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Summer fun!

3020  |  Beachball Ø24
Opblaasbare speelbal. Verkrijgbaar in 
de kleuren multicolour, zilver/blauw, 
wit/blauw, zilver/oranje, zilver/rood en 
zilver/groen.

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

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

1115  | 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.

3876  |  Keep it cool cooling bag
Koeltasje van nonwoven materiaal (80g/m²) geschikt 
voor 6 blikjes drank of etenswaren. Met draagriem. 
Verkrijgbaar in de kleuren wit, geel, blauw, 
donkerblauw, oranje, rood, limegroen, grijs en zwart.

4206 & 4208  |  SOL’s t-shirts 
men and ladies
Comfortabel wit T-shirt van het merk 
SoL’s, leverbare maten: S, M, L, XL en 
XXL. Te bedrukken met elke willekeurige 
full colour print. Ook verkrijgbaar in 
de kleuren geel, kobaltblauw, navy, 
turquoise, oranje, rood, fuchsia, groen, 
limegroen, paars en zwart.

6241  |  BBQ kit
3-delige RVS barbecueset: spatel, vork en vleestang. In nonwoven 
etui met insteekvak op voorzijde. Conform EU-norm (2004/1935/CE). 
Verkrijgbaar in de kleuren lichtblauw, rood en lichtgrijs.

5411  |  Supersoft fleece plaid 
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).

3055  |  Clear poncho
Transparante, lichtgewicht  
kunststof regenjas in plastic zakje. 

6809  |  Powerbank
Ultra dunne powerbank in smartphone formaat. Met 
oplichtende batterij-indicator en ingebouwde lithium polymer 
batterij (4600mAh/3.7V). De PowerCharger kan via USB, met 
bijgeleverde USB-kabel, worden opgeladen. Geschikt voor 
het opladen van de meest gangbare mobiele apparaten (o.a. 
smartphones en muziekdragers). Verkrijgbaar in de kleuren 
wit, lichtblauw, rood en limegroen.

3309  |  Frostbalm lippenbalsem
Lippenbalsem in moderne mattransparantgekleurde óf 
zwarte óf witte houder. 

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

1927  |   LiftUp opener
Sleutelhanger met lichtgewicht, aluminium 
flesopener. Verkrijgbaar in de kleuren zilver, 
blauw, rood, groen en zwart.

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

            BRANDING @events
4492  |  Promobag (rugzakje)
Rugzak van waterafstotend 190 T 
nylon.  Met aanrijgkoord. Verkrijgbaar 
in 12 kleuren.

2848  |  FunLIght
Kunststof staaflampje met 
gekleurde LED-lichtjes 
en 7 afwisselende 
lichtpatronen. Met 
omhangkoord. Incl. 
celbatterijen. 

4206 t/m 4209  |  SOL’s t-shirts men and ladies
Comfortabel T-shirt van het merk SoL’s, leverbare maten: S, M, L, XL 
en XXL. Te bedrukken met elke willekeurige full colour print. 

3259  |  Malibu zonnebril (kleuren)
Trendy, altijd passende zonnebril met UV 400 bescherming 
(volgens Europese normen). Verkrijgbaar in 9 kleuren.

4856  |  Hydrate drinkfles
Solide drinkfles van transparant kunststof met dubbele opening. Inhoud 890 ml.

5688  |  Contigo®  
Cortland Infuser fles
Slimme drinkfles van 
helder BPA-vrij Tritan. Met 
AUTOSEAL®-technologie 
(100% mors- en lekvrij 
ontwerp. Vul de infusie-cup 
met kruiden of fruit en vul de 
fles met water. Bevestig beide 
delen in een handomdraai 
aan elkaar. De smaak van het 
fruit mengt zich met het water. 
Vaatwasmachinebestendig. 
Inhoud 750 ml. 

6842  |  Contigo® ashland drinkfles   
Zeer mooie waterfles van helder BPA-vrij Tritan. Met AUTOSPOUT®-technologie 
(druk op de knop en de drinktuit klapt omhoog). Vaatwasmachinebestendig.  
Inhoud 720 ml. De drinkflessen zijn met één hand te bedienen en gegarandeerd 
100% lekvrij, dus overal en altijd te gebruiken. 
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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.

