGRAVURE

3407 LEATHERKEY
Matmetalen/imitatieleren sleutelhanger met stevige sleutelring. Afm. 
excl. sleutelring 6,1 x 2,7 x 0,9 cm. Per stuk in doosje. 36 g.

LASERGRAVURE
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PREMIUMS PREMIUMS

3089 FLATSCAN
Sleutelhanger met felwit LED-lampje, incl. celbatterijen. Afm. excl. 
sleutelring 6 x 2,4 x 0,7 cm. 13 g.

DIGITALE PRINT | TAMPONDRUK

3097 RADIUS
Sleutelhanger met zaklampje voorzien van een felwit LED-lampje. Met 
opvallend kleuraccent. Incl. celbatterijen. Afm. excl. sleutelring 6,2 x 
2,6 x 1,4 cm. 13 g.

TAMPONDRUK

3515 OPENLED
Aluminium staaflampje met 3 felwitte, energiezuinige LED-lampjes 
en flesopener. Aan karabijnhaak. Incl. celbatterijen. Afm. excl. 
karabijnhaak Ø 1,7 x 7 cm. Per stuk in doosje. 20 g.

LASERGRAVURE

3386 MULTI KEY
Multifunctionele sleutelhanger met stevige sleutelring, flesopener, 
energiezuinig LED-lampje en rolmaat met aanduiding in inches en 
centimeters (lengte 100 cm). Incl. celbatterijen. Afm. excl. sleutelring 
8,0 x 3,2 x 1,1 cm. 31 g.

TAMPONDRUK
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3256 ULTRABRIGHT COB 
LIGHT
Lampje met COB LED. Aan sleutelring. 
Geeft enorm fel, wit licht. Met 3 standen: 
zeer fel licht, iets minder fel licht en 
knipperlicht. Zeer geschikt om bij te 
schijnen bij werkzaamheden in het 
donker of om de aandacht te trekken. 
Incl. celbatterijen. Afm. excl. sleutelring 6 
x 3,3 x 1,2 cm. 24 g.

TAMPONDRUK

0797 LIGHT UP KEYCHAIN
Kunststof lampje in metallic look. 
Met felwit LED-lampje, trekkoordje, 
karabijnhaak en light-up functie. Zodra 
je aan het koordje trekt gaat het lampje 
aan en wordt het logo in de houder 
opvallend helder verlicht. Gemakkelijk 
te bevestigen aan een tas, sleutelbos 
of broekriem. Incl. batterijen. Afm. excl. 
karabijnhaak Ø 1,39 x 6,3 cm. 9 g.

LASERGRAVURE

3102 BRIGHTLIGHT
Aluminium staaflampje aan 
karabijnhaak, incl. celbatterijen. Afm. 
excl. karabijnhaak Ø 1,5 x 6 cm. Per stuk 
in doosje. 38 g.

LASERGRAVURE

1403 NO-CONTACT STYLUS TOOL
Metalen sleutelhanger met contactloze tool, voorzien van een rubberen touch pointer en een handige flesopener. Aan 
sleutelring. Door de pointer te gebruiken voorkom je direct contact met oppervlakken van o.a. kassa’s, geldautomaten, 
liftknoppen en digitale displays. Met deze tool open je deuren zonder ze aan te hoeven raken. Bevestig de tool aan je 
sleutelbos, zodat je zeker weet dat je er in openbare ruimten altijd gebruik van kunt maken. Afm. 7,1 x 2,8 x 0,5 cm. 26 g.

LASERGRAVURE
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1959 CARABINEKEY
Aluminium karabijnhaak met sleutelring (niet geschikt voor klimmen). 
Afm. excl. sleutelring 8 x 4,0 x 0,7 cm. 19 g.

LASERGRAVURE

2266 KEYTEX
Karabijnhaak gecombineerd met sterk geweven nylon aan stevige 
sleutelring. Afm. excl. sleutelring 11,5 x 3 cm. 15 g.

LASERGRAVURE

1341 BUTTON Ø 25 MM
Button Ø 25 mm. Incl. (full colour) 
opdruk. Afm. Ø 2,5 x 0,7 cm. 2 g.

DIGITALE PRINT

1342 BUTTON Ø 37 MM
Button Ø 37 mm. Incl. (full colour) 
opdruk. Afm. Ø 3,7 x 0,7 cm. 4 g.

DIGITALE PRINT

1343 BUTTON Ø 56 MM
Button Ø 56 mm. Incl. (full colour) 
opdruk. Afm. Ø 5,6 x 0,9 cm. 9 g.

DIGITALE PRINT
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0793 KEYCORD BUDGET 2 CM
Polyester lanyard met metalen karabijnhaak. Afm. 48 x 2 cm. 11 g.

ZEEFDRUK

0821 KEYCORD BUDGET SAFETY 2 CM
Polyester lanyard met metalen karabijnhaak en veiligheidssluiting. Afm. 
49 x 2 cm. 13.6 g.

ZEEFDRUK
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2959 KEYCORDSAFETY 2,4 CM
Lanyard met metalen karabijnhaak en veiligheidssluiting. Het onderste 
gedeelte is los te koppelen d.m.v. een kunststof kliksysteem. Afm. 52 
x 2,4 cm. 42 g.

ZEEFDRUK

3158 KEYCORD 2 CM
Lanyard met metalen karabijnhaak. Het onderste gedeelte is los te 
koppelen d.m.v. een kunststof kliksysteem. Afm. 53 x 2 cm. 25 g.

ZEEFDRUK

0794 KEYCORD TUBE SLIDER 0,5 CM
Polyester tube lanyard met metalen karabijnhaak en kunststof sluiting. Met verschuifbaar PVC schijfje (3 cm) om het koord 
strakker of juist losser rond de nek te dragen. Afm. 45 x 0,5 cm. 16.2 g.

DOMING | TAMPONDRUK
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2866 LANYARD ORGANIC COTTON 2 CM
Ecologisch verantwoorde lanyard van organisch katoen. Met metalen karabijnhaak en veiligheidssluiting. Afm. 45 x 2 cm. 11 
g.

ZEEFDRUK

2864 LANYARD SAFETY RPET 2 CM RPET
Lanyard van RPET; gemaakt van gerecyclede PET-flessen. Met metalen karabijnhaak en veiligheidssluiting. Duurzaam, 
milieuvriendelijk en ecologisch verantwoord. Afm. 45 x 2 cm. 13 g.

ZEEFDRUK
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2144 TRANSPARANT INSTEEKHOESJE
Transparant insteekhoesje voor kaartjes tot 10,5 x 8,5 cm (exclusief). 
4 g.

1919 LANYARDBADGE
Transparante naamkaarthouder met omhangkoord. Afm. 9,2 x 5,8 x 
0,6 cm. 16 g.

1014 BADGE 9 X 6 CM
Naamkaarthouder met clip en 
veiligheidsspeld. Incl. blanco 
insteekkaartje.  

1527 BADGE 7,5 X 4 CM
Naamkaarthouder met clip en 
veiligheidsspeld. Incl. blanco 
insteekkaartje.  

2292 BADGECLIP
Badgehouder met metalen 
bevestigingsclip, oprolbaar nylon koord 
en badgeclip met drukknoop. Afm. 8,5 x 
3,2 x 1,5 cm. 11 g.

TAMPONDRUK | DOMING



5644 ECO CONFERENCE CORK A5 (P. 245)

OFFICE
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3923 FLEXREADER
LED-leeslampje met buigzame kunststof 
houder. Makkelijk te bevestigen aan 
boek of tijdschrift. Ook geschikt als 
boekenlegger. Incl. celbatterijen. Afm. 
20,5 x 4 x 1,3 cm. Per stuk in doosje. 
52 g.

TAMPONDRUK

3139 CLIP
Flexibele foto-/memohouder op voet. 
Afm. 10,6 x 2,4 x 2,4 cm. 20 g.

TAMPONDRUK

2280 LOUPE CREDITCARD
Vergrootglas in creditcard formaat. 
Vergroot tot 3 keer. Afm. 8,5 x 5,5 x 0,1 
cm. 3 g.

TAMPONDRUK

4393 SNOWPICTURE
Presse-papier/fotohouder. Afm. Ø 9 x 8 
cm. Per stuk in doos. 344 g.

DIGITALE PRINT

4520 FOLDY
Uitklapbare loep met vergrotingsfactor 
8. Afm. 4,2 x 3,5 x 4,3 cm. Per stuk in 
doosje. 16 g.

TAMPONDRUK

4505 LOUPE COMPACT
Compacte, uitschuifbare loep met 
vergrotingsfactor 30 en een ingebouwd 
felwit LED-lampje. Incl. batterijen. Afm. 
5,3 x 2,2 x 3,5 cm. Per stuk in doosje. 
44 g.

TAMPONDRUK
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4664 STREAMLINE
Bureaucalculator met rubberen toetsen, verstelbaar, 8-cijferig display 
en dualpower. Incl. celbatterij. Afm. 17,5 x 9,5 x 1,7 cm. Per stuk in doos. 
120 g.

TAMPONDRUK

4277 SNAPLOCK
Calculator met rubberen toetsen, 8-cijferig display en hydraulisch 
beschermklepje/standaard. Incl. celbatterij. Afm. 9,5 x 7 x 1 cm. Per stuk 
in doos. 62 g.

TAMPONDRUK

1856 LINER
Liniaal van stevig kunststof (30 cm/12 
inches). Afm. 31 x 4 x 0,2 cm. 32 g.

TAMPONDRUK

1506 WOODRULER
Houten liniaal (30 cm) met ingelegde 
metaalstrip. Afm. 30,9 x 3,4 x 0,4 cm. 
21 g.

ZEEFDRUK

1892 MULTIPOUCH
Royale etui van stevig 420 D polyester 
met ritssluiting. Afm. 25 x 11 x 1,5 cm. 
22 g.

ZEEFDRUK
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0587 MEMO
Blokje met ca. 75 zelfklevende 
memovelletjes en 125 beschrijfbare 
markeerstickers in verschillende 
kleuren. Kaft van gerecycled karton. 
Gebonden in opvallende, metalen wire-
o-binding. Afm. 8,5 x 7,2 x 2,1 cm. 51 g.

TAMPONDRUK

0586 BERMUDA
Memoblokje in de vorm van 
een driehoek, met zelfklevende 
memovelletjes in 4 kleuren. 25 
memovelletjes per kleur. Afm. 10 x 10 x 
0,5 cm. 12 g.

TAMPONDRUK

0585 DAISY
Memoblokje in de vorm van een bloem, 
met zelfklevende memovelletjes in 5 
kleuren. 25 memovelletjes per kleur. 
Afm. 8,5 x 8,5 x 0,5 cm. 12 g.

TAMPONDRUK

2628 NOTEPAD
Notitieboekje met 25 zelfklevende 
memovelletjes, 125 beschrijfbare 
markeerstickers, visitekaarthouder en 
elastische sluiting. Afm. 10,5 x 6,5 x 0,5 
cm. 17 g.

TAMPONDRUK

1065 REMEMBER
Boekenlegger van karton met 15 
zelfklevende memovelletjes, 75 
markeerstickers en liniaal (13 cm/5 
inches). Afm. 22,2 x 6 x 0,3 cm. 8 g.

TAMPONDRUK

2912 MINIMEMO
Memoboekje met ca. 50 zelfklevende 
memovelletjes en 125 transparant 
fluorescerende, beschrijfbare 
markeerstickers. Afm. 8,2 x 5,3 x 1,3 
cm. 37 g.

TAMPONDRUK

3648 MAXIMEMO
Memoboekje met ca. 25 zelfklevende 
memovelletjes en 125 mattransparante, 
beschrijfbare markeerstickers. Afm. 13 x 
8 x 0,3 cm. 27 g.

TAMPONDRUK

3508 MULTIMEMO
Bureauset van imitatieleer/kunststof met 
ca. 85 zelfklevende memovelletjes en 
3 blokjes met elk ca. 85 beschrijfbare 
markeerstickers. Afm. 9,3 x 9 x 2,8 cm. 
134 g.

TAMPONDRUK
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3640 RECYCLENOTE-S
Milieuvriendelijk, mini notitieboekje 
van gerecycled materiaal, met ca. 80 
vel crèmekleurig gelinieerd papier, 
kartonnen omslag en gebonden rug. 
Incl. blauwschrijvende balpen. Afm. 11 x 
8,5 x 1 cm. 62 g.

TAMPONDRUK

3641 RECYCLENOTE-M
Milieuvriendelijk notitieboekje 
van gerecycled materiaal, met ca. 
70 vel crèmekleurig gelinieerd 
papier en kartonnen omslag met 
elastische sluiting. Gebonden in een 
sterke, metalen wire-o-binding. Incl. 
blauwschrijvende balpen. Afm. 14,5 x 10 
x 1 cm. 78 g.

TAMPONDRUK

3642 RECYCLENOTE-L
Milieuvriendelijk notitieboekje van 
gerecycled materiaal met ca. 70 
vel crèmekleurig gelinieerd papier, 
kartonnen omslag. Gebonden in een 
sterke, metalen wire-o-binding. Incl. 
blauwschrijvende balpen. Afm. 18 x 13,5 
x 1,5 cm. 129 g.

TAMPONDRUK

0756 POCKET ECO A5 
Milieuvriendelijk, A5 formaat notitieboekje van gerecycled materiaal. 
Met ca. 80 vel crèmekleurig, gelinieerd papier, handige penlus en 
elastische sluiting. Afm. 21,1 x 14,7 x 1,1 cm. 238 g.

TAMPONDRUK

0755 POCKET ECO A6
Milieuvriendelijk, A6 formaat notitieboekje van gerecycled materiaal. 
Met ca. 80 vel crèmekleurig, gelinieerd papier, handige penlus en 
elastische sluiting. Afm. 14,1 x 9 x 1,1 cm. 100 g.

TAMPONDRUK
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0819 JOURNAL
Duo stijl notitieboekje van kurk en PU in handzame en praktische 
uitvoering met ca. 72 vel crèmekleurig, gelinieerd papier en elastische 
sluiting. Afm. 18 x 13 x 1,5 cm. 185 g.

TAMPONDRUK

0757 CORKNOTE A5 
Milieuvriendelijk, A5 formaat notitieboekje van kurk. Met ca. 80 vel 
crèmekleurig, gelinieerd papier. Met handige penlus, elastiek en 
leeslint. Afm. 21,3 x 14,3 x 1,8 cm. 250 g.

TAMPONDRUK

1171 STONEPAPER NOTEBOOK 
Milieuvriendelijk notitieboekje met een cover van gerecycled karton. 
Met 70 vel gelinieerde pagina’s gemaakt van natuursteen: 80% 
calcium carbonaat en 20% HDPE-plastic. Het papier is anti-bacterieel, 
waterdicht, scheur- en vlekbestendig. Met metalen wire-o-binding. 
Afm. 18,1 x 13,8 x 0,9 cm. 218 g.

