Assortiment voor verrassen,
verwennen en verder vertellen

inspiratieboek

Geschenken, Bedrijfskleding
& Kerstpakketten

Voorwoord
PromoforGift: Samen sterk!
U zoekt een perfect premium, origineel relatiegeschenk, verrassende give-away of bedrijfskleding van goede kwaliteit
tegen een scherpe prijs? Dan bent u bij de leden van PromoforGift aan het juiste adres. Doordat wij een aantal jaren
geleden de handen ineen hebben geslagen, vindt u bij ons het beste uit twee werelden: de snelheid en betrokkenheid
van een flexibele speler gecombineerd met scherpe prijzen, kennis, ervaring én het grenzeloze assortiment
van een grote partij. Kiezen voor PromoforGift is kiezen voor een leverancier die investeert in een goede relatie, zich
onderscheidt door een persoonlijke aanpak en service met een hoofdletter S schrijft. Snel schakelen, korte lijnen en
altijd met als uitgangspunt wat voor ú echt belangrijk is.
Er is meer dat de ondernemers achter PromoforGift met elkaar verbindt. Wij geven Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen een concrete en heldere invulling. MVO is immers al lang geen keuze meer, maar een vaste en
onbetwistbare waarde. Wij dragen daaraan graag ons steentje bij. Zo streven wij naar ‘social compliancy’ bij
toeleveranciers en fabrikanten en bieden we een breed assortiment maatschappelijk verantwoorde artikelen. Denkt u
bijvoorbeeld aan pennen van gerecycled plastic en producten van mais, bamboe, hout of karton.
Bij PromoforGift kunt u terecht voor een ongekend breed assortiment producten. Voor elk doel, elke doelgroep, elk
moment en elk budget vinden wij samen met u het ultieme relatiegeschenk. Met onze jarenlange kennis en ervaring
kunnen wij u uitstekend adviseren. Maak gebruik van die kennis! Leg uw vragen, wensen en suggesties gerust aan ons
voor. Wij kennen de laatste technieken en nieuwste mogelijkheden, niets is ons te gek en bovenal: bij PromoforGift
houden wij wel van een uitdaging! Wij leveren altijd een relatiegeschenk waarmee u scoort. Samen sterk!
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Serpa A4 Schrijfmap

Nisa Laptoptas

A4 documentenmap van kurk met een notitieboek van 20 ivoorkleurige
niet-gelinieerde pagina´s en balpenhouder (balpen niet inbegrepen). Dit
product wordt geleverd in een non-woven hoes. 239 x 307 x 17 mm |
Hoesje: 285 x 350 mm

Laptoptas van kurk met een bekleed en gewatteerd compartiment met
scheidingsvak voor laptops tot 15.6”. Deze laptoptas heeft een voorvak
en een verstelbare versterkte schouderband. Wordt geleverd in een
non-woven geschenktasje. 410 x 310 x 75 mm | Tas: 490 x 378 mm

Daniel Portefeuille

Portel Notitieboekje

Kleine kurk portemonnee met 4 insteekvakjes en biljetten compartiment. Dit milieuvriendelijk product wordt geleverd in een geschenkdoos. 68 x 106 mm | Doos: 75 x 115 x 15 mm

A5 notitieboek van kurk met 160 gelinieerde ivoorkleurige pagina’s. Dit
product wordt geleverd in een non-woven hoesje. 137 x 215 mm |
Hoesje: 185 x 240 mm

Mot Bureau-organizer

Sobral Paraplu

Bamboe en ABS bureau-organizer met draadloze oplader, smartphonehouder en USB-hub met USB-C-uitgang. De organizer heeft 5V en 1,5A
uitgangsspanning, 5V USB-aansluiting en een oplaadcapaciteit van 5W.
Wordt geleverd in een kartonnen geschenkdoos. 255 x 135 x 14 mm

Kurk paraplu met houten stang en handvat. Deze paraplu kan
automatisch worden geopend. ø1050 mm | 890 mm

BE O bottle

Sugar on your lips. De BE O bottle is gemaakt van suikerriet
restmateriaal in plaats van ruwe olie. Dat is top voor de aarde.
De fles is modulair, zodat hij leeg minder ruimte inneemt en makkelijk
schoongemaakt kan worden. Smelt niet in de mond, ook niet in de
vaatwasser. 100% recyclebaar. Jouw statement.
Voor ieder verkochte BE O fles wordt er een boom geplant door Trees
for the Future. Op deze manier reduceer je jouw impact op
klimaatverandering nog meer.
Materiaal & afmetingen
Afmetingen: 24,3 cm x 6,8 cm x 6 cm (lxbxh)
Lengte: 24,3 cm Breedte: 6,8 cm Hoogte: 6,1 cm
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BAMBOE
Het mooie van bamboe:
Milieuvriendelijk
Snelgroeiende plant die vaak wordt geoogst
Geheel afbreekbaar
Compacte vezelstructuur: hard, slijtvast en
duurzaam
Natuurlijke uitstraling
Helemaal van deze tijd
Ecologisch verantwoord product

BAMBOO WIJNGESCHENKSET
LASERGRAVURE

TAMPONDRUK

MIDORI ECO BAMBOO FIBRE

TAMPONDRUK

| LASERGRAVURE

BAMBOO WIRELESS POWERBANK

TAMPONDRUK
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BAMBOO WIRELESS CHARGER

| LASERGRAVURE

| LASERGRAVURE

EBONY BAMBOO
T AMPONDRUK

ZEEFDRUK

BAMBOO BLOCK SPEAKER

| LASERGRAVURE

BAMBOO WIRELESS HEADPHONE

TAMPONDRUK

ECO BAMBOE STRAW SET

| LASERGRAVURE

T AMPONDRUK

KYOTO
TAMPONDRUK

| LASERGRAVURE

MAIS & TARWE en HOUT
Pennen van planten. Over groen gesproken...
Tarwestro: 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!
Mais: 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.
Beukenhout: 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.

BIO DEGRADABLE NATURAL PEN
ZEEFDRUK

EBONY WHEAT

ZEEFDRUK

ATHOS WHEAT-CYCLED PEN
TAMPONDRUK

| DIGITALE PRINT

DERBY
ZEEFDRUK

BIO DEGRADABLE PEN

ZEEFDRUK

NOVA

WHEAT-CYCLED PEN

T AMPONDRUK

ZEEFDRUK

| LASERGRAVURE

| ZEEFDRUK

NOVA SET
| LASERGRAVURE

T AMPONDRUK

| LASERGRAVURE

| ZEEFDRUK
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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

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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Solana Eco Wheatstraw

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

Malibu Eco Wheatstraw

Eco-vriendelijke zonnebril gemaakt van tarwestro en PP. Biedt UV 400 bescherming (volgens Europese normen). Afm. 14,5
x 4,8 x 3 cm. 22 g.
TAMPONDRUK | ZEEFDRUK
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Innocool CoolTube
Nieuw duurzaam product, geen water of elektriciteit nodig!
Innocool verlaagd je lichaamstemperatuur door het om je nek
te hangen. Het geeft een verkoelend effect voor max. 90 min
op 26 graden. Vergeleken met je lichaamstemperatuur geeft
dit een koel en ontspannen effect, zonder dat het te koud is.
Ideaal voor in een warme (werk)omgeving of na het sporten
Hoe te gebruiken?
De Innocool bevriest zichzelf in de omgevingstemperatuur en
zal smelten en koeling afgeven wanneer het om je nek hangt.
U kunt het product ook in vriezer, koelkast of koud water
leggen, hierdoor bereikt het zijn vriespunt nog sneller.

Boc’N’Roll
Herbuikbaar, opvouwbaar, wasbaar en vooral onmisbaar.
The sandwich wrap good to re-use and re-enjoy
Neem afscheid van wegwerp wrappers en geniet van
uw broodjes onderweg dankzij onze milieuvriendelijke
sandwich wrap. Hij heeft een gemakkelijke sluiting die zich
eenvoudig aanpast aan verschillende voedselvormen en maten.
(boterhammen, broodjes, fruit, enzovoort). Het is handig,
compact en dient tevens als individuele placemat.
Re-use and re-enjoy. Vanaf 300 stuks.

Je eigen IJs!
Promotioneel ijs is verfrissend!
IJscups met eigen opdruk zijn het ideale product om
eenvoudig weg te geven aan potentiële en bestaande klanten.
De promotionele ijsjes geven een vriendelijk beeld van uw
organisatie. Maar niet alleen als give-away of relatiegeschenk
zijn ze erg geschikt. Ook het verkopen van uw eigen private
label ijs behoort tot de mogelijkheden vanaf 576 stuks.
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Fairtrade® Katoenen Tas
Duurzame en natuurlijke tas. Voorzien van 2 lussen en een Fairtrade®
label gestikt aan de tas. Het Fairtrade® FLO ID nummer is 35254.
Formaten:
Plat model - 38 x 42 cm. – 5 OZ katoen
Tote model - 41 x 42 + 2 x 7 cm. – 10 OZ katoen
Kleur:
Naturel katoen.

Jute Tas
Sterke reclamedrager gemaakt van natuurlijke vezels. De tas is
voorzien van 2 ronde katoenen lussen en de binnenzijde is voorzien
van een waterafstotend laminaat.
Formaten:
30 x 20 x 30 cm.
45 + 17 x 40 cm.
40 + 15 x 30 cm.
Kleur:
Naturel jute.

Vilten Tas
Duurzaam in gebruik en vele malen inzetbaar. Geschikt als boodschappentas, boekentas, strandtas of als fashion item. De tas is voorzien
van 2 lussen, een bodeminleg en een drukknoop.
Formaten:
27 + 10 x 20 cm.
45 + 15 x 33 cm.
Kleur:
Lichtgrijs, donkergrijs, zwart, bordeauxrood, oranje, blauw of
donkerblauw.

ZEROTREE® Stro Tas
Deze tas is gemaakt van strovezels en is 100% boomvrij. De strovezels
zijn zowel zichtbaar als voelbaar. Een echte milieuvriendelijke tas!
(Ook verkrijgbaar als luxe magneetdoos)
Formaten:
20 + 8 x 26 cm.
26 + 10 x 35 cm.
30,5 + 10 x 40 cm.
Kleur:
Wit.
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Met een Bamboe Mok maak je als bedrijf een sterk gebaar. Je komt ze overal tegen op kantoor, in de trein, in het park of gewoon thuis! Ze
zijn onbreekbaar en dus gemakkelijk mee te nemen op reis. Het materiaal houdt de warme drank op temperatuur.

Brillendoekjes zeer gedetailleerd en all over te bedrukken worden,
waardoor je er eenruime reclame uiting op kan plaatsen.

Bamboo Sokken custom made en zeker een aanrader! Al vanaf 500
paar kun je bij ons terecht voor bamboo sokken. All over full colour.

ECO Zonnebrillen bedrukt met je eigen logo. Wij leveren allerlei modellen zonnebrillen in elke kleur. De ECO zonnebrillen zijn gemaakt van stro
en tarwebladen, eventueel gecombineerd met bamboepootjes. Ga mee met de trend, zonnebrillen worden altijd enthousiast ontvangen!
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Lanyards zijn leuke en opvallende give aways die veelal worden ingezet tijdens beurzen en events. Deze RPET lanyards zijn gemaakt van
gebruikte plastic flessen. Goed voor het milieu en net zo handig in gebruik!

Oplaadlanyard van RPET 15 mm. Na gebruik maak je de buckle los en houd je een oplaadlanyard over voor het opladen van je telefoon of
tablet. Het meest gekozen model heeft een standaard usb aansluiting en verschillende connectoren.

Oplaadlanyard van RPET 20 mm. Draag deze oplaadlanyard gecombineerd met je entreekaart, sleutels, visitekaartje.
Voorzien van verschillende connectoren voor opladen of overdracht van data.
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3D-Custom Made Gadgets
Een eigen, originele 3D Gadget geheel naar jouw wens en ontwerp. Ontwerpkosten zijn inbegrepen.
Wij leveren al bij kleinere aantallen en bedrukken in PMS kleuren.
Op basis van een idee, afbeelding of product maakt onze design afdeling een ontwerp.

USB-Shape
Van vrachtwagen tot vliegtuig, van yoga lerares tot 3D productverpakking. We kunnen 2D en 3D USB Sticks al leveren bij kleinere aantallen.
te bedrukken met PMS kleuren.
Op basis van een idee, afbeelding of product maakt onze design afdeling een ontwerp.
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PMS 187c

PMS 425c
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PMS 5777c

PMS 6493c

PMS 552c

CoolGrey3c

PMS 533c

PMS 144c

Antique White

Make your own design maakt het mogelijk
om bestaande of unieke artikelen en collecties
te produceren in overeenstemming met uw
specifieke wensen.
PROMOFORGIFT werkt samen met
inspirerende designers, projectmanagers en
betrokken producenten. Alle expertise is in
huis om het gehele traject succesvol te laten
verlopen.

PM S 291c

PMS 367c

PM S 549c

PMS 431c
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UNIEK ZIJN WAS NOG
NOOIT ZO EENVOUDIG!
Met de uitgebreide 4YOU lijn maken we het mogelijk om in een
aantal eenvoudige stappen een uniek custom made product te creëren.
Kies uit een van de basisartikelen, maak een keuze uit de verschillende
opties en creëer zo gemakkelijk een uniek artikel dat past bij jouw
wensen!
4YOU. Impress. Inspire. Influence
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Linialen

Custommade kunststof linialen verkrijgbaar in
praktisch elke vorm inclusief full colour bedrukking.

IJskrabbers

Custommade kunststof ijskrabbers verkrijbaar in
praktisch elke vorm inclusief full colour bedrukking
plus eventueel personalisatie.

Alu en Kunststof Naambadges

Custommade aluminium of kunststof naambagde met full colour digitale
bedrukking. In elke vorm- en/of afmeting mogelijk. Leverbaar met
speld- of magneetsluiting. Inclusief enkelnaams bedrukking.

Custommade Bekerhouders

Custommade bekerhouders met full colour digitale
bedrukking. In elke vorm- en/of afmeting mogelijk.
Van geschuimd PVC, dikte 4mm.
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Award op maat

Resin

Glas

Metaal

3D Printen

Metaal

3D Printen

Eigen object

Plexiglas

Resin

In opdracht maken wij unieke awards voor bijzondere gelegenheden. De awards worden vervaardigd uit diverse
materialen, zoals aluminium, acrylaat, brons, glas, hout, resin, rvs, of een combinatie van materialen.
Een eigen object gebruiken om een award mee te maken behoort ook tot de mogelijkheden.
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Powerbank

Draadloze Speakers

Powerbank met 2600mAh Li-ion Samsung batterij inclusief
Micro USB kabel.

2D of 3D draadloze speaker. 10 meter bereik, geluid output 2W,
lithium-ion polymer batterij 230 mAh.

Oplader

USB Oplaadkabel

Draadloze oplader. Input: AC-DC 5V/1.5A. Output 5V/1A. Power 5W.
Inclusief usb oplaad kabel.

Usb oplaad kabel voor micro usb en usb type C.

Vanaf 100 stuks uw eigen vorm 2D of 3D voor
bovenstaande artikelen.
22
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Currie

Toby

ABS waterdichte speaker met zuignap in matte afwerking. Voorzien
van Bluetoothen om oproepen ontvangen, volume regelen en
verbinden met playlists op je mobiel.

Siliconen telefoonhouder met een cable organizer.
39 x 37 x 25 mm

Lumen
Draagbare siliconen LED-lamp (4 LED’s) met aanraakschakelaar
en USB-poort.
16 x 185 x 7 mm

Selfie
Metalen selfie stick. Voorzien van een 3,5mm stereo kabel en sluiter
voor de smarthphone.
51 x 28 x 328 mm
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NSF Lanyard

Mosobox Office

Bureaukalender ( jaar) van 100% karton.
Smartphone draadloos opladen en muziek afspelen.
3W output en full colour bedrukking.

Laadkabel met USB naar
Type-C, micro-USB en
Lightning.
Geschikt is voor bijna iedere
smartphone.
Nu met NFC-chip. Door het
tappen/aanraken van een NFC
Chip met
een smartphone wordt een
digitale en interactieve
beleving
gelanceerd op het
scherm van die smartphone.

Powerbank + NFC
Opvouwbare 5.000 mAh powerbank met draadloze oplader.
Ingebouwde sfeerverlichting in verschillende kleuren. Zowel indoor als
outdoor te gebruiken. De powerbank is in eigenhuis stijl te bedrukken.
Nu met NFC-chip. Door het tappen/aanraken van een NFC Chip met
een smartphone wordt een digitale en interactieve beleving
gelanceerd op het scherm van die smartphone.

Mosobox Blaster

Draagbare blaster van 100% karton.
Smartphone insteken en spelen maar.
3W output en full color bedrukking.

VideoPack + NFC
Maximale impact met de videobrochure van VideoPack.
Méér dan 90% van de ontvangers bekijkt de hele video
Compleet in eigen huisstijl en diverse afmetingen.
Nu met NFC-chip. Door het tappen/aanraken van een NFC Chip met
een smartphone wordt een digitale en interactieve beleving
gelanceerd op het scherm van die smartphone.

USB-C

Een USB-C stick sluit je eenvoudig aan op je smartphone,
tablet of notebook.
Simpel contact back-uppen van je smarthone of tablet.
Al onze USB-C Sticks zijn te bedrukken en te personaliseren.
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Flash Drive Bogota

Flash Drive Manilla

De perfekte ECO USB.
Behuizing gemaakt van gerecycled papier.
Bedrukbaar tot 3 kleuren.

Bamboe model met groot drukoppervlak.
Verkrijgbaar in lichte of donkere versie.

USB lader 3-in-1

USB lader 3-in-1 lang

Universele 3-in-1 laadkabel.
LED logo dat oplicht bij gebruik van
deze usb laadkabel met Micro USB,
Type-C and Apple Lightning
connectors.

Universele 3-in-1 laadkabel met
LED logo (lange versie)
Voor meer gebruiksgemak is de
kabel langer gemaakt.
LED logo licht op bij het opladen.
Connectors voor Micro USB,
Type-C en Apple Lightning.

USB lader Strech

USB lader Keychain

Universele uittrekbare 3-in-1
USB laadkabel.
Opladen van mobieltje of
tablets via uittrekbare USB
kabel, tot 90 cm.

