LAAT JE INSPIREREN
DOOR ONZE NIEUWE
COLLECTIE

De trend
van dit jaar:
Duurzame
geschenken!

KANTOOR

03
EVENEMENTEN

37
SPORT
& FITNESS

53

TASSEN
& REIZEN

13

INDEX

GET YOUR

INSPIRATION

HERFST
& WINTER

63

HULPLIJNEN

ZOMER

MET DEZE SYMBOLEN VIND JE NOG SNELLER WAT JE ZOEKT!

21
GADGETS

47
HOME
& LIVING

71

ECO LIJN

SNEL GELEVERD

Wil jij je steentje bijdragen aan
een beter milieu? Let dan op
het eco icoon. Op deze manier
ben je er zeker van dat
je een milieuvriendelijk
product besteld.

Heb je een evenement op korte
termijn of een strakke deadline? Geen
probleem! Ga voor de producten met
het snel geleverd icoon. Deze items
kunnen binnen 2-5 werkdagen
geleverd worden. Goed om te weten:
wij bezorgen al onze producten
CO2 neutraal!

BUDGET

TRENDY LIJN

Als je opzoek bent naar
goodies met een vriendelijk
prijsje, kijk dan naar het
budget icoon. Dit zijn onze
laaggeprijsde artikelen
die passend zijn bij een
lager budget.

Nieuwe, buitengewone en
luxe producten beschikken
over dit icoon. Ben je op
zoek naar iets bijzonders,
dan moet je zeker deze
toppers bekijken!

FULL COLOUR
Het full colour symbool is te vinden bij producten die in
alle kleuren te bedrukken zijn. Deze techniek is perfect
voor de kleurrijkste ontwerpen of fotoprint, ook als je
logo schaduwen bevat.

NB We houden van eerlijke communicatie. Onder levertijd in dagen verstaan
we werkdagen. Alle druk- en zetfouten voorbehouden.

POST ITS

VOORBEREID OP SPONTANE IDEEËN!
A7 Eco post-it, gemaakt van 90 gr/m² gerecycled kraft
papier. 25 - 100 vel naar keuze. All-over en full colour
bedrukking. Houd er rekening mee dat de drukkleuren op
post-its donkerder uit kunnen pakken.

240002

7

7

24POSTIT7575

dagen
levertijd

dagen
levertijd

Post it. Vierkant. 25 - 100 vel. In diverse
kleuren beschikbaar. Full colour opdruk.

KANTOOR

Eco, trendy
te bedrukken
in full colour!

24POSTIT1

levertijd
13 dagen

Post it combi set met softcover. Te
bedrukken op de buitenzijde of binnenkant.

24POSTIT7575S
Post it. Vierkant. 25 - 50 vel. Kleine
oplage en snelle levertijd.

3

dagen
levertijd

KANTOOR

NOTITIEBOEKJES

KANTOOR
92106181

BEWAAR JOUW BESTE IDEEËN
EN BELANGRIJKE PLANNEN.

Eco en
trendy!

A5 Notitieboekje met elastieksluiting.
Full colour opdruk of hotstamp
mogelijk.
levertijd
6 dagen

8781804
A5 Notitieboekje met elastieksluiting.
Full colour opdruk. Gelinieerd of blank.
levertijd
3 dagen

SCHRIJFBLOKS IN DIVERSE MATEN
Notitieblok/ schrijfblok in verschillende
formaten. Te verkrijgen met 25, 50 of 100
vellen. Fullcolour
bedrukking.

633003
Bambook hardcover A5. 100% duurzaam.
Alle pagina‘s zijn uitwisbaar, net als een
whiteboard. Digitaliseerbaar met een app.

05 | NOTITIEBOEKJES

13

dagen
levertijd

8032715
Notitieboekje A6. Eco. Met balpen.
60 paginas. Schrijfblokje gelinieerd.

3

dagen
levertijd

127A425 - A4
127A525VEL - A5
127A625 - A6
127A750 - A7

In formaten
A4, A5, A6
en A7
A7 A6

A5

A4

levertijd
7 dagen

NOTITIEBOEKJES | 06

KANTOOR

PENNEN
OFFICE

SCHRIJF IN STIJL!

KANTOOR

771024
BIC Balpen. Clic Digital. Groot drukoppervlak.
Full colour. Diverse Clip kleuren.
levertijd
15 dagen

Trend!
In verrassende
kleuren!

MAX075
Parker Jotter balpen. Met een luxueze
geschenkdoos. Full colour of gravering.

levertijd
2 dagen

111INE
Pen Metallic look
Deze kunststof pen is met zijn
metallic look een heuse eyecatcher en
kan volledig naar wens bedrukt worden
met jouw logo. Ben je klaar met
papieren visitekaartjes? Deze pennen
vallen gegarandeerd in de smaak.
levertijd
9 dagen

902883
Senator Balpen. Diverse kleuren.
Clip mix.
levertijd
16 dagen

07 | PENNEN

Omdat je nooit
genoeg pennen
kunt hebben

PENNEN | 08

KANTOOR

KANTOOR

9180900VFCCM

MAX0011

Baron pennen X20-vulling. Full colour te
bedrukken en in diverse kleuren.

Transparante balpen. Full colour te
bedrukken en leverbaar in diverse kleuren.

levertijd
2 dagen

levertijd
3 dagen

Volledig
gemaakt van
gerecycled papier
en plastic.
LAAT EEN
MILIEUVRIENDELIJKE
HANDTEKENING ACHTER!
Deze balpen is gemaakt van gerecycled
karton en plastic en is te bedrukken met
jouw bedrijfslogo, websiteadres of een
combinatie daarvan. De pen schrijft blauw
en valt onder de klasse lichtgewicht. De pen
is in verschillende kleuren te verkrijgen en
heeft zowel aan de boven- als onderkant
witte accenten.

MAXP078

MAX037

Kunststof balpen. Ideaal om tekst te
drukken. Diverse kleuren.