TAMPONDRUK

3688 MAGICA NOTEBOOK
Origineel notitieboekje van karton met ca. 60 vel wit, gelinieerd papier 
(70 g/m²). In de voorzijde van de cover, onder de contourtekening, zijn 
twee magneten verwerkt. Leg een metalen pen op deze tekening en 
de magneten houden de pen vast. Gebonden in een sterke, metalen 
wire-o-binding. Afm. 18 x 14 x 1,9 cm. 169 g.

TAMPONDRUK
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3292 HELIX NOTE SET
Notitieboekje met ca. 70 vel wit gelinieerd papier en kartonnen, gekleurde omslag. Gebonden in een sterke, metalen wire-
o-binding. Incl. bijpassende, blauwschrijvende balpen. Afm. 18 x 15 x 1,5 cm. 200 g.

TAMPONDRUK

3333 NOTEBOOK A6
Notitieboek met ca. 70 vel gelinieerd schrijfpapier en transparant 
kunststof omslag, gebonden in metalen wire-o-binding. Incl. 
blauwschrijvende balpen. Afm. 15,5 x 13 x 1,7 cm. 115 g.

TAMPONDRUK

3336 NOTEBOOK A5
Notitieboek met ca. 70 vel gelinieerd schrijfpapier en transparant 
kunststof omslag, gebonden in metalen wire-o-binding. Incl. 
blauwschrijvende balpen. Afm. 21,5 x 18 x 1,7 cm. 182 g.

TAMPONDRUK
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3644 APPEARANCE
2-delige geschenkset: handzaam 
notitieboekje in A6-formaat, met ca. 
96 vel gelinieerd, crèmekleurig papier, 
handige sluitelastiek en leeslint. 
Incl. bijpassende, zwartschrijvende 
touchscreen pen. Per set in doos. Afm. 
18,5 x 13,5 x 1,8 cm. 190 g.

TAMPONDRUK | LASERGRAVURE

4476 WHITENOTE A6
Praktisch en handzaam notitieboekje in A6-formaat. Met 80 vel 
crèmekleurig gelinieerd papier, hardcover, elastische sluiting, 
gebonden rug en zijden leeslint. Afm. 14,3 x 9,2 x 1,2 cm. 130 g.

TAMPONDRUK

4478 WHITENOTE A5
Praktisch en handzaam notitieboekje in A5 formaat. Met 80 vel 
crèmekleurig gelinieerd papier, hardcover, elastische sluiting, 
gebonden rug en zijden leeslint. Afm. 21 x 14,5 x 1,5 cm. 250 g.

TAMPONDRUK

4852 BLACKNOTE A6
Praktisch en handzaam notitieboekje 
in A6 formaat. Met 80 vel crèmekleurig 
gelinieerd papier, stevige PU cover, 
elastische sluiting, gebonden rug en 
zijden leeslint. Afm. 14,3 x 9,2 x 1,2 cm. 
130 g.

TAMPONDRUK

5618 BLACKNOTE A5
Praktisch en handzaam notitieboekje 
in A5 formaat. Met 80 vel crèmekleurig 
gelinieerd papier, stevige PU cover, 
elastische sluiting, gebonden rug en 
zijden leeslint. Afm. 21 x 14,5 x 1,5 cm. 
304 g.

TAMPONDRUK
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5989 POCKET NOTEBOOK A4
Notitieboek in A4-formaat met ca. 96 vel crèmekleurig, gelinieerd papier (80 g/m²), harde kaft, elastische sluiting, gebonden 
rug en zijden leeslint. Afm. 29 x 21 x 1,5 cm. 630 g.

TAMPONDRUK

5588 POCKET NOTEBOOK A6
Compact notitieboekje in A6-formaat met ca. 96 vel crèmekleurig, 
gelinieerd papier (80 g/m²), opbergvak, gebonden rug en harde kaft. 
Afm. 14,3 x 9,2 x 1,7 cm. 140 g.

ZEEFDRUK | TAMPONDRUK

5813 POCKET NOTEBOOK A5
Notitieboek in A5-formaat met ca. 96 vel crèmekleurig, gelinieerd 
papier (80 g/m²), opbergvak, gebonden rug en harde kaft. Afm. 21 x 14 
x 1,8 cm. 296 g.

TAMPONDRUK
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1244 SOFTCOVER NOTEBOOK 
Handzaam, compact en flexibel notitieboekje. Met een buigzame PU cover en ca. 64 vel crèmekleurig, gelinieerd papier (70 
g/m²). Afm. 12,7 x 17,8 x 0,8 cm. 123 g.

ZEEFDRUK | TAMPONDRUK

1243 BUDGETNOTE A5 LINES
Praktisch notitieboekje in A5-formaat. Met harde PU cover, ca. 80 
vel crèmekleurig, gelinieerd papier (70 g/m²), elastische sluiting en 
leeslint. Afm. 14,8 x 21 x 1,1 cm. 300 g.

TAMPONDRUK | ZEEFDRUK

1245 BUDGETNOTE A5 BLANC
Praktisch notitieboekje in A5-formaat. Met harde PU cover, ca. 80 
vel pagina’s crèmekleurig, ongelinieerd papier (70 g/m²), elastische 
sluiting en leeslint. Afm. 14,8 x 21 x 1,1 cm. 300 g.

TAMPONDRUK | ZEEFDRUK
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0758 RFID VISITA SLIDE
Praktische RFID blokkerende multi-kaarthouder van kunststof met handig schuif-systeem. Beschermt pasjes tegen 
onvrijwillig, digitaal uitlezen van identiteitskaarten, creditcards en bankpasjes. Geschikt voor 3 passen. Afm. 9,2 x 6,3 x 0,8 
cm. 26 g.

DIGITALE PRINT | TAMPONDRUK

0584 RFID PHONE POCKET
Flexible RFID kaarthouder van aluminium/PP om skimmen en digitaal uitlezen van passen te voorkomen. Eenvoudig te 
bewaren in een portemonnee of op de achterzijde van een mobiele telefoon door de handige plakstrip. Geschikt voor 1 
pas. Afm. 9,2 x 6,4 cm. 3 g.

TAMPONDRUK

1260 RFID VISITA
RFID kaarthouder van ABS. Ontworpen om RFID-lezers te blokkeren van het scannen van identiteitskaarten, creditcards en 
bankpasjes. Geschikt voor 3 pasjes. Afm. 9,5 x 6,2 x 0,9 cm. 25 g.

TAMPONDRUK | DIGITALE PRINT
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1536 RFID PATROL
RFID portemonnee van geweven polyester met nylon binnenzijde. 
Met muntvak met drukknoopsluiting, 1 insteekvak voor papiergeld en 
3 creditcardvakjes. De RFID beschermingstechnologie beschermt de 
pasjes tegen skimmen en identiteitsdiefstal. Afm. 11,5 x 9,5 cm. 46 g.

ZEEFDRUK

1436 RFID DELGADO
RFID kaarthouder van geweven polyester met nylon binnenzijde en 
7 creditcardvakjes. De RFID beschermingstechnologie beschermt de 
pasjes tegen skimmen en identiteitsdiefstal. Afm. 7,7 x 11,1 cm. 35 g.

ZEEFDRUK

0759 RFID KEYLESS KEY 
RFID signaal blocker voor ‘keyless’ autosleutels. Gemaakt van 600D 
polyester en met speciale binnenvoering. Blokkeert effectief in- en 
uitgaande signalen van onder meer; RFID, wifi, bluetooth, NFC, GPS 
en zelfs telefoonoproepen. Inclusief gebruiksaanwijzing. Afm. 13 x 8,6 
x 0,5 cm. 20 g.

ZEEFDRUK

1236 RFID KEYPURSE
RFID sleutelbeurs van geweven polyester, nylon gevoerd. Met 
rits, RVS sleutelring en extra insteekvak voor pasjes. De RFID 
beschermingstechnologie beschermt de pasjes tegen skimmen en 
identiteitsdiefstal. Afm. 11,5 x 7,5 cm. 20 g.

ZEEFDRUK
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1721 TRANS PURSE
Transparant PVC geld-/sleutelbeursje met rits en RVS sleutelring. Afm. 
11,2 x 7,8 x 0,8 cm. 12 g.

ZEEFDRUK

1711 PURSEY
Imitatieleren geld-/sleutelbeursje met rits en RVS sleutelring. Afm. 10,5 
x 7 x 0,8 cm. 16 g.

ZEEFDRUK

2136 CREDITPOUCH
Compacte, imitatieleren creditcardetui voor o.a. geld, pasjes en 
visitekaartjes. Met 2 insteekvakjes aan voorzijde. Afm. 10 x 7,2 x 0,5 
cm. 10 g.

ZEEFDRUK

3468 BLACKSTAR
Portefeuille van imitatieleer, met insteekvakken en muntvak. Afm. 12,5 
x 9,5 x 1,5 cm. 61 g.

TAMPONDRUK
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3879 DOCUMENT A4
Kunststof klemmap in A4-formaat. Met metalen klem. Afm. 32,3 x 23,7 
x 1,3 cm. 190 g.

TAMPONDRUK

4143 MARKETING A4
Imitatieleren klemmap in A4-formaat. Met uitschuifbaar ophangoog. 
Afm. 33 x 23,5 x 1,2 cm. 338 g.

ZEEFDRUK

4465 PICO A4
Klemmap van geweven 600D polyester/imitatieleer in A4-formaat. Afm. 32 x 23 x 1,5 cm. 394 g.

ZEEFDRUK
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6087 DESIGNFOLIO A5
Schrijfmap/documentenmap van 600D polyester/imitatieleer in A5-formaat. Met diverse insteekvakken, uitneembare 
solarcalculator met dual power (incl. celbatterij) en rits rondom. Incl. schrijfblok en balpen. Afm. 25 x 19 x 3 cm. 438 g.

ZEEFDRUK

5026 MARCO POLO A5
Schrijfmap/documentenmap van 600D polyester in A5-formaat. Met 
diverse insteekvakken en rits rondom. Incl. schrijfblok en balpen. Afm. 
25 x 19 x 2 cm. 339 g.

TAMPONDRUK

4642 NOTO A5
Schrijfmap/documentenmap van 600D polyester/imitatieleer in A5-
formaat. Met insteekvakken en rits rondom. Incl. schrijfblok en balpen. 
Afm. 25 x 19 x 2,5 cm. 320 g.

TAMPONDRUK
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5644 ECO CONFERENCE CORK A5
Eco schrijfmap in A5-formaat, met kurken omslag en insteekvak met creditcardvakje. Binnenzijde gevoerd met nonwoven 
materiaal. Incl. gelinieerde schrijfblok (ca. 30 vel) en milieuvriendelijke, blauwschrijvende balpen gemaakt van kurk en 
tarwestro. Afm. 23,5 x 18 x 1,5 cm. 230 g.

ZEEFDRUK

5646 ECO CONFERENCE CORK A4
Eco schrijfmap in A4-formaat. Met kurken omslag en insteekvak. Binnenzijde nylon gevoerd. Incl. gelinieerde schrijfblok (ca. 
30 vel) en milieuvriendelijke, blauwschrijvende balpen gemaakt van kurk en tarwestro. Afm. 32,5 x 24,5 x 1,8 cm. 460 g.

ZEEFDRUK
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RAINBOW COLLECTIE

Onbegrensde mogelijkheden voor een 
unieke, in het oog springende promotie!
Deze schrijfmappen leveren wij precies zoals jij wilt: in iedere gewenste kleur, met een 
uniek ontworpen print of eigen design. Zelfs haarscherpe foto’s of een combinatie van alle 
bovenstaande opties behoren tot de mogelijkheden. 

Zoek je juist een specifieke kleur; voorzijde in oranjerood, zeegroen of pimpelpaars? Of 
misschien een slangen- of koeienprint? Alles kan! Iedere denkbare kleur en ieder denkbaar 
ontwerp is mogelijk, ook met jouw logo, bedrijfsgegevens en treffende slogan. 

4698 RAINBOWNOTE A5
Schrijfmap in A5-formaat. Van stevig, gewatteerd microfiber. Met 2 
insteekvakken en elastische penhouder. Incl. gelinieerde schrijfblok 
(ca. 30 vel) en balpen. Afm. 23,3 x 18 x 1 cm. 235 g.

SUBLIMATIE

5698 RAINBOWNOTE A4
Schrijfmap in A4-formaat. Van stevig, gewatteerd microfiber. Met 4 
insteekvakken en elastische penhouder. Incl. gelinieerde schrijfblok 
(ca. 30 vel) en balpen. Afm. 33 x 24,5 x 1 cm. 469 g.

SUBLIMATIE
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4756 PERUGIA A4
Schrijfmap/documentenmap van 600D nylon/imitatieleer in A4-formaat. 
Met diverse insteekvakken. Incl. schrijfblok en balpen. Afm. 33 x 24 x 
1,5 cm. 585 g.

ZEEFDRUK

5453 ACADEMY A4
Schrijfmap/documentenmap van 600D nylon/imitatieleer in A4-formaat. 
Met diverse insteekvakken. Incl. schrijfblok en balpen. Afm. 33 x 24 x 
1,5 cm. 585 g.

ZEEFDRUK

5936 SUPERIEUR A4
Schrijfmap/documentenmap van 600D polyester/imitatieleer in A4-
formaat. Met rits rondom. Incl. schrijfblok en balpen. Afm. 36 x 25 x 2 
cm. 688 g.

ZEEFDRUK

7325 CONGRES A4
Imitatieleren schrijfmap/documentenmap in A4-formaat. Met metalen 
beschermhoekjes. Incl. schrijfblok en balpen. Afm. 32 x 24 x 1,5 cm. 
517 g.

ZEEFDRUK
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7354 ALPHA A4
Schrijfmap/documentenmap van 600D polyester/imitatieleer in 
A4-formaat. Incl. uitneembare solarcalculator met dual power (incl. 
celbatterij), schrijfblok en balpen. Afm. 33 x 24 x 1,5 cm. 668 g.

ZEEFDRUK

6064 FIRENZE A4
Schrijfmap/documentenmap van 600D polyester/imitatieleer in A4-
formaat. Met ruime insteekvakken, extra insteekvak aan de achterzijde 
en rits rondom. Incl. schrijfblok en balpen. Afm. 36 x 25 x 2 cm. 756 g.

ZEEFDRUK

6446 MANAGER A4
Schrijfmap/documentenmap van 600D polyester in A4-formaat. Met 
ringband en rits rondom. Incl. schrijfblok en balpen. Afm. 34 x 28 x 3 
cm. 834 g.

ZEEFDRUK

7353 BETA A4
Schrijfmap/documentenmap van ripstop 420D polyester/imitatieleer 
in A4-formaat. Incl. uitneembare dual power solarcalculator (incl. 
celbatterij) en rits rondom. Incl. schrijfblok en balpen. Afm. 33,5 x 24 x 
3,5 cm. 744 g.

