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ELECTRONICS



TWS OORDOPJES IN UV-C
STERILISATIE CASE

Deze TWS-oordopjes met uniek ontwerp 
worden gereinigd met UV-C-licht in de 
oplaadcase en elimineren tot 99,9% 
van de bacteriën op de oordopjes.

De oordopjes gebruiken BT 5.0 voor een
eenvoudige automatische koppeling en 
een laag energieverbruik. 

Studies tonen aan dat 
het gemiddelde oordopje 
meer bacteriën bevat dan 
een snijplank. 

Toch worden oordopjes 
meerdere keren per dag in 
en uit het oor genomen 
terwijl ze verschillende 
bacteriën bevatten zonder 
ze te reinigen. 



De FSC gecertificeerde verpakking 
maakt de set compleet als 'eco' gift 
on the go!

XOOPER POWER PACK
MR. BIO WHEAT

Duurzame set met een krachtige 5.000 mAh 
powerbank én Mr. Bio-oplaadkabel, 
beiden gemaakt van een mix van tarwe 
en biologisch afbreekbaar plastic.



Afmeting: 15 x 8,5 x 7,5 cm

HOUTEN SPEAKER

Houten, draadloze speaker, met dubbele
speakers van elk 5W. 

Speelduur: ongeveer 4 tot 5 uur. 

Inclusief  USB-Micro USB kabel.



KURKEN EN TWARESTO 8.000 
mAh DRAADLOZE POWERBANK

8000 mAh draadloze powerbank met 
5W draadloze oplader bovenop. 

De bovenzijde is gemaakt van natuurlijke 
kurk en de behuizing is gemaakt van 
35% tarwestro gemengd met ABS. 

Input zowel mogelijk via micro-USB 
als type C. 

Als deze volledig is 
opgeladen, krijgt u voldoende 
energie om uw mobiele telefoon 
tot vier keer op te laden. 

De powerbank bevat een 
duurzame grade A 
lithium-polymeerbatterij 
van 8.000 mAh. 



OVER EAR WERK HOOFDTELEFOON

PC USB-stereo hoofdtelefoon met in-line 
geluidskaart en volume / mute-regeling 
levert superieur stereogeluid, terwijl de 
microfoon zorgt voor helder geluid tijdens 
gesprekken.

Deze lichtgewicht over-ear 
headset van ABS-materiaal
is ontworpen voor dagelijks 
langdurig gebruik en werkt 
met pc en Mac®.



PASSKEY ENTRY SSD 128GB

Onmisbaar voor je (thuis)kantoor en
Hardware SSD met USB Type-C 
externe interface, LED-indicator en 
toegangscode voor PC, Notebook of  
Macintosh.



DRINKWARE



In de body is een strap 
bevestigd voor gemakkelijk 
dragen. 

Capaciteit 600ML. 

BPA-vrij. 2% van de opbrengst 
van elk verkocht product uit de 
Impact Collection wordt 
gedoneerd aan Water.org.

IMPACT LEKVRIJE TRITAN
WATERFLES

Elimineer het gebruik van plastic flessen 
met deze Impact lekvrije tritan waterfles. 

Met zijn frisse design en matte body is de
fles niet alleen makkelijk in gebruik maar 
ook mooi om naar te kijken. Het ontwerp 
met split design maakt het gemakkelijk 
schoon te maken en is handig als je 
ijsblokjes in je fles wilt doen.



Volumecapaciteit is 650 ml. 
Aluminium, PP Plastic.

650 ML DRINKFLES

Enkelwandige aluminium drinkfles 
met schroefdop. 

De dop heeft een hengsel zodat je hem 
gemakkelijk mee kunt nemen. 
BPA-vrij. 



UNIKLEUR VACUÜM GEISOLEERDE
ROETSVRIJSTALEN FLES

Verhoog uw dagelijkse waterinname met 
deze unikleur vacuüm geïsoleerde 
roestvrijstalen fles. 

De fles houdt gekoelde 
dranken maximaal 15 uur koud en warme 
dranken maximaal 5 uur warm. 500 ml.



Fles is 24,5 cm hoog en 
daarmee compact met toch 
een inhoud van 750 ml.