De perfekte ECO USB.
Behuizing gemaakt van gerecycled
papier.
Bedrukbaar tot 3 kleuren.

CamCover Smooth

CamCover Spy Eye Mini

Dunste model CamCover.
Model voor laptop gebruikers, slechts 1 mm dikte.
Stijlvol model dat geheel in Full Color te bedrukken is.

Bescherm jezelf tegen hackers.
Kleiner model CamCover dat uitermate geschikt is voor tablets
of kleinere laptops.
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Flash Drive Fairbanks

Flash Drive Yangon

Behuizing van geperste fibers.
Creditcard formaat en in full color te bedrukken.

Exclusief model met snelle data overdracht .
Combinatie van USB 3.0 en USB type C in één compact model.

Custom oplaadkabel

Security Pack

Maak je eigen universele oplaadkabel. Door eigen ontwerp op
basis van logo of product kan je
eigen laadkabel gemaakt worden.
Standaard met 3 connectoren:
Micro USB, Type-C en Apple
Lightning.

Verhoog je bescherming tegen hackers:
• Camerablocker voor laptops.
• Mini camerablocker voor tablets en mobieltjes.
• Anti Hack Jack om dataverkeer te blokkeren tijdens opladen mobiel.
• Audioblokker voor laptops om niet meer afgeluisterd te kunnen worden.

Custom oplader

Creëer je eigen design oplader voor je
ideale werkplek.
Aan te sluiten via USB
Draadloos opladen kan gebruikt
worden bij alle apparaten die
Qi technologie hebben
(Apple vanaf iPhone 8).

CamCover Spy Eye
Bescherm je privacy.
Strak design Camcover, eenvoudig open en dicht te schuiven.
Perfecte advertising op laptop van gebruiker.
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Oplaadbare Minispeaker
Oplaadbare, draadloze minispeaker in
metalen behuizing, met uitstekende
geluidsweergave. Eenvoudig te
bedienen en geschikt voor de
meest gangbare mobiele
apparaten of tablets.

Telefoonhouder

Outdoor Camera

Stijlvolle ABS/Aluminium telefoonhouder voorzien van de laatste
technologie op het gebied van draadloos opladen. 2 zorgvuldig
geplaatste spoelen maken verticaal en horizontaal laden mogelijk.

Praktische en stoere HD sport- en outdoor camera. Voorzien van een
zwarte cover die all over in full colour bedrukt kan worden. Voorzien
van een 2 inch LCD touchscreen en een 720p HD camera met digitale
zoom. Inclusief oplaadbare en vervangbare Li-Ion 900 mAh batterij met
een opnametijd van 70 minuten en diverse accessoires, waaronder een
houder voor helm of fietsstuur en een waterbestendige behuizing (tot
30 meter).

USB Reisset

MDF Alarmklok

Zeer complete, luxe uitgevoerde reis set bestaande uit: PowerCharger,
USB CarCharger en oplaadkabel. Ideale standaard uitrusting om altijd en
overal over energie te kunnen beschikken.

Draadloze MDF alarmklok met ingebouwde, draadloze oplader.
Voorzien van alarm- en snoozefunctie. In het display licht de tijd
(12/24-uur) en temperatuur op in wit LED licht. Gemakkelijk en
draadloos je smartphone opladen terwijl je slaapt.
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USB uit voorraad
Standaard snelle levertijd!
t/m 8 GB

6620.10

.31

t/m 8 GB

6620.30

.70

6620.60

.90

6669 | USB Giftset 4 GB uit voorraad.

6620.98

.98

6608.10

.10

6600.01

.32

6619.30

.60

6658.10

.70

.98

6674 | USB Giftset 8 GB uit voorraad.
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Xtorm Solar Charger
SunPower zonnecellen
10 000 mAh batterij
Krachtige LED zaklamp
Spatwaterdicht en valbestendig.

Xtorm 45W Power Bank Rover 20.000

Xtorm Power Bank 5.000 Pocket

Eén Power Bank om al je apparaten op te laden. Met de Rover wordt
die droom werkelijkheid. Een krachtige 45W USB-C PD
(Power Delivery) in-/output betekent dat je met deze Power Bank je
smartphone, tablet, en zelfs laptop kunt opladen, waar je ook bent.

Gebruik de Fuel Series 3 om het maximale uit het leven te halen.
Deze no-nonsense power bank heeft een krachtige 5000mAh interne
batterij waarmee je vliegensvlug twee keer je telefoon kunt opladen.
Dankzij het platte design is de FS301 bovendien gemakkelijk mee te
nemen in je broekzak.

Xtorm Power Bank 10.000 Core

Xtorm Power Bank 20.000 Impact

Deze no-nonsense power bank heeft een krachtige 10 000mAh
interne batterij waarmee je vliegensvlug vier keer je telefoon kunt
opladen. Ondanks het strakke en platte design geeft de batterij 18W
output via USB-C Power Delivery en Quick Charge 3.0. Hierdoor laad je
zowel Android telefoons als iPhones razendsnel op.

Deze no-nonsense power bank heeft een krachtige 20 000mAh interne
batterij waarmee je vliegensvlug acht keer je telefoon kunt opladen.
De FS304 wordt opgeladen via een USB-C aansluiting, die tevens kan
worden gebruikt als output. Ook beschikt de power bank over twee
krachtige USB poorten die beschikken over Quick Charge 3.0.
.
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Xtorm Wireless Charging Stand

Xtorm Wireless Car Charger

Laadkabels zien er vaak rommelig uit, of ze verdwijnen achter
meubels wanneer je ze nodig hebt. Met deze Wireless Charging Stand
behoort dat tot de verleden tijd. Je smartphone opladen zonder losse
laadkabels is enorm gemakkelijk, en bovendien blijft je interieur
stijlvol en netjes!

Bevestig je smartphone in deze Wireless Car Charger en laad hem
eenvoudig draadloos op terwijl je onderweg bent. Het maakt losse en
rommelige oplaadkabels overbodig,
waardoor het interieur van je auto er netjes en overzichtelijk uitziet.

Gecko Click in Origami Cover

Gecko Keyboard Cover

Deze Origami cover is een stijlvolle en veelzijdige manier om uw
Apple iPad 9.7 te beschermen. Dankzij de perfecte pasvorm kun je de
tablet eenvoudig in de sterke plastic behuizing klikken om hem
optimaal te beschermen. Het slimme ontwerp van de Origami-hoes
betekent dat je hem op verschillende manieren kunt “vouwen”,
zodat je je tablet in talloze situaties kunt positioneren en gebruiken.

Deze Keyboard Cover heeft een strak design waardoor hij
gemakkelijk overal mee naar toe te nemen is, maar ook uitstekende
bescherming biedt tegen beschadigingen en krassen.
Het hoogwaardige Bluetooth-toetsenbord maakt dit een geweldige
all-round cover.

Gecko Apple iPad 2/3/4 coverslimfit
Met deze beschermhoes is je Apple iPad altijd beschermd tegen ongewenste beschadigingen. De tablet kan in de hoes
geklikt worden zodat deze optimaal wordt beschermd. De hoes is voorzien van de noodzakelijke openingen zodat de verschillende
ingangen van de iPad eenvoudig te bereiken zijn. Naast het beschermen van de iPad kan de cover in verschillende standen worden gebruikt.
Dit is handig wanneer je de tablet wil gebruiken op een tafel of bijvoorbeeld een bank. De tablet kan onder vier verschillende hoeken worden
bediend. De hoes is leverbaar in zwart en bruin.
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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 compatible 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

Bottlebeatz Stainless Steal 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 compatible met de
meest gangbare smartphones en tablets. Bereik tot 10 meter. Ideaal tijdens je work out. Vermogen 3W. Frequentie: 20HZ20KHz. 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
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Mika Tws Wireless Earbuds

Set met draadloze stereo bluetooth oortjes (versie 5.0) in oplaadbare opbergcase. De 2 oortjes gebruiken BT 5.0 voor een soepele verbinding en hebben
een batterij van 35 mAh die een speelduur tot 2,5 uur mogelijk maakt en in 2 uur opnieuw kan worden opgeladen in de oplaadcase. Gemakkelijk, zonder
bewegingsbeperking handsfree telefoongesprekken voeren en genieten van muziek. Met uitstekende geluidsweergave en regelbaar volume. Bereik tot 10
meter. De trendy ABS opbergcase met indicatielampjes is tevens de oplader, met ingebouwde 300mAh oplaadbare batterij. Input: 5V/60mA. Inclusief micro-USB
oplaadkabel en gebruiksaanwijzing. Afm. 6,1 x 6,1 x 2,6 cm. Per stuk in doosje. 61 g.
TAMPONDRUK | DIGITALE PRINT

Flow Tws Wireless Earbuds

In-ear draadloze oordopjes in ABS oplaadcase. De 2 ABS oortjes gebruiken BT 5.0 voor een soepele verbinding en hebben een batterij van 35mAh die een
speelduur tot 2,5 uur mogelijk maakt en ongeveer binnen 1 uur opnieuw kan worden opgeladen in de 400mAh oplaadcase. Met 3 sets siliconen oortips,
waardoor er voor iedereen een geschikte pasvorm is. Eenvoudig te koppelen met mobiele telefoon. Gemakkelijk, zonder bewegingsbeperking handsfree
telefoongesprekken voeren en genieten van muziek. Met uitstekende geluidsweergave en regelbaar volume. Bereik tot 10 meter. Inclusief micro-USB oplaadkabel
en gebruiksaanwijzing. Afm. 6 x 3,5 x 6 cm. Per stuk in doosje. 54 g.
DIGITALE PRINT | TAMPONDRUK
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Le Zen Bluetooth Speaker
Le Zen is een stijlvolle draadloze Bluetooth-luidspreker met LED-sfeerlicht en drankkoeler in 1. Le Zen is verkrijgbaar in drie verschillende maten en
uitgerust met een hoogwaardige luidspreker van 5 tot 10 W. De sfeerlichtfunctie biedt zeven verschillende kleurvariaties en kan worden bediend
via de meegeleverde afstandsbediening.
Le Zen is waterbestendig (IP44) en schokbestendig. De 2600 mAh lithium-ion-polymeerbatterij biedt een speelduur van ongeveer 4-6 uur. De
lederen handgreep maakt Le Zen gemakkelijk mee te nemen en met het indrukwekkende licht en geluid verandert elke locatie in een feest.
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Upprett
Draagbare standaard biedt meerdere kijkhoeken door de
standaard aan de lange of korte zijde te plaatsen; houdt
apparaat in staande of liggende positie. Schuift gemakkelijk over
de meeste gladde oppervlakken voor snelle herpositionering.
Met zijn minimalistische ontwerp ziet het er geweldig uit op uw
bureau of aanrecht. Compatibel met de meeste smartphones
zoals iPhone, Google Pixel, Samsung Galaxy, HTC, LG en meer.
Duurzaam en 100% gemaakt van snelgroeiend hout.
Gemakkelijk te openen en volledig recyclebare papieren
verpakkingen.
Extreem lichtgewicht en compact ontwerp zonder bewegende
delen, klaar voor reizen.
Ontworpen door Beata Franso, kunstenaar / ontwerper uit
Amsterdam. Patent aangevraagd.

Materiaal: Alnus hout, snelgroeiende boom.
Kleuren: lichtbruin / donkerbruin / zwart.
Afmetingen: (H) 30 mm x (L) 160 mm x (B) 6,5 mm
Tussenruimte: (L) 10 mm x (H) 19 mm
Gewicht: 12 gram
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Delftsblauw Kerstbal

Kerstboom Koker

Amaryllis

Bollen zakje

Bollen in de bus

Voeder-eikel

Handgeschilderde kerstbal met delfts blauwe print verpakt in luxe
wit kubusdoosje met roodwitblauw lint en eigen fullcolour label.

Prachtige Amaryllis verpakt in wrap-papier in een papieren bruine
zak met eigen fc label, bijvoorbeeld als kerstgeschenk.

Direct mail doosje met diverse soorten bloembollen. Deze doosjes
kunnen we naar uw wensen vormgeven en passen door de
brievenbus. We kunnen de verzending ook voor u regelen.

Echt kerstboompje in eigen koker met fullcolour wikkel en
originele kerstverlichting naar keuze.

Duurzame zwarte linnen zakjes met bloembollen afhankelijk van
het seizen en full colour kaartje naar eigen design.

Leuke voerder-eikel om op te hangen met 2 netjes pinda’s om de
vogels te voeren in de winter. De tulpenbollen plant je in de herfst
zodat je van een bloeiend voorjaar kan genieten.
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Autoblikje

Snoep/Stroopwafelblik

Koekblik

Blik wordt voorzien van custom made
glossy deksel-/ wikkel- en bodemetiket
in full color van uw eigen artwork.
Afmeting blik ø 76 x 110 mm
Min. aantal 45 stuks.

Blik wordt voorzien van custom made
glossy deksel-/ wikkel- en bodemetiket
in full color van uw eigen artwork.
Afmeting blik ø 100 x 105 mm
Min. aantal 48 stuks.

Blik wordt voorzien van custom made
glossy deksel-/ wikkel- en bodemetiket
in full color van uw eigen artwork.
Afmeting blik ø 180 x 72 mm
Min. aantal 50 stuks.

Snoepdoosje
Doosje wordt voorzien van custom made glossy
wikkel etiket in full color van uw eigen artwork.
Afmeting doosje 75 x 45 x140 mm
Min. aantal 48 stuks

Melkbus

Klokje in blik
Klokje in blik, voorzien van een full colour bedrukking op het wikkel en de wijzerplaat.
Met magneet en handige standaard.
Afmeting: Ø90 x 55 mm

38

Melkbus wordt voorzien
vancustom made glossy
wikkel- en bodemetiket
in full color van uw eigen
artwork. Tevens te
gebruiken als spaarpot
(gleuf in deksel).
Afmeting ø 82 x 148 mm
Min. aantal 50 stuks

Tip:
Ideaal
item voor
horeca!

Horeca
ontwerpen
beschikbaar

Oliedrum blik

Mokken bedrukt
in sublimatie

Oliedrum wordt voorzien van custom made
glossy wikkel- en bodemetiket in full color
van uw eigen artwork. Tevens te gebruiken
als spaarpot (gleuf in deksel)
Afmeting blik ø 88 x 113 mm
Min. aantal 50 stuks

Mok wordt voorzien van eigen eigen
custom made artwork.
Min. aantal/ maat 48 stuks
6oz mok ø 74 x 74 mm
10oz mok ø 74 x 105 mm

Likeurflesje
Tip: goed
item voor
golfbanen

eur

aarlik

l
Babbe

likeur

Koffie

r

nlikeu

Kruide

ur

oalike

Curac

Flesje wordt voorzien van custom made
glossy etiket in full color op voor- en
achterzijde van uw eigen artwork.
Inhoud ambachtelijke likeur
van Wed. Joustra: 14,9% alkohol
Afmeting flesje 80x40x150mm
Min. aantal 48 stuks

Set 12
potloden
in koker
met
opdruk
Koker wordt voorzien van
custom made glossy
wikkeletiket in full
color van uw eigen
artwork. In deksel zit
puntenslijper.
Afmeting ø 34 x 193 mm
Min. aantal 50 stuks

Set 6 van
onderzetters in
transparante
koker
In sublimatie bedrukte glossy
onderzetters met kurk onderlaag.
Formaat onderzetter 90 x 90 mm
Min. aantal 50 stuks

Wenszakje
zaden
Stazak met zaadjes van bloemen
of kruiden. Wordt op vooren achterzijde vzv eigen
bedrukking.
Afmeting 14 x 18 cm
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Satijn Afwerking:
Stijlvol satijn-effect
Hierdoor reﬂecteert het licht
zachter dan een traditionele
glansende afwerking.
Wat resulteert in een
heldere,opdruk.
helde

Binnenzijde bedrukking:
Waarom voegt uw
geen logo, slogan
of webadres toe?

Halo effect:
Uw Pantone® kleur
aangebracht op de
rand van de mok.

Inner ColourCoat:
Uw Pantone® kleur
aangebracht aan
de binnenzijde van
de mok, coördineer met
screen print
of full colour designs.

Duraglaze:
De enige echte 100% vaatwasbestendige
gepatenteerde bedrukte mok.
Bedruk hem van bodem tot top.

Two Tone:
Je kunt je mok rondom
oppimpen naar eigen keuze.
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Bodem bedrukking:
Versterk uw merk met
een bedrukking op de
bodem in een complementaire
of contrasterende kleur.

Verpakking:
Maak het af met een
verpakking in een
eigen Pantone® kleur
of een full colour
verpakking.

Geodriehoek

Luxe Opener

Flexibel Polyster (PET-materiaal).
Dikte 1 mm, full colour digitale bedrukking.
Enkelzijdig. Formaat 160 x 80 mm

Robuuste stevige zilveren opener
Enkelzijdige dominglabel, full colour.

Keyring Opener

Lufty Coin

Sleutelhanger met flessenopener.
Enkelzijdige dominglabel, full colour. Drukformaat: 25,5 mm

Sleutelhanger met ontluchtingsfunctie en winkelwagenmunt Enkelzijdige dominglabel, full colour.
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Retro Emaille Mok

Popsockets® telefoonhouder

Geëmailleerde mok. Een ontwerp in populaire retrostijl. Om de retro
look te accentueren heeft de mok onvolkomenheden. Niet vaatwasserbestendig. Inhoud 350 ml. Per stuk in doos.

De Popsockets® is een handig multifunctioneel telefoonaccessoire.
Met kunststof PopGrip en PopTop, inclusief opdruk in elk gewenst
design in full colour.

Bamboo Vezel Lunchbox

Bamboo Serving

Eco-vriendelijke lunchbox van 60% PP kunststof en 40% bamboevezels. Met een passend bamboe deksel en elastische sluitband.

Fraai serveerboard van bamboe. Met finishing toplaag van vegetarische sojabonen-olie. Per stuk in doos.

Plasma USB Aansteker

Warmtepad

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..

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.
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Anti Stress Heart

RFID Keyless Key

Anti-stressbal van kneedbaar foammateriaal.

RFID signaal blocker voor ‘keyless’ autosleutels.
Blokkeert effectief in- en uitgaande signalen van onder meer; RFID,
wifi, bluetooth, NFC, GPS en zelfs telefoonoproepen.

Izzy bear
Superzachte, pluche beer met T-shirt waar een logo op
bedrukt kan worden.

