


Promoten tijdens de wintermaanden? Een campagne wordt 
zoveel krachtiger met een mooi bedrukt promotioneel 
item. December is de maand bij uitstek om klanten en 
medewerkers te verrassen. Op zoek naar een passend 
eindejaars- of kerstgeschenk? Met de opdruk van een X-mas- 
of winterdesign transformeer je een basic product in een 
typisch kerstcadeautje. Laat je inspireren!
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WINTER’S ON ITS WAY!



Kambukka® ontwerpt trendy en slimme 
drinkoplossingen voor mensen die onderweg zijn. 
Steeds vaker wordt bewust gekozen voor een 
duurzame waterfles of thermosfles die past bij een 
actieve leefstijl en iemands persoonlijke wensen. 

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

Kambukka®; Premium drinkware on the go!

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

De producten op deze pagina’s zijn verkrijgbaar in 
meer kleuren dan afgebeeld. Bekijk de volledige 
Kambukka® collectie en productinformatie op onze 
website.

Eventuele modelwijzigingen, kleurafwijkingen, prijswijzigingen en 

kennelijke drukfouten voorbehouden.
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0688 ETNA 500 ML

DRINKWARE04

KAMBUKKA® ELTON
De perfecte waterfles in diverse uitvoeringen, kleuren, afmetingen en materialen; 
Tritan of RVS. Met vele extra’s. Gemakkelijk te reinigen dankzij Snapclean®; met één 
handeling verwijder je het binnenste mechanisme. Dit bestaat uit één geheel en is 
vaatwasmachinebestendig, net zoals de universele 3-in-1 dop.

ZEEFDRUK | TAMPONDRUK | LASERGRAVURE

KAMBUKKA® OLYMPUS
Slim, eenvoudig en strak, dat is deze vacuümgeïsoleerde RVS thermosbeker ten 
voeten uit. Met een handige Switch deksel voor optimaal gebruiksgemak en een slim 
design dat lekken voorkomt. Houdt dranken lange tijd warm of koud. Gemakkelijk 
te reinigen dankzij Snapclean®; met één handeling verwijder je het binnenste 
mechanisme. Dit bestaat uit één geheel en is vaatwasmachinebestendig. De Olympus 
heeft een uiterlijk dat bij iedereen past. Verkrijgbaar in verschillende afmetingen en 
opvallend mooie kleuren.

ZEEFDRUK | TAMPONDRUK | LASERGRAVURE

1107 KAMBUKKA® ELTON 500 ML
Tritan kunststof • Afm. Ø 7,1 x 20,5 cm. 177 g.

1108 KAMBUKKA® ELTON 750 ML
Tritan kunststof • Afm. Ø 7,6 x 24,6 cm. 198 g.

1110 KAMBUKKA® ELTON 1000 ML
Tritan kunststof •  Afm. Ø 8 x 29,1 cm. 249 g.

1113 KAMBUKKA® ELTON INSULATED 750 ML
RVS • houdt dranken tot 21 uur ijskoud • rubberen grip • 
antislipbodem • Afm. Ø 8 x 25,7 cm. 441 g.

1099 KAMBUKKA® OLYMPUS 300 ML
RVS • houdt dranken tot 6 warm en tot 11 uur koud • 
Afm. Ø 7,1 x 13,6 cm. 210 g.

1100 KAMBUKKA® OLYMPUS 500 ML
RVS • houdt dranken tot 10 uur warm en tot 20 uur 
koud • Afm. Ø 7,1 x 20,1 cm. 289 g.

ALLE PRODUCTEN OP DEZE PAGINA’S PRIJS OP AANVRAAG
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1118 LAGOON 750 ML

DRINKWARE 05

KAMBUKKA® LAGOON
Deze waterfles valt meteen op door zijn slimme design. Dankzij de Spout dop met drinktuit en het gebogen 
rietje hoef je je hoofd niet te kantelen om de fles leeg te drinken. Veilig tijdens het rijden en gemakkelijk 
tijdens het sporten. Gesloten wordt de drinktuit beschermd tegen vuil. Met handige grip. De universele dop is 
vaatwasmachinebestendig. De Lagoon is verkrijgbaar in verschillende, kleuren, afmetingen, uitvoeringen en 
materialen; Tritan of RVS.