ZEEFDRUK
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7549 DESIGN ORGANISER A4
Luxe schrijfmap/documentenmap van 600D polyester/imitatieleer in A4-formaat. Met diverse insteekvakken, uitneembaar 
notitieblokje, uitneembare klemblokhouder, ringband, uitneembare dual power solarcalculator (incl. celbatterij) en rits 
rondom. Incl. schrijfblok en balpen. Afm. 36 x 30 x 5 cm. 1237 g.

ZEEFDRUK

6480 MOBILE OFFICE A4
Exclusieve lederlook tabletmap/schrijfmap in A4-formaat. Met 
inklapbare standaard, met klittenband vast te zetten in verschillende 
standen. De draaibare tablethouder met elastische banden kan 
hier met een drukknoop aan bevestigd worden. Voorzien van een 
organiser met diverse insteekvakken, elastisch insteekvak voor een 
smartphone of powercharger en rits rondom. Incl. schrijfblok en luxe 
touchpen. Afm. 33,5 x 26 x 3,5 cm. 868 g.

ZEEFDRUK

7945 TOP A4
Schrijfmap/documentenmap van 600D polyester in A4-formaat. Met 
handgreep, ringband, dual power solarcalculator (incl. celbatterij) en 
rits rondom. Incl. schrijfblok en balpen. Afm. 36 x 31 x 6,5 cm. Per stuk 
in doos. 1434 g.

TAMPONDRUK
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Tucson, exclusieve, lederen mappen!
Exclusieve schrijfmappen/documentenmappen van Tucson leder: een chique, speciaal 
gebonden leder met een fijne nerfstructuur. Alle artikelen uit de Tucson collectie worden in een 
chique zwarte doek gewikkeld, en per stuk in een luxe geschenkdoos geleverd. 

7447 TUCSONMAYOR A4
Schrijfmap/documentenmap van fijn gebonden leder/160 D 
polyester in A4-formaat. Met diverse insteekvakken en rits rondom. 
Incl. schrijfblok en balpen. Afm. 33 x 25,5 x 3 cm. Per stuk in luxe 
geschenkdoos. 980 g.

ZEEFDRUK | LASERGRAVURE

7650 TUCSONCHIEF A5
Schrijfmap/documentenmap van fijn gebonden leder, in A5-formaat. 
Met diverse insteekvakken en rits rondom. Incl. schrijfblok en balpen. 
Afm. 25 x 19 x 2,5 cm. Per stuk in luxe geschenkdoos. 550 g.

TAMPONDRUK | LASERGRAVURE
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7665 TUCSONEMPEROR A4
Schrijfmap/documentenmap van fijn gebonden leder in A4-formaat. Met diverse insteekvakken, visitekaartvakjes en rits 
rondom. Incl. schrijfblok en balpen. Afm. 35 x 27 x 2,5 cm. Per stuk in luxe geschenkdoos. 1050 g.

TAMPONDRUK | LASERGRAVURE

7157 TUCSONGOVERNOR A4
Schrijfmap/documentenmap van fijn gebonden leder in A4-formaat. Met insteekvakken, ritsvak, visitekaartvakjes en rits 
rondom. Incl. schrijfblok en balpen. Afm. 35,5 x 25,5 x 3,5 cm. Per stuk in luxe geschenkdoos. 1050 g.

TAMPONDRUK | LASERGRAVURE

8343 TUCSONPRESIDENT A4
Schrijfmap/documentenmap van fijn gebonden leder in A4-formaat. Met handgreep, uitneembare ringband, dual 
power solarcalculator (incl. celbatterij) en rits rondom. Incl. schrijfblok en balpen. Afm. 36 x 32 x 7 cm. Per stuk in luxe 
geschenkdoos. 1945 g.

TAMPONDRUK | LASERGRAVURE
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1406 DUOMARKER
Markeerstift met 2 verschillende 
fluorescerende kleuren en beitelpunt 
met 2 schrijfbreedtes. Afm. 9,5 x 2,5 x 
1,3 cm. 14 g.

TAMPONDRUK | DIGITALE PRINT

3604 TRIOMARKER
Markeerstift met 3 verschillende, 
fluorescerende kleuren: geel, groen en 
roze. Afm. 8 x 9 x 1,5 cm. 23 g.

TAMPONDRUK | DIGITALE PRINT

3747 ACCENTIVE
Houder met een groene, gele en roze 
markeerstift. Afm. Ø 4,5 x 12 cm. 95 g.

TAMPONDRUK

2574 BLOOM
Markeerstift met 5 verschillende, fluorescerende kleuren. Afm. Ø 10 x 
1,7 cm. 45 g.

DIGITALE PRINT | TAMPONDRUK

2840 STARMARKER
Markeerstift met 5 verschillende, fluorescerende kleuren. Afm. 11 x 11 x 
1,8 cm. 42 g.

DIGITALE PRINT | TAMPONDRUK
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3592 LINIBOX
Houten opbergdoos met deksel (liniaal 20 cm), 12 ongelakte, geslepen kleurpotloden en houten puntenslijper. Afm. 20,8 x 
4,4 x 3 cm. 107 g.

TAMPONDRUK

2444 YOUNG ARTIST
8 gelakte, geslepen kleurpotloden en kleurboekje met 12 mini kleurplaten (6 x 2 gelijke afbeeldingen). Overzichtelijk 
opgeborgen in handig bewaardoosje. Afm. 14,8 x 10,4 x 1,3 cm. 73 g.

FULL-COLOUR STICKER

1515 MAGIC CRAYON
6 waskrijtjes in een transparante houder in de vorm van een pen. Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar. Afm. 9 x 1,9 x 1,4 cm. 
20 g.

FULL-COLOUR STICKER
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3245 COLOURWOODY
6 houten, ongelakte kleurpotloden in 
houten koker. Afm. Ø 3 x 14 cm. 46 g.

TAMPONDRUK

1888 COLOURTUBE
6 ongelakte, houten kleurpotloden 
verpakt in kartonnen koker met in de 
kunststof dop een puntenslijper. Afm. Ø 
2,8 x 10,2 cm. 28 g.

TAMPONDRUK | FULL-COLOUR STICKER

2434 COLOURJOY
Kartonnen koker met 6 ongelakte 
kleurpotloden, 6 waskrijtjes en een 
puntenslijper. Afm. Ø 4,5 x 10 cm. 70 g.

TAMPONDRUK | FULL-COLOUR STICKER

1319 SIXCOLOUR
6 houten, ongelakte kleurpotloden in een doosje van kringloopkarton. 
Afm. 9,2 x 4,5 x 1 cm. 19 g.

TAMPONDRUK

1419 PASTELLI
12 houten, ongelakte, geslepen kleurpotloden in een doosje van 
kringloopkarton. Afm. 9 x 9 x 0,9 cm. 30 g.

TAMPONDRUK
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1409 PENCIL
Geslepen, houten (HB) potlood met 
gum. Afm. 19 x 0,8 cm. 5 g.

ZEEFDRUK

1308 TOPIC
Ongeslepen, houten (HB) potlood met 
gum. Afm. 19,1 x 0,8 cm. 6 g.

ZEEFDRUK

1615 SHARP
Geslepen, houten (HB) potlood met gum. Afm. 19 x 0,8 cm. 5 g.

ZEEFDRUK

1263 SIGNPOINT
Vulpotlood met gum en 3 HB potloodvullingen (0,7 mm). Afm. 15 x 0,8 
cm. 7 g.

ZEEFDRUK

1309 TOPIC GELAKT
Ongeslepen, houten (HB) potlood met 
gum. Afm. 19,1 x 0,8 cm. 6 g.

ZEEFDRUK
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1529 QUATTRO COLOUR
4-kleurenbalpen met gripvast, rubberen voorstuk. Voorzien van een 
blauwe, groene, rode en zwarte vulling. Afm. 14,26 x 1,21 cm. 11 g.

TAMPONDRUK

2857 FUNWRITE
Blauwschrijvende balpen met lampje dat ca. 10 seconden knippert na 
het geven van een tikje. Met beschermdop. Incl. celbatterijen. Assorti 
geleverd in 6 verschillende kleuren. Afm. 18,5 x 2,7 cm. 20 g.

TAMPONDRUK

1729 QUINTET 5-IN-1
4-kleuren balpen en vulpotlood inéén. Met gum onder afneembare 
top en gripvast, rubberen voorstuk. Voorzien van een blauwe, groene, 
rode en zwarte vulling. Door de clip naar beneden te schuiven 
verschijnt het vulpotlood (0,5 mm). Afm. 14,57 x 1,37 cm. 16 g.

TAMPONDRUK

1629 TRIPLETOUCH
3-kleuren balpen met rubberen top/pointer voor het bedienen van 
touchscreens (zoals iPhone/iPad), metallic look houder, zilverkleurig 
accent en rubberen voorstuk. Voorzien van een  blauwe, rode en 
zwarte vulling. Afm. 14,3 x 1,25 cm. 10 g.

TAMPONDRUK | DIGITALE PRINT
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0810 MAGIC ERASABLE PEN
Balpen met uitwisbare, blauwe inkt. Met de top van de pen kun je de geschreven tekst heel gemakkelijk onzichtbaar maken 
en direct overschrijven. De clip is tevens de drukknop. Afm. 14,5 x 1,1 cm. 9 g.

ZEEFDRUK

2696 PROTOOL MULTIPEN
Multifunctionele balpen van ABS-materiaal. Met liniaal (7 cm/3 inches), waterpas, schroevendraaier en stylus functie. De pen 
is voorzien van een blauwschrijvende vulling, metalen clip en een draaimechanisme. Afm. Ø 1,1 x 14,5 cm. 12,5 g.

TAMPONDRUK
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SCHRIJFWAREN SCHRIJFWAREN

1608 PALITO
Blauwschrijvende promotiebalpen met 
gestroomlijnde houder en gekleurde 
accenten. Afm. 14,8 x 1 cm. 7 g.

ZEEFDRUK

1835 TIP
Blauwschrijvende óf zwartschrijvende 
balpen met gripvast voorstuk, gekleurde 
clip en drukknop. Geef bij je bestelling 
a.u.b. jouw voorkeur aan. Afm. 13,8 x 1 
cm. 7 g.

ZEEFDRUK

1837 ICETIP
Blauwschrijvende balpen met 
mattransparantgekleurde houder en 
gripvast voorstuk. Afm. 13,8 x 1 cm. 7 g.

ZEEFDRUK

1678 NUVA
Blauwschrijvende balpen in matt finish. 
Met opmerkelijke clip en drukknop die 
perfect op elkaar aansluiten. Afm. 14,7 
x 1 cm. 9 g.

ZEEFDRUK | TAMPONDRUK

1836 BLACKTIP
Zwartschrijvende balpen met gripvast 
voorstuk. Afm. 13,8 x 1 cm. 7 g.

ZEEFDRUK

1860 COLOURBOW
Blauwschrijvende balpen met gripvast, 
rubberen voorstuk, solide, gekleurde 
clip en zilverkleurige accenten. Afm. 14 
x 1,1 cm. 8 g.

TAMPONDRUK | DIGITALE PRINT
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SCHRIJFWAREN

1546 JOLLY
Blauwschrijvende óf zwartschrijvende 
balpen met opvallende drukknop. Geef 
bij je bestelling a.u.b. jouw voorkeur 
aan. Afm. 13,8 x 1,4 cm. 11 g.

TAMPONDRUK | DIGITALE PRINT

1109 STRIPER
Blauwschrijvende balpen met 
transparantgekleurde clip. Afm. 13,9 x 
1,01 cm. 8 g.

TAMPONDRUK

1848 ROXYSOLID
Blauwschrijvende óf zwarschrijvende balpen met gebogen clip en draaikliksysteem. Geef bij je bestelling a.u.b. jouw 
voorkeur aan. Afm. 13,53 x 1,01 cm. 8 g.

ZEEFDRUK

1826 TRANSACCENT
Blauwschrijvende balpen met 
transparante accenten in het voorstuk 
en transparantgekleurde clip. Afm. 14,3 
x 1,3 cm. 14 g.

ZEEFDRUK | TAMPONDRUK
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SCHRIJFWAREN SCHRIJFWAREN

2350 COLOURGRIP
Blauwschrijvende balpen met gripvast, 
transparantgekleurd rubberen voorstuk, 
en metalen clip. Afm. 14,1 x 1,26 cm. 12 g.

TAMPONDRUK

1971 CURVY
Blauwschrijvende balpen, uitgevoerd in 
een combinatie van mat en hoogglans 
kunststof. Met gripvast, rubberen 
voorstuk en opvallende accenten. Afm. 
14,2 x 0,85 cm. 8 g.

TAMPONDRUK

1920 DOTT
Blauwschrijvende balpen. Met matchend 
kleuraccent in de zilverkleurige 
drukknop. Afm. 13,9 x 1,07 cm. 7 g.

ZEEFDRUK

2606 CROCKET
Blauwschrijvende balpen met transparantgekleurde houder en 
zilverkleurige accenten. Afm. 13,5 x 1 cm. 9 g.

TAMPONDRUK

1865 IREEN
Blauwschrijvende balpen met kleuraccenten, gripvast rubberen 
voorstuk en elegante clip. Afm. 14,2 x 1,2 cm. 9 g.

TAMPONDRUK
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SCHRIJFWAREN

0818 ATHOS BLACKGRIP
Blauwschrijvende balpen met transparantgekleurde houder, zwart gripvast voorstuk, metalen clip en zilverkleurige 
accenten. Afm. 14 x 1,1 cm. 12 g.

TAMPONDRUK | DIGITALE PRINT

1810 TRANSWRITE
Blauwschrijvende balpen met transparante houder, opvallende en modern vormgegeven clip, in het oog springende vulling 
in de kleur van de clip en een kleuraccent in de drukknop. Afm. 14,4 x 1 cm. 9 g.

ZEEFDRUK | TAMPONDRUK

1680 MONACO
Blauwschrijvende óf zwartschrijvende balpen met gripvast voorstuk en metalen clip. Geef bij je bestelling a.u.b. jouw 
voorkeur aan 11 g.

TAMPONDRUK | DIGITALE PRINT
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SCHRIJFWAREN SCHRIJFWAREN

2112 ATHOS SILVER
Blauwschrijvende óf zwartschrijvende 
balpen met gekleurd, gripvast voorstuk 
en metalen clip. Geef bij je bestelling 
a.u.b. jouw voorkeur aan Afm. 14,1 x 1,1 
cm. 12 g.

TAMPONDRUK | DIGITALE PRINT

2114 ATHOS WHITE
Blauwschrijvende óf zwartschrijvende 
balpen met witte houder met gekleurd, 
gripvast voorstuk en metalen clip. Geef 
bij je bestelling a.u.b. jouw voorkeur 
aan. Afm. 14,1 x 1,1 cm. 10 g.

TAMPONDRUK | DIGITALE PRINT

2358 ATHOS
Blauwschrijvende óf zwartschrijvende 
balpen met transparantgekleurde 
houder, gripvast voorstuk en metalen 
clip. Geef bij je bestelling a.u.b. jouw 
voorkeur aan. Afm. 14,1 x 1,1 cm. 12 g.