PiggyBank spaarpot
Superschattig spaarvarken van stevig kunststof.
Met afneembare snuit.

SnowPicture

Strawberry Opvouwbare Tas

Presse-papier/fotohouder. Per stuk in doos.

Opvouwbare, royale winkeltas van sterk 190T polyester. In een handomdraai van tas naar pouch. Afm. uitgevouwen 42 x 38 cm
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Tekentol

Bellenblaasset

Tekentol met stift, formaat Ø 55 x 61 mm.

Bellenblaasset 50 ml met spelletje op het deksel.

Frisbee

Spakenklem

Frisbee met ringen, Ø 21 mm, kunststof.

Spakenklem in de vorm van een t-shirt, kunststof.

Bandenprofielmeter

Hangkaart Autolader

Sleutelhanger met bandenprofielmeter.
Afmeting: 68 x 30 x 6 mm

Een opvallende combinatie, een hangkaart voor aan de binnenspiegel.
Naar eigen wens te bedrukken. De 12 volts USB oplader in de kaart is
in één kleur te bedrukken.

Cleat

Travolta

Kunststof sleutelhanger met Led lampje. Deze personaliseerbare
sleutelhanger komt met 3 AG10 batterijen. 31 x 77 x 14 mm.

visitekaarthouder en sleutelhanger, beide in metaal en
imitatieleer. Deze personaliseerbare set wordt geleverd in een
geschenkdoos. Doos: 154 x 143 x 34mm

Torchen
Metalen zaklamp met 3 LED´s, flesopener en sleutelhanger.
Inclusief 3 LR44 batterijen.
ø18 x 72 mm

Indurain

Baitt

Metalen en siliconen ronde sleutelhanger.
Deze personaliseerbare sleutelhanger wordt
geleverd in een geschenkdoos. 36 x 66 x 5 mm

Aluminium sleutelhanger met flesopener.
Leverbaar in vele kleuren. Formaat 11 x 60 x 15 mm
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Vio One

Ibiza

Elektronische aansteker VIO one hard colour, navulbaar.

IBIZA staafaansteker, navulbaar, 175 x 15 x 10 mm, met kinderbeveiliging en ISO gecertificeerd.

M3L

Turbo Aansteker

M3L aansteker hard colour flesopener, 25x80x10 mm, met
kinderbeveiliging en ISO gecertificeerd.

Ektronische turbo aansteker met kap hard colour, navulbaar.

Electronische Aansteker

Dublin

Slanke elektronische Hard Colour aansteker, navulbaar.

Dublin aansteker / flesopener in doosje, navulbaar, 250 x 50 x 20 mm,
exclusieve uitvoering met kinderbeveiliging en ISO gecertificeerd.
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Knijper

4 in één Parkeerschijf

Lippenbalsem

Avant-knijper 60 x 20 x 15 mm, kunststof.

Parkeerschijf, ijskrabber, winkelwagenmuntje
en bandenprofielmeter, vier in een!

Lippenbalsem stick met ingrediëntensticker
aan de onderzijde.

Flessenopener

Emmer

Frisbee

Flesopener houten handvat,
141 x 41 x 17 mm

Emmer 10 Liter, Ø 290 x 270 mm

Frisbee Ø 210 mm met ringen.

Pleisters

Flessenopener

Wijnset

Pleistermapje 100 met 6 pleisters 100 x 60
x 3 mm

Flesopener en kurkentrekker in de vorm van
een wijnfles.

Wijnset in wijnflesvorm, voorzien van
kelnersmes, druppelvanger, flessenstop en
schenktuit.
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Bang Bang Sticks
2-delige cheeringset met opblaasbare cheering sticks. Ideaal, herbruikbaar
product om je team te steunen. Elke stick heeft een formaat van 60 x 10
cm met een groot decoratiegebied.
Opvallend item voor het creëren van een goede sfeer.

Handwaaier
Promoot jouw bedrijf tijdens de warme zomerdagen, op het strand, op
het terras of op vakantie. De handwaaiers doen het tevens goed op
festivals.

LED Armbandjes
LED armband met 3 verschillende standen. Stilstaand, snelle flits en
langzame flits. Door middel van een lasergravering wordt het logo
zichtbaar in het donker.

Opvouwbare Fles
Deze opvouwbare drinkfles met tuit en bijpassende karabijnhaak geeft
je de mogelijkheid om 450 ml vloeistof gemakkelijk en overal mee
naar toe te nemen.

Siliconen Bandjes

Opvouwbare Verrekijker
Een lichtgewicht promotionele verrekijker van karton, all over te voorzien
van eigen artwork. Middels een slim vouwsysteem is de verrekijker zo
plat te maken dat deze in een envelop verstuurd kan worden.
De verrekijker kan geleverd worden in elk gewenste PMS kleur.
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Stropdassen
Custom made woven jacquard stropdas. Gemaakt van zuiver zijde of polyester.
Minimale afname: 100 stuks

De stropdassen en shawls kunnen
los verpakt worden in een sjieke
giftbox of een stoere koker. Beide
naar eigen wensen te bedrukken.

Shawls
Pure new wool pashmina, formaat 200 x 70 cm. De shawl wordt gemaakt in een eigen pantone
kleur. Minimale afname: 100 stuks
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Leren Riem
Deze 100% leren riem met een gedrukt ‘wave’ patroon
(Galapagos) De riem heeft 2 passanten en een gesp met Nickle
Satin zwart finish. De riem is leverbaar in de kleuren Cognac,
Jeans en Zwart.

Suéde Riem
Deze suéde riem heeft een enkel stiksel. De riem heeft
2 passanten en een gun metal satinat gesp. De riem is leverbaar
in de kleuren Antraciet, Rood, Cognac, Licht Cognac, Zwart, Bruin,
Royal en Blauw.

Custom Made Riemen
Uw eigen volledig naar wens gemaakte riem.
Eindeloos combineren met materialen, sluitingen en opdruktechnieken.
Vraag naar de mogelijkheden!

Suéde Zigzag Riem
Deze suéde riem uit Italië met enkel stiksel is een “must have”
voor de man. De riem is bedrukt met een zigzag. De riem is
verkrijgbaar in Blauw, Zwart, Beige, Cognac en Bruin. De zijkanten
en binnenkant van de riem is afgezet met een blauwe kleur. De
riem heeft 2 passanten en een in Nickle Satin afgewerkte gesp.
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Manchetknopen
Op maat gemaakte manchetknopen kunnen geproduceerd worden vanaf 50. Er zijn verschillende productiemethoden om manchetknopen te laten
maken, bijvoorbeeld diamantgravering, reliëf, ingekleurd, geprint en 3D modellen. Een paar voorbeelden: Manchetknopen worden vaak in reliëf
gemaakt om een exclusieve en stijlvolle uitstraling te creëren. Deze manchetknopen zijn erg populair bij onze klanten omdat ze stijlvol en
aantrekkelijk geprijsd zijn. De manchetknopen met reliëf zijn dan ook zeer populair en worden vaak geselecteerd door onze klanten!

Speldjes
Op maat gemaakte speldjes kunnen geproduceerd worden vanaf 100 stuks. Er zijn verschillende productiemethoden om speldjes te laten maken,
bijvoorbeeld diamantgravering, reliëf, ingekleurd, geprint en 3D modellen. Een op maat gemaakte Steekspeld is een chique cadeau dat
onderscheidend is. Steekspelden kunnen op verschillende manieren gemaakt worden. Ingekleurde spelden met PMS-kleuren is een veelgebruikte
productiemethode om kleurrijke spelden te maken. Deze spelden worden met de hand gemaakt, gedemonteerd en vervolgens gekleurd tot een
PMS-kleur naar keuze.
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BrilClip
Bent u ook een van die mensen die steeds loopt te zoeken naar uw leesbril en/of
zonnebril? Vanaf vandaag niet meer! Met deze brilhanger, de BrilClip®, in allerlei
kleuren leverbaar, heeft u altijd uw bril direct bij de hand!
BrilClip®, bestel nu en erger u niet langer, geen vervelende touwtjes meer. De bril
op het hoofd is slecht voor de bril, pootjes worden wijd, de glazen vet (uw kapsel uit
model). In een borstzakje valt de bril af bij het bukken.
De BrilClip® heeft sterke magneten dus geen speldgaatjes in uw kleding!
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Single Wallet & Cardholder

Single Coinwallet & Cardholder

Deze handige portemonnee met pasbeschermer heeft een
schuifsysteem waarbij u 4 tot 7 pasjes kunt bewaren in een
aluminium houder. In de houder zijn ze beschermd tegen
elektronisch zakkenrollen, buigen en breken. Per stuk verpakt
in een geschenkdoosje en verkrijgbaar in verschillende kleuren.

Een lederen portemonnee met pasbeschermer en muntvakje
achterop. Door het knopje naar boven te schuiven komen de pasjes
naar boven om kunt u ze er gemakkelijk uithalen. In de portemonnee
kan papiergeld worden bewaard.Per stuk verpakt
in een geschenkdoosje en verkrijgbaar in verschillende kleuren.

Single XL Cardholder

Single XL Wallet & Cardholder

Kleuren: Black, Blue, Bordeaux, Brown, Champagne, Grey of Silver.
Materiaal: Duurzaam aluminium.
Afmetingen: 68 x 95 x 12 mm

Kleuren: Black, Blue, Bordeaux, Brown, Champagne, Grey of Silver.
Materiaal: Duurzaam aluminium.
Afmetingen: 68 x 95 x 12 mm

Deze aluminium pasjeshouder biedt ruimte voor 8 tot 12 kaarten en
beschermt ze tegen elektronisch zakkenrollen, buigen en breken. Het
schuifje aan de zijkant duwt de kaarten geleidelijk op. Per stuk verpakt
in een geschenkdoosje en verkrijgbaar in verschillende kleuren.
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Deze aluminium pasjeshouder biedt ruimte voor 8 tot 12 kaarten en
beschermt ze tegen elektronisch zakkenrollen, buigen en breken. Het
schuifje aan de zijkant duwt de kaarten geleidelijk op. Per stuk verpakt
in een geschenkdoosje en verkrijgbaar in verschillende kleuren.

Black Sandal

Bamboo

Zebra Denim

Woodwatch
Unisex lichtgewicht S houten horloge met Japans kwaliteitsuurwerk. Diameter 42mm, hoogte 10mm. Houten bamboe wijzerplaat met geprinte
index en Smash logo op de wijzerplaat. Kunststof venster en canvas band 20/20mm in zwart.
Garantie: 24 maanden op het uurwerk.
Opdruk van het logo d.m.v. lasergravure op de achterzijde.
Minimale afname met logo: 10 stuks

Activity tracker
Synchroniseert naar smart apparaten
(zowel iOS als Android) Geleverd in
een geschenk box.
Horlogefunctie, alarmfunctie,
zoekfunctie, stappenteller, afstandsmeting, caloriënteller, slaapmonitor,
hartslag, berichten, call reminder,
afstandselfie.
Opdruk van het logo d.m.v.
lasergravure op de sluiting.
Minimale afname met logo: 10 stuks

Smartwatch
Synchroniseert naar smart apparaten
(zowel iOS als Android) Geleverd in
een geschenk box.
Horlogefunctie, zoekfunctie,stappenteller, afstands meting, caloriënteller, slaapmonitor, hartslag,
bloeddruk, zuurstof monitor, berichten, call reminder, afstandselfie.
Opdruk van het logo d.m.v.
lasergravure op de sluiting.

Discovery quartz zwart en zilverkleur
Dames en herenmodel horloge met Japans kwaliteitsuurwerk met
datum op 3 uur, rvs-kast. Diameter heren 42,5mm en hoogte 12mm.
Diameter dames 35mm en hoogte 9,5mm.Helder mineraalglas.
Lederen band 24/22mm voor de heren en 18/16mm voor het dames
model in de kleur zwart.
Garantie 24 maanden op het uurwerk.
Opdruk van het logo op de wijzerplaat en/of lasergravure op de
achterzijde.
Minimale afname met logo: 25 stuks

Minimale afname met logo: 10 stuks
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Piero Kaarthouder

Leren RFID kaarthouder. Zeer compact en ideaal voor uw belangrijkste passen en bankbiljetten of bonnetjes. Leverbaar in bruin of zwart.

Allesandro Kaarthouder

Deze creditcardhouder is voorzien van 6 steekvakjes voor pasjes en een vak voor bankbiljetten. Leverbaar in bruin of zwart.

Giovanni Kaarthouder

Compacte RFID leren kaarthouder met een steekvak voor bankbiljetten. Stijlvol, elegant en ideaal. Deze compacte leren portemonnee is voorzien van 6
steekvakjes voor pasjes en een steekvak voor bankbiljetten. Leverbaar in bruin of zwart.
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Giulio Kaarthouder

Compacte RFID leren kaarthouder met rits en een steekvak voor geld. Stijlvol, elegant en ideaal. Deze compacte leren portemonnee biedt ruimte voor
14 pasjes in doorzichtig plastic hoesjes, ritsvak voor munten en een vak voor bankbiljetten. Leverbaar in bruin of zwart.

Antonio Kaarthouder

Leren RFID kaarthouder met rits. Zeer compact en ideaal voor uw belangrijkste pasjes en geld. Leverbaar in bruin of zwart.

Carlo Kaarthouder

Compacte RFID leren kaarthouder met ritsvak voor muntgeld en ruim steekvak voor bankbiljetten. Stijlvol, elegant en ideaal. Deze compacte leren
portemonnee is voorzien van 9 steekvakjes voor pasjes, een ritsvak om muntgeld in op te bergen en een groot steekvak voor bankbiljetten.
Leverbaar in bruin of zwart.

57

58

Keukenmessen 5 delig
Deze messen maken het leven leuker en makkelijker. Functionaliteit, toegankelijkheid en duurzaamheid vormen de basis voor deze producten.
Met passie ontwikkelde tools die onmisbaar zijn voor de actieve buitenmens, kookfanaten, creatievelingen.
Met deze VITT-serie is een compleet andere en vooral milieuvriendelijke weg ingeslagen. Het heft van deze keukenmessen is namelijk gemaakt
van 100% tarwegras. Dit maakt de messen volledig natuurlijk, milieuvriendelijk en voedselveilig.

Messenset

Keukenmessen 3 delig

Keukenset 4-delig, bestaande uit een officemes met gladde snede,
een gekarteld groentemes, een gebogen schilmes en een dunschiller.
Perfect om cadeau te geven. Leverbaar met naturel-, of olijfhouten
heft. Op deze messen zit een levenslange garantie.

Keukenset 3-delig, bestaande uit een schilmes met gladde snede,
een gekarteld schilmes en een gekarteld tomatenmes. Vervaardigd
van roestvrij staal, heften van Polypropyleen. Gemaakt met Zwitserse
precisie en vakkundigheid. Levenslange garantie.
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Denim schort
Dit schort heeft een stoere look door het denim materiaal. Dankzij de
twee vakken aan de voorzijde kan je genoeg kookgerei kwijt, om je
handen vrij te houden voor het koken. Afmeting: 85 x 75 cm
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PU schort
Dit schort is ideaal voor gebruik in de keuken of tijdens een barbeque.
Het vak aan de voorzijde kan gebruikt worden om keukengerei in op
te bergen. Het PU materiaal zorgt voor een stoere, robuuste uitstraling.
Afmeting: 75 x 85 cm

A

B

C

D

Schorten
A) London - Klassiek lang bistroschort met sterke omslagbanden
rond de taille
B) Madrid - Women’s Cobbler Apron met zigzagstiksel versterkte
banden en zakken
C) Parijs - Functioneel comfortabel en stijlvol lang schort met
slijtvaste gestikte randen en hoeken
D) Brussel - Kort bistroschort met sterke omslagband rond de taille
Alle schorten zijn 205 g/m² 65% polyester, 35% katoen en reactief
geverfd. Kleurecht en wasbaar tot 60 graden.
Schorten zijn leverbaar in vele kleuren en maten en geschikt voor elke
man of vrouw. Mede door de goede kwaliteit, is het schort geschikt
om te borduren met uw logo of tekst. Hierdoor krijgt het schort een
professionele en unieke uitstraling.

Milaan Theedoeken
145 g/m² 100% katoen
Afmetingen: 50 x 70 cm
Wasbaar tot 60°C
1 rol met 10 theedoeken.
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Durham PhotoMug
Een traditionele stijl mok met kwalitatieve fotoprint die verbluffende
visuele resultaten geeft van uw afbeelding. Onze Duraglaze® PhotoMugs zijn 100% vaatwasserbestendig en getest op meer dan 2000
wasbeurten! Deze mok zal tien keer zo lang als de meeste andere
PhotoMugs op de markt meegaan.

Marrow ColourCoat Mug
Mok met een intense, PMS gematchte kleur, die niet vervaagd tijdens
het drukproces. Deze mok heeft een witte binnenkant. Uw ontwerp
wordt met zeefdruk op de mok aangebracht. Op de bodem van de
mok kan tegen meerprijs ook in 1 kleur gedrukt worden. Beschikbaar
in glossy,matte of neon afwerking.

Stacking PhotoMug
Als u op zoek bent naar een set mokken die effectief op te bergen
zijn. Dan zijn onze exclusieve, stapelbare mokken het antwoord!
Duraglaze® Photomokken zijn afzonderlijk getest tot meer dan 2000
wasbeurten, dus 100% vaatwasmachinebestendig. Full colour te
bedrukken, van top tot bodem.
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Twotone Mug
Ben u op zoek naar iets anders? Onze TwoTone mokken zijn verkrijgbaar in 12 kleuren en kunnen voorzien worden van een full colour bedrukking. De gepatenteerde, Duraglaze® Photomokken zijn afzonderlijk
getest volgens BS EN 12875-4 tot meer dan 2000 wasbeurten, dus
100% vaatwasmachinebestendig. Ze zullen niet vervagen.

Latte Mug
Onze bestverkochte mok is nu verkrijgbaar met een kosten effectieve zeefbedrukking. U kunt 1-2 kleuren rondom de mok bedrukken.
Gedrukt met ons revolutionair TruColour® systeem. Dit zorgt dat er
aan de Pantone-eisen wordt voldaan en er niet met minder genoegen
hoeft te worden genomen, zelfs op de donkerste glazuren!