SPOUT LID

ZEEFDRUK | TAMPONDRUK | LASERGRAVURE

1114 KAMBUKKA® LAGOON 500 ML
Tritan kunststof • Afm. Ø 7,1 x 19,8 cm. 155 g.

1118 KAMBUKKA® LAGOON 750 ML
Tritan kunststof • Afm. Ø 7,6 x 23,9 cm. 197 g.

1119 KAMBUKKA® LAGOON 1000 ML
Tritan kunststof • Afm. Ø 8 x 28,4 cm. 238 g.

1123 KAMBUKKA® LAGOON INSULATED 400 ML
RVS • houdt dranken tot 17 uur koel • antislipbodem • Afm. Ø 7,1 x
21,2 cm. 307 g.

1124 KAMBUKKA® LAGOON INSULATED 750 ML
RVS • houdt dranken tot 24 uur koel • rubberen grip • antislipbodem •
 Afm. Ø 8 x 25 cm. 426 g.

KAMBUKKA® ETNA
Ben je regelmatig onderweg? Dan is dit de ideale thermosbeker. Deze fraai vormgegeven beker is van vacuümgeïsoleerd 
RVS en gaat jaren mee. Het universele 3-in-1 deksel is superhandig; even drukken om snel een slok te nemen, volledig 
openen om net zo comfortabel en zonder knoeien te drinken als uit een mok, makkelijk te sluiten. De Etna houdt dranken 
lange tijd warm of koud. Gemakkelijk te reinigen dankzij Snapclean®; met één handeling verwijder je het binnenste 
mechanisme. Dit bestaat uit één geheel en is vaatwasmachinebestendig. Een perfecte thermosbeker die doet wat hij 
belooft. Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, afmetingen en opvallend mooie kleuren.

ZEEFDRUK | TAMPONDRUK | LASERGRAVURE

0680 KAMBUKKA® ETNA 300 ML
RVS • houdt dranken tot 5 uur warm en tot 11 uur koud • antislipbodem • Afm. Ø 7,1 x
15,3 cm. 249 g.

0688 KAMBUKKA® ETNA 500 ML
RVS • houdt dranken tot 9 uur warm en tot 18 uur koud • antislipbodem • Afm. Ø 7,1 x
21,9 cm. 321 g.

0690 KAMBUKKA® ETNA GRIP 500 ML
RVS • houdt dranken tot 9 uur warm en tot 18 uur koud • rubberen grip • antislipbodem • 
Afm. Ø 7,1 x 21,9 cm. 344 g.
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DRINKWARE06

0857 ESPRESSO-TO-GO 
Dubbelwandige RVS espresso thermobeker met kunststof 
binnenwand en transparante push-on deksel met afsluitbare 
drinkopening. Past perfect onder je koffieapparaat en in je 
auto. Slipvrije onderzijde. Inhoud 160 ml. Afm. Ø 7 x 9,5 cm. 
Per stuk in doos. 96 g.

TAMPONDRUK | LASERGRAVURE

5694 TOPFLASK 500 ML
Dubbelwandige, RVS waterfles. Met lekvrije schroefdop. Uitgevoerd 
in metallic of met mooie toplaag in matte finish (zwart & wit). Geschikt 
voor het op temperatuur houden van koude of warme dranken. 
Inhoud 500 ml.  Afm. Ø 7,3 x 26 cm. Per stuk in doos. 300 g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK

4638 GRAPHIC MUG
Dubbelwandige, RVS thermobeker met 
schroefdeksel en klikopening. Slipvaste 
onderzijde. Inhoud 300 ml. Afm. Ø 6,8 x 16,5 cm. 
Per stuk in doos. 150 g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK

0749.45 TOPFLASK WOOD
Dubbelwandige, RVS waterfles met lekvrije 
schroefdop en een opvallend mooie toplaag 
met houtnerf-motief. Geschikt voor het op 
temperatuur houden van koude of warme 
dranken. Inhoud 500 ml. Afm. Ø 7,3 x 26 cm. Per 
stuk in doos. 310 g.