Metalen pen. Gravure of full colour.
Diverse kleuren.

levertijd
9 dagen

levertijd
2 dagen

09 | PENNEN

83731650
levertijd
9 dagen

PENNEN | 10

KANTOOR

MUISMATTEN

LAAT JE LOGO OP HET MATJE KOMEN!

SNEL, VOORDELIG & FULL COLOUR
TE BEDRUKKEN!

Laad je smartphone gemakkelijk draadloos
op via de kabel. Qi-gecertificeerde
apparaten kun je snel draadloos laden door
de telefoon simpelweg aan de rechterkant
van de muismat te plaatsen. Gestroomlijnd
en rechthoekige muismat met antislip
achterkant. Telefoon standaard en
4 pennenhouders. Inclusief 1.5m kabel
Input: 5V/1A; Output: 5V/1A; Draadloze
output: 5V/1A 5W.

88308251

8

dagen
levertijd

MAX108

levertijd
3 dagen

KANTOOR

156140
Muismat. Anti-slip onderkant van
siliconen. Ondersteuning pols. Diverse
kleuren.

Muismat. Anti-slip onderkant.
Soft top. Full colour bedrukking.

levertijd
10 dagen

155952

11240190
Muismat. Hardtop. Full colour opdruk.
Anti-slip. Zwarte of witte rand.

11 | MUISMATTEN

3

dagen
levertijd

Muismat van kurk. Anti-slipschuimlaag
onderop. Duurzaam. Te bedrukken in 1
kleur.
levertijd
10 dagen

MUISMATTEN | 12

TASSEN
& REIZEN

KATOENEN TASSEN

MAX091
Katoenen tas. Gekleurd, 140 gr/m²
Diverse kleuren. Full colour.

STIJLVOL EN DUURZAME
TASJES. EEN PRONKSTUK
OVER JE SCHOUDER!

levertijd
4 dagen

Met deze winkeltas met lange hengsels van
100% vast geweven, extra zware kwaliteit
canvas (270 g/m²), zit je zeker goed.
De tas is geschikt voor langdurig gebruik.
Duurzame en ijzersterke promotie. De voor
en- achterzijde kan bedrukt worden met
jouw logo, slogan of websiteadres. Het
drukoppervlak is lekker groot waardoor
jouw reclame nog beter uitkomt.

Bedrukking
in full colour
op voor - en
achterkant

734033
levertijd
9 dagen

72201020
Katoenen tas. Beige, Oeko-Tex.
125 gr/m². groot drukoppervlak.

levertijd
10 dagen

581001
Katoenen tas. Beige, 130 gr/m²
Full colour bedrukking.

levertijd
2 dagen

TE GEKKE TASSEN!
DIE VERGEET
JE NOOIT MEER!

TASSEN & REIZEN
levertijd
14 dagen

Deze katoenen tas is opvouwbaar en beschikt over een rits.
Doordat de tas opgevouwen kan worden is het ideaal om mee
te nemen als boodschappentas. De tas is gemaakt van 135
grams katoen en heeft korte schouderbanden. Dit product is
gemaakt van milieuvriendelijk materiaal.

108ECO002
Luxe tas A4. Eco papier.
Full colour. Zwarte of
witte hengsels.

879283

Grote
tas A3. In
bruin of
wit

108KR4032
Kraft tas. Goedkoop. Groot A3.
Draagvermogen ca 3kg.

15 | PAPIEREN TASSEN

TASSEN & REIZEN

levertijd
14 dagen

MAX103

levertijd
3 dagen

Papieren tas A4. Snel geleverd.
Beschikbaar in bruin of wit.

MAXB019
Luxe tas A4. Full colour en all-over.
Kies de kleur van het hengsel.

14

dagen
levertijd

3

Plastic
sucks

dagen
levertijd

8123100
Opvouwbare draagtas.
100% RPET.

levertijd
12 dagen

8035619
Opvouwbare draagtas.
Non-woven.

Super
handig op te
vouwen. Met
ritssluiting!

levertijd
3 dagen

8036284

levertijd
3 dagen

Opvouwbare draagtas
met fruitpouch. Polyester.

OPVOUWBARE TASSEN | 16

TASSEN & REIZEN

LAAT DE WERELD KENNIS
MAKEN MET JOUW MERK!

TASSEN & REIZEN

1106220
Claymore Trolley, 50 L. All-over en full
colour te bedrukken. Deze trolley is
per stuk leverbaar.

levertijd
5 dagen

9195135
Trolley, 34 L in cabine formaat. De koffer
heeft een metalen plaatje voor de
bedrukking.

levertijd
10 dagen

131270
Deze luxe trolley met vier wielen is van de makers van het
internationale koffermerk Suitsuit! Deze mag met alle low cost
luchtvaartmaatschappijen mee als handbagage. Deze trolley van
hoge kwaliteit heeft een uitschuifbare greep, een grijze voering en is
voorzien van vier schokbestendige inline skate wielen. Ook heeft de
trolley een cijferslot, een aluminium trekstang, elastische banden en
compartimentafscheiding.
levertijd
20 dagen

72210999
Heuptasje met ritssluiting. Beschikbaar
in veel kleuren met 4 kleuren opdruk.

17 | REISTASSEN

levertijd
9 dagen

733462

levertijd
9 dagen

Heuptas Olympic met kliksluiting.
Beschikbaar in zwart met 1 kleur opdruk.

REISTASSEN | 18

RUGZAKKEN:
COMFORTABEL EN
TRENDY OP REIS

TASSEN & REIZEN

GRIJPGRAGE HANDJES MAKEN
GEEN SCHIJN VAN KANS.

TASSEN & REIZEN

De Bobby Duffle is de veiligste en duurzaamste
anti-diefstal rugtas. De rugtas met 30 liter
inhoud mag mee als handbagage, en is dus
perfect voor kortere reizen. Door het
multifunctionele riem- en draagsysteem
kun je deze tas makkelijk van rugtas naar
duffel omtoveren, afhankelijk van
je behoefte.

