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Summer fun!

3040  |  BeachBall Ø 30 cm 
Opblaasbare speelbal. Leverbaar in 
6 kleuren.

3299  |  Looking Wood zonnebril
Klassiek model zonnebril in houtlook.  
Past altijd en biedt UV 400 bescherming 
(volgens Europese normen).

4821  |  BeachTennis strandspel
Sportieve strandset: 2 houten rackets en een 
rubber balletje. Verkrijgbaar in de kleuren 
blauw, oranje, rood, roze, groen en zwart.

1115  | Ufo frisbee
Kunststof frisbee. Verkrijgbaar in de 
kleuren wit, geel, blauw, oranje, rood, 
groen en zwart.
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E N D L E S S summer

5226  |  Sirius waterfles
Luxe waterfles van helder Tritan kunststof: milieuvriendelijk, 
BPA-vrij, duurzaam en herbruikbaar. Met praktische 
schroefdop. Gegarandeerd lekvrij. Inhoud 650 ml.

7045  |  BarbecueBoss schort
Sterk geweven polyester schort met ovenwant, 
peper-en-zoutstel en RVS spatel, vleesvork en 
vlees-/vistang. Conform EU-norm (2004/1935/CE).

3524  |  Salad2Go Saladeshaker
Saladeshaker van stevig kunststof. Met afneembaar 
deksel, bakje voor dressing en vork. Ook geschikt 
voor fruit- en pastasalades. Inhoud 900 ml. 
Leverbaar in 6 kleuren.

8555  |  PicknickBlues rug-/koeltas
4-persoons picknick rug-/koeltas van 600 D polyester, met 
handgreep en verstelbare schouderriemen. Incl. borden, RVS bestek 
met kunststof handgreep, kaasmes, kelnermes, kunststof wijnglazen, 
peper-en-zoutstel, kunststof snijplank, afneembare (thermo) 
fleshouder en fleeceplaid (afm. 132 x 115 cm).

5411  |  Supersoft fleeceplaid 
Plaid van 100% fleece (185 g/m²).  
Afm. 154 x 119 cm. Verkrijgbaar in de  
kleuren blauw, terra, groen en zwart.
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4833  |  Colorado paraplu
Paraplu met automatische telescoopvering.  
190 T polyester bespanning, glasvezel frame, 
metalen steel, soft foam handgreep en 
klittenbandsluiting. Helaas ook onmisbaar 
in de zomer. Verkrijgbaar in de kleuren wit, 
geel, lichtblauw, donkerblauw, oranje, rood, 
bordeaux, limegroen, donkergroen en zwart.
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branding 
@SUMMER EVENTS

3239  |  Fiesta zonnebril (spiegelglas)
Opvallende zonnebril met spiegelglazen. In het montuur komen twee 
kleuren samen. De kleur van het glas matcht perfect met de kleur in 
het montuur. Met UV400 bescherming (volgens Europese normen).

3028  |  Fruit Ringer T-shirt
Comfortabel T-shirt van het merk Fruit of the Loom • 
100% katoen (wit: 160 g/m² en kleur: 165 g/m²) • boorden 
van hals en mouwen in een opvallende, contrasterende 
kleur • dubbel doorgestikte boorden • recht ingezette 
mouwen. Leverbare maten: S, M, L, XL en XXL. 
Leverbaar in 9 kleuren.

4492  |  PromoBag rugzak
Rugzak van waterafstotend 190 T nylon. Met 
aanrijgkoord. Dit artikel bevat ftalaten die 
conform de REACH verordening (1907/2006) zijn 
toegestaan. Leverbaar in 12 kleuren.

3016  |  Trucker cap
Baseballcap verkrijgbaar in de kleuren 
wit, geel, kobaltblauw, navy, oranje, rood, 
groen en zwart.

5031-5032  |  Gildan Premium herenpolo
Heren poloshirt van het merk Gildan • 100% gekamd 
ringspun, pre-shrunk piquékatoen (wit: 210 g/m² en 
kleur: 220 g/m²), m.u.v. grijs (90% katoen/10% polyester) 
• comfortabel en zacht • gebreide kraag en boorden • 
gedrukt label voor meer draagcomfort. Leverbare maten: 
S, M, L, XL en XXL. Leverbaar in 15 kleuren.

3158  |  KeyCord
Omhangkoord met metalen 
karabijnhaak. 
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Summer
S P O R T S

            BRANDING @events
3480  |  Spinner Bottle Opener
Spinner van duurzaam ABS met 2 flesopeners. Een 
prima combinatie. De lagers zorgen ervoor dat dit 
object gemakkelijk en soepel draait. Spinnen werkt 
stressreducerend en verbetert het concentratievermogen. 
Leverbaar in 8 kleuren.