TAMPONDRUK
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0827 ECO BAMBOO-TO-GO
Enkelwandige beker van bamboevezels en PP kunststof. BPA-vrij. 
Met gripvaste, siliconen band en siliconen deksel met drinkopening. 
Duurzaam, milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar. Inhoud 350 ml. 
Afm. Ø 9,5 x 11,3 cm. 100 g.

TAMPONDRUK

DRINKWARE 07

5226 SIRIUS
Waterfles van helder Tritan kunststof: 
milieuvriendelijk, BPA-vrij en lekvrij. 
Inhoud 650 ml. Afm. Ø 6,7 x 25,5 cm. 
92 g. Leverbaar in 10 kleuren.

ZEEFDRUK

0788 ALUMINI
Enkelwandige, aluminium drinkfles met hoogglans finish, kunststof schroefdop met 
sleutelring en metalen karabijnhaak. Inhoud 500 ml. Afm. Ø 7,3 x 19 cm. 84 g. 

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK

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

ZEEFDRUK | TAMPONDRUK

KEEP YOUR BODY AND BRAND HYDRATED!
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Ook verkrijgbaar voor kids (art. 5301)

6301 JAKO® SHIRT TEAM 
SHORTSLEEVE HEREN
Sportshirt van het merk Jako® • 100% 
polyester (interlock) • korte mouwen • 
ronde hals met ripp. KeepDry functie. Made 
in Germany. Leverbare maten: S, M, L, XL, 
XXL en 3XL. Gemiddeld gewicht
180 g. Leverbaar in 11 kleuren.

3460 TOUCHGLOVE
Gebreide, touchscreen handschoenen 
met geleidend materiaal in enkele 
vingertoppen. Universele maat. 
Afm. 22,5 x 11 x 1,5 cm. 35 g.

0681.60 NIGHTRUNNER
Veiligheidsclip van hard kunststof die je om de hiel van 
een schoen klemt. Met één druk op de knop geeft de 
LED-strip felrood licht. In te stellen op constant licht of 
knipperlicht. Incl. batterijen. Afm. 9,1 x 6,5 cm. 25 g.

0854 SPORTSTOWEL
Speciale koelhanddoek van 100% polyester. Na een 
dompeling in koud water biedt deze handdoek verkoeling 
tijdens sportieve activiteiten. Afm. 80 x 30 cm. 37 g.

OUTDOOR

DIGITALE TRANSFER 

TAMPONDRUK

TAMPONDRUK

ZEEFDRUK

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

8330.98 FOCUS BLUETOOTH ACTIVITY 
TRACKER
Bluetooth activity tracker met • verstelbare, siliconen polsband • 
0,96 OLED display • stappenteller • calorieënteller • slaaptracker 
• hartslagmeter • bloeddrukmeter, zuurstofgehalte-meter 
•  stopwatch • phone finder • weergave van tijd en datum • 
waterbestendig tot een diepte van 1 meter. Compatibel met IOS 
8.0 en Android 5.1 of hoger. Incl. 90 mAh batterij, USB-kabel en 
gebruiksaanwijzing. Afm. 26,5 x 1,8 x 1 cm. Per stuk in doos. 23 g.

LASERGRAVURE

TAMPONDRUK

0855.90 REVERSE UMBRELLA
Grote, innovatieve omgekeerde paraplu met dubbele 
190T pongee bespanning. Kan staand drogen. Sluit 
automatisch, opent handmatig. Ideaal tijdens het in- en 
uitstappen van de auto. Metalen frame met windproof 
systeem. Afm. Ø 94 x 75,5 cm. 510 g.