AS FLES

Mooi alternatief  voor die dure Dopper.
Kunstof  drinkfles van 750 ml met
siliconen dop en handige drinkbeker.



THERMOFLES SWING IN 500,
750 OF 1.000 ML.

De hoogwaardige RVS fles biedt isolatie 
voor koude en warme dranken en is zeer
geschikt voor onderweg. 

Daarnaast heeft de dop van de fles een 
rubberen rand, waardoor de waterfles 
lekvrij is.



Niet geschikt voor 
koolzuurhoudende dranken. 
Lekvrij.

VENICE

Glazen drinkfles met aluminium dop. 
Inhoud 500ml.



OFFICE
&

WRITING



ALUMINIUM TELEFOONHOUDER

Telefoonhouder gemaakt van hout
en aluminium.

Inclusief  USB aansluitingen en twee
kleine sleutels.

Ontspanning is erg belangrijk in tijden 
als deze. 

Verlicht stress en geniet van momenten 
voor jezelf  en laat je telefoon opzij. 

Deze telefoonhouder kan je 
daarbij helpen. 

Terwijl je jezelf  oplaadt, laad je 
je telefoon op via de usb 
poorten in deze houder. 

We dagen je uit om de sleutel 
aan iemand anders te geven. 



Ondersteunt zowel Apple als 
Android snelladen en voldoet 
aan de Qi kwaliteitseisen.

XOOPER. BIO FAMILY WIRELESS
CHARGER

Nooit meer op zoek naar laadkabels, 
wij hebben de ultieme universele multi-
device lader! Met deze Mr. Bio Family 
Wireless Charger kan iedereen in het 
gezin/kantoor/enz. zijn smartphone, 
oordopjes of  andere devices tegelijkertijd 
draadloos opladen. En met de optionele 
Apple Watch add-on kun je zelfs ook 
nog een Apple Watch opladen.



BAMBOE DRAAGBARE
LAPTOPSTANDAARD

Deze draagbare laptopstandaard is 
een ideale accessoire wanneer u 
buiten kantoor werkt. Werk overal 
comfortabel! Door de laptop hoger te 
plaatsen, kan de lucht efficiënt 
circuleren en staat het scherm op 
ooghoogte. Opvouwbaar en gemakkelijk 
overal mee naartoe te nemen in het 
katoenen zakje.

Gemaakt met prachtig 
bamboe. De laptopstandaard 
is compatibel met tablets en 
laptops tot 15,6 inch. 
Hij is niet alleen geschikt 
als laptopstandaard maar 
ook ideaal als 
kookboekstandaard 
in de keuken.



KARTONNEN BALPEN

Gerecycled kartonnen pen, 
blauwschrijvend, met dop.



BLUEGLASS

Computer bril met blauw licht filter 
in microfiber zakje. 

Deze bril filtert het computer licht 
wat ons natuurlijke ritme kan 
verstoren en zo slapeloosheid en 
droge en vermoeide ogen kan 
veroorzaken.



KURKEN PEN HOUDER MET 5W
DRAADLOZE OPLADER

5W draadloze opladerstandaard met 
penhouder gemaakt van natuurkurk. 

Met 150 cm tarwestro (15%) gemengd 
met tpe-micro usb kabel. 

Compatibel met alle QI-apparaten 
zoals de nieuwste generatie Android 
iPhone 8 en hoger. 

Aan de achterkant bevinden 
zich twee USB A-uitgangen 
voor opladen via kabel.



BALPEN RPET

Deze transparante balpen is gemaakt 
van recyclede PET-flessen. 

Een verantwoordelijke keuze in veel 
vrolijke kleuren. Blauwschrijvend.



Eenvoudig te gebruiken op reis of  
onderweg om meer ruimte te 
creeëren op de telefoon. 
Let op: Er worden geen SD kaarten 
meegeleverd bij deze kaartlezer.

KAART LEZER USB

Zet al je bestanden over van telefoon of  
ander apparaat naar SD kaarten zonder de 
hulp van een computer nodig te hebben. 

Via de app kun je eenvoudig bestanden 
overzetten van telefoon naar een SD-kaart. 