4383  |  SportWatch stopwatch
Stopwatch met digitaal display, tijd in 
AM/PM, maand en dag, alarmfunctie, 
uursignaal, sluimerfunctie en 
omhangkoord.

3769  |  SportsCompanion  
Sportarmband van soepel materiaal. Met klittenband 
en transparant venster. Verkrijgbaar in de kleuren 
zilver, turquoise, oranje en magenta.

4125  |  Bluetooth Headset
Draadloze, opvouwbare bluetooth headset met 
perfecte geluidsweergave. Met verstelbare 
hoofdbeugel, comfortabele, zachte oorschelpen, 
ingebouwde kaartlezer, aansluiting voor microfoon 
en bedieningspaneel op de speaker. Verkrijgbaar in 
de kleuren wit en zwart.

5927  |  Retro sport tas
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.

   3898  |  Steps stappenteller
Compacte stappenteller met digitaal display. 

Duidelijke weergave van aantal stappen, afgelegde 
afstand (km/mijlen) en verbrande calorieën. 

 Met bevestigingsclip. Incl. celbatterij.

Summer sports | 2017 1110

€14,75

€1,19

€18,95

€2,19

€4,49

€1,59



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.

2926  |  Selfie Stick Mini
Compacte, handzame Selfie stick.  
Met telescoopstick tot 51 cm uitschuifbaar, 
rubberen grip met ontspannerknop, stabiele 
houder en afneembaar koppelstuk voor 
bevestiging van een smartphone. Voorzien 
van standaard 3,5 mm plug, polslus en Plug 
& Play. Ingeklapt slechts 14,5 cm. Geschikt 
voor de meest gangbare telefoons (max. 8 
cm hoog).

6543  |  JourneyGame reisspelletje
Het originele strategiespel in handige reisuitvoering.

7007  |  Trunk Organizer opbergtas
Opvouwbare (600 D) polyester organizer voor in de kofferbak, 
voorzien van twee compartimenten met bodemplaten en een mesh 
zijvak in elk compartiment. Afm. uitgevouwen 32 x 26 x 50 cm.  
Afm. opgevouwen 32 x 26 x 5 cm.

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.

Summer travel | 2017 1312
€5,95

€6,45

€1,19

€9,25

€3,75

€1,95

€48,95



Summer
A D V E N T U R E S

5425  |   
HandsFree lampje
Kunststof lampje met 4 felle 
LED-lampjes. In 3 standen 
te gebruiken. Het lampje is 
bevestigd aan een houder 
met verstelbare, elastische 
(hoofd)band. Incl. batterijen.

4485  |  BackPack Go Active rugzak
Opvouwbare, lichtgewicht rugzak van sterk, slijtvast polyester. Met royale 
opbergruimte en verstelbare, mesh schouderriemen. Van rugzak naar pouch: 
vouw de rugtas in het extra opbergvakje aan de achterzijde en sluit de rits. 
Afm. uitgevouwen 40 x 33 cm. Afm. opgevouwen 13 x 12,5 x 2,5 cm.

3872  |  Running Belt 
heuptas

Waterdichte heuptas van 
comfortabel, elastisch 

materiaal. Speciaal voor 
het veilig opbergen van 

persoonlijke spullen tijdens 
sportieve activiteiten, 

vakanties of festivals. Ook 
verkrijgbaar in zwart.

7810  |  Solar PowerCharger powerbank
Handzame, aluminium powerbank met spanningsindicator, voorzien 
van een solarpaneel en ingebouwde lithium-ion batterij (1000mAh) 
voor het opladen van mobiele apparaten. Oplaadbaar door zowel 
zonne-energie als netstroom. Inclusief USB-kabel, handige polslus  
en gebruiksaanwijzing.

5380  |  Hiking Backpack 
Opvouwbare, nylon rugzak met ruim hoofdvak en extra opbergmogelijk-
heden. Het ruggedeelte en de bodem zijn extra verstevigd. Voorzien van 
verstelbare, gewatteerde schouderriem en draaglus. De rugzak is super-
licht in gewicht en leeg in zijn geheel op te bergen in het geïntegreerde 
etui, dat ook dient als extra opbergvak. Afm. opgevouwen 23 x 18 x 12 cm. 
Ook verkrijgbaar in de kleur zwart.

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

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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