88705271
levertijd
8 dagen
levertijd
9 dagen

734286
Trip rugzak, goedkoop. Materiaal: 600D Polyester.
In veel kleuren beschikbaar.

levertijd
3 dagen

In alle
kleuren van de
regenboog!

MAXS021
Reclame rugtas, snel en goedkoop.
Gemaakt van polyester.

19 | RUGZAKKEN
05
| BACKPACKS

8759328
Dit is een rugtas om mee te pronken. In
combinatie met jouw logo – subtiel of
opvallend – een heuse eyecatcher. De
rugzak is bestand tegen grijpgrage handjes;
het heeft een hoofdcompartiment aan de
achterkant. De anti-diefstal tas is gemaakt
van polyester en open je met een
ritssluiting.
levertijd
3 dagen

RUGZAKKEN | 20

ZOMER

HOU JE HOOFD
KOEL MET DEZE
HETE WAAIERS!
Een kunststof handvat met een waaier van gelamineerd papier. Zo zien
deze originele giveaways eruit. Ideaal promotiemateriaal voor een zomers
evenement of als relatiegeschenk. Het handvat is er in verschillende
kleuren en de vorm van de waaier mag je zelf bepalen. Je kunt kiezen uit
een vierkant, een ovaal, een wolk, een huis, een hart of een T-shirt.

83718029

In heel
veel kleuren
beschikbaar!

levertijd
10 dagen

Summer
Vibes

8756733
Plastic waaier. Snelle levertijd.
In diversen kleuren beschikbaar.

levertijd
4 dagen

158863
Handwaaier. Goedkoop.
In diversen kleuren beschikbaar.

levertijd
10 dagen

ZOMER

ZOMER

HANDDOEKEN:

ZACHT VOOR JOU EN
VOOR DE NATUUR
XL hamamdoek met sleeve, 100x200 cm. 300 g eco katoen.
In heel veel kleuren beschikbaar.

MAX1210004

Met
een bedrukte
box of sleeve!

209195D

levertijd
8 dagen

Strandlaken, 180x100 cm. 450 g katoen.
Borduring of opdruk op de band.

155919

levertijd
10 dagen

Strandlaken, 170x90 cm. 310 g microvezel.
1 kleur opdruk. In veel kleuren beschikbaar.

levertijd
3 dagen

levertijd
3 dagen

MAX1210005
Hamamdoek, 170x100 cm.
260g gerecyclede stof. Bedrukking in full
colour op de verpakking.
Snelle levertijd.

23 | HANDDOEKEN

MAX123
Strandlaken, 180x100 cm. 400 g katoen.
All-over en full colour bedrukking.

levertijd
15 dagen

MAX128

levertijd
6 dagen

Badlaken, 140x70 cm. 400 g katoen.
All-over en full colour bedrukking.

HANDDOEKEN | 24

ZOMER

158884

ZOMER

Slippers. Goedkoop. Bedrukking op de
zool of band. Diverse kleuren.
levertijd
9 dagen

VOOR EEN PERSOONLIJKE
VOETAFDRUK!
324445C
Slippers. Reliefdruk op de
onderzijde. Diverse kleuren.

SLIPPERS

levertijd
25 dagen

STA ACHTER JE MERK. OF ER OP...
83800360

Slippers. Mix & match de kleuren van
slipper en band.

Slippers Wedora met full colour bedrukking
over het gehele oppervlak van de bovenkant.
Dit oppervlak kan randloos worden bedrukt.
De flip-flops worden vervolgens uit het
afdrukgebied gesneden.

levertijd
9 dagen

levertijd
10 dagen

83809497

25 | SLIPPERS

SLIPPERS | 26

ZOMER

ZONNEBRILLEN
MILIEUVRIENDELIJKE BRIL
GEMAAKT VAN BAMBOE!
Klassieke en stijlvolle zonnebril gemaakt
van 45% bamboevezel en 55% PP.
UV 400-bescherming. Kleuren: rood,
beige, groen, zwart en blauw.

JE ZIET ER GOED UIT - WORD EEN
TRENDSETTER MET DEZE BRIL!

ZOMER

Trendy zonnebril met hoogglans frame
gecombineerd met metaal. Voorzien van
siliconen neusvleugels. De glazen bieden
UV 400 bescherming. Leverbaar in vier
verschillende samenstellingen.

730618
levertijd
9 dagen

8799700
levertijd
3 dagen

83791584
Zonnebril. Goedkoop. Diverse kleuren.
Full colour opdruk mogelijk op de glazen.
levertijd
9 dagen

Bedrukking
op de pootjes
of op de
glazen

8797455
Zonnebril met donkere lenzen. In diverse
kleuren beschikbar.

4
27 | ZONNEBRILLEN

dagen
levertijd

ZONNEBRILLEN | 28

ZOMER

COOL MET KURK!
EEN UNIEKE SNAP BACK

EEN ENORME SELECTIE
AAN KLEUREN!

ZOMER

Een stoere snapback met kurk detail.
Dit trendy model heeft 6 geborduurde
ventilatiegaatjes. Die door het zwarte
katoen in het oog springen. De
snapback heeft dankzij de aanpasbare
sluiting en gewatteerde zweetband
een comfortabele pasvorm. De pet,
met uitzondering van de ‘klep’, is
gemaakt van zwaar geborsteld
katoen. Luxe en stoer!

966204
MAX113

11

Katoenen cap. Snelle levertijd, goedkoop
en full colour opdruk. Kleuren: zwart,
wit en navy.

dagen
levertijd

levertijd
3 dagen

201947B
Cap hoogwaardige kwaliteit met
borduring. In veel kleuren beschikbaar.

In heel
veel kleuren
verkrijkbaar!

levertijd
11 dagen

levertijd
3 dagen

8798594FC
Truckercap. Snelle levertijd. Verstelbare band. Het
witte paneel is in full colour bedrukbaar. In diverse
kleuren beschikbaar.