Bij het openen van de twee 
panelen wordt de sleeve 
omgetoverd tot een werkplek 
voor elke locatie.

SWISS PEAK VEGAN LEDEREN
LAPTOP SLEEVE WERKSTATION

Werk overal in stijl met deze gestructureerde 
werkplek gemaakt van zacht vegan leer in 
een strakke stijl met ton-sur-ton ritsen. 
De werkplek is rondom voorzien van een 
ritssluiting en een draagriem zodat je hem 
onder je arm kunt dragen. Aan de 
binnenkant vind je een 15,6 inch laptopvak 
met klittenbandsluiting.



Compact en makkelijk in gebruik, 
klap de standaard in en neem 'm 
mee in de meegeleverde luxe 
reisetui.

FOLDABLE LAPTOP STAND

Onmisbaar voor je (thuis)kantoor en
onderweg! Deze vouwbare 
laptopstandaard heeft een universeel 
ontwerp voor elke laptop tot 15,6 inch. 

Het aluminium materiaal is stevig en straalt 
luxe uit, en het slimme ontwerp is 
verstelbaar in 6 verschillende hoeken 
om de perfecte werkpositie voor jou
te vinden. 



Leverbaar in maar liefst 
9 kleuren!

PARKER JOTTER BALPEN

Roestvrijstalen en plastic Jotter balpen
met drukknop. Verpakt per stuk in een
originele Parker geschenkverpakking.



Inclusief  houten balpen, 
zwartschrijvend, met siliconen 
blaadjes.

PAPIEREN MEMOHOUDER

Papieren memoblok met 100 zelfklevende 
memoblaadjes.

In een houder van tarwestro.



HEALTH



Knijp ziektekiemen weg met 
onze nieuwe Anti-Bac 
stressballen!

Anti-Bac stressballen

olledig gecertificeerd en klinisch 
bewezen om 99% van de ziektekiemen 
te doden!

Vervaardigd met een antimicrobieel 
middel waarvan klinisch bewezen is dat 
het schadelijke bacteriën zoals MRSA, 
E. Coli, Salmonella bestrijdt en zal 
blijven vechten voor de levensduur 
van het product.



Let op: dit is geen medisch 
gezichtsmasker en enkel bedoeld 
voor persoonlijk gebruik.

HERBRUIKBAAR GEZICHTSMASKER
SCUBA

Stijlvol voorgevormd gezichtsmasker 
gemaakt van zacht en comfortabel schuim. 
De elastieken bandjes zijn verstelbaar voor 
een optimale pasvorm. Het masker kan in 
de wasmachine gewassen worden op 
40 graden.



Het geeft het gezichtsmasker 
een stijlvolle uitstraling terwijl 
het nog steeds de neus en mond 
bedekt. Het is machinewasbaar 
op 60 graden.

HERBRUIKBAAR GEZICHTSMASKER
MET BANDJE (EUROPA PRODUCTIE)

Gezichtsmasker gemaakt in Europa. 
Het heeft twee lagen ademend OEKO-TEX® 
gecertificeerd katoen en dankzij het 
gebruikte elastaan, zit het comfortabel rond 
het gezicht. Dankzij het bandje kan dit 
masker om de nek blijven hangen als je het 
even niet gebruikt. 



Maakt het mogelijk de lichaams-
temperatuur en temperatuur op 
oppervlakken te meten. 
Apparaat met geheugen van de
 laatste 20 metingen. 
LCD-display met achtergrond-
verlichting, met akoestische 
indicatie wanneer de 
temperatuurmeting 
is voltooid.

DIGITALE 
INFRAROODTHERMOMETER

Contactloze digitale infraroodthermometer. 
ABS-thermometer met 2 AAA-batterijen 
inbegrepen. Inclusief  zeer nauwkeurige 
sensor waarmee de temperatuur in slechts 
3 seconden kan worden gemeten. 
Product geclassificeerd als medisch 
hulpmiddel van klasse IIa volgens 
richtlijn 93/42/EEG.



Alle items in de kit voldoen 
aan alle toepasselijke 
EU-regelgevingen.

GRAID MYKIT 
BESCHERMINGSKIT

Graid beschermingskit handig om 
thuis te bewaren, in de auto, of  om 
mee te nemen op vakantie. 