TAMPONDRUK | DIGITALE PRINT

2498 ATHOS ANTIBACTERIAL PENNEN
Antibacteriële balpen. De ABS houder is bewerkt met de zilver nanotechnologie. Deze technologie remt de groei van 
bacteriën en andere micro-organismen. Geproduceerd volgens de ISO 22196 norm: betreft de meting van antibacteriële 
activiteiten in kunststoffen en andere niet-poreuze oppervlakken. De pen is voorzien van een blauwschrijvende vulling, een 
drukknop en zilverkleurige accenten. Afm. Ø 1,3 x 13,9 cm. 12,2 g.

TAMPONDRUK | DIGITALE PRINT
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SCHRIJFWAREN

1438 BOSTON
Blauwschrijvende balpen met matstalen 
clip. Afm. 13,5 x 1,1 cm. 9 g.

ZEEFDRUK | TAMPONDRUK | DIGITALE PRINT

1480 GRACIA
Blauwschrijvende, slanke balpen met 
gripvast, rubberen voorstuk. Afm. 14,1 x 
1 cm. 10 g.

TAMPONDRUK

1620 BOSTON TRANS
Blauwschrijvende balpen met  
transparantgekleurde houder en 
matmetalen clip. 9 g.

ZEEFDRUK | DIGITALE PRINT | TAMPONDRUK

1655 PRESTON
Blauwschrijvende, transparantgekleurde 
balpen met fraai gebogen clip en 
zilverkleurige drukknop. 7 g.

ZEEFDRUK

1740 CLICSTAR
Blauwschrijvende balpen met houder in 
metallic look en metalen clip. Afm. 13,2 
x 1 cm. 9 g.

ZEEFDRUK

1966 ACCENTA
Blauwschrijvende balpen met matzwarte 
houder, opvallend vormgegeven clip 
en metallic look kleuraccent. Afm. 13,9 
x 1,1 cm. 8 g.

TAMPONDRUK
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SCHRIJFWAREN SCHRIJFWAREN

1850 VISTA
Blauwschrijvende balpen met uniek design: de body en clip van deze 
balpen zijn uit één geheel vormgegeven en dat maakt deze pen 
tot een bijzondere eyecatcher. Met opvallend kleuraccent onder de 
optisch ‘zwevende’ clip. Afm. 14,2 x 1,1 cm. 7 g.

ZEEFDRUK | DIGITALE PRINT | TAMPONDRUK

1866 VISTA SOLID
Blauwschrijvende balpen met uniek design: de body en clip van deze 
balpen zijn uit één geheel vormgegeven en dat maakt deze pen tot 
een bijzondere eyecatcher. Met opvallend zilverkleurig accent onder 
de optisch ‘zwevende’ clip. Afm. 14,2 x 1,1 cm. 9 g.

ZEEFDRUK | DIGITALE PRINT | TAMPONDRUK

1516 SPARGO
Blauwschrijvende balpen met gripvast, rubberen voorstuk, fraaie clip en kleuraccent onder de clip. Afm. 14,4 x 1 cm. 8 g.

TAMPONDRUK
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SCHRIJFWAREN

1902 SWAN
Blauwschrijvende balpen met fraai gebogen clip met kleuraccent en 
draaikliksysteem. Afm. 14,6 x 1,2 cm. 14 g.

TAMPONDRUK

1899 LUNAR
Blauwschrijvende balpen met fraai vormgegeven clip voorzien van een 
opvallend kleuraccent en draaikliksysteem. Afm. 14,5 x 1,2 cm. 12 g.

ZEEFDRUK

1897 LUNAR COLOUR
Blauwschrijvende balpen met fraai vormgegeven clip voorzien van 
een opvallend, grijs kleuraccent en draaikliksysteem. Afm. 14,5 x 1,2 
cm. 12 g.

ZEEFDRUK

1932 SWAN COLOUR
Blauwschrijvende balpen met fraai gebogen clip met wit-accent en 
draaikliksysteem. Afm. 14,6 x 1,2 cm. 14 g.

TAMPONDRUK
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SCHRIJFWAREN SCHRIJFWAREN

0811 SOLID GRAPHIC
Blauwschrijvende pen met transparante clip en drukknop. De solid 
houder heeft een opvallend 3D grafisch diamantpatroon. Afm. 13,7 x 
1,1 cm. 9 g.

TAMPONDRUK

1973 GLAMOUR
Blauwschrijvende óf zwartschrijvende balpen met gripvast voorstuk 
met verzonken aluminium rondjes en metalen clip. Geef bij je 
bestelling a.u.b. jouw voorkeur aan. Afm. 13,8 x 1,1 cm. 10 g.

TAMPONDRUK

1315 JAZZY
Blauwschrijvende balpen met metallic 
look ringen en hoogglans accenten. 
Afm. 14,1 x 1 cm. 11 g.

ZEEFDRUK

1415 RINGER
Blauwschrijvende balpen met metallic 
look houder, metalen clip en drukknop 
en opvallende tussenringen. Afm. 14,2 x 
1,1 cm. 10 g.

TAMPONDRUK

1732 MORRIS
Blauwschrijvende balpen met 
aluminium, gripvast voorstuk met 
rubberen accenten. Afm. 13,6 x 1,1 cm. 
11 g.

TAMPONDRUK
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SCHRIJFWAREN

1396 NOBLESSE
Blauwschrijvende balpen met metallic look houder, metalen clip en 
tussenringen. 8 g.

TAMPONDRUK

2407 PUSHBOW
Blauwschrijvende balpen met een stijlvolle, metalen clip, tevens 
drukknop. Afm. 14,4 x 1,1 cm. 11 g.

ZEEFDRUK | DIGITALE PRINT | TAMPONDRUK

3328 NOSTALGIE ONE
Blauwschrijvende balpen met gepolijste houder, vergulde, sierlijke clip 
en puntstuk en schuifkapdruksysteem. Afm. 13,5 x 1,1 cm. 10 g.

ZEEFDRUK

1421 NOSTALGIE SILVER ONE
Blauwschrijvende balpen met gepolijste houder, verchroomde, sierlijke 
clip en puntstuk en schuifkapdruksysteem. Afm. 13,5 x 1,1 cm. 9 g.

ZEEFDRUK
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SCHRIJFWAREN SCHRIJFWAREN

2436 STILOLINEA RAJA
Blauwschrijvende balpen met kleuraccenten, metalen clip en 
tussenringen. Made in Italy. Afm. Ø 1,06 x 13,9 cm. 11 g.

ZEEFDRUK

2653 STILOLINEA RAJA CHROME
Blauwschrijvende balpen met metalen puntstuk, clip en tussenringen. 
Made in Italy. Afm. Ø 1,06 x 13,95 cm. 11 g.

ZEEFDRUK

Met Stilolinea heb je topkwaliteit in 
handen!
Een promotioneel product moet een positief gevoel bewerkstelligen. Alleen dan wordt het 
een goede investering voor het uitdragen van jouw boodschap. Met de balpennen van 
Stilolinea is dit een garantie die staat als een huis. De betrouwbaarheid is gewaarborgd, ook bij 
intensief gebruik. De uitstraling van de kwaliteitsbalpennen wordt versterkt door het Italiaanse 
design, verfijnd met doordachte, subtiele details. De optimale kwaliteit garandeert jarenlang 
schrijfplezier. Stilolinea staat voor excellente kwaliteit, goede service en opvallende promotie. 
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SCHRIJFWAREN

1675 STILOLINEA BARON 03 ICE
Blauwschrijvende balpen met mattransparante houder en clip. Made in 
Italy. Afm. Ø 1,09 x 13,4 cm. 10 g.

ZEEFDRUK | TAMPONDRUK

1769 STILOLINEA BARON 03 COLOR
Blauwschrijvende balpen met kleuraccenten. Een combinatie van mat 
en hoogglans polish. Made in Italy. Afm. Ø 1,09 x 13,4 cm. 9 g.

ZEEFDRUK | TAMPONDRUK

1877 STILOLINEA BARON COLOUR
Blauwschrijvende balpen met gekleurde clip en puntstuk. Made in Italy. Afm. Ø 1,09 x 13,4 cm. 9 g.

ZEEFDRUK | DIGITALE PRINT
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SCHRIJFWAREN SCHRIJFWAREN

1640 STILOLINEA S30 PEN
Blauwschrijvende balpen met extra brede clip en kleuraccent in de 
houder. Made in Italy. Afm. Ø 1,12 x 13,8 cm. 8 g.

ZEEFDRUK

1695 STILOLINEA DUCAL
Blauwschrijvende balpen met clip en fraaie kleuraccenten. Made in 
Italy. Afm. Ø 1,14 x 13,75 cm. 8 g.

ZEEFDRUK | TAMPONDRUK

1775 STILOLINEA DUCAL COLOR
Blauwschrijvende balpen met gekleurde clip en puntstuk. Made in Italy. 
Afm. Ø 1,14 x 13,75 cm. 8 g.

ZEEFDRUK

1819 STILOLINEA IPROTECT
Antibacteriële balpen van het merk Stilolinea. Met blauwschrijvende 
vulling en gekleurde clip/drukknop. De zink ionen in deze balpen 
zorgen voor een antibacteriële werking en doden 99% van de 
onzichtbare bacteriën. Dit voorkomt verspreiding van hand tot hand. 
Klinisch bewezen. Made in Italy. Afm. Ø 1 x 13,5 cm. 9 g.

ZEEFDRUK | DIGITALE PRINT
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SCHRIJFWAREN

1719 STILOLINEA PIER MIX SPECIAL
Blauwschrijvende balpen met transparantgekleurde clip/drukknop. 
Made in Italy. Afm. Ø 1,13 x 13,72 cm. 9 g.

ZEEFDRUK | DIGITALE PRINT | TAMPONDRUK

1718 STILOLINEA OLLY
Blauwschrijvende balpen met gekleurde clip en puntstuk. Made in Italy. 
Afm. Ø 1,21 x 13,9 cm. 11 g.

ZEEFDRUK

0567 STILOLINEA S45 PEN SOLID
Balpen met blauwschrijvende vulling en gekleurde clip/drukknop. 
Made in Italy. Afm. Ø 1,13 x 13,95 cm. 10 g.

ZEEFDRUK | TAMPONDRUK

1658 STILOLINEA S45 CLEAR
Blauwschrijvende balpen met transparant gekleurde houder en royale 
transparant gekleurde clip/drukknop. Made in Italy. Afm. Ø 1,13 x 13,9 
cm. 9 g.

ZEEFDRUK | TAMPONDRUK
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SCHRIJFWAREN SCHRIJFWAREN

3151 STILOLINEA S45 BIO
ECO-vriendelijke, blauwschrijvende 
balpen van het merk Stilolinea®. De 
matte houder is gemaakt van Ingeo® 
PLA-plastic. Ingeo® is een plastic dat 
is gemaakt van plantaardige vezels, 
waardoor de pen voor 80% biologisch 
afbreekbaar en composteerbaar is. 
Made in Italy. Afm. Ø 1 x 13,9 cm. 9 g.

ZEEFDRUK | TAMPONDRUK

2855 STILOLINEA VEGETAL 
PEN CLEAR
Blauwschrijvende balpen van natuurlijk 
materiaal, voor 80% biologisch 
afbreekbaar. Met mattransparante 
houder en gripvast voorstuk. 
(EN13432:2000-12). Made in Italy. Afm. Ø 
1,07 x 13,7 cm. 11 g.

ZEEFDRUK | TAMPONDRUK

1169 STILOLINEA S45 
RECYCLED
Milieuvriendelijke balpen. De houder 
is 100% van gerecycled plastic. Met 
blauwschrijvende vulling en royale clip/
drukknop. Made in Italy. Afm. Ø 1 x 13,9 
cm. 8 g.

TAMPONDRUK | ZEEFDRUK

1167 STILOLINEA S45 RPET
Milieuvriendelijke, blauwschrijvende balpen van het merk Stilolinea®. 
De RPET houder en clip/drukknop zijn gemaakt van gerecyclede PET-
flessen. De royale clip is uitermate geschikt voor een opdruk en valt 
direct op. Made in Italy. Afm. Ø 1 x 13,9 cm. 11 g.

TAMPONDRUK | ZEEFDRUK

1880 STILOLINEA BARON 03 RECYCLED
Milieuvriendelijke, blauwschrijvende balpen. Gemaakt van 100% 
gerecycled ABS plastic, afkomstig van postconsumptie van 
elektronische en/of afgedankte apparaten. Met standaard opdruk van 
het recycling symbool naast de clip. Een verantwoorde keuze. Made in 
Italy. Afm. Ø 1,1 x 13,4 cm. 9 g.

ZEEFDRUK
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SCHRIJFWAREN

2046 SENATOR SUPERHIT
Blauwschrijvende balpen van het merk Senator® met tijdloze 
vormgeving, gepolijste houder en royale clip/drukknop. Made in 
Germany. Afm. Ø 1,1 x 14,5 cm. 9 g.

ZEEFDRUK | TAMPONDRUK

2044 SENATOR LIBERTY 
POLISHED
Blauwschrijvende balpen van het merk 
Senator® met trendy vormgeving, 
gepolijste houder en royale clip/
drukknop. Made in Germany. Afm. Ø 1,1 
x 14,7 cm. 8 g.

ZEEFDRUK | TAMPONDRUK

2068 SENATOR SUPERHIT 
POLISH
Blauwschrijvende balpen van het merk 
Senator® met gepolijste houder en 
royale, gekleurde clip/drukknop. Made 
in Germany. Afm. Ø 1,1 x 14,5 cm. 9 g.

ZEEFDRUK | TAMPONDRUK

2066 SENATOR SUPERHIT 
POLISHED SOFTGRIP
Blauwschrijvende balpen van het merk 
Senator® met gepolijste houder, royale, 
gekleurde clip/drukknop en gekleurd, 
rubberized gripvast voorstuk. Made in 
Germany. Afm. Ø 1,1 x 14,5 cm. 9 g.

ZEEFDRUK | TAMPONDRUK

Senator pennen voor 
optimaal schrijfcomfort!
Made in Germany
Al sinds 1920 ontwerpt en produceert Senator pennen 
van hoogwaardige Duitse kwaliteit tegen een scherpe 
prijs. Niet voor niets genieten Senator pennen 
wereldwijde bekendheid.

Kwaliteit tot in de kleinste details
Senator gaat mee met de tijd en dat vertaalt zich in de 
focus op eigentijds design en functionaliteit. Er wordt veel 
aandacht besteed aan details en dat geeft elke pen een 
eigen karakter. Uitmuntende kwaliteit is voor Senator een 
vanzelfsprekendheid. 



275

.10 .20 .31 .32.50.60.70.98.10 .20.30.50.60.70.98 .10 .20.30.50.60.62.70.98

.10 .31 .32.50 .71 .90.72.10 .70.30

SCHRIJFWAREN SCHRIJFWAREN

2064 SENATOR DART 
POLISHED
Blauwschrijvende balpen van het merk 
Senator® in een tijdloos design. Met 
gepolijste houder en royale, gekleurde 
clip/drukknop. Made in Germany. Afm. Ø 
1 x 14,3 cm. 9 g.