ZEEFDRUK

OUTDOOR 09
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TECHNOLOGY10

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

5623.98 POWERBANK 2400
Zeer dunne, lichtgewicht powerbank in 
handzaam creditcard formaat. Incl. ingebouwde 
lithium polymeer batterij (2400mAH/3.7V). 
Input: 5V-500mA. Output: 5V-1000mA. De 
powerbank kan via USB, met bijgeleverde 
USB-kabel (inclusief micro-usb en iPhone 
connector/exclusief type-c connector), worden 
opgeladen. Geschikt voor het opladen van 
de meest gangbare mobiele apparaten. Incl. 
gebruiksaanwijzing. Afm. 10 x 6,2 x 0,8 cm. Per 
stuk in doos. 70 g.

0752.98 LOGOBOOST 4000 POWERBANK 
Compact, plat en krachtig! ABS powerbank met ingebouwde polymer 
batterij (4000mAh) en oplichtende batterij-indicator. Voorzien van light-up 
technologie. Jouw logo of afbeelding wordt gelaserd waarna de tekst of 
afbeelding zal oplichten. Input: DC5V/1A. Output DC5V/1A. Inclusief micro-
usb oplaadkabel en gebruiksaanwijzing. Afm. 11,9 x 6,9 x 1,4 cm. Per stuk in 
doosje. 126 g.

TAMPONDRUK TAMPONDRUK | DIGITALE PRINT

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

TAMPONDRUK | DIGITALE PRINT

LASERGRAVURE

STRENGTHEN YOUR ‘THANK YOU’ WITH A POWERFUL GIFT 



.30

.10

.98

.10

.98

.60 .71 .98

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

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

LASERGRAVURE

TECHNOLOGY 11

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

TAMPONDRUK | DIGITALE PRINT

DIGITALE PRINT | TAMPONDRUK
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TECHNOLOGY12

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

8258.98 BOOMBOX LIGHTNING
Oplaadbare, draadloze minispeaker (bluetooth 
versie 3.0) in metalen, rubberized behuizing. Met 
LED licht dat wisselt van kleur en een uitstekende 
geluidsweergave. Frequentie: 90Hz-20Khz. 
Vermogen 3W. Met poort voor SD kaart, USB-kabel 
en micro USB-kabel. Incl. USB/Audio kabel (ca. 51 
cm) met standaard 3,5 mm plug, oplaadbare lithium 
450 mAh batterij en gebruiksaanwijzing. Per stuk in 
doos. Afm. Ø 6 cm. Per stuk in doos 234 g.

LASERGRAVURE

0871.03 FICTION ACTIONCAM FULL COLOUR
Praktische en stoere HD sport- en outdoor camera met een zwarte cover 
die all over in full colour bedrukt kan worden. Met een eigen design creëer 
je zo een unieke camera. • 2 inch LCD touchscreen • 720p HD camera 
met digitale zoom • oplaadbare en vervangbare Li-Ion 900 mAh batterij • 
opnametijd van 70 minuten. Wordt geleverd met diverse accessoires. Afm. 
8,5 x 8,5 x 4 cm. Per stuk in doos. 168 g.

4991.99 CUSTOM 
MADE CABLE BUNCH 
4-IN-1
Custom made 4-in-1 USB 
data- en oplaadkabel met 
4 aansluitingen: USB 2.0, 
lightning/iOS, Android en 
Type C. De PVC unit is in elk 
gewenst ontwerp te realiseren: 
Min. afmetingen: 19 x 29 x 13 
mm / Max. afmetingen: 40 x 
50 x 14 mm. Lever een uniek 
design aan dat helemaal 
afgestemd is op jouw bedrijf of 
product. Ook de kabels kun je 
afzonderlijk in elke gewenste 
PMS kleur bestellen.

0596 POWERKEY 1000
Aluminium powerbank aan stevige sleutelring. Met 
USB en micro-usb uitgang en ingebouwde polymer 
batterij (1000 mAh). Inclusief micro-usb oplaadkabel en 
gebruiksaanwijzing. Afm. 5,4 x 3,65 x 1,25 cm. Per stuk in 
doosje. 38 g.