Inhoud van de kit: 
1 mondmasker, 
4 zakjes handreinigingsgel en 
1 paar handschoenen.



Geleverd in onze nieuwste 
ontsmettingslijn 
geschenkverpakking en Type-C 
oplaadkabel. 

MISTY AUTOMATISCHE
SENSORSPUIT

Automatische alcoholspuit om handen 
te ontsmetten (vloeistof  niet 
inbegrepen), geactiveerd door handen 
onder de sensor te houden. Op deze 
manier wordt kruisinfectie vermeden o
mdat de dispenser niet wordt aangeraakt. 

De sproeier is klein, draagbaar, 
waardoor deze handig is voor zowel 
thuis als op kantoor. 

De capaciteit van de container 
is 45 ml.



Dit doosje is voorzien van 
een handige sleutelring.

DOOSJE MET ALCOHOL
SCHOONMAAKDOEKJES

Doos met 10 vochtige doekjes op 
alcoholbasis voor het reinigen en 
desinfecteren van uw handen, 
oppervlakken of  voorwerpen.



Wordt geleverd met USB 
oplaadbare 180 mAh Li-polymeer 
batterij. 

Hierdoor kan je de fles 
14 x reinigen op een volle batterij. 

Capaciteit 500 ml. BPA-vrij.

UV-C STERILISATIE VACUÜM
ROESTVRIJSTALEN FLES

Deze vacuüm roestvrijstalen fles maakt 
gebruik van intelligente UV-C 
LED-technologie om de binnenkant van de
fles te reinigen door geurveroorzakende 
bacteriën en virussen in ongeveer 5 
minuten te elimineren. 
Houd je water 15 uur koud en maximaal 
5 uur warm met dubbelwandige 
geïsoleerde roestvrijstalen 
constructie. 



UV-C STERILISATIE BOX

Multifunctionele UV-C-sterilisator die tot 
99,9% van de bacteriën op objecten die in 
het apparaat worden geplaatst elimineert. 

Plaats voorwerpen zoals uw mobiele 
telefoon, oordopjes, sieraden, horloges 
en gezichtsmasker in de sterilisator 
om ze te steriliseren met behulp 
van UV-C-technologie.

U kunt ervoor kiezen om een   
snelle reiniging in 90 seconden 
uit te voeren of  een volledige 
reiniging in 5 minuten. 

De 2 UV-C LED-lichten binnenin 
zijn gemaakt zonder giftige 
stoffen zoals kwik zoals veel 
UV-lampen op de markt.



De drie UV-C LED-lampjes aan de 
binnenkant zijn gemaakt zonder 
giftige materialen en kwikvrij.

DRAAGBARE UV-C STERILISATIE
POUCH

Houd uw bezittingen schoon, waar u 
ook gaat, en elimineer tot 99,9% van de 
bacteriën op voorwerpen die in de pouch 
geplaatst zijn. 

Perfect voor het ontsmetten van uw 
sleutels en telefoon onderweg in 
5 minuten in snelle modus of  10 minuten 
voor volledige reiniging.



De zuil kan in eigen kleur
worden gemaakt of  worden
voorzien van een wrap met foto 
en/of  huisstijl elementen.

DESINFECTIE ZUIL MET
TEMERATUUR SENSOR

Contactloos uw handen desinfecteren, 
controle vragen beantwoorden en
uw temperatuur gemeten. 



BAGS
&

TRAVEL



Afmeting: 137,5 X 32 X 0,3 cm.

KRAFTPAPIEREN TAS

Kraftpapieren (80 gr/m²) tas, 
met PE gelamineerde binnenzijde en 
handvat van polyester/katoen blend.



Met verstelbare 
schouderbanden.

Afmeting: 41 x 29 x 12 cm

GELAMINIEERD PAPIEREN
KOELTAS RUGAK

Gelamineerde papieren rugzak met 
zilverkleurige folie aan de binnenzijde 
zodat de tas dienst doet als koeltas. 

Het grote vak en het voorvak hebben 
beide een ritssluiting.



Afmeting: 23 x 15 x 15 cm.