29 | CAPS

8039128S
Goedkope katoenen cap. Snel geleverd
en in veel kleuren beschikbaar.

levertijd
3 dagen

MAX019

7

dagen
levertijd

Katoenen cap. Kleine oplage, goedkoop
en in veel kleuren beschikbaar.

CAPS | 30

OPBLAASBARE
ARTIKELEN - DÉ
MUSTHAVES VOOR
DEZE ZOMER!

ZOMER

ZOMER
8759305
Trendy zwemband unicorn.
Bedrukbaar in 1 kleur.
Max. 90 kg.
levertijd
3 dagen

8759612
Trendy luchtbed ananas. bedrukbaar
in 1 kleur. Max. 90 kg.
levertijd
3 dagen

In een
kleur of met
witte panelen!

83731778
Gekleurd luchtbed. Goedkoop. Materiaal: PVC.
Maat: 180x70 cm. Kleuren: blauw, rood, wit en oranje.
levertijd
12 dagen

8039655
Strandbal gevormd als een voetbal.
Afmeting: 45 cm.

31 | LUCHTBEDDEN & STRANDBALLEN

levertijd
3 dagen

83761038
Strandbal. Full colour bedrukking en in veel
kleuren beschikbaar. Afmeting: 26 cm.

levertijd
9 dagen

levertijd
3 dagen

8759304
Trendy zwemband flamingo.
Bedrukbaar in 1 kleur. Max. 90 kg.

LUCHTBEDDEN & STRANDBALLEN | 32

ZOMER

NAAR BUITEN!

ZOMER

JIJ GAAT HET MAKEN
DEZE ZOMER!

8791911
Gekleurde beachball set. Beschikbaar in
zwart, rood, oranje, fuchsia, lime en
koningsblauw.

Sterk geweven polyester schort met
ovenwant, peper-en-zoutstel en
RVS spatel, vleesvork en
vlees-/vistang. In doos. Maak
reclame met de barbecueset met
ovenwant, vleestang enz. En laat
deze bedrukken als opvallend
promotieartikel.

levertijd
3 dagen

737045
levertijd
9 dagen

154504
Barbecue van stevig staal. Met een
metalen rooster en antislipuiteinden.
levertijd
10 dagen

HET MANNEN-KOOKSEIZOEN IS GEOPEND.

Bedrukking
op het gehele
oppervlak
levertijd
15 dagen

92100328
Frisbee. Ø 23 cm. Kleuren: blauw, rood,
wit, oranje en lime.
levertijd
4 dagen

33 | STRANDSPELLEN

22PARASOL
Custom Parasol. All-over en full
colour opdruk op 215 g/m² polyester.

15

dagen
levertijd

48WOODENFRAME
Custom ligstoel. Beukenhouten
frame en full colour opdruk over
het gehele zitgedeelte.

BBQ ACCESSORIES | 34

ZOMER

BLIJF GEHYDRATEERD - MET
HERVULBARE FLESSEN!
92100002
Aluminium drinkfles,
400 ml. Kleuren: blauw,
rood, wit, roze, zilver,
lichtblauw, navy, fluor geel,
appelgroen, oranje, lila,
zwart.
levertijd
4 dagen

BE O BOTTLE

ZOMER

ZELFS WATER SMAAKT BETER IN
DEZE FLES VAN SUIKERRIET!
De BE O Bottle is gemaakt van suikerrietrestmateriaal in plaats van ruwe olie, zoals de
meeste waterflessen. De waterfles bevat maar
liefst 94% bioplastic uit Braziliaans suikerriet en
dat is top voor de aarde! Bovendien is-ie modulair.
Dat betekent dat de fles uit elkaar te halen is.
Daardoor kun je ‘m lekker makkelijk
schoonmaken en neemt hij 40% minder
kastruimte in dan een niet modulaire fles.
Met de hand of in de vaatwasser (tot 65°C). Hij
smelt niet! Bijna al het plastic op de wereld (99%)
is gemaakt van olie. BE O ontwikkelde een slimme
manier om duurzame plastic producten te
produceren uit natuurlijke, herbruikbare
materialen..

Gemaakt
van suikerriet!

980021

4

dagen
levertijd

92100288

MAX1241
Sky drinkfles. Tritan, 650 ml. Snelle
levertijd en full colour opdruk.

35 | HERVULBARE FLESSEN

levertijd
2 dagen

8798294
Opvouwbare drinkfles met Karabijnhaak. 480 ml.
Beschikbaar in zwart, wit, blauw, groen, rood en
oranje.

levertijd
3 dagen

Sky drinkfles. Tritan, 650 ml. Beschikbaar
in de kleuren rood, wit, groen, oranje,
roze, koningsblauw en zwart.
levertijd
4 dagen

HERVULBARE FLESSEN | 36

EVENEMENTEN

POLSBANDJES
DRAAG JE BOODSCHAP OVERAL
MEE NAARTOE!
Polyester polsbandje met plastic sluiting. 350 x 10 of 15 mm.
De armbandjes zijn dubbelzijdig full colour te bedrukken.
Sluiting in verschillende kleuren.

75004
levertijd
9 dagen

Razendsnel
geleverd!

8798913
Siliconen polsband. Snelle levertijd. 190 x 10 mm.
Kleuren: Zwart, blauw, rood, wit, oranje, lime,
geel en fuchsia.
levertijd
4 dagen

39TYVEKPOLSBAND
Tyvek polsbandje. 250 x 19 mm. Tyvek lijkt op papier,
maar scheurt niet & is waterbestendig. Band in
verschillende kleuren, bedrukt in zwart.
levertijd
8 dagen

KEYCORDS

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN

DUIDELIJK VOOR IEDER
EVENEMENT EN FESTIVAL!

SNEL & GOEDKOOP!

Custom made Keycord. Dubbelzijdige all-over en full colour
bedrukking. Beschikbaar in 15mm, 20mm en 25 mm breedte. Ook
mogelijk met veiligheidssluiting, buckle, badge of haakje.