Enamel PhotoMug
Onze slijtvaste emaille mokken zijn echt een ‘must have’
Full colour te bedrukken en voorzien van een metalen rand. Emaille
mokken zijn perfect voor het buitenleven, maar zien er thuis of op
kantoor net zo goed uit. Gemaakt van koolstofstaal, geglazuurd met
emaille. De rand is gemaakt van 304 food grade roestvrij staal.

Photo Eevo-Therm Bottle
Een hoogwaardige thermische drinkfles gemaakt van 304 grade roestvrij staal. Gedecoreerd met een verbluffend mooie full colour druk. We
bieden Sublimatie-bedrukte thermische flessen aan vanaf slechts 30
stuks. Houdt vloeistoffen tot 12 uur lang warm en tot 24 uur koud.

Photo Cupani Tumbler
De rechte zijkanten van deze Tumbler zorgen ervoor dat uw merk
maximale exposure heeft. Dubbelwandig, roestvrij staal en geleverd
met een transparante, morsbestendige deksel. Versierd met een
prachtige full colour sublimatie print. Houdt vloeistoffen tot 4 uur lang
warm en tot 8 uur koud.

Photo Takeaway Cup
De keramische takeaway beker is de perfecte reisgenoot. Coördineer
de grip en het deksel of selecteer uw eigen Pantone-kleur uit slechts
500 stuks. Versierd met een prachtige full colour sublimatie print.

Eevo-Sport ColourCoat Bottle
Uw eigen keuze van Pantone-kleur aangebracht in een glanzende of
satijnen afwerking op de buitenkant van een dubbelwandige, roestvrij
stalen Eevo-Sport-fles van hoge kwaliteit. Deze stijlvolle producten zijn
verkrijgbaar in drie verschillende maten, allemaal met een keuze uit
deksels.

Photo Tulip Tumbler
Roestvrij stalen, tulpvormige Tumbler, dubbelwandig en van hoge
kwaliteit. Geleverd met transparante, afsluitbare deksel voor gebruik
onderweg. Tulip Tumblers kunnen worden gedecoreerd met prachtige
full colour dye sublimatie bedrukking vanaf slechts 30 stuks. Houdt
vloeistoffen tot 4 uur lang warm en tot 8 uur koud.

Rio Photo Travel Mug
Fleur uw reistijd op met onze stijlvolle, kwalitatief hoogwaardige
Rio Photo Travelmug. De mok heeft een dubbele wand waardoor uw
drankje langer warm blijft. Een deksel voorkomt morsen en zorgt
ervoor dat uw drankje ook echt warm blijft. Voorzien van een
sublimatiebedrukking wat prachtige foto kwaliteit resultaten geeft.
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Bohemia Crystalglazen
4 Bohemia Crystal glazen met neon-kleurige bodems. Niet alleen zeer
geschikt voor een avond met familie of vrienden omdat iedereen zijn eigen
glas herkent aan de kleur van de bodem. Set wordt geleverd in Vanilla
Season geschenk box, en kleuren kunnen naar wens worden samengesteld.

Rode Wijnglazen
VS WANAKA set deze Bohemia Crystal set bestaat uit 2 elegante rode wijn
glazen, perfect voor een romantisch avondje voor 2. Set wordt geleverd in
Vanilla Season geschenk box.

Kaasplank
VS IWAKI deze praktische kaasplank-set is een fantastische toevoeging in
iedere huishouding en zeker voor iedere kaas liefhebber. De set bestaat
uit een snijplank van Acacia hout en een kaasmes dat geschikt is voor vele
kaassoorten zoals Emmentaler, Comté, Cheddar Parmazaanse kaas of Gran
Padano. De bij de set behorende kaasvork is zeer geschikt voor het
serveren van zachte kazen zoals Brie, Camembert, Reblochon of Ricotta.
Verpakt in Vanilla Season geschenk box.
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Witte Wijnglazen
VS Moreton set deze set bestaat uit 2 elegante Bohemia Crystal witte wijn
glazen, perfect voor een romantisch avondje voor 2. Set wordt geleverd in
Vanilla Season geschenk box.

P

PARAPLU’S
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S
Daytona

Le Mans

Grote golfparaplu, diameter 130 cm, 8 banen, windproof,
handopening, glasfiber frame/ baleinen, polyester pongee doek,
zwart rubber gecoat handvat.

Grote golfparaplu, diameter 120 cm, 8 banen, windproof,
automaat, 14 mm zwart metalen stok, glasfiber frame/baleinen,
polyester pongee doek, zwart rubber handvat.

Monza

Silverstone

Paraplu met een diameter van 103 cm, 8 banen, automaat,
zwarte stok, glasfiber baleinen, polyester pongee doek, zwarte
kunststof haak.

Paraplu met een diameter van 103 cm, 8 banen, automaat,
zwart metalen stok, glasfiber baleinen, polyester pongee doek,
zwart EVA handvat.

FastTrack Umbrellas
Voor deze serie hebben wij ons laten inspireren door 5
legendarische race tracks; snel en gedurfd. De 5 modellen kunt
u geheel naar eigen wens bedrukken; met een panoramische
all-over bedrukking in full color of een eigen PMS kleur. Het
gebruik van polyester pongee doek zorgt voor een uitstekende
kleur intensiteit. Afhankelijk van het model, trotseren de paraplu’s gemakkelijk van licht tot stormachtige
weersomstandigheden. Met onze jarenlange expertise en het
gebruik van hoogwaardige materialen, hebben wij een product
voor u ontwikkeld dat uniek is in de markt.
5 modellen, levering vanaf 5 weken, in 5 standaard kleuren of
een eigen digitaal geprint PMS kleur, vanaf 100 stuks.
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Zandvoort
Grote golfparaplu, diameter 125 cm, 8 banen, windproof,
handopening, 14 mm zwart metalen stok, glasfiber baleinen,
polyester pongee doek, zwart recht handvat.

SCHRIJFWAREN
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3D Kubusblokken
Deze unieke kubussen zijn aan de kopgelijmd en voorzien van een perforatie 20 mm uit de kop.
Verkrijgbaar in de volgende formaten : 115x100, 155x100, 125x95, en100x90mm, Verschillende hoogtes van 21 tot 81mm.
Wat deze blokken zo uniek maakt is dat deze blokken in elk denkbare vorm geproduceerd kunnen worden.

Kubusblokken
Promoot uw boodschap met kubusblokken voorzien van vel- en/of zijkantbedrukking! Op zowel de zijkanten of de vellen drukken we de door u
gewenste logo’s zodat uw boodschap nog meer opvalt. Voor bijvoorbeeld transportbedrijven zijn deze kubussen op mini-pallet. 2 verschillende
formaten mini-pallet altijd op voorraad én zelf de keus hoe hoog je de kubus wilt.

Kalenders
Full colour bedrukte kalenders op hoge kwaliteit papier zorgen ervoor dat je je afbeeldingen en logo’s zo stralend mogelijk voor de dag kunt laten
komen. Leverbaar in verschillende maten en afwerkingen. Met volop ruimte voor je bedrijfsgegevens kun je er zeker van zijn dat je boodschap
een jaar bij je relaties onder de aandacht wordt gebracht!

68

Schrijfblokken
Communiceer met behulp van een zeer functioneel promotioneel artikel, zoals schrijfblokken! Bedrukt met uw bedrijfsnaam, adresgegevens, logo
of reclameboodschap. Uw reclame uiting wordt steeds gezien, dag na dag!

Sticky Notes
Onze NoteStix® staan bekend om hun uitmuntende lijmkracht, uitstekende drukkwaliteit en de mogelijkheid het aantal vel per product aan te
passen. Deze speerpunten maken van onze NoteStix® een effectief en doelgericht communicatiemedium! De mogelijkheden zijn eindeloos!

Shaped Sticky Notes
Meer dan 250 verschillende Stansvormen standaard beschikbaar om uw promotionele boodschap te versterken! Zijn de bestaande vormen niet
precies wat u zoekt? Wij kunnen van vrijwel iedere vorm een mooie stans maken. DigiStix® geven u de mogelijkheid om uw NoteStix® nog meer
te laten opvallen. Dit geeft u namelijk de mogelijkheid om op elk vel een andere bedrukking te plaatsen.
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Document A4

Marketing A4

Kunststof klemmap in A4-formaat. Met metalen klem.
Afm. 32,3 x 23,7 x 1,3 cm. 190 g.

Imitatieleren klemmap in A4-formaat. Met uitschuifbaar ophangoog.
Afm. 33 x 23,5 x 1,2 cm. 338 g.

TAMPONDRUK

ZEEFDRUK

Rainbownote A4

Designfolio A5

Schrijfmap in A4-formaat. Van gewatteerd microfiber. Met 4
insteekvakken en penhouder. Incl. gelinieerde schrijfblok.

A5 Schrijfmap/documentenmap van imitatieleer Diverse
insteekvakken, uitneembare solarcalculator, schrijfblok en pen.

SUBLIMATIE

ZEEFDRUK

Marco polo A5

Noto A5

Schrijfmap/documentenmap van polyester in A5-formaat. Met
diverse insteekvakken en rits rondom. Incl. schrijfblok en pen.

Schrijfmap/documentenmap van imitatieleer in A5-formaat.
Met insteekvakken en rits rondom. Incl. schrijfblok en balpen.

TAMPONDRUK

TAMPONDRUK

CROSS ®
Exclusieve schrijfwaren met karakter!
Een exclusief topmerk met wereldwijde bekendheid
In veel stijlen: stoer, klassiek of elegant
Staat garant voor een jarenlange promotie
Het meest persoonlijke geschenk; met lasergravure
individuele namen
Altijd geleverd in een stijlvolle, originele Cross®
geschenkcassette
Hoogwaardige kwaliteit met levenslange
fabrieksgarantie

CROSS ® NILE
TAMPONDRUK | LASERGRAVURE

CROSS ® CENTURY BLACK
LASERGRAVURE

CROSS ® CENTURY CLASSIC
LASERGRAVURE

CROSS® CLASSIC CENTURY CHROME
LASERGRAVURE

CROSS ® TECH2 STYLUS
TAMPONDRUK | LASERGRAVURE

CROSS ® CENTURY II LUSTROUS
LASERGRAVURE

CROSS® CALAIS CUSTOM COLOR
TAMPONDRUK | LASERGRAVURE

CROSS® CALAIS
TAMPONDRUK | LASERGRAVURE

CROSS® CENTURY II BLACK
LASERGRAVURE
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Beta Roller

Aisha

Metalen rollerpen met zachte rubberen afwerking. ø11 x 139 mm

Balpent met clip. ø12 x 140 mm

Lips
Balpen in de vorm van een lippenstift. ø18
x 98 mm

Digit
Anti-slip balpen met metalen clip. ø13 x 140 mm

Tough

Beta Doming

Metalen rollerbalpen met touch tip. Wordt geleverd in een
kartonnen etui (etui wordt plat geleverd).
ø9 x 141 mm | Doos: 150 x 15 x 19 mm

Metalen balpen geschikt voor personalisatie met doming.
ø10 x 138 mm
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Giffer

Blogger

A5 notitieboek met 120 gelinieerde pagina´s, zelfklevende
memoblaadjes (25 per kleur), plastic liniaal, balpen, twee grafiek
potloden, houten puntenslijper en gum.

Hip notitieboekje in zwart
met een fel kleurige binnenkant
en elastiek.

Ostade

Brisa

Inkleurset met 10 klein (geslepen) kleurenpotloden, 1 puntenslijper
en een aquarel met penselen.
145x15x122 mm

Notitieboek met 160 gelinieerde pagina’s en bladwijzer.
130 x 170 mm

Shena
Kantoorset met zelfklevende memoblaadjes en balpenhouder van
karton. Deze set bevat ook een notitieboek, 5 sets van neonkleurige
zelfklevende memoblaadjes 50 witte zelfklevende memoblaadjes.

Misu
Zelfklevende neonkleurige memoblaadjes met 5 sets (25 velletjes
per set). 75 x 50 mm
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Imperio

Hook

Rollerbal en balpen set Metalen balpen en roller set geleverd in een
elegante gevoerde opbergetui. Ballpen: ø13 x
137 mm | Roller: ø13 x 137 mm. Doos: 180 x 30 x 56 mm

Bronzen matte balpen met draaimechanisme, helder chroom en een
ijzeren veerclip, die hem kracht en flexibiliteit geeft. ø11 x 138 mm
Doos: 187 x 53 x 28 mm.

Bolt

Kant

ABS balpen met metalen clip en rubberen afwerking. Deze balpen wordt geleverd met navulling in gel. ø12 x 140 mm

Aluminium balpen met touch tip. Wordt geleverd in een kartonnen
geschenkhoesje. ø12 x 136 mm. Hoesje: 155 x 40 mm

Edmont

Silverio

Schrijfset bestaande uit metalen bal- en rollerpen geleverd in een
gevoerde opbergetui. Ballpen: ø12 x 139 mm | Roller: ø12 x 139 mm
Doos: 192 x 34 x 85 mm

Metalen balpen geleverd in een opbergetui. ø10 x 131 mm
Doos: 182 x 22 x 42 mm
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TRINITY SI

TRINITY transparent SI

TRINYTY

TRINITY

Trinity
Solide inklikbare kunsstof balpen in driehoekige vorm, leverbaaar met of zonder zwaar verchroomde
punt en ook in een transparante uitvoering beschikbaar. Bedrukbaar op de clip, vanaf 1000 stuks.

CORAL FROZEN SI

CORAL

CORAL

CORAL GUM

Coral
Stevige kunsstof balpen met draai mechanisme, leverbaaar met of zonder zwaar verchroomde punt
en ook in een transparante of frozen uitvoering beschikbaar. Bedrukbaar op-, of onder de clip.
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BRUSH R GUM

BRUSH GUM

BRUSH GUM

Brush Gum
Een mooi mat gekleurde, soft-touch body pen met de nieuwste flow motion techniek. Voorzien van metalen clip met veerbevestiging
en mat verchroomde, bedrukbare afdek plug. Okk bedrukbaar onder de clip.

LUMOS GUM

LUMOS STONE

LUMOS STONE

LUMOS

LUMOS M GUM

Lumos
Mooie mat gelakte balpen met klik mechanisme voorzien van zwaar verchroomde punt. De pen kan
naast de clip gelaserd of gedrukt worden.
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YES FROZEN SI

YES LUX SI

YES TRANSARANT

YES

YES F

Yes
Een echte hardloper. De Yes is een kunststof balpen met drukknop. De pen vheeft een neutrale look
en is door de grote hoeveelheid kleuren zeer populair. Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen.

CHILL TRANSP. C SI

CHILL SI

CHILL TRANSP. SI

CHILL

CHILL C SI

Chill
Robuuste strak afgewerkte balpen met draaimechanisme voorzien van zwaar verchroomde punt. In
hoogglans of transparante uitvoering beschikbaar. Bedrukbaar onder-, of naast de clip.
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Maxema Dot D1

Pierre Cardin

Maxema balpen DOT SOLID met witte houder, gekleurde
clips, gekleurd element in de zilverkleurige drukker en
voorzien van Jumbo vulling met blauwe inkt. Clips en
element in drukker leverbaar in maar liefst 20 kleuren om
eindeloos te combineren.

CELEBRATION moderne aluminium rollerball /
touch-pen met gripstabiele `soft touch` laag
blauwschrijvend.

Maxema Icon Solid

Pierre Cardin

Draaibalpen met solid gekleurde houder en clip en
zilverkleurig puntstuk. Boven- en onderstuk van de pen zijn
leverbaar in maar liefst 20 kleuren en zijn vanaf 2.000 stuks
onderling qua kleur te combineren. Voorzien van
blauwe Jumbo vulling.
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CELEBRATION moderne aluminium draaibalpen /
touch-pen met gripstabiele `soft touch` laag
blauwschrijvend.

Paxi

Batam

PAXI 4 kleurenbalpen Peekay kunststof. Met zwart, rood,
blauwe en groene schrijfkleur en metalen clip.

BATAM balpen gekleurd beslag, in full colour all over
bedrukt - gekleurde drukker, punt en clip, te bestellen
in diverse kleuren, 360° digitaaldruk/folietransferdruk,
zwartschrijvend, X-20 vulling.

Victoria

Barbados

VICTORIA kunststof balpen Peekay met gestyleerde clip,
clip in diverse kleuren leverbaar, deze prachtige pen wordt
geleverd met blauw schrijvende langschrijfvulling!

BARBADOS soft touch balpen met lasergravering,
blauwschrijvend.
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PET PEN TRANSP.

PET PEN TRANSP. SG

PET PEN

PET PEN

Gerecycelde PET Pen
Inklikbare balpen gemaakt van gerecycled PET-materiaal. De speciale vorm van de clippers zorgt
ervoor dat uw reclame altijd bovenaan staat. Het PET-materiaal gemaakt van gerecyclede PET-flessen
in Europa is geschikt voor langdurige en duurzame reclame. Dankzij de Europese productie en het
gebruik van de langschrijvende jumbo navulling levert de RECYCLED PET PEN een extra duurzame
bijdrage aan de bescherming van het milieu.