6422  |  PowerCharger 6600 powerbank
Zeer krachtige, hoge capaciteit kunststof powerbank met 
oplichtende batterij-indicator, zaklampfunctie, 2 output poorten 
voor het tegelijk laden van meerdere mobiele apparaten en 
ingebouwde lithium batterij (6600mAh/3.7V). Input: 5V-1A. Output: 
Poort 1: 5V-1A. Poort 2: 5V-2.1A. De PowerCharger kan via USB, 
met bijgeleverde USB-kabel, worden opgeladen. Geschikt voor 
het opladen van de meest gangbare mobiele apparaten (o.a. 
smartphones, muziekdragers en tablets). Incl. gebruiksaanwijzing. 
Leverbaar in 3 kleuren.

3095  |  Sprinkle regenponcho 
Transparante poncho in kunststof bal met 
karabijnhaak. Leverbaar in 6 kleuren.

6832  |  Contigo® Autospout Chug waterfles
Opvallende transparantgekleurde waterfles van BPA-
vrij Tritan. Met AUTOSPOUT®-technologie. Voorzien 
van een comfortabele, brede tuit, inhoudsaanduiding 
en karabijnhaak. Vaatwasmachinebestendig. Incl. 
gebruiksaanwijzing. Inhoud 720 ml.

De drinkflessen zijn met één hand te bedienen en 
gegarandeerd 100% lekvrij, dus overal en altijd te gebruiken. 
Ga voor een duurzame promotie met onze allerbeste 
favorieten! Leverbaar in 3 kleuren.

4238  |  Contigo® Swish waterfles
Opvallende waterfles van BPA-vrij Tritan, in een trendy 
kleurencombinatie. Met AUTOSEAL®-technologie (100%  
mors- en lekvrij ontwerp. Bestand tegen harde schokken. 
Vaatwasmachinebestendig. Incl. gebruiksaanwijzing. Inhoud 
500 ml.

De drinkflessen zijn met één hand te bedienen en 
gegarandeerd 100% lekvrij, dus overal en altijd te gebruiken. 
Ga voor een duurzame promotie met onze allerbeste 
favorieten! Leverbaar in 6 kleuren.
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3309  |  FrostBalm lippenbalsem
Lippenbalsem in moderne mattransparantgekleurde 
óf zwarte óf witte houder. Geen Sun Protection 
Factor. Leverbaar in 9 kleuren.

4856  |  Hydrate drinkfles
Solide drinkfles van transparant kunststof met dubbele opening. 
Inhoud 890 ml. Leverbaar in 5 kleuren.
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    HEALTHY branding

3777  |  In-EarPhone oortelefoon
Perfect passende oortelefoon voor een prima 
geluid. Voorzien van siliconen oordopjes in 
3 maten. Kabel (ca. 95 cm) met standaard 
3,5 mm plug. Per set in handige bewaarbox. 
Verkrijgbaar in de kleuren wit, blauw, rood 
en zwart.

3908  |  Health Focus activity tracker
Bluetooth activiteitentracker met siliconen 
polsband. Registreert het aantal stappen, 
afgelegde afstanden, verbrande calorieën. 
Met slaapmonitor en weergave van tijd en 
datum. Download de gratis app en je staat 
draadloos in contact met je smartphone. 
Compatibel met IOS 8.0 en Android 4.4. Incl. 
batterij, USB-kabel en gebruiksaanwijzing. 
Levering vanaf 25 stuks. Leverbaar in 5 kleuren.

3486 |  RunningMate sportarmband
Verstelbare sportarmband van slijtvast EVA 
kunststof met klittenbandsluiting en telefoonhoes 
met transparant venster. Afm. opening achterzijde 
6 cm breed. Afm. venster 5,7 x 10,5 cm.

3128  |  CoolDown koelhanddoek
Speciale koelhanddoek van 100% polyester. 
Na een dompeling in koud water biedt deze 
handdoek verkoeling tijdens sportieve 
activiteiten of bij zonnebrand. Ideaal formaat 
(afm. 30 x 80 cm) om te dragen als nekkoeler. 
In transparante koker met ABS schroefdeksel 
met karabijnhaak. Leverbaar in 7 kleuren.

5927  |  RetroSport sporttas
PVC/PU sporttas in jaren ‘70 look met 
gevoerde binnenzijde, hoofdvak en 
ritsvak, 2 stevige handgrepen, inlegbodem 
en beschermnoppen. Afgewerkt met 
hoogwaardige materialen die een lange 
levensduur garanderen. Inhoud 21,5 ltr. 
Verkrijgbaar in de kleuren wit/zwart, blauw/
beige, bruin/wit, rood/wit, groen/wit, grijs/wit 
en zwart/wit.