ZEEFDRUK | TAMPONDRUK

1408 SENATOR TOP
Blauwschrijvende balpen van het 
merk Senator® Met metalen puntstuk, 
clip, drukknop en tussenring. Made 
in Germany. De witte en zwarte 
balpennen zijn ook verkrijgbaar met 
zwartschrijvende inkt. Geef bij je 
bestelling a.u.b. jouw voorkeur aan. Afm. 
Ø 1 x 13,2 cm. 8 g.

ZEEFDRUK | DIGITALE PRINT

2048 SENATOR 
CHALLENGER FROSTED
Blauwschrijvende balpen van het merk 
Senator® met transparant gekleurde 
houder en royale clip/drukknop. Made 
in Germany. Afm. Ø 1,1 x 14,8 cm. 8 g.

ZEEFDRUK | TAMPONDRUK

2308 SENATOR NATURE PLUS MAT
Blauwschrijvende balpen van het merk Senator®. Biologisch 
afbreekbaar. Met strakke, matgepolijste houder en royale, gebogen 
clip/drukknop. Geproduceerd volgens Europese specificatienormen 
EN 13432. Made in Germany. Afm. Ø 1,1 x 14,8 cm. 12 g.

ZEEFDRUK | TAMPONDRUK

0568 SENATOR SUPERHIT BIO
Blauwschrijvende balpen van het merk Senator®. De matte houder 
is gemaakt van PLA granulaat op basis van suikerriet en daardoor 
biologisch afbreekbaar. De pen is geproduceerd met groene stroom 
en gecertificeerde processen volgens de milieunorm ISO 14001. 
Voorzien van royale clip/drukknop inclusief biodegradable logo. Made 
in Germany. Afm. Ø 1 x 14,4 cm. 10 g.

ZEEFDRUK | TAMPONDRUK
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SCHRIJFWAREN

ECO - Schrijf je liever met groen? Kies 
voor producten met ons GREEN label!
ECO-producten zijn mateloos populair. Steeds vaker kiezen bedrijven voor promotionele 
producten die voor een groot deel bestaan uit gerecyclede, recyclebare en/of biologisch 
afbreekbare materialen. Wil je een mooi product én een ecologisch verantwoorde boodschap 
uitdragen dan zit je met met onze ECO-schrijfwaren zeker goed.

Bekijk onze schrijfwaren met het ‘groen’ logo en kies bewust. 

2029 CARTOPOINT
Blauwschrijvende balpen met houder 
van gerecycled karton, rubberen pointer 
voor het bedienen van touchscreens 
en kunststof accenten. Afm. 14,2 x 0,98 
cm. 6 g.

ZEEFDRUK | TAMPONDRUK

1829 PAPERWRITE
Blauwschrijvende balpen met houder 
van gerecycled karton, houten clip en 
gekleurde kunststof accenten. Afm. 13,9 
x 1,1 cm. 6 g.

ZEEFDRUK | TAMPONDRUK

Recycled papier 
& karton - als 
je van bomen 
houdt
Recycling van papier en karton heeft 
grote voordelen zoals minder gebruik 
van nieuwe grondstoffen. En dat 
betekent een aanzienlijke reductie 
van de bomenkap. Pennen met 
onderdelen van gerecycled papier 
of karton mogen gezien worden en 
worden direct geassocieerd met 
milieuvriendelijkheid. 
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2486 BIO DEGRADABLE NATURAL PEN
Eco-vriendelijke balpen met houder van gerecycled papier. De 
gekleurde clip, drukknop en het puntstuk zijn van biologisch 
afbreekbaar PLA. Met blauwschrijvende vulling. Afm. Ø 0,9 x 14 cm. 
6 g.

ZEEFDRUK

2490 BIO DEGRADABLE PEN
Eco-vriendelijke balpen met houder van gerecycled papier. De clip, 
drukknop en het puntstuk zijn van biologisch afbreekbaar PLA. Met 
blauwschrijvende vulling. Afm. Ø 1 x 14 cm. 6 g.

ZEEFDRUK

PLA - Pennen van planten. Over groen 
gesproken...
Het zetmeel van de snelgroeiende maisplant dient als basis voor bioplastic, ook wel bekend 
als PLA. PLA staat voor polymelkzuur (van het Engels Polyactic Acid). Het is een alternatief voor 
de traditionele plastics en wordt geproduceerd uit hernieuwbare plantaardige grondstoffen als 
maiszetmeel of suikerriet. PLA is biologisch afbreekbaar en biocompatibel. 
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Wheat Straw pennen: 
zo mooi kan een ECO-
vriendelijke pen zijn!
Pennen gemaakt van een unieke materiaalcombinatie: 
50% PP kunststof en 50% tarwestro. Tarwestro is de 
stengel die overblijft nadat de tarwekorrels zijn geoogst 
en dus biologisch afbreekbaar. Deze stengels, die 
traditioneel gezien werden als afval, worden verwerkt in 
materialen en uiteindelijk in functionele producten. Het 
resultaat: een eco-vriendelijke pen met een fantastische 
look! 

0882 ATHOS WHEAT-CYCLED PEN
Eco-vriendelijke, blauwschrijvende balpen gemaakt van 50% PP 
en 50% tarwestro. Voorzien van zwarte accenten, metalen clip en 
draaikliksysteem. Afm. Ø 1,3 x 13 cm. 11 g.

TAMPONDRUK | DIGITALE PRINT

0881 WHEAT-CYCLED PEN
Eco-vriendelijke, blauwschrijvende óf zwartschrijvende balpen 
gemaakt van 50% PP en 50% tarwestro. De houder, clip en drukknop 
zijn gemaakt van hetzelfde materiaal en de gehele pen is stijlvol 
uitgevoerd in één kleur. Afm. Ø 1 x 14 cm. 8 g.

ZEEFDRUK

2496 EBONY WHEAT
Eco-vriendelijke, blauwschrijvende balpen met houder van 50% ABS 
en 50% tarwestro, metalen clip en kunststof chrome accenten. Afm. Ø 
1 x 13,9 cm. 9,5 g.

TAMPONDRUK
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2492 BAMBOO WHEAT PEN
Blauwschrijvende balpen met bamboe houder. De clip, drukknop en 
het puntstuk zijn van tarwestro. Nagenoeg geheel afbreekbaar. Een 
ecologische verantwoorde keuze. Afm. Ø 1,1 x 13,5 cm. 6,5 g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK | ZEEFDRUK

2488 CORK ECO WRITE
Eco-vriendelijke, blauwschrijvende balpen met houder van kurk. Het 
puntstuk, de top, drukknop en clip zijn gemaakt van 50% PP en 50% 
tarwestro. Gedeeltelijk biologisch afbreekbaar. Afm. Ø 1,1 x 13,5 cm. 
6,5 g.

TAMPONDRUK
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Bamboe, natuurlijk 
milieuvriendelijk
Bamboe groeit snel, wordt vaker 
geoogst en is geheel afbreekbaar. 
Door de compacte vezelstructuur is 
bamboe hard, slijtvast en duurzaam. 
Pennen met een bamboe houder 
of bamboe accenten hebben een 
natuurlijke en trendy uitstraling. 
Bamboe staat garant voor een mooi 
en ecologisch verantwoord product. 

1538 BOSTON BAMBOO
Blauwschrijvende balpen met bamboe 
houder en metalen clip. Voor een 
milieuvriendelijke promotie. Afm. 13,8 x 
1,1 cm. 7 g.

ZEEFDRUK | LASERGRAVURE

3369 EBONY BAMBOO
Blauwschrijvende óf zwartschrijvende 
balpen met mooie bamboe houder, 
chrome tussenringen en metalen clip/
drukknop. Afm. 14 x 1,1 cm. 17 g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK

3456 BAMBOOWRITE
Blauwschrijvende balpen met bamboe 
houder, metalen clip, draaikliksysteem 
en gekleurd rubberen, gripvast 
voorstuk. Afm. 13,8 x 1,2 cm. 10 g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK

2482 ATHOS BAMBOO
Blauwschrijvende, eco-vriendelijke 
bamboe pen met metalen clip en 
zilverkleurige accenten. Afm. Ø 1,3 x 14 
cm. 9,5 g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK

1335 SENTO BAMBOO
Milieuvriendelijke, blauwschrijvende 
balpen met mooie bamboe houder, 
kunststof puntstuk en drukknop en 
metalen clip. Afm. Ø 10,5 x 13,8 cm. 
8,9 g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK
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4525 NOVA
Blauwschrijvende balpen van massief beukenhout met verchroomde 
clip, drukknop, puntstuk. In beukenhouten cassette. Afm. 17,5 x 2,6 x 
2 cm. 70 g.

ZEEFDRUK | TAMPONDRUK | LASERGRAVURE

4429 NOVA SET
Schrijfset van massief beukenhout: blauwschrijvende balpen en 
vulpotlood met 3 HB vullingen (0,5 mm). Met verchroomde clip, 
drukknop en puntstuk. In beukenhouten cassette. Afm. 17,5 x 4,5 x 2 
cm. 109 g.

ZEEFDRUK | TAMPONDRUK | LASERGRAVURE

4326 DERBY
Blauwschrijvende balpen van massief beukenhout met verchroomde 
clip en puntstuk en houten drukknop. Afm. 14,25 x 1,05 cm. 12 g.

ZEEFDRUK | LASERGRAVURE

Beukenhout voor het 
wow- effect van ECO
Beukenhout is een houtsoort met bijzondere 
eigenschappen: het is hard, splintert niet en heeft een 
fijne nerf. Dit hout is bijzonder goed te bewerken en 
daarom heel geschikt voor de productie van pennen 
en voor bedrukking. Met een beukenhouten pen heb je 
een duurzaam, sterk, natuurlijk en prachtig eco-artikel in 
handen. 
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RPET - de nieuwe 
standaard in een nieuwe 
generatie duurzame 
materialen
RPET is een polyester dat volledig gemaakt is van PET-
flessen. Het (her)gebruik van RPET draagt bij aan een 
schoner milieu. Denk aan het reduceren van het plastic in 
de oceanen en de plastic afvalberg. RPET is niet van ‘het 
gewone’ kunststof te onderscheiden. Laat je verrassen 
door de mooie RPET producten in onze collectie.  

2484 ATHOS RPET
Blauwschrijvende balpen met 
transparant gekleurde RPET houder; 
gemaakt van gerecyclede PET-flessen. 
Met hoogglans accenten en metalen 
clip. Duurzaam, milieuvriendelijk en 
ecologisch verantwoord. Afm. 14 x 1,2 
cm. 13 g.

TAMPONDRUK | DIGITALE PRINT

2222 BOTTLEPEN RPET
Blauwschrijvende balpen, vrijwel geheel 
vervaardigd uit gerecyclede PET-
flessen. Afm. 14,2 x 1,1 cm. 12 g.

ZEEFDRUK

2494 BOTTLEWISE RPET
Blauwschrijvende RPET balpen, vrijwel 
geheel gemaakt van gerecyclede PET-
flessen. De houder heeft een opvallend 
reliëf patroon. De royale clip is uitermate 
geschikt voor een opdruk en valt direct 
op. Afm. Ø 1,15 x 14 cm. 12 g.

TAMPONDRUK

1337 BIO-STONE PEN
ECO-vriendelijke, blauwschrijvende pen met drukknop. Gemaakt van 
55% PP plastic en 45% natuursteen. Voor 90% biologisch afbreekbaar. 
De houder heeft een mooi reliëf met steenstructuur. Afm. 11,5 x 1,4 cm. 
10.5 g.

TAMPONDRUK
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1996 TOUCHDOWN
Blauwschrijvende, lichtgewicht balpen met top/pointer voor het bedienen van touchscreens (zoals Iphone/Ipad). Slanke 
houder in metallic look met clip, tevens aan-/uitknop en gripvast, rubberen voorstuk. Afm. 14 x 0,9 cm. 6 g.

ZEEFDRUK

2150 PALITO TOUCH
Blauwschrijvende, lichtgewicht, metallic look balpen met rubberen top/pointer voor het bedienen van touchscreens (zoals 
iPhone/iPad), drukknop en gestroomlijnde houder. Afm. 14,7 x 1 cm. 7 g.

ZEEFDRUK

2666 LUGANO TOUCH
Blauwschrijvende, aluminium balpen met rubberen top/pointer voor het bedienen van touchscreens (zoals iPhone/iPad), 
zilverkleurige, hoogglans accenten, metalen clip en draaikliksysteem. De kleur van de top matcht met de kleur van de 
houder. Afm. 12,3 x 0,9 cm. 11 g.

LASERGRAVURE
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2332 ATHOS TOUCH
Blauwschrijvende balpen met gekleurde, rubberen top/pointer voor 
het bedienen van touchscreens (zoals iPhone/iPad). Voorzien van 
hoogglans accenten, gekleurd, gripvast voorstuk, uitsparing in metalen 
clip en draaikliksysteem. Afm. 13,5 x 1,1 cm. 12 g.

TAMPONDRUK | DIGITALE PRINT

2442 ATHOS COLOUR TOUCH
Blauwschrijvende balpen met houder in metallic look, gripvast, 
rubberen voorstuk, hoogglans accenten, uitsparing in metalen clip, 
rubberen top/pointer voor het bedienen van touchscreens (zoals 
iPhone/iPad). Afm. 13,5 x 1,1 cm. 12 g.

TAMPONDRUK | DIGITALE PRINT

2772 ATHOS TOUCH BLACKGRIP
Blauwschrijvende balpen met houder in metallic look, gripvast, rubberen voorstuk, metalen clip en rubberen top/pointer 
voor het bedienen van touchscreens. Afm. 13,5 x 1,1 cm. 12 g.

TAMPONDRUK
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0813 ATHOS LIGHT UP 
TOUCH  
Blauwschrijvende balpen met 
gekleurde, rubberen top/pointer. Met 
één druk op de pointer wordt het 
logo in de houder opvallend helder 
verlicht in een kleur die matcht met de 
pointer. Perfect voor het bedienen van 
touchscreens (zoals iPhone/iPad). Met 
metalen clip, gripvast rubberen voorstuk 
en draaikliksysteem. Afm. 15 x 1,45 cm. 
10 g.

LASERGRAVURE

0814 ATHOSCOLOUR LIGHT 
UP TOUCH
Blauwschrijvende balpen met 
rubberen top/pointer. Met één druk 
op de pointer wordt het logo in de 
houder opvallend helder verlicht in 
een kleur die matcht met de gripvaste 
houder. Perfect voor het bedienen 
van touchscreens (zoals iPhone/iPad). 
Met zilverkleurige accenten, metalen 
clip en draaikliksysteem. Inclusief 
beschermdop. Afm. 15 x 1,45 cm. 10 g.