TAMPONDRUK | LASERGRAVURE | DIGITALE PRINT

TAMPONDRUK | LASERGRAVURE

CUSTOM MADE

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

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

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

TECHNOLOGY 13

DIGITALE PRINTTAMPONDRUK

TAMPONDRUK



OFFICE14

5813 POCKET NOTEBOOK A5
Notitieboek in A5-formaat met 96 pagina’s 
crèmekleurig, gelinieerd papier (80 g/m²), opbergvak, 
gebonden rug en harde kaft. Afm. 21 x 14 x 1,8 cm.
296 g. Leverbaar in 11 kleuren.

2421.44 NOSTALGIE WOOD
Chique, zwartschrijvende balpen van walnotenhout. Met vergulde, 
metalen clip en accenten en schuifkapdruksysteem. Afm. 13,9 x 1,3 
cm. 15 g.

4698.03 RAINBOWNOTE A5
Schrijfmap in A5-formaat. Van stevig, gewatteerd microfiber. Met 2 
insteekvakken en elastische penhouder. Incl. gelinieerde schrijfblok en 
balpen. Te leveren in iedere gewenste kleur, in een uniek ontworpen 
design of met een haarscherpe foto. Afm. 23,3 x 18 x 1 cm. 235 g.

TAMPONDRUK LASERGRAVURE

SUBLIMATIE

0867.41 CORK PEN SET
Blauwschrijvende, metalen balpen 
met een gepolijste chroom finish. 
Het voorstuk is opvallend mooi 
afgewerkt met kurk. De pen heeft 
een draaikliksysteem. Per stuk in een 
bijpassende cassette met kurken accent. 
Afm. 18 x 5,5 x 3,2 cm. 138 g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK
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2569 EBONY MATT
Blauwschrijvende óf zwartschrijvende, aluminium balpen met 
matgekleurde houder in metallic look en metalen clip. Afm. 13,7 x 1 
cm. 19 g.

0757.41 CORKNOTE A5 
Milieuvriendelijk, A5 formaat notitieboekje van kurk. Met ca. 80 vel 
crèmekleurig, gelinieerd papier. Met handige penlus, elastiek en leeslint.
Afm. 21,3 x 14,3 x 1,8 cm. 250 g.

OFFICE 15

LASERGRAVURE

TAMPONDRUK

5936.98 SUPERIEUR
Schrijfmap/documentenmap van 600D polyester/
imitatieleer in A4-formaat. Met rits rondom. Incl. schrijfblok 
en balpen. Afm. 36 x 25 x 2 cm. 688 g.

ZEEFDRUK

A SUCCESSFUL GIFT IS EVERLASTING
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OFFICE16

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

0581.10 RAY DESK ORGANIZER
Design ABS organizer met wireless charging functionaliteit 
en telefoonhouder. Ideale desk-organizer voor pennen, 
sleutels, portemonnee en telefoon. De geïntegreerde 
5W draadloze oplader is compatible met apparaten die 
Qi draadloos opladen ondersteunen (nieuwste generatie 
Androids en iPhones vanaf 8 of hoger). Input: DC5V 1.5A. 
Output: DC5V/1A (5W). Inclusief micro-USB kabel (2A) en 
gebruiksaanwijzing. Afm. 30 x 16,8 x 2 cm. Per stuk in doos. 
220 g.

0816 LASAR
Slanke blauwschrijvende balpen met rubberized 
houder, matzwarte, metalen clip en gekleurde, 
rubberen top/pointer. Onder de rubberized finish 
is de houder voorzien van een speciale, gekleurde 
coating. Zodra het logo gelaserd wordt verschijnt 
deze gekleurde coating die matcht met de kleur van 
de pointer. Dit resulteert in een pen met een zeer 
chique uitstraling. Afm. 14,2 x 1 cm. 18.5 g.

0813 ATHOS LIGHT-UP TOUCH  
Blauwschrijvende balpen met gekleurde, rubberen 
top/pointer. Met één druk op de pointer wordt het 
logo in de houder opvallend helder verlicht in een 
kleur die matcht met de pointer. Deze pen is perfect 
voor het bedienen van touchscreens (zoals iPhone/
iPad). Met matzwarte houder, zilverkleurige accenten, 
metalen clip, gripvast voorstuk, draaikliksysteem en 
beschermdop. Afm. 15 x 1,45 cm. 10 g.
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0766.90 DOCUTRAVEL PRO
Ruime documententas van 300D Oxford polyester in chique 
combinatie van heather grey en zwart. Met verstevigde 
handgreep, binnenvoering en rits. Afm. 38 x 28 cm. 132 g.