KRAFT PAPIEREN KOELTAS

Kraft papieren koeltas met 
aluminium binnenkant.



Afmeting: 44 x 14 x 33 cm

GELAMINIEERD PAPIEREN
SHOPPER

Gelamineerde papieren shopper met 
zilverkleurige folie aan de binnenzijde 
zodat de tas dienst doet als koeltas.



Afmeting: 38 x 10 x 42 cm.

NAIMA TOTE

Boodschappentas van 
100% hennep met lange
draaghengsels. 
200 gr/m².



Afmeting van 10 x 3 x 20 cm.

Ook leverbaar in een grotere
variant.

THULE SUNTERRA POWER
SHUTTLE ACCESSOIRETAS MINI

Accessoiretas met indeelbare vakken 
en lussen, ideaal voor kabels, oordopjes, 
adapters of  andere kleine voorwerpen. 

Past gemakkelijk in een handtas of  
rugzak of  om kleine spullen 
georganiseerd te houden in het zakje 
van de vliegtuigstoel.



TOOLS
&

TORCHES



5-IN-1 ALUMINIUM TOOLPEN

Multifunctionele touchscreen pen 
(blauw schrijvend) met lineaal (7 cm), 
waterpas en schroevendraaier. 

Gemaakt van hoogwaardig aluminium 
en aluminium clip.



Afmeting van 40,3 x 16 cm

ABS WERKVERLICHTING

ABS werklicht met COB LED. 
Inclusief  magneet.
Inclusief  batterijen.



Met riem clip om aan riem of  
zak te bevestigen.

ZAKFORMAAT BITSET 13 PCS

Makkelijk te dragen bitset met 12 bits 
en een 2 ” verlengstuk van roestvrij staal. 
ABS-behuizing met geïntegreerde 
houder voor de bits. 
Bits inbegrepen: 3x TORX-driver (10,15,25) 
3 Hex-driver (3 mm, 4 mm, 5 mm), 
3 Philips-drivers (1,8 mm, # 0 # 2) 
3 platte drivers (1,8 mm, # 3 # 5)



Inclusief  batterijen 
voor direct gebruik.

COB GEREEDSCHAPSSET

Gereedschapsset met 12 afzonderlijke
 bits verpakt in unieke koffer met 
geïntegreerd COB-licht (90 lumen). 

Het COB-licht kan worden gebruikt om 
gebieden dichtbij op te lichten.



38 PCS TOOL SET

38-delige gereedschapsset met 
PP-bithouder. Bits gemaakt van staal. 
ABS koffer met transparante bovenkant.



UMBRELLAS



PARAPLU VIEW

Paraplu automaat met transparant
kijkvenster.

Handzaam formaat met een diameter
van 105 cm.
 

Blik vooruit!
Oog voor de toekomst!
Een scherpe visie.
Transparant beleid.
Weten waar je naartoe gaat.
Recht op het doel af!
Voor een heldere kijk! 



KURKEN PARAPLU

Paraplu van kurk met houten steel en 
handvat. Automatische opening.



Soft-feel handgreep met 
geïntegreerde drukknop, 
knop om het licht uit te 
schakelen en promotionele 
labels, hogere corrosie-
bescherming door zwart 
gegalvaniseerde stalen a.s

PARAPLU SKYLIGHT

Aantrekkelijke middelgrote 
automatische paraplu met 
LED-binnenverlichting.

Handige automatische functie voor 
snel openen, hoogwaardig winddicht 
systeem voor maximale 
frameflexibiliteit in stormachtige 
omstandigheden, flexibele 
glasvezelribben.



PARAPLU DOGGYBRELLA

Praktische automatische golfparaplu 
met afneembaar handvat met 
hondenpoepzakjes.

Handige automatische functie voor snel 
openen, hoogwaardig winddicht systeem 
voor maximale frameflexibiliteit in 
stormachtige omstandigheden, flexibele 
glasvezelribben, glasvezelschacht 
bedrukt met zilveren pootafdrukken.

Verwijderbare Soft-Feel-
handgreep met 15 zakjes op 
rol en stijlvolle grijze 
reflecterende strepen. 