Deze keycords van 20 mm breed kunnen snel
geleverd worden met de door jou gewenste
reclame. Ze hebben een veiligheidssluiting in de
nek, een buckle om makkelijk los te klikken en
een stevige, metalen haak. Deze koorden zijn niet
alleen handig voor je sleutels maar kunnen ook
goed gebruikt worden om een naamkaartje aan
te hangen. De koorden zijn gemaakt van nylon en
hebben een metalen karabijnhaak.

Perfect
voor elke
beurzen!

75002
levertijd
9 dagen

MAXS084
levertijd
3 dagen

Duurzame
keuze!

87320MMBB
Keycord. Bamboo. Breedte: 20 mm. Duurzame keuze. Ook
mogelijk met veiligheidssluiting, buckle, badge of haakje.

731527
levertijd
15 dagen

39 | KEYCORDS

Transparante badge voor visitekaartjes.
Onbedrukt. Combiclip.

levertijd
2 dagen

8798599

levertijd
3 dagen

Transparante badge. Snelle levertijd en
in één kleur te bedrukken.

KEYCORDS | 40

SAFETY FIRST:
VEILIGHEID IN DE
SCHIJNWERPERS!

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN
4333001
Waterfles 330 ml. 100% R-PET.
Gekleurde dop - platte dop of
sportdop. Diverse kleuren.
Full colour bedrukking op de
sleeve/label.

Veiligheidshesjes. EN471 (klasse 2/2) gecertificeerd. In de maten
M, L en XL. Kleuren: geel fluoriserend en oranje fluoriserend.

BEDRUKTE TETRA PACKSOOK BESCHIKBAAR IN 300 ML

levertijd
5 dagen

8036541

Kartonnen waterpakje. 500 ml. Tetra
pack. Full colour bedrukking.

levertijd
3 dagen

11071667

levertijd
24 dagen

204710

1107107

Veiligheidsvest, M en XL. Class2 en ISO20471 certificaat. Deze
veiligheidsvesten van polyester zijn in fluor geel en fluor oranje
verkrijgbaar en hebben twee zilveren
reflectielijnen.

Transparante waterflesje,
300 ml. Deze waterflesje
hebben een sleeve die full
colour bedrukt kan worden.

levertijd
9 dagen

levertijd
24 dagen

Snel
geleverd &
full colour
opdruk.
MAX8025
Veiligheidsvest, One-size-fits-all. Kleine oplage.
Goedgekeurd volgens de CE veiligheidsvoorschriften
Snelle levertijd. Bedrukking in full colour.
levertijd
2 dagen

41 | VEILIGHEIDSVESTS

Met
all-over en
full colour
sleeve.

1107165P
Kartonnen waterpakje.
500 ml. Tetra pack.
1 kleur bedrucking.

levertijd
24 dagen
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EVENEMENTEN

EVENEMENTEN
413333
Servetten, 3-laags. 33x33 mm. Full
colour opdruk.

levertijd
23 dagen

PAK DE BEKER!

levertijd
11 dagen

210001
Plastic beker, 250 ml.
Gemaakt van PET.
2 kleuren opdruk.

VAL OP MET JOUW ONTWERP
IN FULL COLOUR!
Kartonnen koffiebeker, 180 ml. Snelle levertijd.
Bedrukking in full colour. Op aanvraag ook
met deksel.

3289002

81100

levertijd
3 dagen

Bierviltje horeca, 1.4mm dik.
Rond of vierkant. Full colour opdruk.

12

dagen
levertijd

Met een
katoenen zakje
en borsteltje
8759630
Rietjes, 2 stuks. Herbruikbaar.
Bamboe. Katoenen zakje.

3
43 | BEKERS & ACCESSORIES

dagen
levertijd

levertijd
9 dagen

30200S
Koffie beker, 225 ml. Full
colour opdruk. Op aanvraag
ook met deksel.

levertijd
3 dagen
levertijd
3 dagen

8799298

8759683

Ronde onderzetter. Kurk.
Snelle levertijd.

Onderzetters set, 4 stuks.
Bamboe. Met houder.
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GIVEAWAYS

EVENEMENTEN

Ons
cover-model:
milieufriendelijk
& gezond!

621000

levertijd
4 dagen

Appel met bedrukking. Keuze uit rode
of groene appels. Eetbare Inkt.

EVENEMENTEN

GOODIES DIE JE STIEKEM
ZELF WILT KRIJGEN

levertijd
2 dagen

levertijd
10 dagen

52753
Gelukskoekjes. Het briefje is te
bedrukken in full colour en tekst
tot 125 karakters.

Met deze
reclamemakers
zit je goed!

levertijd
12 dagen

MAX072

733340

Witte doos met full colour opdruk.
Met pepermunt blikjes.

Mini candy potje. Te vullen met jelly
beans, hartjes, chocolade of pepermunt.

69SHOPPINGCOIN
Shopping coin met full
colour doming.

levertijd
8 dagen
levertijd
21 dagen

231612
Kauwgom blister, 12 stuks. Full colour
bedrukking op de verpakking.

45 | GIVEAWAYS

levertijd
10 dagen

72504055
Platte lolly. Blauwe of rode lolly.
Één kleur bedrukking op de verpakking.

MAX110
Aansteker. Elektronisch.
Full colour opdruk.

2

dagen
levertijd

8761332

levertijd
3 dagen

Stress bal, 6,2 cm.
Opdruk of gravering.
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GADGETS

USB - STICKS
DE MODERNSTE GOODIE, DEZE
RAAK JE NIET MEER KWIJT!

levertijd
10 dagen

NL156229
USB stick twist, 16 GB. Gemaakt van
bamboe en met gravering op de
metalen clip.

NL690900

levertijd
5 dagen

USB original, 2-64 GB. Classic USB stick.
Te bedrukken in full colour.