OFFICE 17

0881 WHEAT-CYCLED PEN
Eco-vriendelijke, blauwschrijvende óf 
zwartschrijvende balpen gemaakt van 
50% PP en 50% tarwestro. De houder, 
clip en drukknop zijn gemaakt van 
hetzelfde materiaal. Stijlvol uitgevoerd 
in één kleur. Afm. Ø 1 x 14 cm. 8 g.

0758 RFID VISITA SLIDE
Praktische RFID blokkerende multi-
kaarthouder van kunststof met handig 
schuif-systeem. Beschermt pasjes 
tegen onvrijwillig, digitaal uitlezen 
van identiteitskaarten, creditcards en 
bankpasjes. Geschikt voor 3 passen.  
Afm. 9,2 x 6,3 x 0,8 cm. 26 g.

ZEEFDRUK
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BAGS18

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

2632.99 FULL COLOUR 
SHOPPER
Royale, zwarte winkeltas van 
nonwoven materiaal (120 g/m²). 
Met lange hengsels. De voorzijde 
is te voorzien van elke gewenste 
opdruk in full colour. Afm. 36 x 42 x 
15 cm. 76 g.

5927 RETROSPORT
PVC/PU sporttas in jaren ‘70 look. Afgewerkt 
met hoogwaardige materialen die een lange 
levensduur garanderen. Inhoud 21,5 liter. 
Afm. 48 x 28 x 25 cm. 760 g.

0841.01 REFLEX BAG
Rugzak van grijs reflecterend, 
fluorescerend en 
waterafstotend nylon. Speciaal 
gecoat. Met aanrijgkoorden en 
verstevigde hoeken. Hiermee 
val je op in het donker. Een 
veilige gedachte. Inhoud 8 liter.  
Afm. 44 x 34 cm. 100 g.

TAMPONDRUK | ZEEFDRUK
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0839 ROYAL XL SHOPPER 
Prachtige, stevige tas van 600D polyester 
met PVC binnenzijde, lange hengsels, 
ritssluiting en opbergvakje met rits. De 
brede bodem is aan de buitenzijde mooi 
en strak afgewerkt met een ronde bies. In 
te zetten als shopper, boodschappentas 
en strandtas. Afm. 47 x 35 x 17 cm. 300 g. 
Leverbaar in 11 kleuren.

0789 RPET SHOPPER 
Royale, opvouwbare winkeltas met 
dubbele handgreep. Van 190T RPET 
nylon: 100% gerecycled van PET-
flessen. Duurzaam, milieuvriendelijk 
en ecologisch verantwoord. Snel op 
te vouwen. Afm. opgevouwen 8 x 8 x 
6 cm. 35 g.

BAGS 19

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

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

ZEEFDRUK

ZEEFDRUK

ZEEFDRUK

ZEEFDRUK

HOLIDAYS ARE FOR SHOPPING!



.20

.50

.70

.62

.98

.10

HOME20

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

0679 VICTORINOX SWISS CLASSIC 
TAFELMES
Topkwaliteit tafelmes van het merk Victorinox Swiss 
Classic. Het kwalitatief hoogwaardig RVS lemmet (11 cm) is 
gekarteld en heeft een ronde punt. Met kunststof heft. Door 
de  ergonomische vormgeving ligt dit mesje zeer fijn in de 
hand. Te gebruiken bij het eten van een maaltijd of bij tal van 
klusjes in de keuken. Vaatwasmachinebestendig. Inclusief 
Victorinox beschermhoes. Afm. 22 x 2,1 x 1,2 cm. 33 g. 
Leverbaar in 5 kleuren.