Handgreep met karabijnhaak 
voor bevestiging aan riem, tas 
of  hondenriem, bovenkant kan 
worden losgeschroefd om 
opnieuw te vullen.
 



HOME



BAMBOE 5W DRAADLOZE
OPLADER MET FOTOLIJST

Bamboe draadloze oplader en acryl 
fotolijst. Met rubberen uiteinden aan de 
onderkant om te voorkomen dat het item 
gaat schuiven.

Inclusief  150 cm PVC-vrije 
TPE micro-oplaadkabel.



Met USB-poort aan de achterkant 
om op te laden via kabel. 

Inclusief  150 cm PVC-vrije 
TPE micro usb-kabel.

BAMBOE ALARMKLOK MET 5W
DRAADLOZE OPLADER.

5W draadloze oplader en alarmklok met 
complete bamboe buitenkant en 24-uurs 
aanduiding.



Speeltijd op volle accu: 6 uur.
Afmeting: 18,5 x 21,5 cm

KUNSTOF LED SPEAKER

Kunststof  draadloze speaker met LED 
verlichting en handvat. 

LED verlichting verandert van kleur.

 Waterproof  IP44. 
Inclusief  afstandsbediening en 
USB kabel.



Speeltijd op volle accu: 6 uur.
Afmeting: 39 x 40 x 40 cm

KUNSTOF KUBUS MET SPEAKER
EN LED

Kunststof  kubus met dubbele, draadloze 
speaker. LED verlichting verandert van 
kleur. 

Waterproof  IP44. 
Inclusief  afstandsbediening en 
USB kabel.



OUTDOOR



DELUXE DRAAGBARE 
BARBECUE IN KOFFER

Draagbare en veelzijdige barbecue in 
kofferstijl met verwijderbare kolentray 
en draaghendel. 

De barbecue heeft een lichtgewicht en 
duurzame roestvrijstalen constructie 
met een zwarte poedercoating en 
een stevige haaksluiting. 

Perfect voor die spontane 
picknicks in de buitenlucht.



Met 360 graden surround sound 
is dit een ideale speaker voor 
buitenhuis en dankzij de 
zonnepanelen op de bovenkant 
wordt het dagelijks vanzelf  
opgeladen.

DRAADLOZE SOLAR SPEAKER
FAKKEL

Deze speaker is gemaakt als fakkel om 
het in de grond of  in het zand te kunnen 
steken. Geniet van je favoriete muziek 
tijdens een dagje strand of  tijdens het 
kamperen of  gebruik de waterdichte 
speaker gewoon lekker in de achtertuin 
op mooie zomeravonden. 



Bespaar water en gebruik 
echte gerecyclede stoffen. 

Met de focus op water wordt 
2% van de opbrengst van elk 
verkocht Impact-product 
gedoneerd aan Water.org.

IMPACT Polylana muts met 
AWARE tracer

Deze beanie heeft 5 liter water bespaard! 
Een eenvoudige en comfortabele beanie 
die voor iedereen geschikt is. 
Een klassieke muts voor een tijdloze look 
die je warm houdt tijdens de koude dagen. 
De beanie maakt gebruik van uniek 
Polylana®-garen. Polylana® is gemaakt 
van een mengsel van nieuwe en 
gerecyclede materialen om een 
innovatieve vezel te creëren met 
eigenschappen die vergelijkbaar 
zijn met acryl- of  wolvezel. 



Bespaar water en gebruik 
echte gerecyclede stoffen. 

Met de focus op water wordt 
2% van de opbrengst van elk 
verkocht Impact-product 
gedoneerd aan Water.org.

IMPACT 6 panel 280 gr gerecycled
katoenen cap met AWARE tracer

Deze cap heeft 387 liter water bespaard.
Een eenvoudige en comfortabele cap die 
voor iedereen geschikt is. 

Deze cap met 6 panels heeft een gebogen 
klep, geborduurde oogjes voor ventilatie 
en een metalen gesp. Katoenen twill 
gemaakt van 100% gerecyclede 
materialen en AWARE ™ -tracering.



RODRIGO SNEAKER

Sneakers van microvezel en rubberen 
zool (unisex) met sportief  design. 