PET SWITCH

PET SWITCH TRANSP. PET SWITCH TRANSP. KG

PET SWITCH

PET SWITCH K

Gerecycelde PET Switch
Degelijke pen van gerecycleerd pet plastic met draaimechaniek. Bijzonder veel kleuren en
mogelijkheden. Standaard recycleteken op de bovenzijde. Blauw schrijvend (andere kleuren vulling
tegen meerprijs mogelijk)goed voor 2.5 km inkt.Losse navullingen kunnen worden bijgeleverd.
Climaat neutraal.
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LETʼS PLAY BALL.
NOSTALGISCHE BALLEN
• MAAT 5
• INDELING MET 18 PANELEN
• BESCHIKBAAR ECHT-, OF KUNSTLEER

RUGBYBALLEN
•
•
•
•

MAAT 3,4 EN 5
VOLGENS IRB NORM
INDELING MET 4 PANELEN
BESCHIKBAAR IN PROMOTIONELE-,
TRAININGS-, CLUB- EN
WEDSTRIJDKWALITEIT

ACCESSOIRES
• BALLENPOMP
• ZWART BALNET MET STOPPER
• WIT BALNET

BALLEN KUNNEN WORDEN GEPRODUCEERD IN EEN GROTE VERSCHEIDENHEID AAN MATERIALEN,
KLEUREN EN PANEELVORMEN. U KAN KIEZEN UIT VELE VERSCHILLENDE ONTWERPEN DIE IN ONZE
STUDIO ZIJN GEMAAKT. AL ONZE STANDAARDMATERIALEN WORDEN GETEST VOLGENS DE
VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN VOOR SPEELGOED 2009/48/EC EN ZIJN 6P PHTHALATE VRIJ.
ONZE FABRIEKEN ZIJN ILO-GECERTIFICEERD WAT INHOUD DAT ER GEEN KINDERARBEID
BETROKKEN IS BIJ HET VERVAARDIGINGSPROCES VAN ONZE BUSINESSBALLEN.
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VOET BALLEN
•
•
•
•

MAAT 3,4 EN 5
VOLGENS FIFA NORM
DIVERSE PANEEL INDELING
360 GR. / 420 GR. GEWICHT
BESCHIKBAAR IN
PROMOTIONELE-,TRAININGS-,
CLUB- EN WEDSTRIJDKWALITEIT

VOLLEY BALLEN
• STANDAARD MAAT
• 18 PANEELS INDELING
• CA. 270 GR. GEWICHT

MINI BALLEN
• DE MINI VOETBALLEN
ZIJN 15CM Ø
• DE MINI RUGBYBALLEN
ZIJN 20 CM LANG

DE GEBRUIKTE LOGOʼS OP DEZE PAGINAʼS ZIJN UITSLUITEND VOOR ILLUSTRATIEVE DOELEINDEN. DEZE IMPLICEREN NIET
DAT DE EIGENAREN VAN DEZE LOGOʼS OF DE BEDRIJVEN DIE ZIJ VERTEGENWOORDIGEN DEZE AANBEVELEN
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Je vindt ze steeds vaker op kantoor of in de kantine.
Een tafeltennistafel of een voetbalspel. PROMOFORGIFT heeft vanzelfsprekend ook hierin een uitgebreid
assortiment. Zowel bedrukt als onbedrukt.
Uw eigen design speeltafel? Dit is al mogelijk vanaf 1 stuk! Informeer naar de mogelijkheden en prijzen!

Tafelvoetbalspelen
Italiaans design en hoogstaande kwaliteit. Tafels
worden volledig geproduceerd in Italië. We bieden een
grote keuze aan mogelijkheden: voor binnen of buiten,
met of zonder muntinworp, voor thuisgebruik of
intensief gebruik op scholen en instellingen. Alle
denkbare variaties mogelijk!

Tafeltennistafels
Duitse super kwaliteit uit de
grootste tafeltennisfabriek van Europa!
Voor zowel de professionele speler als de hobbyspeler.
Al onze modellen hebben de officiële
wedstrijdafmetingen.
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500 Watt motor, max
snelheid 20 km/uur, range
32 km, goedgekeurd door
RDW voor gebruik op de
openbare weg middels
blauwe kenteken plaat.

Trendiamo Country
Trendiamo Off-Road

1000 Watt motor, max
snelheid 32 km/uur,
range 16-24 km, De echte
krachtpatser voor in het bos
of ruiger terrein. Ideaal ter
ondersteuning van o.a. uw
festival.

800 Watt motor, max
snelheid 40 km/uur, range
80 km, goedgekeurd door
RDW voor gebruik op de
openbare weg middels
gele kenteken plaat.

Trendiamo Endurance
Trendiamo Metropole

800 Watt motor, max
snelheid 40 km/uur, range
50 km, goedgekeurd door
RDW voor gebruik op de
openbare weg middels
gele kenteken plaat.

Let op dit is het enige model zonder officiële goedkeuring voor de openbare weg!

E- Mobility

Kentekenregistratie
Wij kunnen ook de
registratie van uw
kenteken verzorgen.

Geef je medewerkers, klanten of promoteam de ideale
oplossing om zich snel, duurzaam en efficiënt te
verplaatsen. Nu dichtslibbende binnensteden en gebiedsverboden voor verbrandingsmotoren steeds vaker voorkomen, ben
je middels onze TRENDIAMO E-step hierop voorbereid?
Onze hoogwaardige E-Steps zijn door hun afneembaar zadel
zowel als kleine E-scooter als E-Step te gebruiken. Wilt u uw
bezorgers, promoteams of medewerkers echt snel, efficiënt
maar vooral opvallend de weg opsturen? Dan bieden wij u
TRENDIAMO E-Steps, zowel standaard als gepersonaliseerd!
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Golfballen
Je eigen bedrukte golfballen! Van gerenomeerde merken als
Wilson, Pinnacle, Titleist en Callaway.

Golfhanddoeken
De Microfiber golfhanddoek is zeer absorberend en duurzaam
en kan fullcolour bedrukt worden op het hele oppervlak van de
handdoek. Afmeting 50 x 42 cm

Cadeaublik
Tinnen blik met 10 houten tee’s 12x70mm en een pitchfork met
magnetische balmarker. Uiteraard kunnen alle onderdelen met
uw eigen logo of huisstijl bedrukt worden.

Golfhandschoenen
Callaway lederen of syntetische golfhandschoenen
voor een perfecte en zekere grip. Uw logo kan fullcolour op de
magnetische balmerker gedrukt worden.
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Golf Koker
Aluminium koker met lasergravure aan de zijkant. Bevat bedrukte Tees van 12 x 70 mm,1 Wilson Golfbal een Pitchfork/flesopener en een marker .

Cadeaubox
Bedrukte cadeaubox met 3 lange afstands golfballen met opdruk
en een fullcolour gedrukte microfiber golfhandoek in een bedrukte cadeauverpakking.

Donut
Transparante box met 3 golfballen een pitchfork en een
balmarker. Uiteraard kunnen alle onderdelen met uw eigen logo
of huisstijl bedrukt worden.

Pillowpack
Bestaande uit 12st. 70mm golf tees, en een casinomunt met
magnetische balmarker. Verpakt in een witte, transparante of
zwarte pillowbox. Alle onderdelen kunnen bedrukt worden.

Jeu de boulesset

Beach Pillow

3 ballen (Ø 7,2 cm, 715 g), houten balletje en
meetkoord. In 600D nylon draagtas.

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

Beachtennis

Beachgames

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

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

Beachball
Tower Game spel

Opblaasbare speelbal. Te leveren in diverse
designs en afmetingen.

Houten stapelspel (54 blokjes).
Afm. toren 17,8 x 5 x 5 cm.
Per spel in een katoenen zakje.
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TEXTIEL
88

L
Luxe Shirt in wit met tegenkleur in kraag en
manchet. Easy care voor zowel heren als dames.

Garment washed shirt gemaakt van Egyptisch
katoen. Easy care voor zowel heren als dames.

Exclusief Business – casual model, NON IRON. Voor
zowel heren als dames.

Garment washed denim shirt, uitermate geschikt
voor horeca. Easy care voor zowel heren als dames.
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Frankfurt Klassiek Poplin hemd met Easycare is
uitstekend geschikt voor corporate fashion, zowel
voor heren als dames.

München Sportief stretchhemd met moderne kraag
zowel voor heren als dames.

Daniel & Judy Trendy Poplin shirt met klein opstaand
boordje. Voor zowel heren als dames.

Heidelberg Mooie getailleerde blousejurk voor
beurzen, hotelbranche of spa-wellness. Met easy
care, oprolbare mouw en ceintuur.
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George & Kate Een allround model, ideaal voor dagelijks gebruik. Duurzaam en
onderhoudsvriendelijk en zowel voor heren als dames.
-

Compositie: 60% katoen, 40 % polyester
Pasvormen: Classic- en Slim fit
Maten: heren S t/m XXL, dames 34 t/m 52
Uitvoering: Lange, ¾ en korte mouw, borstzak
Kleuren: 16 standaardkleuren en tal van kleuren op aanvraag
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Alpi en Volute Functionele en warme softshell:
ademend, waterafstotend en winddicht met fleece
voering. Diverse ritsen en afneembare capuchon. In
dames en heren uitvoering.

Kyle Ultra lichte gewatteerde unisex bodywarmer
met 2 met rits afsluitbare steekzakken.

Ashford Lichtgewicht unisex jack met een polyestervlies vulling. Steekzakken met rits en een opening
voor borduurwerk.

Vermont Stijlvolle unisex gewatteerde 3-laags softshell jas met capuchon en grote moderne
steekzakken.
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Seabrook Jacket
Stoer ripstop jack met mesh voering. 3-Kleuren rits, 2 steekzakken en een mouwzakje met rits. Velcro aan de mouwen.
Materiaal: 100% ripstop nylon met pu coating. Waterdichtheid 600mm. Kwaliteit: 82 g/m².

Lemont
Moderne jas in immitatie dons. Afneembare capuchon en drie zakken
met rits. Twee binnenzakken en handige doorvoer voor uw headset.
Materiaal: Shell en binnenvoering: 100% polyester. Padding: immitatie
dons in 100% polyester.
Zowel in heren (XS tot XXXL) als dames uitvoering. (34 tot 44)

Kinglands Jacket
Padded jas. Wind- en waterproof. Vier zakken met rits, een binnenzak
met rits en twee zakken in mesh uitvoering. Afneembare capuchon en
verborgen boorden in mouwen. Handige doorvoer voor uw headset.
Materiaal: Shell 100% polyester met PU coating, voering 100% polyester. Binnenvoering 100% polyester. Eigenschappen: Waterdichtheid
3000mm en ademend 3000MVP.
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Milford Jacket
Softshell jack met afneembare capuchon. Ritszak op borst met reflecterende afwerking. Steekzakken met ritsen aan voorzijde en twee
binnenzakken. Verstelbare mouwen middels velcro en onderzijde jas verstelbaar middels trekkoord.
Materiaal: 96% polyester en 4% spandex, voering 100% polyester. Eigenschappen: Waterdichtheid 3000mm en ademend 3000MVP.
Kwaliteit: 280 g/m².

Grace Jacket
Dames hooded jack met dubbele capuchon. Contrasterende
binnenkant capuchon, piping, rits en stiksels op de boorden.
Materiaal: 80% polyester, 20% katoen. Kwaliteit: 300 g/m².
Maat: 36/S-42/XL

Basic Softshell Jacket
Moderne heren softshell jas uitgerust met ton-sur-ton ritsen en maar
liefst 5 zakken, twee binnenzakken, twee zijzakken en een borstzak
met rits. De afwerking met elastisch tape zorgt voor uitstekend
draagcomfort.
Materiaal: 96% polyester, 4% spandex. Kwaliteit: 280 g/m².
Maat: XS-3XL (580, 99: XS-5XL)
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Premium Fashion - T
100% katoen (kleur 95: 85% katoen, 15% viscose).
Modieus T-shirt gemaakt van zeer hoogwaardig ringgesponnen katoen.
De professionele afwerking van de zijnaden, het necktape en een
gemakkelijk te verwijderen label geven het T-shirt een mooi, clean
design. De behandeling met softener en enzymen zorgen ervoor dat
het T-shirt zacht en glad aanvoelt. Dit T-shirt is speciaal ontwikkeld
voor diegene die alleen gaat voor het hoogst haalbare.

Stretch - T
Heren stretch T-shirt, comfortabel draagbaar in een zachte kwaliteit.
Materiaal: 95% katoen, 5% elastane. Kwaliteit: 180 g/m²
Maat: S-XXL

Basic Polo Sweater
Comfortabele polo sweater gemaakt van zachte, duurzame stof die
mooi blijft, ook bij intensief wassen. De sweater is goed inzetbaar in
een tal van doelgroepen. De sweater is voorzien van 3 ton sur ton
knopen en 1x1 rib aan de onderzijde. Met een goede prijs-/kwaliteitsverhouding is deze polo sweater een gegarandeerde bestseller.
Materiaal: 65% polyester, 35% katoen. Kwaliteit: 280 g/m²
Maat: XS-5XL.
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Customade Handdoeken

Handdoeken met logo inweving zijn een echte klassieker. Helemaal
naar uw wens op maat geweven in uw eigen PMS kleuren. Formaat en
gewicht naar keuze. Desgewenst voorzien van eigen label en verpakking. Een trendy ronde handdoek met full colour print is helemaal van
nu. Weer eens iets anders waarmee u de aandacht trekt.

Plaids

Op maat geweven zachte plaids. Heerlijke woonplaids voor op de
bank of in de auto geweven, ook leverbaar van gerecyclede garens. In
de door u gewenste kleuren geweven met uw eigen logo, label of in
eigen design. Duurzaam en onverwoestbaar.

Hamamdoeken

Een hamamdoek gaat jaren lang mee op vakantie, naar het strand, de
sauna en de sportschool. Van 100% katoen of van duurzaam
gerecycled garen. Voorzien van logo, eigen label en/of verpakking. In
verschillende diktes en formaten te bestellen.
Maatwerk of uit voorraad.

Microfiber Suède Handdoeken

Super compact, snel droog en ultra absorberend. Ook te bestellen in
gerecycled PET microfiber als extra duurzame variant. Zacht en soepel
met een haarscherpe full colour print of een subtiele preag. Leverbaar in diverse formaten zoals golfhanddoekjes, sporthanddoeken en
strandlakens. Met of zonder eigen label.
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Brushed 5 panel baseball cap

Cooldry sports cap

Deze pet is het perfecte cadeau voor je werknemer of relatie.
De basic, maar trendy cap past bij iedere outfit en zorgt voor goede
reclame voor jouw bedrijf. Kies voor een borduring of plastisol transfer
en steel de show.

Tijdens het sporten houdt deze cap jouw hoofd koel. Het cooldry
polyester zorgt er namelijk voor dat vocht zo snel mogelijk van de huid
naar buiten de stof wordt verplaatst. Daarnaast ziet de cap er ook nog
eens mooi uit, waardoor jij absoluut gezien kan worden tijdens het
hardlopen.

PVC Zonneklep

Promo strohoed

Afstudeerhoed

Deze zonneklep is lekker retro en ideaal om
weg te geven! In zeven verschillende kleuren
verkrijgbaar.

Verkrijgbaar in 6 kleuren, voeg een gekleurde
band toe boven de rand van de hoed om het
geheel nog vrolijker te maken.

Hoera, geslaagd! Met deze Graduation cap op
je hoofd kan iedereen zien dat je succesvol je
opleiding hebt afgerond.
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Reflective winter hat

Knitted hat

Deze omslagmuts houdt het hoofd niet alleen lekker warm, maar door
het reflecterende garen blijf je ook goed zichtbaar in de schemering.
Veiligheid en warmte gecombineerd!

Deze stevige, grof gebreide muts met omslag verwarmt je in de
winter en geeft je een stoere uitstraling. Combineer hem met je
favoriete winterjas en trotseer de kou in stijl. Je logo kan worden
geborduurd op de omslag.

Knitted winter hat thinsulate

Knitted scarf

Deze thinsulate muts houdt je lekker warm tijdens de koude
winterdagen. De meeste lichaamswarmte verlies je via het hoofd,
maar deze wintermuts houdt de hitte vast en zorgt ervoor dat je
lekker warm blijft.

Deze grof gebreide sjaal kan niet ontbreken in jouw wintercollectie
tijdens de koude dagen. Hij is in vier kleuren te verkrijgen en je kan
je eigen logo laten borduren om er een ideaal relatiegeschenk van te
maken.
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Progress Stripe Jersey
De Progress Stripe Jersey is een combinatie van functioneel materiaal,
een doorontwikkelde pasvorm en een opvallend, traditioneel design.
Verkrijgbaar met korte,- en lange mouw. beschikbaar in vele kleurcombinaties. Materiaal 100% polyester
Voor heren, Dames en Junior.

Squad Solid Jersey
Deze Jersey is een combinatie van functioneel materiaal, een
doorontwikkelde pasvorm en een opvallend, traditioneel design. Het
hoogwaardige materiaal met een vochtafvoerende werking in combinatie met de mesh zorgt voor een aangenaam droog en fris gevoel
gedurende iedere training en/of wedstrijd.

Progress Graphic Jersey
Squad Solid Short
Deze Short sluit mooi aan bij de Squad Solid Jersey. De short is
gemaakt van een materiaal met een vochtafvoerende, temperatuur
regulerende werking voor een optimaal droog en fris gevoel
gedurende iedere wedstrijd en/of training.

Squad Solid & Contrast Sock
Gemaakt van functioneel stretch materiaal wat zorgt voor een aangename pasvorm. De vochtafvoerende werking zorgt voor een aangenaam droog en fris gevoel gedurende iedere training en/of wedstrijd.
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De Progress Graphic Jersey met korte mouw heeft een opvallend,
subtiel en eigentijds ontwerp waarmee een team zich mooi kan
onderscheiden op het veld. Het hoogwaardige materiaal met een
vochtafvoerende werking in combinatie met de mesh zorgt voor een
aangenaam droog en fris gevoel gedurende iedere training en/of
wedstrijd.

Rush Tights Women
Materiaal: 86% polyester, 14% elastane.
Rush Tights zijn lichtgewicht tight gemaakt van een rekbare en
functionele stof die zorgt voor efficiënt vochttransport en grote
bewegingsvrijheid. Perfect voor branding met bedrijfslogo’s.

Pro Control Impact Polo Men

Rush Wind Jacket
Rush Wind Jacket is een lichtgewicht windbreaker gemaakt van een
geweven functionele stof die zorgt voor efficiënt vochttransport.
Wordt geleverd met twee zakken met rits. Perfect voor branding met
club-, sponsor- of bedrijfslogo’s.

Pro Control Impact Polo Women

Front body: 100% Polyester-recycled Back Body: 97% Polyester-recycled 3% Polyester. Versterk je spel met dit premium poloshirt. Gemaakt van
een lichtgewicht, ademend en gerecycled polyester. Pro Control Impact Polo biedt een optimale en functioneel comfort . Voorzien van klassieke
kraag met gebonden rits, nauwsluitende mouwen en veel ruimte voor branding met club-, sponsor- of bedrijfslogo’s. Ergonomisch ontwerp en
geweldige stretch zorgen voor uitstekende bewegingsvrijheid. Licht ademende stof. 2 of 3 knoppen openen. Ook verkrijgbaar als Junior model.
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Made with Fairtrade Cotton
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meer items op: www.cottover.be
hemden, hoodies, v-neck, longsleeves,
beanies, tote bags, enz.