3733  |  HeartFit activity tracker
Bluetooth activiteitentracker voor het volgen 
van activiteiten zoals calorieënverbruik, 
afgelegde afstanden en aantal stappen.     
Inclusief hartslagmeter. De gratis app geeft 
inzicht in je prestaties. Compatibel met IOS 
7 en Android 4.4 of hoger. Met siliconen 
polsband. Incl. batterij, USB-kabel en 
gebruiksaanwijzing. Levering vanaf 25 stuks. 
Leverbaar in 3 kleuren.
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Summer
H O L I D A Y

6352  |  RoyalCup thermobeker
Dubbelwandige, lekvrije RVS thermobeker 
met schroefdeksel, opvallend dessin en 
slipvaste onderzijde. Houdt uw drank lang op 
temperatuur. Inhoud 415 ml. Verkrijgbaar in 
de kleuren wit, blauw, rood en zwart.

4295  |  Travel Mate  
bagageweegschaal
Draagbare, digitale 
bagageweegschaal. Voorzien van 
een digitaal display met preciese 
weergave van het gewicht in kg en lb 
tot maximaal 40 kg/88 lb. Met stevig 
geweven nylon koord met buckle 
voor het bevestigen van bagage. 
Verkrijgbaar in de kleuren wit, 
lichtblauw en zwart.

4121  |  CompactSound headset
Compacte, opvouwbare hoofdtelefoon 
met kabel (110 cm) in een matchende 
kleur. Met verstelbare hoofdbeugel, 
comfortabele oorschelpen en een 3,5 
mm stereo plug voor het aansluiten op 
draagbare apparaten. Leverbaar in 2 
kleuren.

6543  |  JourneyGame reisspelletje
Het originele strategiespel in handige 
reisuitvoering.

4172  |  Allrounder schouder-/
documententas
Allround schouder-/documententas van 
geweven 190 T polyester. Hoog model met 
ruim hoofdvak, insteekvak aan de voorzijde en 
verstelbare schouderband. De tas sluit door de 
bovenzijde om te slaan en vast te maken met 
dubbele klittenband- en drukknoopsluiting.

4273  |  BackSeat Buddy tablethoes
Universele tablethoes van 600 D polyester. Geschikt voor 7 tot 10 
inch tablets. Met opbergmogelijkheden voor diverse accessoires. 
Gemakkelijk te bevestigen aan de rugleuning van een autostoel.

8642  |  Oxfort trolley
Trendy, lichtgewicht 18” trolley van 100% ABS 
in metallic look. Met ruim hoofdvak, 4 dubbele 
zwenkwielen, uitschuifbare handgreep en 
cijferslot. Inhoud 28 ltr.
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Summer
A D V E N T U R E S

4527  |  HeadLight COB lampje
ABS hoofdlampje met COB LED. Geeft enorm fel, wit licht. 
Aan verstelbare, elastische band. Uiterst geschikt voor 
buitenactiviteiten in het donker. Incl. celbatterijen. Per stuk in 
doosje. Leverbaar in 4 kleuren.

3924  |  FlexBottle drinkfles
Flexibele, opvouwbare drinkfles met sportdop, 
karabijnhaak en drukknoopsluiting om de fles 
opgerold vast te klikken. Inhoud 450 ml. 
Leverbaar in 3 kleuren.

4138  |  FoldAway opvouwbare rugzak 
Superlichte, opvouwbare rugzak van sterk 190 T polyester. Met 
verstelbare schouderriemen, draaglus en karabijnhaak aan de pouch. 
Afm. uitgevouwen 22 x 40 cm. Leverbaar in 6 kleuren.

2266  |  KeyTex 
karabijnhaak
Karabijnhaak gecombineerd 
met sterk geweven nylon aan 
stevige sleutelring. Leverbaar 
in 12 kleuren.

4038  |  GetAway rugzak 
Superlichte, polyester rugzak met 
ruim hoofdvak, voorvak met rits, 
gewatteerde rugzijde, verstelbare 
gewatteerde schouderriemen en 
draaglus. Leverbaar in 9 kleuren.

2913  |  WaterProof opberghoes
Waterdichte hoes van sterk PVC, met driedubbele, extra beveiligde 
kliksluiting, klittenbandsluiting en omhangkoord. Je smartphone blijft 
prima te bedienen. Beschermt elektronische apparaten en belangrijke 
documenten tegen water en sneeuw.

4283  |  PowerCharger 2200 powerbank
ABS powerbank met ingebouwde lithium batterij (2200 mAh/3.7V). 
Input: 5V-800mA. Output: 5V-1A. De PowerCharger kan via USB, met 
bijgeleverde USB kabel, worden opgeladen. Geschikt voor de meest 
gangbare mobiele apparaten. Met koordje en stevige sleutelring. Incl. 
gebruiksaanwijzing. Leverbaar in 6 kleuren.

4184  |  StarLED zaklampje
Aluminium staaflampje met 9 felwitte, energiezuinige  
LED-lampjes en afneembare lus. Afm. Ø 2,7 x 9 cm.  
Verkrijgbaar in zilver, blauw, turqoise, oranje, rood , groen,  
limegroen, gunmetal en zwart. Incl. batterijen.
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