Aanpasbaar met patches van 
verschillende kleuren, met plaatsing 
via het VELCRO-systeem. 

Het bevat decoratieve stiksels 
in het hielgedeelte en 
3 perforaties aan de binnenkant 
die een beter ademend vermogen 
van deze comfortabele sneaker 
mogelijk maken. 
Maten: 35 tot 44



SOLAR BIKELIGHT

Deze waterdichte fietslamp is voorzien 
van een efficiënt zonnepaneel waardoor 
de accu altijd opgeladen blijft. 

Zelfs na zes uur gebruik houden de 
batterijen voldoende spanning om je 
zichtbaar te houden. 

Je zult nooit in het duister tasten. 

Geen lege batterijen meer 
en geen gedoe meer met 
verlichting op je fiets. 

Nu heb je een fietslamp die 
gewoon blijft werken.  



STAY HEALTHY MET 
TEMPERATUURSENSOR

Houd altijd je lichaamstemperatuur en 
je algemene fitheid in de gaten met deze 
armband met geïntegreerde 
lichaamstemperatuursensor 
(tot max. 0,2 graden afwijking). 
De armband heeft een 0'96 
TFT-kleurenscherm. 

Functies: BT 4.2, IP67 
waterdicht, inkomende oproep / 
bericht, stopwatch, 
multisportmodus, verbrande 
calorieën, stappentelling 
en slaapmonitor. 

De armband is gemaakt van 
zacht TPU waardoor hij de 
hele dag comfortabel zit.



Ophangen met het meegeleverde 
klittenband of  een paar schroeven. 
Verkrijgbaar in verschillende 
moderne kleuren en leuke prints.

VOGELHUISJES SINGINGFRIEND

Verkrijgbaar met hippe patronen, makkelijk 
in gebruik en lief  voor verschillende soorten 
vogels. Een fijne plek voor onze zingende 
vrienden die op zoek zijn naar een heerlijke
maaltijd. Wat je je vogels ook wilt voeren, 
je zet alles er gemakkelijk in dankzij het 
afneembare front.



CUSTOMMADE



WEBCAMCOVER

Onze populaire webcam cover is 
nu volledig aanpasbaar aan jouw 
huisstijl. 

De UV-druktechniek brengt je logo 
tot leven. 

De beste manier om je merk een 
boost te geven en je logo altijd in 
het zicht te houden.

MOQ = maar 100 stuks



Deze tas wordt naar wens gemaakt 
en kan all-over bedrukt worden.
MOQ = 250 stuks.
Leverbaar in 2,5 of  5 of  10 liter
variant.

CUSTOMMADE WATERAFSTOTENDE
TAS 2,5 / 5 / 10 LITER

Waterafstotende tas met een vakje voor 
de smartphone (2,5 liter versie). 
De telefoon kan bediend worden terwijl 
deze beschermd tegen zand en water 
in de tas zit. Ideaal voor op het strand of  
bij het zwembad. 



Kabellengte: 1200 mm.
Diverse afmetingen en gewicht
mogelijk.

PROMOBUDS

De ultieme oordopjes om uw merk 
te promoten. Volledig op maat gemaakt 
2D ontwerp versterkt u uw logo/merk.

Minimale afname hoeveelheid: 1000

Minimale afname eigen kleur / 
eigen design: 1000



3D POWERBANK

Ontwerp je eigen powerbank om je 
merk maximaal te promoten. 

Deze siliconen powerbank kan aangepast 
worden in je eigen vorm en kleuren en is 
verkrijgbaar met verschillende 
uitvoeropties. 

Laat de PowerPro Custom je merk een 
powerboost geven!



3D BLUETOOTH SPEAKER

Personaliseer je favoriete muziek 
met deze 3D-siliconen speaker 
volledig op maat gemaakt. 

We hebben verschillende speaker 
output opties waaruit je kunt kiezen 
en ons team helpt je graag bij het 
ontwerpen van je eigen vorm. 

Persoonlijker dan dit word het niet!



Grotenoord 11 

3341 LT  Hendrik-Ido-Ambacht

Tel. +31 (0) 78 303 04 09 

info@tailwindpremiums.nl

www.tailwindpremiums.nl
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