MEN
S4XL

LADY
XSXXL
KIDS
120160

TULSA
TULSA LADY
TULSA KIDS
aterafstotend en winddicht materiaal. Afritsbare
capuchon. Aanpasbare capuchon en mouweinde verstelbaar met velcro. Elastische trekkoord met stopper aan de capuchon en onderaan de zoom.
Eén borstzak, twee zijzakken, mouwzakje en één binnenzak.

95% POLYESTER, 5% SPANDEX ° BINNENZIJDE: 100% POLYESTER MICROFLEECE SOFTSHELL ° 460 ROOD, 855 MARINE, 967 GRIJS,
672 GROEN, 755 BLAUW, 990 ZWART, 263 DONKER GEEL, 464 BURGUNDY, 690 DONKER GROEN, “NEW” 985 DONKER GRIJS MÊLÉE °
HEREN: S-4XL / DAMES: XS-XXL / KIDS: 120-140-160 (enkel in 855 MARINE & 990 ZWART)

WP 3000
MVP 2000
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T-Shirts Perfect Print
A) - Perfect Print Tagless Te.e
B) - Ladies’ Perfect Print Tagless Tee.
C) - Kids’ Perfect Print Tagless Tee.
160 g/m²
100% katoen.
Dubbele stiknaden op mouwen en zoom.
Zijnaden.
Moderne pasvorm.
Goedgekeurd voor alle druktechnieken.
Leverbaar in vele kleuren.

A
T-Shirts
A) - Lily
70% viscose (van Bamboe
cellulose), 30% organisch
gekamd ringgesponnen
single jersey katoen.
Ronde hals met
ribgebreide.
halsboord en nekband.
Zijnaden, dubbeldraads
gestikt bij de armen en
onderboord.
Medium pasmaat.
Leverbaar in vele kleuren.
B) - Wayne
155 g/m²
100% organisch gekamd
ringgesponnen single
jersey katoen.
Ronde hals met ribgebreide kraag, nekband.
Zijnaden, platte naden op
mouweinden en
onderboord.
Getailleerd model.
Leverbaar in vele kleuren.
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B

C
A

B

Basic Micro Fleece
Basic Micro Fleece Jacket. Hedendaags heren jack in een mooie micro
fleece kwaliteit. Het jack is voorzien van twee zijzakken met SBS ritsen
en twee binnenzakken. Deze micro fleece sluit perfect aan op de
succesvolle Basic Softshell lijn van Clique.
Materiaal: 100% polyester, antipilling micro fleece. Kwaliteit: 190 g/m²
Maat: XS-3XL (580, 96, 99: XS-4XL)

Stretch Premium Polo
Stretch Premium Polo. Een polo in een zeer mooie en goede stretch
kwaliteit. Twee knopen met parel look. Visgraat nektape. Zijsplitten
afgewerkt met gestikt kruis in contrasterende kleur. Voorgekrompen.
Materiaal: 95% katoen en 5% elastane (kleur 95: 80% katoen, 15%
viscose en 5% elastane, kleur 565 en 955: 55% katoen, 40% polyester
en 5% elastane). Kwaliteit: 215 g/m²
Maat: XS-3XL (00, 99: XS-4XL)
In dames (S/36-XXL/44) en heren (XS-3XL (00, 99: XS-4XL)) uitvoering.

Heavy Premium Polo
Een polo in een mooie zware kwaliteit, gemaakt van gekamd katoen.
De stof is met enzymen behandeld en voorgekrompen. Deze duurzame polo is fraai afgewerkt met visgraat tape aan de binnenkant van
de sluiting en bij de zijsplitten. Verder is de polo uitgerust met 3 ton
sur ton knopen voor een professionele uitstraling. Materiaal: 100%
gekamde katoen (kleur 95: 85% katoen, 15% viscose).
Kwaliteit: 270 g/m²
In dames (S/36-XXL/44) en heren (XS-3XL (00, 99: XS-4XL)) uitvoering.
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Signature Stretch Polo
215 g/m²
95% katoen, gekamd en ringgesponnen,
5% elastaan.
Fijne Piqué.
Platte gebreide kraag met elastaan
visgraat nekband.
Knoopsgat met 4 gelijkgekleurde knopen.

Ladies Stretch Polo
215 g/m²
95% katoen, gekamd en ringgesponnen,
5% elastaan. Fijne Piqué
Platte gebreide kraag met elastaan
Visgraat nekband.
Knoopsgat met 4 gelijkgekleurde knopen.
Geribde manchetten.
Zijnaden, zijsplitjes.
Zonder etiket.
Moderne pasvorm.

Geribde manchetten.
Zijnaden.
Zijsplitjes.
Zonder etiket.
Moderne pasvorm.
Leverbaar Zwart, Grijs en Olijf groen.

Leverbaar Wit, Zwart, Grijs en Navy blauw.

Ladies Cotton Polo
180 g/m² (White: 175 g/m²)
100% ringgesponnen piqué katoen.
Gelijkgekleurde nekband.
Knoopsluiting met
2 gelijkgekleurde knopen.
Zijsplitjes voor een betere pasvorm.
Extra knoop.
Ribgebreide kraag en mouweinden.
Leverbaar in vele kleuren.
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Kids Cotton Polo

Men’s Cotton Polo

180 g/m² (White: 175 g/m²)
100% ringgesponnen piqué katoen.
Ribgebreide kraag en mouweinden.
Gelijkgekleurde nekband.
Knoopsluiting met 2
gelijkgekleurde knopen.
Zijsplitjes voor een betere pasvorm.
Extra knoop.
Zijnaden.

180 g/m² (White: 175 g/m²)
100% ringgesponnen piqué katoen.
Ribgebreide kraag en mouweinden.
Nekband in dezelfde kleur.
Knoopsluiting met
3 gelijkgekleurde knopen.
Zijsplitjes voor een betere pasvorm.
Extra knoop.
Zijnaden.

Leverbaar in vele kleuren.

Leverbaar in vele kleuren.

Men’s Sweatshirt
280 g/m²
80% gekamd ringgesponnen katoen,
20% polyester.
(Light Ofxford: 70% katoen, 30% polyester)
Gebreide halsboord,
mouweinden en onderboord.
Ingezette mouwen.
Gekamde fleece aan binnenkant.
Zijnaden.
Leverbaar in vele kleuren.

Tagless Media Hoodie

Ladies Sweatshirt

300 g/m²
60% katoen, 40% polyester.
Unisex-stijl, Reactief geverfd.
Geborstelde binnenkant.
Capuchon met dubbele voering
van dezelfde stof.
Oortelefoonlus op capuchon.
Raglanmouwen en verborgen zijzakken.
Geribbelde boord en manchetten.
Dubbeldraads gestikt.

280 g/m²
80% gekamd ringgesponnen katoen,
20% polyester.
(Light Oxford: 70% katoen, 30% polyester)
Gebreide halsboord,
mouweinden en onderboord.
Ingezette mouwen.
Gekamd fleece aan de binnenkant.
Zijnaden.
Leverbaar in vele kleuren.

Leverbaar in vele kleuren.

Men’s Hooded Sweatshirt
280 g/m²
80% gekamd, ringgesponnen katoen,
20% polyester.
(Light Oxford: 70% katoen, 30% polyester)
Capuchon met rijgkoord.
Eenvoudige kangoeroezak.
Ribgebreide mouweind en
onderboord.
Zijnaden.
Gekamde binnenkant.
Leverbaar in vele kleuren.

Kids Sweatshirt
280 g/m²
80% gekamd ringgesponnen katoen,
20% polyester.
(Light Oxford: 70% katoen, 30% polyester)
Gebreide halsboord,
mouweinden en onderboord.
Gekamde fleece aan de binnenkant.
Ingezetten mouwen.
Zijnaden.
Leverbaar in vele kleuren.

Ladies Hooded Sweatshirt
280 g/m²
80% gekamd ringgesponnen katoen,
20% polyeste.r
(Light Oxford: 70% katoen, 30% polyester)
Capuchon met rijgkoord.
Ribgebreide mouweind en onderboord.
Eenvoudige kangoeroezak.
Gekamde binnenkant.
Zijnaden.
Leverbaar in vele kleuren.
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Ladies Softshell Jacket
Een mooie Softshell Jack van 96% polyester, 4% elasthaan.
(3 lagen Softshell-stof) Middenlaag: hydrostatisch membraan.
Binnenkant: anti-pilling microfleece.
Waterdicht en ademend. Volledige ritssluiting met kinbeschermer.
Borstzak en steekzakken met rits GSM-zak binnenin.
Verstelbare manchetten. Getailleerd model.
Leverbaar in Zwart, Grijs en Navy blauw.

High Top Canvas Shoe
Bovenkant: 100% katoen (canvas)
Tong: buitenkant: rubber. Binnenkant: ethyleen vinyl acetaat. (EVA)
Modieuze lage canvasschoen ontworpen voor decoratie: digitaal
en transferprint en borduurwerk.
Witte zool met enkele zwarte streep.
Geleverd met witte veters.
Elk paar wordt geleverd in een individuele tas met een hanglus.
Leverbaar in Zwart en Wit.
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Heren Softshell Jacket
Een mooie Softshell Jack van 96% polyester, 4% elasthaan.
(3 lagen Softshell-stof) Middenlaag: hydrostatisch membraan.
Binnenkant: anti-pilling microfleece.
Waterdicht en ademend. Volledige ritssluiting met kinbeschermer.
Borstzak en steekzakken met rits GSM-zak binnenin.
Verstelbare manchetten. Getailleerd model.
Leverbaar in Zwart, Grijs en Navy blauw.

Low Top Canvas Shoe
Bovenkant: 100% katoen (canvas)
Tong: buitenkant: rubber. Binnenkant: ethyleen vinyl acetaat. (EVA)
Modieuze lage canvasschoen ontworpen voor decoratie: digitaal
en transferprint en borduurwerk.
Witte zool met enkele zwarte streep.
Geleverd met witte veters.
Elk paar wordt geleverd in een individuele tas met een hanglus.
Leverbaar in Zwart en Wit.

T-Shirt
145 g/m² 100% voorgekrompen en
ringgesponnen Jersey-Katoen.
Geribbelde ronde hals met elastan nektape.
Rondgebreid.
Wasbaar tot 40°C
Normale pasvorm.
Leverbaar in vele kleuren.

Women T-Shirt

Valueweight T-Shirt

185 g/m² 100% voorgekrompen en
ringgesponnen Jersey-Katoen.

165 g/m² (White: 160 g/m²)
100% katoen.
Nekband voor
een beter draagcomfort.
Dubbeldraads gestikt bij armen, hals en
boord.
Vernieuwde mouwvorm voor verbeterde
pasvorm.
Voorgekrompen
rondgebreid voor optimale vormvastheid.

Dunne geribde kraag met ronde hals.
Nektape.
Zijnaden.
Wasbaar tot 40°C
Medium Fit.
Leverbaar in vele kleuren.

Leverbaar in vele kleuren.

Original T
145 g/m² (White: 135 g/m²)
100% Katoen
Nekband in de hals voor beter
draagcomfort
Dubbeldraads gestikt aan de hals, mouwen en onderboord
ruime pasvorm
Voorgekrompen en rondgebreid voor
maximale
vormvastheid.
Leverbaar in vele kleuren.

Urban Adventure Jacket
88% polyester, 12% elastaan.
Voering: 100% polyester.
Waterafstotend ademend.
Afneembare capuchon met trekkoord.
Volledige ritssluiting met kinbescherming.
Binnenzak met drukknoop.
Voorzakken met dubbele opening.
(rits en drukknoop)
Elastische zoom en manchet.
Leverbaar Zwart, Grijs en Olijf groen.

Softstyle® T-Shirt
153 g/m² (White: 144 g/m²)
100% ringgesponnen jersey
katoen.
Voorgekrompen materiaal.
Schouder tot schouder nekband voor beter
draagcomfort.
Ronde hal.s
Dubbeldraads gestikt bij de hals,/
mouwen en onderboord.
Rondgebreid model.
Leverbaar in vele kleuren.
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COLORFUL
Draagtas

Waszak

Handdoeken

Kussens

Full Colour

Dekens
110

Uitzonderlijke kwaliteit , full colour bedrukt,
gemaakt van hoogwaardige materialen met
een verbluffend drukresultaat. Vervaardigd in
het Verenigd Koninkrijk Deze producten zijn
volledig OEKO-TEX 100 gecertificeerd.

Kerstsokken

Baby & Kindersokken

Vrolijke Kerstsokken zijn niet meer weg te denken! Bestel de Kerstsokken uit voorraad met onze standaard designs of laat de Kerstsokken
volledig op maat maken naar wens van de klant. Voor zowel dames als
heren zijn Kerstsokken de aanvulling op je kerstoutfit.

Wij begrijpen het belang van comfortabele Baby en Kindersokken,
maar ook de wens om deze zelf te kunnen ontwerpen. Baby- en
Kindersokken kunnen daarom volledig naar eigen wens gemaakt
worden, in hippe designs en in felle kleuren.

Sjaals
Onze geweven en gebreide sjaals zijn een perfecte winter accessoire omdat ze = optimale bescherming bieden tegen kou en wind.
We maken gebreide, geweven en digitaal geprinte sjaals (rPET). De gebreide sjaals kunnen tot 6 kleuren op de sjaal verweven worden. De sjaal
kan enkelzijdig en dubbelzijdig gemaakt worden. De geweven sjaals worden vaak gebruikt gedurende (sport) evenementen en wedstrijden, de
sjaal kan enkelzijdig en dubbelzijdig geproduceerd worden. De bedrukte sjaals kunnen full colour bedrukt worden met zoveel kleuren als gewenst.
Wij kunnen verschillende prints produceren; satijn bedrukte en polar bedrukte sjaals.

Foute Kersttrui

Wintermuts

Klaar voor de Kerst? We kunnen je eigen ontwerp maken, zodat je kunt
opvallen in de menigte! Wat begon als een grapje, is nu één van de
leukste foute tradities gedurende Kerst. Je kunt onze vrolijke Kersttruien uit voorraad bestellen met standaard ontwerpen of volledig op
maat laten maken.

Tijdens buitenactiviteiten bieden onze op maat gemaakte mutsen een
optimale bescherming tegen kou en wind Wil je meedoen met de
wintertrend? Volledig gepersonaliseerd met je eigen logo. Ook leverbaar als Beanie. (zonder pom)
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Craft V175 Fuseknit
De Craft V175 Fuseknit is een lichtgewicht hardloopschoen die zich
echt onderscheidt van de rest.
Het naadloze Fuseknit-bovenwerk van de schoen biedt zowel soepel
comfort als een eigentijdse uitstraling, terwijl het hoge energierendement ervoor zorgt dat je moeiteloos iedere stap neemt. Het
casual ontwerp maakt het een perfecte keuze, ook voor dagelijks
gebruik. Gebaseerd op de GATE-technologie
(grip, anatomische vorm, torsie, energieteruggave), biedt de schoen
een ongeëvenaarde pasvorm, tractie en reactievermogen.

Craft V150 Engineered
Verkrijgbaar in 12 verschillende kleuren. De Craft V150 Engineered
wordt geleverd met een volledig ontworpen mesh bovenwerk voor
optimale bewegingsvrijheid, comfort en prestaties. V Energy Foam in
de voorvoet van de tussenzool biedt hoogwaardig energierendement,
verhoogt je pas en geeft dat extra duwtje om je doelen te bereiken.
De schoen is gebouwd op een laatste ontwerp dat de natuurlijke
contouren van de voet volgt en wordt geleverd met
flexibiliteit op de juiste plaatsen zodat de voetspieren kunnen werken
en presteren zoals ze bedoeld zijn. Bovendien heeft V150 Engineered
neutrale stabiliteit om het juiste niveau van bewegingsbeheersing te
bieden voor hardlopers met normale pronatie of een neutrale
voetbeweging. Ontworpen voor de 10 km afstand.
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Craft Shower Slide
Deze lichtgewicht douche slipper hebben een voorgevormd voetbed
dat demping biedt bij elke stap.
Het klassieke ontwerp, perfect voor na het sporten en casual gebruik.
• Voorgevormd voetbed
• Buitenzool met patroon voor betere grip

Boxershorts
De boxershort wordt gemaakt in verschillende materialen vanaf 250 stuks. De meest gebruikte materialen zijn: organisch katoen, katoen en
bamboe. Wanneer er een ander materiaal gewenst is, horen we het graag.

Casual Sokken
Casual sokken met felle kleuren, patronen, en gebreid bedrijfslogo mogen tegenwoordig opvallen! Bijna elk ontwerp is mogelijk, laat dus je
creativiteit op de vrije loop. Het gewenste logo kan over de gehele sok worden geplaatst, wat ervoor zorgt dat het een passend geheel wordt en
je outfit compleet maakt. Bovenal zijn deze sokken bijzonder comfortabel!

Hardloopsok met Rits

Werksokken

Wij bieden custom made hardloopsokken aan met een zakje of een
rits! Ideaal om kleine items in te stoppen, deze raak je dus nooit meer
kwijt. Leuk item voor evenementen, hardloopwedstrijden of fitness.

Werksokken voor veiligheid en comfort. Door de dikkere stof en
verstevigingen functioneren ze als ergonomische sokken. Personaliseer de werksokken met jouw logo op de voet of op de sok zelf.

Onesie
Een onesie is een comfortabele jumpsuit voor kinderen en
volwassenen. Typerend voor onesies is dat ze uit 1 deel bestaan,
daarom de naam. De onesie wordt vaak gebruikt om lekker in te
loungen of voor nachtkleding. Je kan nu je onesie volledig op maat
laten maken.
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OUTDOOR & TRAVEL
Waiter

Classic

Zakmes gemaakt van Cellidor. Alle tools van roestvrij staal met 9
functies. Om te toasten op avonturen.
Gemaakt met Zwitserse precisie en vakkundigheid.
Levenslange garantie.

Zakmes gemaakt van Cellidor. Alle tools van roestvrij staal met 7
functies. De compacte tool voor aan je sleutelbos.
Gemaakt met Zwitserse precisie en vakkundigheid. Levenslange
garantie. Leverbaar in rood, blauw, zwart, groen, geel

Spartan

Hikerwood

Zakmes gemaakt van Cellidor. Alle tools van roestvrij staal met
12 functies. Het legendarische officiersmes.
Gemaakt met Zwitserse precisie en vakkundigheid.
Levenslange garantie.
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Zakmes gemaakt van duurzaam Zwitsers walnotenhout. Alle
tools van roestvrij staal met 11 functies.
Gemaakt met Zwitserse precisie en vakkundigheid.
Levenslange garantie.