NL69CREDITCARD
USB creditcard. 2-16 GB. Full colour
bedrukking op beide zijden.

levertijd
4 dagen

NL923DCUSTOM
USB stick custom. 1-8 GB. Full colour
en 3D in je eigen vorm.

levertijd
30 dagen

STIJLVOL & MULTIFUNCTIONEEL:
DE BAMBOO DOCK

POWERBANKS &
DRAADLOZE OPLADERS

GADGETS

GADGETS

Powerbank, 1200 mAh. Goedkoop.
Diverse kleuren.

Geen
stopcontact?
Geen zorgen!

154941

levertijd
15 dagen
levertijd
5 dagen

8799051
Powerbank, 8000 mAh. Solar eco.
Full colour bedrukking.

levertijd
15 dagen

47004
Walter Bamboo Dock. Ingebouwd draadloos oplaadstation.
Bamboe. Met gravering.

Powerbank
in jouw
ontwerp!

MAX045
Powerbank, 4000 mAh. Snelle
levertijd en full colour opdruk.

49 | POWERBANKS

levertijd
2 dagen

8795PV3
Powerbank custom-made, 2200 mAh.
3D in je eigen vorm.

levertijd
20 dagen

92134264
Draadloze telefoon lader. Full colour
opdruk. Diverse kleuren.

levertijd
4 dagen

levertijd
4 dagen

8759434
Draadloze oplader. Bamboe. Bedrukking
of gravering.
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GADGETS

SPEAKERS &

OORDOPJES

GADGETS

Gemaakt
van bamboe!
9191154

88328009

levertijd
8 dagen

Speaker bamboe. Stijlvol ontwerp van
duurzame en verantwoorde materialen.

69GO2

levertijd
10 dagen

Waterbestendige Bluetooth speaker.
In veel kleuren en full colour bedrukking.

8799129

levertijd
7 dagen

Kartonnen VR bril met
all-over en full colour bedrukking.
levertijd
30 dagen

Bluetooth oordopjes met ingebouwde
microfoon. Bedrukking op de dopjes of het zakje.

Goedkoop!

8798726
Bluetooth luidspreker. Inclusief
SD poort, AUX/USB-kabel en
1 Lithium 450 mAh batterij.
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levertijd
4 dagen

8799062
Ronde bluetooth luidspreker.
Als de speaker aan staat licht de
behuizing op in groen of rood.

levertijd
3 dagen

83741299
Oordopjes in een driehoekig doosje, goedkoop.
In diverse kleuren beschikbaar.

levertijd
11 dagen

levertijd
10 dagen

9191153
VR bril luxe van hoge kwaliteit.
Geschikt voor smartphones.
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ACTIVITY-TRACKER
KLAAR VOOR DE START?
METEN MAAR!
De armband heeft een dynamische hartslagmeting om je
sportprestaties te verbeteren en een sensor om je bloeddruk en
zuurstofniveau te controleren. De armband maakt gebruik van
BT 4.0 voor eenvoudige aansluiting met de gratis APP en heeft
een batterij van 105 mAh die een standby-tijd van 5-7 dagen op
één lading oplevert (afhankelijk van het gebruik). De gratis APP is
geschikt voor iOS 8.1 en hoger en Android 4.4 en hoger. De activity
tracker is waterdicht en heeft een hoogwaardig LCD-scherm met
touchscreen.

87330881
levertijd
8 dagen

SPORT
& FITNESS

8833075X
Activity tracker, goedkoop.
In veel kleuren verkrijgbaar.

levertijd
8 dagen

8798734

Activity tracker, snelle levertijd.
Siliconen bandje. Meerdere functies.

4

dagen
levertijd

SPORT & FITNESS

SHAKER

BIDONS

SPORT & FITNESS

Blender Bottle Classic, de
best-verkochte shakebeker ter
wereld. Inhoud: 590 ml. Lekvrij.
Deksels in verschillende
kleuren verkrijgbaar. Jouw
logo zal bedrukt worden op de
voorkant van de fles en het
logo van Blender Bottle op de
achterkant.

Lekker bezig,
go green!

45600164
levertijd
22 dagen

SHAKE, SHAKE, SHAKE!
DE PERFECTE MIX!

MAXP029
Tacx Shiva 500 ml. Beschikbaar
in heel veel kleuren. Kleur van de
dop is apart te kiezen.
levertijd
8 dagen

55 | BIDONS

Tacx Shiva eco, 500 ml. Deze bidon is gemaakt van suikerriet.
Suikerriet is een herbruikbare grondstof die bijdraagt aan het
verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Eigenlijk is het vrij
eenvoudig: tijdens de groei haalt het riet CO2 uit de lucht. Van het
suikerriet extract ethanol wordt groen plastic gemaakt wat 100%
recyclebaar is. Zo leveren we dus een positieve
bijdrage aan het milieu!

9350558

levertijd
10 dagen

8034227
Eiwitshaker, 700 ml. Met zeef.
In de kleuren zwart, rood en blauw.
levertijd
3 dagen
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EEN MOMENTJE
VOOR JEZELF!
time for
-yourself-

SPORT & FITNESS

SPORT & FITNESS

levertijd
6 dagen

MAX127
Fitness handdoek, 130x30 cm.
400 g katoen. Met all-over en
full colour bedrukking.

8759374
Spiegeltje met lippenbalsem. Kleuren:
Goud, zilver, blauw en champagne.
levertijd
3 dagen

209390D
Fitness handdoek,
130x30 cm. 360 g katoen.
Diverse kleuren verkrijgbaar.

92126132

4

Inclusief
draagtas
& verstelbare
schouderriem

8

Beste keuze!
Gemaakt van
bamboe!

dagen
levertijd

levertijd
9 dagen

dagen
levertijd

Cobra fitness en yoga mat. Comfortabele yoga en fitness mat met
diamant patroon en antislip oppervlak. Inclusief polyester draagtas
en verstelbare schouderriem. Afmeting mat: 60x170 cm. Polyester
en PE foam. Beschikbaar in verschillende kleuren.