LASERGRAVURE

0853 RETRO EMAILLE MUG
Geëmailleerde mok. Een ontwerp in populaire 
retrostijl. Om de retro look te accentueren 
heeft de mok onvolkomenheden. Inhoud 350 
ml. Afm. Ø 8 x 8 cm. Per stuk in doos. 110 g.
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THERE’S NO PLACE LIKE HOME 
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0691 FULL COLOUR MUG COLORATO 
Mok van hoogwaardig keramiek. De perfecte mok voor alle full 
colour bedrukkingen, ook foto’s. Vaatwasmachinebestendig. Inhoud 
350 ml. Afm. Ø 8,1 x 9,6 cm. 300 g.

HOME 21

5715.44 DIAMANT SABATIER 
SNIJPLANK
Snijplank gemaakt van zeer sterk en mooi 
bamboe. Fijn bewerkt en gepolijst. Duurzaam, 
ecologisch verantwoord, hygiënisch 
(antibacterieel) en makkelijk te reinigen. Met 
metalen ring en lederen ophangkoord. Afm. 
52,8 x 20,8 x 2 cm. Per stuk in doos. 850 g.

DIAMANT SABATIER RIYOURI SERIE
De prachtige kwaliteitsmessen uit de RIYOURI serie zijn 
gemaakt van hoogwaardig, roestvrij edelstaal en kenmerken 
zich door de robuuste heften met speciale antislipstructuur. 
Heft en lemmet zijn tot één stuk gelast en sluiten naadloos 
op elkaar aan, waardoor extra hygiëne gewaarborgd is. Per 
stuk in doos.

SUBLIMATIE

0799.98 AMERICANA BBQ STEAK SET
Professionele BBQ steakset/trancheerset bestaande uit een 
voorsnijmes en vleesvork van hoogwaardig RVS. Beide met 
acaciahouten heft. Per set in een nylon opbergetui. Afm. 
36,5 x 12,3 x 3 cm. 438 g.
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0577.44 CHÂTEAU BAMBOO
Luxe wijnkist van een hoogwaardige kwaliteit bamboe. Met 
druppelvanger, flessenstop en RVS kelnermes. Excl. wijn. Afm. 
36 x 11 x 12 cm. Per set in doos. 1200 g.

TAMPONDRUK

6882.01 COOLSTEEL
Dubbelwandige RVS wijnkoeler. 
Afm. Ø 12 x 19,3 cm. Per stuk in 
doos. 715 g.

TAMPONDRUK | LASERGRAVURE
3938.01 CELEBRATE
Stijlvolle RVS flessenstopper 
voor het luchtdicht afsluiten van 
champagneflessen en wijnflessen 
met kurk. Afm. Ø 3,5 x 5,5 cm. 
55 g.

LASERGRAVURE

0682 PLASMA ELECTRIC LIGHTER
Elektrische, oplaadbare aansteker van RVS/aluminium met innovatief 
plasma verwarmingselement-technologie. Veilig en zonder vlam de BBQ, 
gasoven of kaarsen aansteken. Geen gas navullen maar opladen via 
USB. Handzaam, windproof, duurzaam en milieuvriendelijk. Voorzien van 
kinderbeveiliging. TÜV-gecertificeerd. Incl. lithium batterij, micro/usb-
oplaadkabel en gebruiksaanwijzing. Afm. Ø 1,5 x 17,6 cm. Per stuk in doos. 
50 g.

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK



0763.98 CARAFFA
Elegante karaf van BPA-vrij Tritan. Met solid 
kunststof draaidop, schenkopening en 
handige kliksluiting. Inhoud 1.100 ml. Afm. 
Ø 10 cm. 123,6 g.

TAMPONDRUCK

HOME 23

TAMPONDRUK

3825 CANDLETIN
Sfeervol geurkaarsje in blik. 
Afm. Ø 5,3 x 3,2 cm. Per stuk 
in doosje. 55 g. Leverbaar in 7 
kleuren.

4509.04 TRITAN-PLASTIC WINE 
GLASS 
Wijnglas op hoge voet. Van helder, transparant 
BPA-vrij copolyester Tritan kunststof. Nagenoeg 
onbreekbaar, licht in gewicht. Geschikt voor 
meermalig gebruik. Inhoud 300 ml. Afm. Ø 7,9 x
21,2 cm. 74 g.