LASERGRAVURE

2707 LIGHT UP LOGO 
TOUCH
Blauwschrijvende balpen voorzien van 
een rubberen top/pointer. Met één 
druk op de pointer wordt het logo in 
de houder opvallend verlicht. Deze 
pen is perfect voor het bedienen van 
touchscreens. Met metallic look houder, 
zilverkleurige accenten, een fraaie, 
metalen clip, een gripvast, rubberen 
voorstuk en draaikliksysteem. Incl. 
batterijen. Afm. 13,7 x 1,1 cm. 10 g.

LASERGRAVURE
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3647 CORTONA TOUCH
Blauwschrijvende, aluminium balpen in metallic look. Met rubberen top/pointer voor het bedienen van touchscreens, 
gripvast, rubberen voorstuk, metalen clip en draaikliksysteem. Deze pen is kort van stuk en daarom bijzonder. Afm. 12,1 x 1,1 
cm. 9 g.

TAMPONDRUK | LASERGRAVURE

1666 STYLUS TOUCH
Blauwschrijvende, metalen balpen met rubberen top/pointer voor het 
bedienen van touchscreens (zoals iPhone/iPad), hoogglans accenten 
en draaikliksysteem. Afm. 13,7 x 0,75 cm. 12 g.

LASERGRAVURE

3199 STYLUS STEEL TOUCH
Elegante, blauwschrijvende óf zwartschrijvende balpen met 
superslanke houder van geborsteld en gepolijst RVS. Met rubberen 
top/pointer voor het bedienen van touchscreens, draaikliksysteem en 
metalen clip, puntstuk, tussenring en top Afm. 13,62 x 0,9 x 0,77 cm. 
11 g.

LASERGRAVURE



287

.10 .90.98.90

.01 .30.60.70.98.30

SCHRIJFWAREN SCHRIJFWAREN

3140 ARONA TOUCH
Blauwschrijvende pen met aluminium houder met gripvast voorstuk, zilverkleurige accenten en metalen clip. Voorzien van 
een top/pointer voor het bedienen van touchscreens (zoals iPhone/iPad). 13,96 x 1,03 cm. 17 g.

LASERGRAVURE

3569 EBONY TOUCH
Blauwschrijvende, aluminium balpen. Met top/pointer voor het bedienen van touchscreens (zoals iPhone/iPad), 
matgekleurde, metalic look houder en metalen clip. Afm. 14,7 x 1,01 cm. 16 g.

LASERGRAVURE



288

.01 .02 .31 .32.60 .71.02 .10 .30.60.90.98.30

SCHRIJFWAREN

0816 LASAR
Slanke blauwschrijvende balpen met rubberized houder, matzwarte, 
metalen clip en gekleurde, rubberen top/pointer. Onder de rubberized 
finish is de houder voorzien van een speciale, gekleurde coating. 
Zodra het logo gelaserd wordt verschijnt deze gekleurde coating die 
matcht met de kleur van de pointer. Dit resulteert in een pen met een 
zeer chique uitstraling. Afm. 14,2 x 1 cm. 18.5 g.

LASERGRAVURE

2478 LUCA TOUCH
Slanke, blauwschrijvende balpen met aluminium houder. Voorzien van 
een rubberized soft touch finish en een rubberen top/pointer. Stevige 
metalen clip en kunststof puntstuk. Afm. Ø 0,95 x 14,5 cm. 18 g.

LASERGRAVURE
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3339 MULTITOUCH 4-IN-1
Blauwschrijvende, aluminium balpen met rubberen top/pointer voor 
het bedienen van touchscreens (zoals iPhone/iPad), geïntegreerde 
laserpointer, felwit LED-lampje en metalen clip. Incl. celbatterijen. Afm. 
12,5 x 0,9 cm. 12 g.

LASERGRAVURE

2433 ORBIT
Chique, blauwschrijvende, aluminium balpen met metallic look finish, 
metalen clip en gripvast voorstuk. Afm. 13,85 x 1,04 cm. 18 g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK

2202 NUANCE
Blauwschrijvende, aluminium balpen in metallic look, met metalen clip 
en tussenringen. Afm. 14 x 1 cm. 18 g.

LASERGRAVURE

1122 TOUCHTIP
Blauwschrijvende metallic look balpen met gripvast voorstuk, 
drukknop en rubberen top/pointer voor het bedienen van 
touchscreens (zoals iPhone/iPad). 11 g.

TAMPONDRUK
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2569 EBONY MATT
Blauwschrijvende óf zwartschrijvende, aluminium balpen met matgekleurde houder in metallic look en metalen clip. Afm. 
13,7 x 1 cm. 19 g.

LASERGRAVURE

2669 EBONY SHINY
Blauwschrijvende, aluminium balpen met glanzende, metallic look houder en metalen clip. Afm. 13,73 x 1 cm. 18 g.

LASERGRAVURE



291

.01 .10 .20 .31 .32.50.60 .71 .72 .90.98.80.10

.10 .30.50.60 .98.70.90.30

SCHRIJFWAREN SCHRIJFWAREN

5569 EBONY RUBBERIZED
Blauwschrijvende balpen met zwart gelakte drukknop/clip en puntstuk, chrome tussenringen. De houder is afgewerkt met 
een mooie rubberized finish. Afm. 13,73 x 1 cm. 19 g.

LASERGRAVURE | DIGITALE PRINT

2480 BRADY SOFT TOUCH
Blauwschrijvende, aluminium balpen met rubberized soft touch finish, stevige metalen clip en kunststof puntstuk en 
drukknop. Afm. Ø 1 x 13,5 cm. 18 g.

LASERGRAVURE
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3445 EMPIRE
Blauwschrijvende, metalen balpen met hoogglans metallic look 
houder, gripvast, rubberen voorstuk, stevige, metalen clip en drukknop 
en zilverkleurige hoogglans accenten. Afm. 14 x 1,1 cm. 18 g.

LASERGRAVURE

1499 DELGADO GLOSS
Elegante, blauwschrijvende, aluminium balpen met superslanke, 
hoogglans houder, draaikliksysteem en metalen clip, puntstuk, 
tussenring en top. Afm. 13 x 1 x 0,8 cm. 6 g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK

4310 ZEPPELIN
Metalen schrijfset: blauwschrijvende balpen en vulpotlood met 3 HB 
vullingen (0,7 mm). Beide met hoogglans laklaag. In geschenkblik. Afm. 
16 x 5,5 x 1,8 cm. Per set in doosje. 95 g.

TAMPONDRUK

3287 DELTA
Blauwschrijvende, metalen balpen in ergonomische driehoekvorm met 
gripvast voorstuk. Afm. 13,8 x 1,2 cm. 18 g.

TAMPONDRUK
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3854 CASSETTE ONE-PIECE
Stevige kunststof geschenkcassette als stijlvolle verpakking en 
bescherming voor balpennen, touchscreen-pennen en vulpotloden. 
Geschikt voor 1 schrijfinstrument. Afm. 16 x 4 x 2 cm. 20 g.

1605 VELVET POUCH
Fluwelen hoesje als stijlvolle verpakking 
en bescherming voor balpennen, 
touchscreen-pennen en vulpotloden. 
Geschikt voor 1 schrijfinstrument. Afm. 
15,2 x 2,8 x 2 cm. 16 g.

1282 GIFT SLEEVE
Stevige kartonnen sleeve als eigentijdse 
geschenkverpakking en bescherming 
voor (eco-)balpennen, touchscreen-
pennen en vulpotloden. Geschikt voor 1 
schrijfinstrument.  Afm. 15,3 x 4 cm. 4 g.

3865 GIFT BOX
Geschenkverpakking voor balpennen, touchscreen-pennen en 
vulpotloden. Van stevig karton, met fluwelen inlage. Geschikt voor 1 of 
2 schrijfinstrumenten. Afm. 17 x 6 x 2,5 cm. 52 g.

3864 GIFT TUBE
Elegante, kunststof geschenkkoker 
met matt finish en hoogglans accenten. 
Inclusief beschermfoam. Als stijlvolle 
verpakking en bescherming voor 
balpennen, touchscreen-pennen 
en vulpotloden. Geschikt voor 1 
schrijfinstrument. Afm. Ø 2,5 x 16 cm. 
22 g.
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5310 PRINCIPAL
Blauwschrijvende RVS balpen met een chique combinatie van matstaal en hoogglans accenten. Met draaikliksysteem en 
solide handligging. Afm. 14,05 x 0,9 cm. 30 g.

LASERGRAVURE

6410 PRINCIPAL DUO
Chique, RVS schrijfset: balpen met draaikliksysteem en rollerpen met sneldrogende inkt en dop.  Een fraaie combinatie van 
matstaal en hoogglans accenten. Met solide handligging. De balpen en rollerpen zijn beide leverbaar met blauwe óf zwarte 
inkt. 61 g.

LASERGRAVURE
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7333 GENTLE TOUCH SET
Chique, metalen schrijfset: blauwschrijvende balpen met  
draaikliksysteem. Rollerpen met blauwe, sneldrogende inkt. Beide met 
stijlvolle rubberized finish, rubberen top/pointer, clip en hoogglans 
accenten. Afm. 17 x 6 x 2,5 cm. 114 g.

LASERGRAVURE

7888 BLACKJACK SET
Chique, metalen schrijfset: blauwschrijvende balpen en rollerpen met 
blauwe, sneldrogende inkt. Beide met stijlvolle rubberized finish, fraai 
vormgegeven top met clip en hoogglans accenten. 111 g.

LASERGRAVURE

2421 NOSTALGIE WOOD
Chique, zwartschrijvende balpen van walnotenhout. Met vergulde, metalen clip en accenten en draaikliksysteem. Afm. 13,9 
x 1,3 cm. 15 g.

LASERGRAVURE
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7441 MASTERCLASS
Pallissanderhouten schrijfset: blauwschrijvende balpen en vulpotlood met 3 HB vullingen. Beide met matstalen knop, clip, 
tussenring en voorstuk. In cassette. Afm. 21 x 3,7 x 6,2 cm. Per set in doosje. 220 g.

TAMPONDRUK

0867 CORK PEN SET
Blauwschrijvende, metalen balpen met een gepolijste, supergladde chroom finish. Het voorstuk is opvallend mooi afgewerkt 
met kurk. De pen heeft een draaikliksysteem. Per stuk in een mooie, bijpassende cassette met kurken accent. Een 
opvallend chique set. Afm. 18 x 5,5 x 3,2 cm. 138 g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK

1332 BAMBOO PEN SET
Blauwschrijvende, metalen balpen met een gepolijste, supergladde chroom finish en bamboe voorstuk. De pen heeft een 
draaikliksysteem. Per stuk in een mooie, bijpassende cassette met bamboe accent. Een opvallend chique set. Afm. 18 x 5,5 
x 3,1 cm. Per set in doosje. 128 g.

TAMPONDRUK | LASERGRAVURE
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5344 PRINCETON
Blauwschrijvende, hoogglans balpen met draaikliksysteem en metalen 
clip/top, puntstuk en tussenring. In cassette. Afm. 18 x 4,7 x 3,5 cm. 
157 g.

TAMPONDRUK

6425 PRINCETON DOUBLE
Hoogglans schrijfset: blauwschrijvende balpen met draaikliksysteem 
en vulpotlood met 3 HB vullingen (0,9 mm). Beide met metalen 
accenten. In cassette. Afm. 18 x 6,5 x 4 cm. 232 g.

TAMPONDRUK

4655 LUXOR
Blauwschrijvende balpen met metalen accenten en draaikliksysteem, 
metalen clip/top, puntstuk en tussenring. In cassette. Afm. 18 x 4,7 x 3,5 
cm. 139 g.

TAMPONDRUK

5626 MASTERMIND
Schrijfset: blauwschrijvende balpen en vulpotlood met 3 HB vulingen 
(0,7 mm). Beide met imitatieleren voorstuk, draaikliksysteem, metalen 
clip en puntstuk. Per set in kartonnen geschenkverpakking met 
fluwelen inlage. Afm. 17 x 6 x 2,5 cm. 142 g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK
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SCHRIJFWAREN

Unieke balpennen van 
het merk Cross
Een prachtige collectie van klassieke, tijdloze modellen. 
Subliem afgewerkt. Met levenslange Cross garantie. 
Per stuk in een Cross geschenkcassette. Het ultieme 
relatiegeschenk! 

4850 CROSS CALAIS
Zwartschrijvende, metalen Cross balpen met een volmaakt gepolijste, 
supergladde chroom finish, voorstuk in een glanzende lakuitvoering 
of geheel in chroom en draaikliksysteem. Per stuk in een Cross 
geschenkcassette. Afm. 13,5 x 1,25 cm. 174 g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK

0822 CROSS BAILEY
Zwartschrijvende, metalen Cross balpen. Dit model is verkrijgbaar 
in chroom met goudkleurige, metalen clip en accenten óf met een 
volmaakt gepolijste, supergladde lak finish in kleur en chroom metalen 
clip en accenten. Met draaikliksysteem. Een traditioneel ontwerp met 
oog voor detail. Per stuk in Cross geschenkcassette. Afm. 13 x 1,1 cm. 
31 g.

LASERGRAVURE

6420 CROSS NILE
Zwartschrijvende Cross balpen van hoogwaardig metaal. Dit model 
is verkrijgbaar in gepolijst chroom, matchroom en matzwart. Met 
metalen chroom accenten, clip en een soepel draaisysteem. Een 
bijzonder en tijdloos design met opvallende details. Per stuk in Cross 
geschenkcassette. Afm. 17,1 x 6,6 x 6,4 cm. 128 g.

TAMPONDRUK | LASERGRAVURE
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4506 CROSS CLICK
Superslanke, metalen Cross rollerpen met zwartschrijvende gelvulling, 
satin of chroom finish, satin black metalen clip en fraaie drukknop. Per 
stuk in Cross geschenkcassette. Afm. 18,5 x 9 x 3 cm. 120 g.

TAMPONDRUK

4706 CROSS CLICK CLASSIC BLACK
Zwartschrijvende, metalen Cross balpen. Dit superslank model 
is verkrijgbaar in chroom of met gekleurde satin finish. Subliem 
afgewerkt met een metalen clip en fraaie drukknop. Per stuk in Cross 
geschenkcassette. Afm. 18,6 x 9 x 3 cm. 120 g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK

6310 CROSS TECH2 STYLUS
Zwartschrijvende Cross balpen met satin of chroom finish, satin black 
metalen clip, kwalitatief hoogstaande rubberen top/pointer voor 
het nauwkeurig bedienen van touchscreens (zoals iPhone/iPad) en 
geluidloos draaikliksysteem. Dit stijlvolle design bewijst het: less is 
more! Per stuk in Cross geschenkcassette. Afm. 18,5 x 9 x 3 cm. 148 g.