57 | FITNESS HANDDOEKEN

3765928
Toilettas, 0,25 L. Gemaakt van katoen
en in pastel kleuren. Met ritssluiting.

levertijd
5 dagen

83809567
Eco tandenborstel van bamboe. Met
zwarte borstel. In papieren verpakking.
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SPORT & FITNESS

154086
Voetbal, Maat 5. Gemaakt van PU.
Tweekleurig ontwerp met zwarte,
blauwe of rode panelen.
levertijd
10 dagen

JOUW ONTWERP OP EEN BAL!
8797933
Voetballen, 23 cm. Gemaakt van PVC.
Goedkoop, snelle levertijd en kleine oplage.
Diverse drukmogelijkheden.
levertijd
3 dagen

VOETBALLEN

SPORT & FITNESS

KAMPIOEN, HOUD JE MERK HOOG!
De bal is met de hand gestikt en is te
bedrukken in iedere gewenste
PMS kleur. Je hebt keuze uit 6,
26 en 32 panelen. De voetbal
is gemaakt van 4-laags PU.
Dat is kunstleer, dat vaak
gebruikt wordt voor
professioneel gebruik.
De standaard maat
van een voetbal
wordt uitgedrukt
in het cijfer 5. Dat
is een diameter
van 23 cm en
een gewicht van
circa 400 gram.

Deze ballen
zijn te bedrukken
over het gehele
oppervlak!

874PU4PLY
levertijd
30 dagen

3310011
Plastic ballen, 22 cm. Bedrukking op voorzijde en
achterzijde. Verkrijgbaar in de kleuren blauw, rood, wit,
geel, groen en oranje.
levertijd
15 dagen

59 | VOETBALLEN
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PERFECT
SPEELGOED VOOR
URENLANG VERMAAK!

SPORT & FITNESS

SPORT & FITNESS

Puzzle, rechthoek met 80 stukjes. Het
formaat is 24x19 cm. Het hele oppervlak is
full colour te bedrukken.

SPRINGTOUW: SPRING
JEZELF FIT!

Springtouw met plastic handvaten.
Afmelting: 257 cm lengte. Verkrijgbaare
kleuren: Zwart, blauw, roze
en geel.

83741696

9

dagen
levertijd

61 | SPELLEN

fit

Super leuk,
voor jong
en oud!

83812411

Te
bedrukken op
alle zijden!

113007
Dobbelsteen van hout, 15 mm.
Full colour opdruk of gravering.

levertijd
10 dagen

levertijd
4 dagen

127PLAYINGCARD

levertijd
13 dagen

Speelkaarten. All-over en full colour
bedrukking op doosje en kaarten.
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HERFST
& WINTER

LAAT JE NIET
TEGENHOUDEN EN GA
VOORBEREID OP PAD
Golfparaplu, Ø 130 cm. Deze paraplu heeft een glasfiber stok en
metalen baleinen en is in veel kleuren beschikbaar.

92109042
levertijd
4 dagen

In veel
verschillende
kleuren
verkrijgbaar!

MAXS035
Paraplu, Ø 104 cm.
Goedkoop en snelle levertijd.
levertijd
3 dagen

110MAXI
STORMaxi stormparaplu, Ø 101 cm.
Aërodynamisch, met brede
achterkant.

8755187

levertijd
7 dagen

levertijd
3 dagen

Stormparaplu, Ø 130 cm. Met
klittenbandsluiting.

HERFST & WINTER

THERMOBEKERS

HERFST & WINTER

TROTSEER DE KOU MET
EEN WARME DRANK!
Milieuvriendelijke dubbelwandige Reisbeker, 400 ml. Deze
Reisbeker is gemaakt van roestvrij metaal, plastic en bamboe.
Omdat bamboe een natuurlijk materiaal is, kan de kleur per
artikel verschillen. Het product kan zowel bedrukt als
gegraveerd worden. Duurzame keuze en snelle levertijd. De
beker houdt niet alleen warme dranken lang warm, maar ook
koude dranken koel. Een multifunctionele beker dus!

92100354
Dubbelwandige coffee-to-go beker, 330 ml.
Witte beker, verschillende kleuren deksels.
levertijd
4 dagen

8799444

levertijd
3 dagen

Trendy
beker met
kurk accent

Duurzame
keuze!

Kunststof coffee-to-go beker, 350 ml.
Verschillende kleuren en full colour bedrukking.

THERMO FLES: VOOR KOUDE &
WARME DRANKEN!
Thermoflessen, 510 ml inhoud.
Dubbelwandige roestvrijstalen
vacuüm constructie waarmee
het drankje koud blijft
gedurende 15 uur of
warm gedurende
ten minste 5 uur.

92100467
Drinkbeker, 500 ml. RVS met kurk accent.
Verkrijgbaar in zwart, wit of grijs.

65 | THERMOBEKERS

115DR1413

levertijd
17 dagen

4

92100575
dagen
levertijd
levertijd
4 dagen
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HIER KRIJG JE HET TOCH
WARM VAN?

HERFST & WINTER

Beanie met patch. Full colour opdruk.
In heel veel kleuren beschikbaar.

92138676
levertijd
4 dagen

IJSKRABBERS

HERFST & WINTER

Kunststof ijskrabber in driehoek vorm.
Een gladde en een gekarteld zijde.
In verschillenden kleuren beschikbaar.

731955FC
levertijd
9 dagen

TROTSEER DE KOU
EN HOUD JE OVERZICHT!

In heel
veel kleuren
beschikbaar!

733520
levertijd
3 dagen

8035816

Handschoen met
ijskrabber. Te bedrukken
in één kleur.
levertijd
9 dagen

Plastic ijskrabber.
Veel kleuren en
snelle levertijd.

MAXP024

MAX088

Fleecemuts met 4 panelen. Goedkoop.
In de kleuren zwart, rood, grijs en blauw.

9

dagen
levertijd

67 | MUTSEN & HANDSCHOENEN

83791747
Touchscreen handschoenen.
Verschillende kleuren.

levertijd
10 dagen

Multifunctionele bandana.
All-over en full colour bedrukking.
levertijd
14 dagen
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HERFST & WINTER

MOKKEN & SOKKEN:

92100366

levertijd
4 dagen

VOOR GEZELLIGE AVONDEN BIJ
DE OPEN HAARD!