Schwarzwolf Rugzak
Deze rugzak met gewatteerde rug en gekleurde bies in groen of rood,
is zeer geschikt voor dagelijks gebruik. Ze is voorzien van een groot
vak met ritssluiting. Daarnaast een binnenvak met klittenbandsluiting
en 2 met ritsen afsluitbare vakken aan de voorkant. Het grotere vak
aan de voorkant is opgedeeld in 2 grotere en 2 kleinere compartimenten, 2 pen houders en een net-tas met ritssluiting.

L

Schwarzwolf Heuptas
RAVIK elastisch heuptasje met waterafstotende riem- en ritssluiting
en reflecterende banden. Het heuptasje heeft een handige uitgang
voor uw hoofdtelefoon! Verpakt in een Schwarzwolf outdoor
geschenkbox.

Schwarzwolf Noodlamp/Powerbank
Oplaadbare camping- of noodlamp met powerbankfunctie. De
robuuste houder is voorzien van een hangbeugel. Met de sterke magneet is deze lamp aan bijvoorbeeld de binnenkant van de motorkap
of onder een auto te bevestigen. Deze lamp kent 5 verschillende
standen: fel, middel, zwak, knipperlicht en SOS. Middels de bijgeleverde USB kabel kan de lamp opgeladen worden, waarna deze
tevens dienst kan doen als powerbank (4000 mAh). De capaciteit van
de batterij wordt aangegeven door een LED indicator. Lichtsterkte 200
lumen. Verpakt in een Schwarwolf outdoor geschenkbox.

Schwarzwolf Fietstas
Outdoor fietstas met opbergvak voor mobiele telefoon. Deze tas is
eenvoudig te monteren en demonteren en is voorzien van 2 met rits
afsluitbare zijvakken en een transparant top vak waar de mobiele
telefoon een plaats vindt. De tas heeft binnenin een afmeting van 8
x 16,5 x 2cm.
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Click N Go
Een handige gadget om je zaklamp, fles of
telefoon aan je fiets, home-trainer of in je
auto te klemmen.

Ding Dong Bel
Formaat:
Kleuren:
Materiaal:

8 cm doorsnee
Standaard kleuren
Metaal

Elektronische Fietsbel
Formaat:
Kleuren:
Materiaal:

3 x 4,5 x 3 cm
Rood, zwart, groen, paars, wit
Siliconen

Fietslampje
Formaat:
Kleuren:
Materiaal:
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4x3 cm doorsnee
Eigen kleuren mogelijk
Siliconen & 2032 batterij

Fietsbel
Formaat:
Kleuren:
Materiaal:

Slapwrap
Formaat:
Kleuren:
Materiaal:

30 x 3 cm
Eigen kleur mogelijk
Siliconen

5,4 cm doorsnee
Standaard kleuren
Metaal

Zadelhoes
Formaat:
Kleuren:
Materiaal:

27 x 27 cm
Meer dan 30 kleuren
Polyester

Pushlight

Gloamin

LED-zaklamp met karabijnhaak. AAA-batterij niet inbegrepen.
ø80 x 37 mm

Bolvormige kunststof sleutelhanger met LED lampje.
ø29 x 51 mm

Camper
LED-zaklamp met 27 LED´s met karabijnhaak en magneet.
AAA-batterij niet inbegrepen. 62 x 96 x 34 mm

Seval

See

Metalen LED-zaklamp met 3 LED’s en textiel handgreep geleverd in
een papieren geschenkdoos. AAA-batterij niet inbegrepen.
Doos: 122 x 28 x 65 mm

LED-lamp met 4 LED´s, reflector en knipperlichtfunctie. Deze lamp is
uitgerust met 3 verschillende lichtstanden en wordt geleverd met
(1x) batterij. Lampje: 53 x 13 x 30 mm
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CONTIGO® LUXE AUTOSEAL®
TAMPONDRUK

| LASERGRAVURE

CONTIGO® THERMAL BOTTLE 1.200 ML
TAMPONDRUK
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| LASERGRAVURE

CONTIGO® PINNACLE COUTURE
TAMPONDRUK

| LASERGRAVURE

CONTIGO® BYRON MEDIUM
TAMPONDRUK

| LASERGRAVURE

WHEREVER YOU GO, IT’S H2O
Motivate, hydrate and energize
with water bottles
Onverminderd populair
Keuze uit veel modellen in uiteenlopende
prijsklassen, kleuren en materialen
Stimuleert het drinken van de aanbevolen
dagelijkse hoeveelheid water
Duurzaam promoten; vermindert het gebruik
van plastic wegwerpflesjes
Te bedrukken met een positieve quote en
logo of te graveren met een individuele
naam (afhankelijk van het materiaal)
Ideaal tijdens het sporten, wandelen, achter
de pc, tijdens workouts of voor de tv
Eenmalig investeren voor dagelijks
promoten gedurende vele maanden

TOPFLASK GRAPHIC
TAMPONDRUK

SENGA GLASS
| LASERGRAVURE

SOFTDRINK
ZEEFDRUK

ZEEFDRUK

ALU URBAN
| TAMPONDRUK

| LASERGRAVURE

ZEEFDRUK

| TAMPONDRUK

| LASERGRAVURE
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Platte Waterflessen
Een handige platte en herbruikbare fles waarmee je gezien mag
worden. Retulp flessen zijn duurzaam. drink happy, cheers.

Screwmagnet

Life Hammer

De Screwmagnet is een supersterke magneet die met de clip kan
worden vastgemaakt aan uw broekzak, riem of ergens anders. Een
ideale hulp tijdens je werk. Het item is uitgerust met een
ferrietmagneet. Deze supersterke magneet heeft een dragende
sterkte van 11,3 Kilo.

Met deze nieuwe en verbeterde veiligheidshamer wordt een nieuwe
standaard gezet in autoveiligheid. Het is een must in elke auto.
Meerder modellen beschikbaar. TÜV Gecertificeerd.

Yogamat

Yos Bottle

Full color bedrukte Yoga/fitnessmat. Gemaakt van Polyester en van
gerecycleerde PET Flessen. Absorbeert water, is hitte bestendig en
kan zelfs op 40 graden in de wasmachine gewassen worden. Afmetingen: 50 X 180 cm. Dikte: 4 mm

Unieke waterfles en Pillendoos ineen. 5% van de omzet van de YOS
Bottle gaat naar Support Casper, een stichting die werkt aan nieuwe
manieren om alvleesklierkanker te bestrijden.
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Formaten:
14 x 14,5 x 5,7 cm.
22 x 16,5 x 3 cm.
23 x 23 x 11 cm.
35 x 25 x 10 cm.
33 x 10 x 10 cm.
42,5 x 33,3 x 9,7 cm.

Luxe magneetdozen
Deze luxe doos wordt plat geleverd en is eenvoudig op te zetten.
De klep is voorzien van een handige magneetsluiting.
Leverbaar in 6 verschillende formaten en 8 kleuren!

Papieren tas met platte lus

Papieren wijntas met gedraaid koord

Dit model is de voordeligste keuze op het gebied van tassen. De tassen
zijn voorzien van 2 ingeplakte papieren lussen. Deze budget papieren
tassen worden gemaakt van wit of gerecycled bruin kraft papier.
Leverbaar in 5 formaten.

Praktische geschenkverpakking voor een mooie fles wijn. Deze papieren wijntas is voorzien van 2 papier gedraaide koorden en een bodemkarton voor extra stevigheid. Formaat: 12 + 10 x 35 cm.
Kleuren: Wit of bruin gestreept.
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ALS HET VERPAKT MOET WORDEN
Dan ben je bij ons aan het juiste adres, je eigen verpakking, in je eigen huisstijl, geheel naar wens. De verpakking is de aankleding van ieder
relatie geschenk. Hier onder een kleine opsomming van de verpakingen die wij voor u kunnen verzorgen.

• Cosmetica
• Bier
• Wijn
• Kaas
• Likeur
• Groente
• Fruit
• Textiel
• Etc.

Wijnverpakkingen
Wijn is een veel gekozen relatiegeschenk. Wij bieden wij je de mogelijkheid om de
verpakking hiervan volledig in jouw eigen huisstijl op te maken. Zo kun je jouw relaties
een wijnfles geven in een verpakking met daarop jouw logo en bedrijfsnaam. Daarnaast
bieden wij de mogelijkheid om binnen jouw bestelling elke verpakking individueel te
bedrukken. Zo kun je jouw relatiegeschenken volledig per klant personaliseren. De doos
is gebaseerd op een standaardmaat van 75cl, maar kan ook op maat gemaakt worden
voor flessen met een andere inhoud.

Sleeves
Wordt jouw product bij jou geleverd in een standaard verpakking? En wil je deze liever
niet opnieuw hoeven verpakken? Dan biedt een sleeve uitkomst. Een sleeve is een
gemakkelijke oplossing voor om een standaard verpakking. Zo kun je jouw product toch
jouw unieke merkbeleving meegeven. Een sleeve is makkelijk te ontwerpen en kan snel
geleverd worden.

Etenswaar (groente, fruit en chocolade)
Wij bieden verschillende mogelijkheden voor het verpakken van etenswaren. Zo hebben
wij verpakkingen ontwikkeld voor groente en fruit, maar ook voor chocolade. De
mogelijkheden zijn eindeloos en wij gaan graag met jou op zoek naar de perfecte
verpakking voor jouw product. Verpakkingen worden volledig op maat gemaakt en zijn
dus te verkrijgen in een formaat specifiek voor jou.
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ETEN & DRINKEN
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Chocolade
“Chocolade relatiegeschenken. Wilt u een unieke boodschap aan uw collega’s of relaties geven? Met onze ambachtelijke Belgische chocolade
kunt u de plank niet misslaan. Gepersonaliseerde chocolade is een geliefd en origineel cadeau. Met een relatiegeschenk van chocolade brengt
u de perfecte boodschap! Alle promotionele chocolade voor uw bedrijf of restaurant De lekkerste ambachtelijke chocolade, bedrukt met uw
logo. Wij bedrukken verpakkingen maar ook chocolade zelf. Zoekt u een leuk idee voor uw bedrijf? Neem contact op en wij bedenken samen
met u het allerleukste chocolade relatiegeschenk, kerst-, sint- of paaskado. Ook maatwerk is mogelijk.”
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Bedrukt Fruit
Gezond opvallen!

Positief imago

Tijdens een beurs of evenement wil je opvallen met jouw bedrijf. Wil
je gezond opvallen? Wij bedrukken verschillende soorten fruit met
eetbare inkt.

Laat zien dat jow bedrijf geeft om de gezondheid van mensen.
Onderscheidend en zichtbaar zijn draagt bij aan een positief imago
van jouw bedrijf.

Eetbare inkt
Het bedrukken van fruit vraagt om precisie en de juiste kennis. Fruit is immers een natuurlijk product waar zorgvuldig mee omgegaan dient te
worden. Daarom doen wij dit in eigen huis, met eigen machines.Het bedrukken kan met witte of zwarte inkt.Deze inkt is eetbaar en goedgekeurd
door officiële instanties. Dit is vergelijkbaar met hoe M&M’s bedrukt worden. U kunt keizen ui rode-, en groene appels, peren en bananen.

Sticker
Wij kunnen u fruit ook voorzien van een sticker. De ovale stickers hebben een afmeting van 30 x 15 mm en zijn full color. Sommige logo’s komen
meerkleurig het beste uit de verf. Dan is fruit met een stickers een goed alternatief voor bedrukte fruit.
U heeft keuze uit rode-, en groene appels, sinasappels, mandarijnen, banaan en peer.
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Fruit Verpakkingen

Versturen
Wil je een gezonde verassing opsturen naar klanten of werknemers? Dan is het versturen van een geschenkverpakking met 1, 3, 6 of 9 bedrukte
appels een originele manier. Inclusief de bedrukte appel(s), exclusief verzendkosten.

Stoere kisten
Wij bedrukken fruit. Onze naam verklapte dat natuurlijk al. Maar wij doen meer. Wanneer de presentatie helemaal top moet zijn hebben wij ook
bijpassende fruitkistjes in verschillende maten. Deze zijn gemaakt van geschaafd vuren hout . Afmetingen 35x32x10,5 cm voor 25 appels , 35x32x21
cm voor 50 appels en 55x34,5x21 cm (voor 100 appels). De kisten kunnen ook bedrukt worden.

Geschenkverpakkingen
Het is mogelijk om een geheel eigen ontwerp aan te leveren voor
de verpakking. Hier kunnen wij ook bij helpen. Neem hierover even
contact op.
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Snoeppotje

Snoepblik

Snoepzakje

Rond wit potje met om de romp een fullcolour
bedrukte sleeve. Gevuld met Pepermunt
of druivensuiker.
Formaat Ø50 x 80mm

Rond snoepblikje gevuld met Autodrop of
pepermunt. De deksel wordt in full colour
bedrukt. Formaat Ø99 X 35mm

Transparant of wit zakje met 26 of 50 gram
Autodrop Total loss. Het zakje is geheel naar
eigen wens bedrukt. Formaat 80 x 100mm. of
100 x 113mm

Pepermuntrolletjes

Bonbonballotin

Snoepfles

Rolletje met 9 Biologische
pepermunttabletten. Het wikkel wordt
voorzien van uw logo. Minimale afname:
2.500 stuks.

1 hartvormige praline in een doosje. Het
doosje is rondom naar eigen wens te
bedrukken. Formaat 60 x 40 x 40mm

Kunststof champagnefles gevuld met
gemetalisseerde zuurtjes, chocotoff of
celebrations. De fles is voorzien van een eigen
etiket. Formaat Ø 95 x 290mm

Mentos Chewing Gum

Pepermuntpakje

Chocolademunten

Pakje Mentos kauwgom met een geheel
eigen sleeve. De sleeve kan voorzien worden
van een extra flap voor meer informatie.
Formaat 90 x 68 x 8mm

Vierkant rolletje met 13 pepermunttabletten.
Het wikkel wordt rondom voorzien van uw
logo. Minimale afname: 1.000 stuks.

Chocolademunt met het logo in reliëf aan 1 of
2 zijden. Formaat: 38, 55, 75 en 100mm.
Minimale afname is afhankelijk van het
formaat.
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Conservenblik

Losse snoepjes

Knotslolly

Blik met eigen wikkel om de romp. Het blik
wordt met een alu deksel afgesloten. Over de
sluiting komt een metalen of plastic deksel.
De inhoud kan uit diverse vullingen bestaan.
Formaat: Ø 63 x 125, Ø 99 x 119 of 241mm

Per stuk verpakt snoepje. De verpakking kan
geheel naar eigen wens bedrukt worden. De
vulling kan bestaan uit pepermunt, Mentos of
een zuurtje.

TKnotslolly met een bedrukte folie. Smaak:
mengeling van diverse fruitsmaken. De lollie
is leverbaar in het gewicht 9 of 13 gram.
Minimale afname 3000 stuks.

Koekblik

Zakje Snoep

Platte Lolly

Rond of rechthoekig koekblik. De blikken
worden voorzien van een etiket om de romp
of een rechstreekse bedrukking op de deksel.
De vulling bestaat uit stroopwfaels, American
cookies of Jules Destroopers.

Blokbodemzakje gevuld met snoepjes. Het
zakje wordt voorzien van een full colour
bedrukt kopkaartje. Formaat 120 x 55 x
35mm. Minimale afname 100 stuks.

Platte ronde of hartvormige lolly. De folie
wordt aan één zijde voorzien van een bedrukking. Diverse fruitsmaken. De lollies zijn
leverbaar in het gewicht 5, 9 of 14 gram.

Blikje Pepermunt

Chocolade gevelstraatje

Rechthoekig blikje voorzien van een
scharnierdeksel. De deksel wordt in full
colour bedrukt. De blikjes worden gevuld
met pepermunt. Formaten 59x46x18mm. of
94x59x19mm

Chocolade tablet in de vorm van een
gevelstraatje. De tablet ligt op een bedrukte
inlay en is verpakt in een transparante
flowpack. Formaat 160 x 80mm. 100 gram.
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Snoepblikje
Scharnierblik 62x50x17 mm met ca. 25 gr. mintjes, extra strong
mintjes of chocomix. leverbaar in verschillende kleuren.
Opdruk in 1 kleur.

Click Clack
Super Click Clack Ø 45 mm x 15 mm met ca. 12 gr. suikervrije mintjes
TAMPONDRUK. Bodem kunststof wit met seal en metalen deksel
beschikbaar in een groot scala aan kleuren.

Hartjes
Hart blik 75x65x15 mm met ca. 24 gr. hartjes, verkrijgbaar in het rood
en in het wit.
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Snoepblikje
Scharnierblik 95x60x21 mm met ca. 60 gr. Haribo gummibeertjes
of met ca. 45 gr. mintjes.

Click Clack
Rond click clack blik Ø 53 mm x 18 mm met ca 25 gr. mintjes, extra
sterke mintjes, jelly beans of choco carletties.

Mint Dispencer
Creditcard mintdispenser met ca. 8 gr. suikervrije mintjes en
ingrëdienten label, TAMPONPRINT, leverbaar in de kleuren donkerblauw, groen, geel, oranje, rood, wit, transparant en zwart.

Minthuisje

Lipton Thee

Mentos

Huis mint dispenser 72x65 mm met ca. 8
gr. suikervrije mintjes en ingredienten label,
TAMPONDRUK, kunststof, leverbaar in wit en
transparant.

Lipton theezakje in bedrukte omslag tot in full
colour bedrukt.

Rol Mentos mint/vruchtsmaak tot in full colour
bedrukt.

Spekkies

Snoep Zakje

Snoepblik

PP Blokbodemzakje 60/22x20x200 mm
gevuld met spekjes, met tot in full colour
bedrukt kopkaartje.

PP Blokbodemzakje 60/22x20x200 mm
gevuld met snoep met tot in full colour
bedrukt kopkaartje.

PP Blokbodemzakje 60/22x20x200 mm
gevuld met chocolade snoepjes, met tot in
full colour bedrukt kopkaartje.

Wekpotjes
Glazen weckpotje 125 ml gevuld met snoep.
Veel verschillende mogelijkheden, voorzien
van full colour label op deksel.
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Linnen Paaszakje

Stroopwafels

Eierdoos

Kruiden Box

Zeecontainer

Choco Koker

Duurzame linnen zak met paas-inhoud naar keuze: paashaas of
grote paaseieren.