TAMPONDRUK | LASERGRAVURE

6710 CROSS TECH 3+ MULTIFUNCTIONAL PEN
Multifunctionele Cross 2-kleuren balpen en vulpotlood ineen: 
zwarte balpenvulling, rode balpenvulling, 3 HB potloodvullingen en 
gum. Deze solide, metalen pen is voorzien van een verchroomde 
spiegelfinish, klassiek lijnenpatroon en gepolijste verchroomde 
accenten. Per stuk in Cross geschenkcassette. Afm. 18,6 x 9 x 3 cm. 
120 g.

LASERGRAVURE
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5480 CROSS CLASSIC CENTURY MEDALIST 
BALLPOINT
Prachtig vormgegeven, superslanke, zwartschrijvende Cross balpen 
van gepolijst chroom. Met draaikliksysteem. Subliem afgewerkt met 
23 karaat vergulde accenten en clip en klassiek lijnenpatroon in de 
houder. Per stuk in Cross geschenkcassette. Afm. 18,6 x 9 x 3 cm. 130 
g.

LASERGRAVURE

8011 CROSS CLASSIC CENTURY 10
Zwartschrijvende Cross balpen uitgevoerd in 10 karaats rolled gold 
met verchroomd puntstuk en draaikliksysteem. Per stuk in Cross 
geschenkcassette. Afm. 18,5 x 9 x 3 cm. 155 g.

LASERGRAVURE

6030 CROSS CLASSIC CENTURY CLASSIC BLACK
Zwartschrijvende Cross balpen uitgevoerd met zwart satijnen 
finish, 23 karaats gold plated clip, top, puntstuk en tussenring en 
draaikliksysteem. Per stuk in Cross geschenkcassette. Afm. 18,5 x 9 x 
3 cm. 159 g.

LASERGRAVURE

5045 CROSS CLASSIC CENTURY LUSTROUS 
CHROME
Zwartschrijvende Cross balpen. De chroom behuizing is prachtig 
afgewerkt met een klassiek lijnenpatroon en chroom metalen clip en 
accenten. Met draaikliksysteem. Per stuk in Cross geschenkcassette. 
Afm. 18,5 x 9 x 3 cm. 162 g.

LASERGRAVURE
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5150 CROSS CENTURY II BLACK BALLPOINT
Zwartschrijvende Cross balpen in een modern design. De metalen 
behuizing is prachtig afgewerkt met een glanzende, zwarte lak finish, 
fraaie rhodium plated metalen accenten en soepel draaikliksysteem. 
Per stuk in luxe Cross geschenkcassette. Afm. 18,6 x 9 x 3 cm. 130 g.

LASERGRAVURE

7150 CROSS CENTURY II MEDALIST BALLPOINT
Zwartschrijvende Cross balpen in een modern design. De chroom 
behuizing is prachtig afgewerkt met een klassiek lijnenpatroon 
en 23 karaat gold plated metalen clip en accenten. Met soepel 
draaikliksysteem. Per stuk in een luxe Cross geschenkcassette. Afm. 
18,6 x 9 x 3 cm. 130 g.

LASERGRAVURE

4150 CROSS CENTURY II LUSTROUS CHROME
Zwartschrijvende Cross balpen in een modern design. De chroom behuizing is prachtig afgewerkt met een klassiek 
lijnenpatroon en chroom metalen clip en accenten. Met soepel draaikliksysteem. Per stuk in een luxe Cross 
geschenkcassette. Afm. 18,6 x 9 x 3 cm. 130 g.

LASERGRAVURE
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SCHRIJFWAREN

Sheaffer schrijfwaren - Een vleugje 
nostalgie met een hedendaagse twist
Sheaffer staat voor stijl en creativiteit. Met respect voor het het verleden heeft dit merk oog voor 
de toekomst. Dat komt tot uiting in de stijlvolle designs en hoogwaardige kwaliteit. Schrijf je met 
Sheaffer dan heb je een uitblinker in handen. 

4458 SHEAFFER SWITCH
Zwartschrijvende Sheaffer balpen met kwalitatief hoogstaande 
rubberen top/pointer voor het bedienen van touchscreens. De metalen 
behuizing is mooi afgewerkt met een matte finish, hoogglans chroom 
accenten en mooie clip. Per stuk in Sheaffer geschenkcassette. Afm. 
13,7 x 1,4 x 1 cm. 185 g.

LASERGRAVURE

4457 SHEAFFER SENTINEL
Zwartschrijvende Sheaffer balpen. Klassiek en slank design, 
uitgevoerd met een geborstelde chroom kap en hoogglans chroom 
accenten, clip en drukknop. Per stuk in Sheaffer geschenkcassette. 
Afm. 13,1 x 1,2 x 1 cm. 100 g.

LASERGRAVURE
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4456 SHEAFFER VFM
Zwartschrijvende Sheaffer balpen met eigentijdse look. De metalen behuizing is afgewerkt met een matt finish en chroom 
accenten, clip en drukknop. Per stuk in Sheaffer geschenkcassette. Afm. 13,8 x 1,4 x 1 cm. 104 g.

LASERGRAVURE

4455 SHEAFFER 100
Zwartschrijvende, metalen Sheaffer balpen met stoere uitstraling. Stijlvol uitgevoerd met een geborstelde, chroom kap, 
hoogglans clip en accenten. Met draaikliksysteem. Per stuk in Sheaffer geschenkcassette. Afm. 13,6 x 1,6 x 1,2 cm. 185 g.

LASERGRAVURE
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CARE & PROTECTION

1326 VERZORGENDE HYGIËNISCHE HANDGEL 30 
ML
Deze hygiënische handgel helpt de handen te reinigen en te 
verzorgen zonder water en zeep. De gel heeft een aangename geur 
en droogt de handen niet uit vanwege verzorgende ingrediënten 
zoals Aloë Vera. In een handig transparant kunststof (PET)potje met 
klikdeksel. Inhoud 30 ml. Afm. 7 x 3,8 x 2,2 cm. 35.5 g.

TAMPONDRUK

1317 VERZORGENDE HYGIËNISCHE HANDGEL 50 
ML
Deze hygiënische handgel helpt de handen te reinigen en te 
verzorgen zonder water en zeep. De gel heeft een aangename geur 
en droogt de handen niet uit vanwege verzorgende ingrediënten 
zoals Aloë Vera. In een handig transparant kunststof (PET)potje met 
klikdeksel. Inhoud 50 ml. Afm. 10,4 x 3,9 x 2,65 cm. 65.5 g.

FULL-TAMPONDRUK | FULL-COLOUR STICKER

3873 CARE PLUS® PRO HYGIENE REINIGENDE HANDGEL 100 ML
Reinigende hygiene handgel van het merk Care Plus® in een handige PP flacon. Met één hand te openen. 
De Care Plus® Pro Hygiene handgel bevat 71,8% alcohol en geeft de handen een schoon en fris gevoel zonder gebruik van 
water en zeep. Droogt de handen niet uit vanwege unieke ingrediënten zoals Aloë Vera. Voorzien van het Care Plus® logo 
en vermelding van de ingrediënten aan één zijde van de flacon. Op de andere zijde en/of op de bovenzijde dop is ruimte 
voor een eigen opdruk/logo. Inhoud 100 ml. Dit product is volledig conform de wet- en regelgeving en de werking ervan is 
bewezen. Afm. 3,1 x 4,9 x 11,5 cm. 110 g.

TAMPONDRUK | FULL-COLOUR STICKER
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3277 COTTON MASK PREMIUM
Comfortabel, zacht en ademend, 2-laags mondmasker van 100% 
katoen (2 x 190 g/m²). Met extra inzetstuk aan de achterzijde voor 
filter (niet bijgeleverd). Geschikt voor jong en oud door de verstelbare 
oorlussen en ideale pasvorm. Dit item is niet geschikt voor medisch 
gebruik en niet bedoeld als persoonlijk beschermingsmiddel (zoals 
vermeld in EU-richtlijn 2016/425). Dit mondkapje is ontworpen voor 
persoonlijk gebruik en om het overbrengen van vloeistoffen op 
anderen te minimaliseren. Machine wasbaar. Handwas aanbevolen 
i.v.m. behoud van de opdruk. Afm. 18 x 11,5 cm. 17 g.

ZEEFDRUK

2614 FRUIT OF THE LOOM® COTTON FACE MASK
Comfortabel 3-laags mondmasker van het merk Fruit of the Loom®. 
Gemaakt van 100% katoen (145 g/m²). Met perfecte pasvorm over 
neus en mond. One size fits most. Dit item is niet geschikt voor 
medisch gebruik en niet bedoeld als persoonlijk beschermingsmiddel 
(zoals vermeld in EU richtlijn 2016/425). Dit mondkapje is ontworpen 
voor persoonlijk gebruik en om het overbrengen van vloeistoffen 
op anderen te minimaliseren. Machine wasbaar tot 60°. Handwas 
aanbevolen i.v.m. behoud van de opdruk. Afm. 17,5 x 12,5 cm. 17 g.

ZEEFDRUK

3284 50 STUKS MONDKAPJES TYPE II - 
OPTIONEEL MET CUSTOMISED SLEEVE
Hygiënisch, chirurgisch, 3-laags Type II mondmasker voor éénmalig 
gebruik. Met elastische oorlussen, neusclip en neusstuk van 
buigzaam plastic voor een strakke pasvorm. Buiten- en binnenlagen 
van non-woven polypropyleen en viscose. Geïntegreerd filter met 
zeer hoge antibacteriële werking (98%). Ideaal voor gebruik in het 
openbaar vervoer, tijdens het reizen en voor contactberoepen. Dit 
product voldoet aan de Europese standaard, richtlijnen en norm: 
EN14683:2019+AC2019. Geproduceerd in ISO 13485 gecertificeerde 
fabriek. Optioneel: met full colour customised sleeve. Verpakt in dozen 
van 50 mondkapjes en ALLEEN TE BESTELLEN IN VEELVOUDEN VAN 
50 STUKS. Afm. 7 x 10 x 18 cm. 151 g.

DIGITAL SLEEVE

4531 HERBRUIKBAAR MONDKAPJE MET 
FILTERZAKJE
Dubbellaags herbruikbaar mondmasker met ruimte voor een filter 
voor extra bescherming. Gemaakt van zacht en rekbaar OEKO-TEX® 
gecertificeerd polyamide wat zorgt dat het comfortabel is om te 
dragen. Wasmachine wasbaar tot 60°. Voor behoud van de opdruk 
wordt handwas aanbevolen. Let op: dit is geen medisch mondmasker 
of PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen). Enkel bedoeld voor 
persoonlijk gebruik. Wassen voor gebruik. Made in Europe. Afm. 16 x 
12 cm. 6 g.

ZEEFDRUK
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3881 COMFY FACE MASK FULL COLOUR
Comfortabel, zacht en ademend 2-laags mondmasker. De buitenlaag is 
van 100% polyester en de binnenlaag van 100% zacht en comfortabel 
katoen. Met flexibele neusbrug. One size fits most. Dit item is niet 
geschikt voor medisch gebruik en niet bedoeld als persoonlijk 
beschermingsmiddel (zoals vermeld in EU richtlijn 2016/425). 
Dit mondkapje is ontworpen voor persoonlijk gebruik en om het 
overbrengen van vloeistoffen op anderen te minimaliseren. Machine 
wasbaar tot 60°. Made in Europe. Afm. 22,5 x 12 cm. 13 g.

SUBLIMATIE

2771 COMFY FACE MASK FULL COLOUR MET 
VERSTELBARE OORLUSSEN
Comfortabel, zacht en ademend 2-laags mondmasker. De buitenlaag is 
van 100% polyester en de binnenlaag van 100% zacht en comfortabel 
katoen. Met flexibele neusbrug. Geschikt voor jong en oud door de 
verstelbare oorlussen en ideale pasvorm. Dit item is niet geschikt voor 
medisch gebruik en niet bedoeld als persoonlijk beschermingsmiddel 
(zoals vermeld in EU richtlijn 2016/425). Dit mondkapje is ontworpen 
voor persoonlijk gebruik en om het overbrengen van vloeistoffen op 
anderen te minimaliseren. Machine wasbaar tot 60°. Made in Europe. 
Afm. 22,5 x 12 cm. 13 g.

SUBLIMATIE

4347 BANDANA WITH ALL-
OVER PRINTING
Multifunctionele, naadloze bandana 
van hoogwaardig microvezelpolyester 
(130 g/m²): ademend, absorberend, 
sneldrogend en daardoor zeer 
comfortabel in gebruik. Dit trendy 
accessoire is op verschillende manieren 
te dragen: als sjaal, haarband, masker, 
hoofddoek of polsband. Beschermt 
tegen de zon en tegen de kou. One 
size. Inclusief full colour sublimatiedruk. 
Made in Europe. Afm. 50 x 24 cm. 31 g.

SUBLIMATIE

4348 BANDANA RPET 
WITH ALL-OVER PRINTING
Multifunctionele, naadloze bandana 
van RPET: 100% gerecycled van PET-
flessen (130 g/m²). Milieuvriendelijk en 
ecologisch verantwoord. Dit materiaal 
is zeer comfortabel. Het ademt, 
absorbeert en droogt snel. Dit trendy 
accessoire is op verschillende manieren 
te dragen: als sjaal, haarband, masker, 
hoofddoek of polsband. Beschermt 
tegen de zon en tegen de kou. One 
size. Inclusief full colour sublimatiedruk. 
Made in Europe. Afm. 50 x 24 cm. 31 g.

SUBLIMATIE

4349 BANDANA FLEECE
Multifunctionele, naadloze bandana 
van hoogwaardig microvezelpolyester 
(130 g/m²) gecombineerd met fleece: 
ademend, zweetabsorberend, 
sneldrogend en daardoor zeer 
comfortabel in gebruik. Dit trendy 
accessoire is op verschillende manieren 
te dragen en is extra warm. One size. 
Inclusief full colour sublimatiedruk op 
buitenzijde rondom. De opdruk komt 
alleen op de bovenste helft van de 
buitenzijde. De onderste helft is fleece 
in de gekozen kleur. Made in Europe. 
Afm. 50 x 24 cm. 58 g.

SUBLIMATIE
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5496 UV-C STERILISATIE BOX MET DRAADLOZE 5W OPLADER
Multifunctionele UV-C-sterilisatiebox met draadloze 5W oplader. Door gebruik van UV-C LED-technologie elimineert de sterilisator binnen slechts 5 minuten (auto 
cyclus) 99,9% van de bacteriën van voorwerpen die in deze ABS box worden gelegd. Te gebruiken voor o.a. mobiele telefoons, sieraden, sleutels en mondkapjes. 
Met UV-C LED-lichtjes in de bodem én in het deksel, waardoor reiniging rondom mogelijk wordt en uiterst effectief is (de inhoud hoeft niet omgedraaid te 
worden). Met ingebouwde veiligheidsfunctie: De box gaat open, de lichten gaan automatisch uit. Hierdoor is blootstelling aan UV-licht uitgesloten. Bovenop de 
box zit een handige 5W draadloze oplader voor het opladen van mobiele apparaten. Voorzien van handige indicatielampjes. Input: DC 5V/2A. Output: DC 5V/1A 
(5W) Inclusief Type-C USB-kabel (50 cm) en gebruiksaanwijzing. Afm. 21 x 12 x 5,5 cm. Per stuk in doos. 338 g.