TAMPONDRUK

3948.44 BAMBOO SERVING
Fraai serveerboard van bamboe. Met 
ophangoog en finishing toplaag van 
vegetarische sojabonen-olie. Afm. 38 x 
15 x 1,2 cm. Per stuk in doos. 375 g.

LASERGRAVURE
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HOME24

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

LASERGRAVURE | TAMPONDRUK

0689.10 PIATTO
Schaaltje van hoogwaardig, wit keramiek. Onder meer 
te gebruiken als ontbijtkom of als serveerschaaltje. 
Vaatwasmachinebestendig. Afm. Ø 7,5 x 13 cm. 370 g.

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

ZEEFDRUK TRANSFER
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0768.01 HAPPYDAYS 
LUNCHBOX
Aluminium lunchbox in een 
opvallend retro design. Afm. 18 x 12 x 
5,5 cm. 165 g.

0872 BAMBOO LUNCHBOX
Lunchbox van 40% ecologisch bamboevezel 
en 60% PP kunststof. Met perfect sluitend 
deksel en siliconen sluitband. Duurzaam, 
milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar.
Afm. 19 x 13 x 6 cm. 280 g. Leverbaar in 3 
kleuren.

HOME 25

0572.70 MULTI BOX
Luxe lunchbox van hoogwaardig kunststof. 
Het deksel sluit perfect door de siliconen 
afsluitring en extra kliksluiting. Met uitneembare 
verdeler en ventilatieopening. De kliksluiting 
is te gebruiken als telefoonhouder. Deze box 
mag in de koelkast en is dus ook te gebruiken 
als luchtdichte vershoudbox. Geschikt voor 
de magnetron. Afm. 19,2 x 12 x 6,6 cm. 190 g.  
Leverbaar in 2 kleuren.

DIGITALE PRINT | LASERGRAVURE
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4595.01 
CHANGINGCOLOURS
Snoerloze, kunststof 
sfeerlamp met licht in 
afwisselende kleuren. Incl. 
batterijen. Afm. Ø 8 x 16 cm. 
Per stuk in doos. 175 g.

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

1955 ICING
Kunststof ijskrabber. Afm. 11 x 
11 x 0,3 cm. 13 g. Leverbaar in 7 
kleuren.

2908.10 FULL COLOUR MUG 
IMAGINE
Mok van hoogwaardig keramiek. 
Perfect voor alle full colour 
bedrukkingen waaronder foto’s. 
Vaatwasmachinebestendig. Inhoud 310 ml. 
Afm. Ø 9 x 10 cm. 290 g.

0791 FELTRO SHOPPER 
Stoere shopper van dik kwaliteitsvilt 
met lange, geweven, katoenen 
hengsels. Inhoud 8 liter. Afm. 40 x
36 cm. 80 g.

4393.04 SNOWPICTURE
Presse-papier/fotohouder.
Afm. Ø 9 x 8 cm. Per stuk in 
doos. 344 g.

ZEEFDRUK
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1916.60 SANTA HAT
Polyester kerstmuts. 
Afm. 41 x 28 x 0,5 cm. 23 g.

KITTYMUG
Mok van hoogwaardig keramiek. In geheel wit óf met gekleurde buitenzijde. Vaatwasmachinebestendig. Inhoud 350 ml. Afm. Ø 8 x 
9,2 cm. 300 g.
3716 Wit
3726 Kleur

0783.41 JUTE CANVAS SHOPPER 
Extreem sterke winkeltas voor een 
milieuvriendelijke promotie. Met op elkaar 
afgestemde natuurlijke kleuren en een 
materiaalcombinatie van jute en canvas 
(320g/m²). Lange hengsels. Ideaal voor 
veelvuldig hergebruik. Inhoud 26 liter. Afm. 42 
x 19 x 33 cm. 230 g.

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

ZEEFDRUK
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