TIJD OM TE
ONTSPANNEN!

HERFST & WINTER

Bogota mok, 350 ml. Inclusief
doosje. Snelle levertijd.

301236
Custom made sport sokken.
All-over bedrukking in 4 kleuren.
levertijd
18 dagen

47013
Bamboe beker, handmade.
Milieuvriendelijke material.
levertijd
15 dagen

301235
Custom made sokken, klassiek.
All-over bedrukking in 4 kleuren.

Full colour
opdruk op de
hele mok!

levertijd
18 dagen

155571
MAXS005
Keramiek mok, 350 ml. Rondom
full colour bedrukking.

69 | MOKKEN & SOKKEN

levertijd
3 dagen

113FCCONISCH
Conische keramiek mok, 350 ml.
Rondom full colour bedrukking.

levertijd
2 dagen

Emaille mokken, 350 ml. Vintage
design. Verschillende kleuren.
levertijd
10 dagen
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HOME
& LIVING

CHIQUE & ELEGANT!
WIJN ACCESSOIRES - HET MEEST
STIJLVOLLE CADEAU!

levertijd
4 dagen

Wijnkoeler, RVS.
Dubbelwandig. Druk
of gravering.

560401VCM
Wijnkist van hout. Te
bedrukken op de
deksel. Full colour.

736882

levertijd
9 dagen

112WIJNDOOS
Luxe wijndoos van gelamineerd karton, 380 g.
All-over en full colour bedrukking.

Een wijnset
om bij weg te
dromen!

levertijd
14 dagen

8759717
Wijnset in kurkgelamineerde wijnkist met ruimte voor 1 wijnfles.
Inclusief druppelvanger, schenktuit, flessenstop en kurkentrekker.
Elke deel kan bedrukt of gegraveerd worden.
levertijd
3 dagen

HOME & LIVING

KEUKEN
ACCESSOIRES

HOME & LIVING

Duurzame
snijplank!

Katoen keukenschort, 180 gr. Groot
drukoppervlak en full colour opdruk.

92112115
Peper en zout
molen. Geleverd
in Paul Bocuse
geschenkverpakking.
Exclusief peper en
zout.

MAXS031
In heel
veel kleuren
beschikbaar!

levertijd
3 dagen

levertijd
4 dagen

8759140

levertijd
3 dagen

Snijplank van hout, 45 cm. 100% natuurlijk.
Gravering op de bovenzide.

Trendy
keukenwekker in
verschillende
kleuren!

8759237
8826292
Luxe denim schort om te koken in stijl.
Dit product ondersteunt een bewuste
levensstijl, doordat het herbruikbaar is en
doordat het dankzij een langere levensduur
minder vaak vervangen hoeft te worden.
Materiaal: 330 gr denim van 100% katoen.
Afmeting: 70x80 cm.
levertijd
8 dagen

73 | KEUKEN ACCESSORIES

Trendy canvas schort met leren
details. Beschikbaar in de
kleuren taupe of zwart.
levertijd
3 dagen

8039037
3-Delige kaasset bestaande uit een ronde
kaasplank met kaasschaaf en mes.

levertijd
3 dagen

levertijd
9 dagen

83741240
Keukenwekker met digitale display en
magneten. Inclusief batterij.
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HOME & LIVING

HOME & LIVING

ZO MAAK JE VAN
IEDERE LUNCHPAUZE
EEN FEESTJE!

levertijd
3 dagen

8759360
Eco flesopener gemaakt van RVS en
hout. Snelle levertijd.

963007
Deze lunchpot van Mepal is een handig product om je lunch of
tussendoortje mee te nemen. Dit product heeft twee
verschillende compartimenten om de verschillende ingrediënten
gescheiden te houden. Bijvoorbeeld de yoghurt en de muesli of
fruit zitten in een aparte container, waarbij de deksel van de
yoghurtbeker niet de bodem van de mueslicontainer is. Door
middel van een eenvoudige draaibeweging scheid je de twee
compartimenten om de ingrediënten te mixen. Dé oplossing om
geknoei tijdens het mengen te voorkomen.

levertijd
4 dagen

92112608
8759425

4

dagen
levertijd

Plastic flessenopener met magneet.
Diverse kleuren.

Lunchbox met bestek, gemaakt van
bamboe. Veel pastel kleuren.

levertijd
9 dagen
levertijd
9 dagen

83731594
Plastic flesopener. Goedkoop.
Diverse kleuren.

83741293
Lunchbox Sandwich. Goedkoop.
In verschillenden kleuren verkrijkbaar.

9

dagen
levertijd

75 | BROODTROMMELS

HANDIG
FORMAAT!

8759739
Lunchbox, gemaakt van 50% tarwestro.
In verschillende kleuren verkrijkbaar.

levertijd
3 dagen

levertijd
4 dagen

8797732
Elegante flessopener van stainless steel.
Met opdruk of gravering.
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HOME & LIVING

FLEECE DEKENS

VOEG ER EEN PERSOONLIJK
TINTJE AAN TOE!

HOME & LIVING

735411
Supersoft fleeceplaid, 185 g. Verschillende
kleuren en erg handig om mee te nemen
door de draagband.
levertijd
9 dagen

VOOR THUIS &
OM MEE TE NEMEN
Comfortabele fleece deken voor koude dagen.
Material: 180 g fleece. Afmeting: 150x120 cm.
Met draagband, perfect om mee te nemen naar
buiten. In de volgende kleuren verkrijkbaar:
Blauw, rood, grijs, oranje en lime.

8797245
levertijd
3 dagen

77 | FLEECE DEKENS

Jouw
foto op een
fleece deken!
levertijd
24 dagen

200001
Fleece deke, 150x120 cm.
Deze fleece deken is all -over en full
colour te bedrukken.
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