TAMPONDRUK | DIGITALE PRINT
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8254 SELFCLEANING UV-C BOTTLE 540 ML
Dubbelwandige, vacuüm geïsoleerde RVS waterfles/thermosfles voorzien van de bewezen UV-C LED-technologie. Door gebruik van UV-C LED-technologie 
elimineert de sterilisator in de dop binnen slechts 3 minuten (auto cyclus) 99,9% van de bacteriën die achter kunnen blijven in de fles. Zo blijft de fles vrij van 
bacteriën, geurtjes en wordt het schoonmaken vergemakkelijkt. Met geïntegreerde veiligheidsfunctie: Zodra je de dop losschroeft stopt de cyclus en gaat het 
licht automatisch uit. Hierdoor is blootstelling aan UV-C licht geheel uitgesloten. Geschikt voor het op temperatuur houden van koude of warme dranken. BPA-vrij 
en lekvrij. Voorzien van een ingebouwde en magnetisch oplaadbare lithium-polymeer batterij (400mAh). Eenmaal volledig opgeladen (1.5 uur) is de batterij goed 
voor 30 reinigingen. Output: 8-10mW. Inclusief magnetische USB-oplaadkabel en gebruiksaanwijzing. Inhoud 540 ml. Afm. Ø 6,5 x 24 cm. Per stuk in doos. 344 g.

TAMPONDRUK | LASERGRAVURE



a

310

.01 .02 .98

.99 .99 .99 .99 .99 .99

CARE & PROTECTION

1403 NO-CONTACT STYLUS TOOL
Metalen sleutelhanger met contactloze tool, voorzien van een rubberen touch pointer en een handige flesopener. Aan 
sleutelring. Door de pointer te gebruiken voorkom je direct contact met oppervlakken van o.a. kassa’s, geldautomaten, 
liftknoppen en digitale displays. Met deze tool open je deuren zonder ze aan te hoeven raken. Bevestig de tool aan je 
sleutelbos, zodat je zeker weet dat je er in openbare ruimten altijd gebruik van kunt maken. Afm. 7,1 x 2,8 x 0,5 cm. 26 g.

LASERGRAVURE

3196 VLOERSTICKER TOT 400 CM²
Zeer slijtvaste vloersticker inclusief haarscherpe full colour opdruk. 
In elke vorm leverbaar tot een maximale grootte van 400 cm². 
Vervaardigd van 150μm monomeer met een toplaag die voorzien 
is van een anti-slip structuur (R9 certificering), zodat het risico op 
uitglijden nagenoeg nihil is. Gemakkelijk schoon te maken. Met deze 
stickers maak je instructies beeldend en dus nog duidelijker. De 
perfecte wegwijzers in grote ruimtes als winkels en beursgebouwen 
of voor het attenderen op 'afstand houden'. Eenvoudig aan te brengen 
én te verwijderen zonder dat er lijmresten achterblijven. Afm. 20 x 20 
cm. 15 g.

FULL-COLOUR STICKER

3197 VLOERSTICKER TOT 900 CM²
Zeer slijtvaste vloersticker inclusief haarscherpe full colour opdruk. 
In elke vorm leverbaar tot een maximale grootte van 900 cm². 
Vervaardigd van 150μm monomeer met een toplaag die voorzien 
is van een anti-slip structuur (R9 certificering), zodat het risico op 
uitglijden nagenoeg nihil is. Gemakkelijk schoon te maken. Met deze 
stickers maak je instructies beeldend en dus nog duidelijker. De 
perfecte wegwijzers in grote ruimtes als winkels en beursgebouwen 
of voor het attenderen op 'afstand houden'. Eenvoudig aan te brengen 
én te verwijderen zonder dat er lijmresten achterblijven. Afm. 30 x 30 
cm. 34 g.

FULL-COLOUR STICKER
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4897 PROTECTION SET PREMIUM
Complete protection set bestaande uit: Blauwschrijvende iProtect 
Stilolinea® balpen met antibacteriële werking, Care Plus® Pro Hygiene 
handgel met ontsmettende werking (71,8% alcohol) in handige PP 
flacon (100 ml), zacht 2-laags mondmasker van zacht en rekbaar 
OEKO-TEX® gecertificeerd polyamide en ruimte voor filter (niet 
bijgeleverd). Samen opgeborgen in een 600D polyester etui met rits. 
De lekvrije Malaga drinkfles (600 ml) van BPA-vrij Eastman Tritan™ 
maakt deze set compleet. Met deze set is bescherming binnen 
handbereik. Ideaal voor onderweg. Afm. 22,5 x 8,5 x 12,5 cm. 312 g.

ZEEFDRUK | TAMPONDRUK

1819 STILOLINEA IPROTECT
Antibacteriële balpen van het merk Stilolinea. Met blauwschrijvende 
vulling en gekleurde clip/drukknop. De zink ionen in deze balpen 
zorgen voor een antibacteriële werking en doden 99% van de 
onzichtbare bacteriën. Dit voorkomt verspreiding van hand tot hand. 
Klinisch bewezen. Made in Italy. Afm. Ø 1 x 13,5 cm. 9 g.

ZEEFDRUK | DIGITALE PRINT

2498 ATHOS ANTIBACTERIAL PEN
Antibacteriële balpen. De ABS houder is bewerkt met de zilver 
nanotechnologie. Deze technologie remt de groei van bacteriën en 
andere micro-organismen. Geproduceerd volgens de ISO 22196 
norm: betreft de meting van antibacteriële activiteiten in kunststoffen 
en andere niet-poreuze oppervlakken. De pen is voorzien van een 
blauwschrijvende vulling, een drukknop en zilverkleurige accenten. 
Afm. Ø 1,3 x 13,9 cm. 12,2 g.

TAMPONDRUK | DIGITALE PRINT

2780 MAPJE VOOR MONDKAPJES
Handige en compacte houder van stevig papier, voor het hygiënisch 
meenemen van mondmaskers. Geschikt voor maximaal 2 chirurgische 
mondmaskers. Vanaf 500 stuks mogelijk met full colour opdruk in 
eigen design. Dit product wordt ongevouwen en exclusief maskers 
geleverd. Afm. 20 x 11,5 cm. 6 g.

OFFSET FULL COLOUR
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Bedrukkingstechnieken
Met bedrukte business gifts, promotionele gifts & giveways valt je bedrijf, merk of boodschap direct op. Je wilt hiermee een perfecte indruk 
achter laten. Daarom besteden wij veel aandacht aan de opdruk van jouw logo, bedrijfsgegevens, personalisatie en unieke design in full 
colour. Elke materiaalsoort vergt een andere bedrukkingstechniek:

BEDRUKKINGSTECHNIEKEN

TAMPONDRUK LASERGRAVURE SUBLIMATIE STICKER

ZEEFDRUK KERAMIEK TAMPONDRUK

DIGITALE PRINTKERAMIEK TRANSFERDRUK CO² LASERGRAVURE

FOLIEDRUK

DIGITALE TRANSFERDOMINGBLINDDRUK IMITATIE ETS
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Veiligheid van producten heeft continu onze aandacht
Als je iets weggeeft, wil je zeker weten dat wat je geeft veilig is en dat de kwaliteit goed is. Je wilt immers een goede indruk maken 
en met trots jouw merk uitdragen. Dat begrijpen we. Daarom hanteren we een strikt kwaliteitsbeleid en zijn alle risico-producten door 
gecertificeerde testbureaus getest op veiligheid en kwaliteit.

Wet- en regelgeving 
Daarnaast geven verklaringen van onze leveranciers ons de bevestiging dat producten voldoen aan de door ons opgegeven specificaties. 
Hiermee tonen we aan dat onze producten voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Indien van toepassing kan een 
conformiteitsverklaring worden opgevraagd.

Europese certificering - een continu proces
Wij blijven continu op de hoogte van de wijzigingen in de toepasselijke wet- en regelgeving, zodat de veiligheid van onze producten 
gewaarborgd blijft.

PRODUCT COMPLIANCE

Met een gerust hart geven...

BEDRUKKINGSTECHNIEKEN
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INDEX

A
aansteker 214-216
activity tracker 39
alarmklok 16
antibacteriële artikelen 102,263,271,308,311
anti-slip matje 124
armband 151,203
auto-artikel 
23,33,50-56,66-68,74-75,122-124,157,242
avocado snijder 99
 
B
bad-/ochtendjas 116
badeend 206
badge 229
badlaken 116
bagageweegschaal 150
bal 199-202
balpen 32,257-292,294-303,311
bandana 119,307
barbecueset 121
bestek 95
boekenlegger 231,233
boodschappentas 155-164,166-168,180
bureauset/-standaard 22-23
button 225
 
C
calculator 232
camerablokker 45
campinglamp 111,132
cap 117-118
COB lampje 122,131-132,224
computeraccessoires 34-38,44-47
Contigo drinkflessen/bekers 66-73
creditcardhouder/-etui 240-242
Cross schrijfwaren 298-301
 
D
dobbelsteen 204
documentenmap 244-251
documententas 165,186-189
drinkbeker 49-56,64,66-68,73-75,78,86,99
drinkfles 15,52,57-65,67,69-72,76-77,309
duimstok 126
 
E
eco-artikel 
7,12-13,15,18-19,27,30,41,49,55,61,64,78,94-97,
102-104,106,108,112,115,120,123,133,140,143,150,
152,158-163,166,171-173,178,181,189,195-198,203-
205,221,228, 230,234-235,245,252,254-256,
273,273,276-282,293,295-296,307
espressobeker 51
etui 232
 
F
fietsartikel 122
fitness set 151-152
fleecedeken 110

flesopener 107-108,214,217-218,223
flessenstopper 107-108
foodcontainer 98,100
foto-/memoklem 231
frisbee 201
 
G
gastendoekje 116
geld-/sleutelbeursje 241-242
gereedschap 122,125-127,133-139
geschenkset 31-32,56,108-109,129,135,311
gezichtsmasker 306-307
glas(werk) 60,88-93,212
glazen 88-93
golfartikelen 116,149
 
H
handdoek 116,152
handgel 305
handschoenen 43
heatpad 112
heuptasje 150-151
hobbymes 125
hoofdlamp 132
hoofdtelefoon 7-8
 
I
ijskrabber 123-124
 
J
jeu de boulesspel 201
jojo 203
jongleerset 201
 
K
kaarsen-/kandelaarsset 111
kaart-/pashouder 240-242
kaasplankje 102
Kambukka drinkflessen/bekers 74-77,98
karabijnhaak 224-225
karaf 62,88
kelnermes 107-108
keramiek 80-87,99
kerstartikel 119
keukengerei 99,102-106
keycord 35,226-229
klemmap 243
kleurpotloden 254-255
klok 16
knuffelbeest 207-211
koeltas 180-183
kompas 150
kop en schotel 87
koptelefoon 7-8
kussen 110,200
 
L
lamp(je) 
26,45,109,122,128-132,151,203,223-224,231
lanyard 35,226-229

laptoptas/-trolley 177-179,187,189
laserpointer 44
leeslampje 45,132,231
liniaal 232,254,258
lippenbalsem 113
loep 231
lunchbox 96-102
 
M
Mag-Lite lamp 128-129
manicureset 114
markeerstift 253
meetlint 126
memo-/fotoklem 231
memoboekje 234-239
memobord 111
Mepal 100,101
messen(set) 104
messenblok 104
mokken 50-52,78-87
mondkapje 306-307
multitool 133-135
munthouder/sleutelhanger 220
muts 119
 
N
naamkaarthouder 229
notitieboek/-blok 234-239
 
O
onderzetters 217
oortelefoon 8-10
oortjes 8-10
opbergzakje 198
oplader (draadloos) 16-32
opvouwbare tas 166-169
ovenwant 105
 
P
paraplu 140-149
parkeerschijf 124
pashouder 229,240-242
pennen 32,257-292,294-303,311
pennen zwartschrijvend 258-260,262-
263,267,275,278,280-281,286,290,294-295, 
298-303
pennenset 281,292,297
pepermunt 212-213
pet 117-118
picknickmand/-tas 121
plaid 110
poncho 140
Popsockets 40-42
portefeuille 122,242
portemonnee 241-242
potloden 125,254-256
 
 
 
powerbank 19-22,24-32

Index
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presse-papier 231
puzzel(spel) 205
 
R
reinigingsdoekje 43
reis-/sporttas 150-151,153,184-185,190-191
reisartikel 95-98,114-115,132,139,150-153,191
rekenmachine 232
RFID artikelen 179,240-241
rietjes 95
rijbewijsetui 122
rollerpen 294-295,299
rolmaat 127
roltas/rolkoffer 190-191
rugzak 169-180
rugzak beschermhoes 176
 
S
Sabatier artikelen 104
saladebox 101
saladeshaker 99
schaaltje 99
schort 105-106,121
schoudertas 155-165,168,180-181,187-189
schrijfmap 244-251
schrijfset 281,292-297
selfie stick 43
Senator schrijfwaren 274-275
serveerplank 102-104
serviesgoed 80-87,99
shaker 64,73,99
Sheaffer schrijfwaren 302-303
sjaal 119,307
slabber 119
sleutel-/geldbeursje 241-242
sleutelhanger 36,43,126,217-225,310
smartwatch 39
snijplank 102-104
snoepgoed 212-213
snoeppot 212
Solaine badtextiel 116
spaarpot 206
speaker 11-15,32
speelkaarten 204
spel(letje) 200-201,203-205
spiegel 113
sport-/reistas 150-151,153,184-185,190-191
sportartikel 150-153
springtouw 152,203
Stilolinea schrijfwaren 269-273,311
strandartikel 116,153,162,180-181,199-201
strandlaken 116
stressbal 202
 
T
tassen 150-151,153-191
telefoonaccessoire 8-38,40-43,122,240
textiel 105-106,116-119,124,153
thermosbeker 49-56,66-68,74-75
thermosfles 15,56-59,69,309

timer 112
timmermanspotlood 125
toilettas 114-115
touchpennen 
257-258,276,283-289,295,299,302
tracker 43
trolley 190-191
 
U
usb 46,47
UV-C artikelen 308-309
 
V
veiligheid 45,122,124,132,151,174,203,306-307
veiligheidskleding 124
verpakking pennen 293
verzorging 112-116,305
Victorinox artikelen 104,136-139
vloersticker 310
VR bril 42
vulpotlood 
256-257,281,292,296-297,299
 
W
warmtepad 112
waskrijt 254-255
waterfles 15,57-65,70-72,76-77,309
wijngeschenkset 108
wijnkist 108
wijnkoeler 109
winkeltas 155-164,166-168,180
winkelwagenmunt 124,220
 
Y
yoghurtbeker 99
 
Z
zaklamp(je) 26,29,128-132,135,224
zakmes 129,133-138
zelfklevende memovelletjes 233
zonnebrandcrème 113
zonnebril 193-198
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