Leuke duurzame eierdoosjes met paaseitjes en eigen fullcolor
label. Er kunnen ook kleine tulpenbolletjes in.

Prachtige op schaal nagemaakte zeecontainers hollandse snoepjes
als inhoud. Vanaf 50 stuks leverbaar met uw eigen fullcolour. Vanaf
1000 stuks ontwerpen we uw eigen container.
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Gepersonaliseerd blik met met 10 overheerlijke, echte hollandse
stroopwafels.

Duurzame hippe doosjes met venster en kruidenzaad naar keuze.
Diverse kruidenzaden mogelijk.

Koker Small met eigen ontwerp wikkel, gevuld met chocolade
eitjes off andere paasartikelen. Leverbaar in eigen design vanaf 50
stuks. Er kunnen ook tulpenbollen in.

Snoepbokaal

Mentos-potje

Glazen bokaal met schroefdeksel. De bokaal
is aan beide zijden voorzien van een etiket.
De snoeppotten kunnen met verschillende
snoepjes gevuld worden.

Rond wit potje met om de romp een fullcolour
bedrukte sleeve. Gevuld met Mentos
Formaat Ø50 x 80mm.
Minimale afname: 144 stuks

Promorolletjes

Schuifdoosje Pepermunt

Smint

Rolletje met 9 of 14 pepermunt of fruittabletten. Het wikkel wordt voorzien van uw logo.
Minimale afname: 2.500 stuks

Doosje met een full colour bedrukte schuifhuls. Het doosje is gevuld met ca. 50 gr.
pepermunt. Formaat 115 x 50 x 27mm.
Minimale afname 50 stuks

Het bekende smint doosje met aan één zijde
een geheel eigen etiket. Formaat 64 x 42 x
15mm. Minimale afname 144 stuks

Weckpot

Twist snoepjes

Zakje Fruitgum

Diverse formaten weckpot met een etiket
op de romp of deksel. De bokalen kunnen
met verschillende snoepjes gevuld worden.
Formaat: 270, 900 en 1540ml

Zuurtje per stuk verpakt in een getwiste folie.
De folie kan bedrukt worden met logo of
productnaam. Smaken: fruit of mint. Minimale
afname 25kg

Zakje gevuld met 10 of 15 gram fruitgummetjes. Het witte of transparante zakje kan
geheel naar eigen wens bedrukt worden. Er
zijn verschillende standaard vormen beschikbaar. Een eigen vorm is ook mogelijk.
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Chardonnay

Nerea ROSADO Vinos de España

Merlot

Despierta wit

Verdejo España Garnacha España Sauvignon Blanc

Despierta rood

Nerea Rood

Blanco España

Rosado España

Chenin Blanc SA Pinotage/ Cinsaut

Tinto España

Grape Juice

Wijnen
Wil je wijn met een eigen etiket bestellen? Dan ben je bij ons in goede handen.
Op de bovenstaande wijnen bieden wij namelijk de mogelijkheid om deze te personaliseren met een eigen etiket.

Kant- en klare houten kistjes met wijn

2-vaks kist Cuvée Antoine Joseph
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2-vaks houtenkist met Feudi 125 del Salento

2-Vaks kist Re Teodorico Monteforte

KOFFERS & TASSEN
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Rugtas

Heuptasje

Transparante Tas

Rugzak Basic polyester 600D,
380 x 280 x 100 mm.
In diverse kleuren verkrijgbaar

Heuptasje, polyester, met rits en met 1 vakje,
250 x 120 x 60 mm.
In diverse kleuren verkrijgbaar.

Transparante recyclebare tas. 26x40x10 cm,
met koord en 2 vensters met A4 inlay. In
transparant, groen, oranje en paars leverbaar.

Rugzak T-shirt

Draagtas

Transparante Mini Tas

Nylon rugzak t-shirt 520 x 420 mm.
Verkrijgbaar in blauw, geel, rood, wit, oranje.

Katoenen draagtas gekleurd met korte
hengsels 136 gr/m2
In vele kleuren leverbaar.

Transparante polypropylene tas mini.
Recyclebaar 105 x 60 x 40 mm, met koord
5 x 75 mm, en venster voor business card.

Fruittas

Sailorbag Plunjezak

Stokbrood Tasje

Katoenen fruit- en groentetasje, ecru, formaat
tas 36 x30 cm

Polyester plunjezak, 290 x 500 mm.
Verkrijgbaar in ecru en zwart.

Katoenen stokbroodtasje ecru.
120 gr/m2, 215 x 550 mm
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Beautycase

Under Construction

Heeft aan de binnenkant zelf in te delen vakken, deze zijn te
veranderen door middel van klittenband. In de deksel zijn handige
opbergzakjes aanwezig. De bovenzijde en achterzijde is
voorzien van handvat. Het handvat aan de achterzijde kan over een
trolley beugel geplaatst worden. Afm. 25x17x15 cm

De koel- / werktas ‘Under ConstrucBon’ is ontworpen voor de
bouwbranche en volledig voorzien van de wensen die ontbraken bij
de standaard koelbox. De kleuren van de tas zijn aangepast aan de
nieuwe regels in de bouwbranche.

Fietstas / Shopper

Strandtas

Enkele fietstas in diverse kleuren met twee ophanghaken aan de
achterkant, deze is af te sluiten met een rits aan de bovenkant.
Een oog aan de voorkant om de hengsels van de tas netjes in
op te bergen zodat ze niet tussen de spaken komen. Materiaal
600D/PVC. Afmeting (gevuld) 34x12x51 cm

Deze strandtas is gemaakt van twill canvas. De tas heeft veel ruimte
aan de binnenkant, handig om mee te nemen naar het strand.
De bovenzijde is voorzien van een handige drukknoopsluiting en
hierdoor op verschillende manieren te sluiten. Tevens is binnen in de
tas een handig opbergzakje met rits. Afmeting gevulde tas 36x33x36
cm LxBxH

Rugzak

Rpet Travel

Deze anti-diefstal rugzak is mooi en functioneel ontworpen. Aan de
bovenkant is de tas voorzien van een code slot, extra ritsvak aan de
achterkant en in de schouderband. Ook is er een USB aansluitng (en
kabel) en een ingang voor oordopjes. De binnenkant is voorzien van
laptopvak en verschillende vakken voor het opbergen van diverse
producten. Afmeting (gevuld) 40x15x47 cm

Deze opvouwbare rugzak is gemaakt van gerecycled petflessen. De
tas kan tot een klein pakketje opgevouwen worden waardoor deze
handig mee is te nemen. De rugzak is voorzien van een rits voorvak,
handvat aan de bovenkant, schouderbanden en een ingang voor de
oordopjes.
Afmetinng (gevuld) 32x15x45 cm
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Retro Bowling Bag

Nautical Barrel Bag

Deze bowlingtas is voorzien van een verstelbare schouderriem en
handvaten van dezelfde stof. Het voorvak en hoofdvak is voorzien van een
rits. Verstevigde bodem en bescherming onderkant van de tas.
Inhoud: 22 liter Afmetingen: 45 x 32 x 20 cm
In navy en zwart verkrijgbaar.

Gemaakt van 100% katoen (geborsteld canvas) en gedrukt in een
streepontwerp. Gewoven handvaten en inclusief een hoofdvak met
ritssluiting. Capaciteit: 20 liter Afmetingen: 50 x 25 x 25 cm

Kleine Vilten Shopper

Pocket Vilten Shopper

Van 100% polyester (vilt) Met korte hengsels (SH): ca. 36 cm
Binnenzak: 14 x 15 cm. Gevouwen bodem: 27 x 12 cm
Afmetingen: 39 x 24 x 12 cm
Leverbaar in Charcoal Melange en Grey Melange.

Van 100% polyester (vilt) Met korte hengsels (SH): ca. 36 cm
Gelijkgekleurde Velcro®-sluiting.
3 opgestikte zakken aan de voorkant. Afmetingen: 32 x 20 x 10 cm
Leverbaar in Charcoal Melange en Grey Melange.
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Verkrijgbaar in navy, roze en grijs met ecru gestreept

Canvas Shopping Bag

Budget Promo Bag

Van 100% katoen met lange handvaten (ca. 58 cm)
en een bodem in contrasterende kleur.
Sluiting met drukknopen.Afmetingen : 47 x 39 cm

Van 100% katoen met 70 cm lange hengsels.
Kruissstiksels op handvaten voor meer stabiliteit
Afmetingen: 38 x 42 cm
Verkrijgbaar in wit, ecru, rood, navy en zwart

Double Handle Gusset Bag

Tasje met trekkoord - Medium

Van 100% katoen met 4 handgrepen
(2x kort: 30x2,5 cm; 2x lang 60x2,5 cm)
Kruisstiksels op handvaten voor meer stabiliteit
Afmetingen: 38 x 42 x 10 cm
Verkrijgbaar in wit, ecru en zwart.

Van 100% Katoen met korte handvaten (ca. 30 cm)
Verstevigde stiksels bij handvaten.
Zijnaden binnenkant zijn gevouwen en gestikt om krimpen te
voorkomen. Afmetingen: 38 x 42 cm
Leverbaar in vele kleuren.
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Spirit Collection

Sport Collection

De SPIRIT collectie bestaat uit 3 modellen: Een messenger tas,
een rugtas en een reistas. Gemaakt van post consumer
recycled PET. De collectie is beschikbaar in 8 kleuren.
Gemaakt van 600D Polyester/TPE Backing.

De SPORT collectie bevat 5 modellen: Een daypack, een back pack, 2 sport tassen en een kleine gym tas met trekkoorden.
Van deze collectie zijn er 8 kleuren beschikbaar.
Gemaakt van 600D Polyester/TPE Backing.

Sky Collection

Cooler Collection

Melange Collection

Prestige
ige Collection

De mèlange lijn, gericht op de business en reissector met een
daypack, een backpack, een computer case en een reistas in
de collectie. Beschikbaar in zowel grijs mêlée en blauw mêlée.
Gemaakt van 600D Polyester/TPE Backing.

Voor wie net iets meer wil is er de PRESTIGE collectie. Van een
toilet tas tot een reis trolley maar ook een rug tas en een briefcase zijn in deze lijn beschikbaar. Deze collectie is in Grafiet
mêlée te verkrijgen. Gemaakt van 300D Polyester/TPE Backing.

De SKY collectie heeft maar liefst 7 modellen: De daypack mini
en de normale daypack, een backpack, een schouder tas, tote
bag, reis tas en een shopper. Al deze tassen zijn beschikbaar in
7 kleuren . Gemaakt van 600D Polyester/TPE Backing.

Deze “coole” collectie heeft 3 modellen: Een tote bag, een
cooler rug tas en een kleine cooler bag. We bieden deze lijn
aan in 5 kleuren. Gemaakt van 600D Polyester/PU Backing en
isolatie van gelamineerd PE schuim.
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Airbase

City

De Air Base 4 Wiel Trolley-set is een stijlvolle, moderne koffer en is
vervaardigd uit sterk polypropyleen new generation. Is voorzien van
een uniek en glanzend design, vier wielen, TSA-slot en telescopische
trekstang. Het interieur van de koffer is uitmate praktisch en is ingericht
met een ritscompartiment en elastische pakriemen.
Large koffer weegt 3,5 kilo

De City on-board trolley is een stevige en modern ogende koffer.
De trolley is erg sterk dankzij de vervaardiging uit ABS en de extra
verstevigde hoeken. De vier dubbele wielen zorgen voor extra stabiliteit
en hierdoor is de koffer soepel in gebruik. De inhoud is veilig op te
bergen dankzij het TSA-slot.De City on-board business trolley heft een
extra front-pocket opening om veilig de laptop en tablet in op te Bergen
en tal van andere business benodigdheden.

Cabin

Basic

Deze on-board is een échte on-board 2 wheels trolley in een mooi
polyester.
De voorkant heeft een mooi brede front-pocket met rits.
Budget met schoonheid gaan hier goed samen.
Extreem lichtgewicht (1.9 kg). Het interieur beschikt over pakriemen en
een verdeler met rits zodat kleding op zijn plaats blijft tijdens het reizen.
Dankzij het geïntegreerde cijferslot doe je koffer veilig op slot.

Een fris design en een perfecte prijs/kwaliteit verhouding. Dat zijn
de kenmerken van de Basics trolleys van Travelite. Met een ruim
hoofdcompartiment dat vergroot kan worden met behulp van een rits,
zodat onverhoopt gemakkelijk meer bagage kan worden meegenomen.
Andere spullen zijn ideaal op te bergen in het zijvak of het voorvak. De
wielen, handvatten en dubbele trekstang zorgen ervoor dat de reistas
comfortabel vervoerd kan worden.
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Highlight

X-Ray Pro

Deze Highlight 4 Wiel Trolley’s zijn lichte en comfortabele koffers. De
koffers zijn vervaardigd uit polypropyleen en hierdoor licht van gewicht. Daarnaast zijn deze uitgerust met vier soepele wielen en een
telescopische trekstang. Er is een geïntegreerde TSA-cijferslot. De
gekruisde pakriemen en het ritscompartiment zorgen ervoor dat je
bagage netjes opgeborgen blijft tijdens het reizen.
De on-board weegt 2,2 kg, de large 3,4 kg.

De trolley X-Ray Pro 4 Wiel is een nieuwe generatie koffers en beschikt
over een X-Ray Pro slot met vingerafdruk sensor. Het TSA-slot is te
openen met je vingerafdruk. Het interieur van de koffer is voorzien van
gekruisde pakriemen aan beide zijden, die af te sluiten zijn door verschillende ritscompartimenten. De koffer is makkelijk te vervoeren door
de verstelbare trekstang en de soepele wielen. De koffer heeft een USB
aansluiting. MADE IN GERMANY.

Non-Stop

Powerpack

Deze 3 tassen zijn gemaakt in sterk polyester.
De tassen zijn zacht & mulitfunctioneel.
Alle buitenste ritsen zijn waterafstotend en hierdoor is de inhoud beter
beschermd tegen water en regen. Het interieur beschikt over diverse
praktische opbergmogelijkheden.

Deze business collectie is perfect voor elke businessreiziger.
Alles onmiddellijk bij de hand.
Modern design maar toch klassiek in de uitvoering.
Hoge kwaliteit en afwerking.
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Welness

Janzen producten zijn maatschappelijk verantwoord geproduceerd met oog voor natuurlijke en biologische ingredienten.

Pure Moments of Happiness

De parfums van JANZEN zijn geboren uit een voorliefde voor de
rijkdom die ervaren wordt tijdens het reizen over de wereld.
Stilstaan bij de kleinere dingen in het leven, geuren van het ongewone en kleuren van het onbekende. Met onder andere geuren
van Australisch Sandelhout, Indische patchoeli, Chinese jasmijn of
Franse rozen. De unieke formules van pure ingredienten maken
de producten van JANZEN tot een aanvulling voor iedereen.
Bovendien zorgen ze voor een streling van de huid. Onze
parfums en cremes geven je een pure en ontspannen belevenis,
en JANZEN is 100% Nederlands.
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Geurstokjes

Bodycream

Geurkaars

Bodyscrub

Handwash

Bodylotion

Showergel

Showerfoam

Bodyspray

Handcreme

Deospray

JANZEN heeft een prachtige lijn producten, die in vele samenstellingen en verpakkingen mogelijk zijn.
Keuze uit de volgende geuren: • Cedar & Sandelwood/wellness • Bergamot & Tonka Beans • Patchouli & Blue Cedar • Jasmine & Ylang-Ylang
• Fresh Rose & Mandarin • Blue Musk & Cardamom • Green amber & Leatherwood • Exotic Flowers & Saffron • Lemon & Yellow Iris
• White Lily & Cherry blossom. Vraag ons naar de mogelijkheden.
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Badjas

Sauna handdoek

360 g/m² 100% katoen
Buitenzijde velours. Binnenzijde katoen badstof.
Sjaalkraag voorzien van een ophangoog.
3/4 mouwen met manchetten.
Met ceintuur en twee opgezette zakken wasbaar tot 60°
Leverbaar in wit en blauw.

420 g/m² 100% katoen.
Sauna handdoek met elastische boord met klittenbandsluiting.
Opgezette zak: 15 x 18 cm. Voorzien van ophangoog.
Afmetingen S : 70 x 140 cm - L : 85 x 160 cm
Wasbaar tot 60°C
Leverbaar in wit.

Handdoek

Strandhanddoek

400 g/m² 100% katoen (ringgesponnen) Gedraaid garen.
Goedgekeurd voor hotel, gym en horeca.
Formaat 50x100cm
Chloorvast en voorzien van 2 ophanglussen.
Wasbaar tot 95°C
Geschikt voor droogtrommel en strijken. (niveau 2)
Leverbaar in wit, grijs, zwart, lichtblauw, blauw en rood.

500 g/m² 100% katoen. (gekamd)
Gestrengeld garen.
Hotel kwaliteit.
Chloorvast en voorzien van ophanglus.
Sierlijsten. (6,5 cm)
Wasbaar tot 95°C.
Formaat 100x180cm
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Voorwaarden
De informatie in deze catalogus is geldig tot het verschijnen van de
volgende versie of tot nader order.
Modelwijzigingen voorbehouden.
Een meer- of minderlevering is mogelijk van maximaal 10%.
Druk- en zetfouten voorbehouden en verplichten ons niet tot levering.
Vraag ook naar de verkoop- en leveringsvoorwaarden van uw leverancier.

Neem contact met ons op voor de prijzen van de artikelen in het
inspiratieboek. Op basis van het aantal stuks, het artikel en de
gewenste bewerking doen we u graag een offerte toekomen.
Met de uiterste zorg hebben we de artikelen in deze catalogus
geselecteerd en de omschrijving gemaakt, desondanks kan het gebeuren
dat artikelen uit de collectie gaan, in uitvoering wijzigen of dat de
informatie die vermeld staat onjuist is. Mocht een artikel niet langer
leverbaar zijn dan bieden we u graag een passend alternatief.

CONTACTGEGEVENS
Koornneef geschenken,
bedrijfkleding & kerstpakketten
‘s-Gravenzande

Hagemanstraat 74, 2691 WR
0174 420 383
info@koornneef.nl
www.koornneef.nl

  
     
    

