3
2707 | Lightup pen
Blauwschrijvende balpen.
Met één druk op de pointer
wordt het logo in de houder
opvallend verlicht. Deze pen is
perfect voor het bedienen van
touchscreens (zoals iPhone/
iPad). Aantal batterijen: 3.
Type batterij: Cell.

eindejaarsgeschenken

personalisatie

P. 3

P. 1 6

€0,75

€16,95

6480 | Mobile Office
tabletmap
Exclusieve lederlook tabletmap/schrijfmap in A4-formaat.
Incl. schrijfblok en luxe touchpen.

€0,55
5569 | Ebony
Rubborized black pen
Blauwschrijvende balpen met
zwart gelakte drukknop/clip en
puntstuk, chrome tussenringen.
De houder is afgewerkt met een
mooie rubberized finish.

travel
& sports

winter

P. 2 0

P. 2 8

€1,89

5813 | Pocket Notebook A5
Notitieboek in A5-formaat met 96 pagina’s crèmekleurig, gelinieerd papier,
opbergvak, gebonden rug en harde kaft. Verkrijgbaar in de kleuren zilver, wit,
geel, kobaltblauw, lichtblauw, oranje, rood, roze, limegroen, paars en zwart.
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€2,29

€22,95

3076 | Foldable
VR Glasses

7631 | Music Light
met speaker

Opvouwbare Virtual Reality bril
van hard kunststof en flexibel
siliconen. Bekijk de filmpjes binnen
enkele seconden in virtual reality.
Verkrijgbaar in de kleuren blauw,
rood, groen en grijs.

Energiezuinige 5-watt LED-lamp met
ingebouwde, draadloze speaker (3 watt).

End of Year
TECHNOLOGIE

€12,95

6669 | USB Giftset 4GB
2-delige geschenkset bestaande
uit een blauwschrijvende, slanke
balpen met gripvast, rubberen
voorstuk en een USB stick met
een capaciteit van 4 GB.

3310 | Fidget Hand Spinner
Houd je stress in control met deze
fantastische gadget.

€7,95
op aanvraag

€10,95
€1,75

5920 | BoomBox speaker
Eenvoudig te bedienen en geschikt voor de meest
gangbare mobiele apparaten of tablets.

6422 | PowerCharger
6600 powerbank

4545 | PowerCharger
4000 Plus 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). Verkrijgbaar in de kleuren
zilver, wit en grijs.

Krachtige en zeer compleet uitgevoerde
powerbank met oplichtende batterij-indicator,
zaklamp functie en 2 ingebouwde lithium
batterijen (4000mAh/3.7V).
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6002 | Waterman Hemisphere Steel

4558 | Parker Jotter

Blauwschrijvende, geborstelde, matstalen
Waterman balpen in klassiek design met
hoogglans accenten, draaikliksysteem en
3 jaar garantie.

Blauwschrijvende Parker balpen
met RVS bovenstuk, drukknop,
clip en puntstuk, roterende punt
en 2 jaar garantie.

op aanvraag

op aanvraag
op aanvraag

8999 | Parker Sonnet Slim pen
Blauwschrijvende Parker balpen. Slank, stijlvol en
elegant. Met RVS houder, hoogglans accenten,
roterende punt, draaikliksysteem en 2 jaar garantie.
Keuze uit drie verschillende uitvoeringen.

op aanvraag

5045 | Cross Century Chrome pen
Unieke balpen van het merk Cross. Subliem
afgewerkt. Met levenslange Cross garantie.
Deze blauwschrijvende Cross balpen is
uitgevoerd in chroom met draaikliksysteem.
Het ultieme geschenk! Nu met gratis vulpotlood,
zolang de voorraad strekt. Dit artikel kan ook
gepersonaliseerd worden. Dit maakt uw
geschenk nóg persoonlijker.

5558 | Parker Jotter Steel pen
Blauwschrijvende RVS Parker balpen met
roterende punt en 2 jaar garantie.

Nu met gratis
vu lpotlood .

OP= OP

op aanvraag

Luxe

op aanvraag
op aanvraag

MERKPENNEN
4850 | Cross Calais pen
7000 | Waterman Graduate pennen
Blauwschrijvende Waterman balpen in een tijdloos design
met hoogglans toplaag van edelmetaal, schuifkapdruksysteem
en 3 jaar garantie.

Unieke, metalen balpen van het merk Cross.
Subliem afgewerkt. Met levenslange Cross garantie.
Deze blauwschrijvende Cross balpen is afgewerkt
met een volmaakt gepolijste, supergladde chroom
finish en draaikliksysteem.

Nu met gratis
vu lpotlood .

OP= OP
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3630 |
Apron schort

€2,59

Katoenen schort
(130g/m²) met
insteekvak.

7806 | Grandeur wijngeschenkset
6-delige wijngeschenkset: luxe kurkentrekker,
loodsnijder, reserve draaimechanisme,
druppelvanger, flessenstop en schenktuit.
In chique, houten kist.

€4,19

€12,65
€19,45

3904 |
CookingTrend keukenset

€0,99
3716 & 3726 | KittyMug
Mok van hoogwaardig keramiek.
In geheel wit. Schenkinhoud 250 ml.
Verkrijgbaar in de kleuren wit, geel,
blauw, rood en zwart.

6882 | CoolSteel
Dubbelwandige RVS
wijnkoeler.

3-delige trendy keukenset:
vleestang, kunststof pollepel en
garde. Een fraaie materiaalmix
van rvs en siliconen. Per set in
doos. Verkrijgbaar in de kleuren
turqoise, limegroen en zwart.

Cooking

3938 | Celebrate afsluitdop
Stijlvolle RVS flessenstopper voor het
luchtdicht afsluiten van champagneflessen
en wijnflessen met kurk.

MADE FUN

3307 | KitchenGlove ovenwant
Stevige en dikke ovenwant van 100% katoen. Gewatteerd en gevoerd met
molton, aan één zijde doorgestikt en voorzien van een ophanglus.

€1,29

€1,59
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5688 | Contigo®
Cortland Infuser fles
Slimme drinkfles van helder
BPA-vrij Tritan. 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. Dankzij
de speciale zeef drijft het
fruit niet los in de fles.
2 jaar garantie.
op aanvraag

€14,95

5613 | Maestro
vleesmes en vleesvork

€11,49

2-delige set: vleesmes en
vleesvork van hoogwaardig,
gehard RVS. Vaatwasmachinebestendig.

5630 | CheeseTray kaasplank
Bamboe kaasplank met messenhouder
voorzien van een magneetstrip.
Incl. 3 kaasmessen en 1 kaasprikker.

€6,45
€4,55

3948 | Bamboo Serving
Fraai serveerboard van bamboe.

€15,45
4648 | Salt & Pepper
Stijlvolle, manuele
peper-en-zoutmolen van
geborsteld matmetaal.

4719 | Tabla de Tapas
serveerplank
Stijlvolle serveerplank van bamboe
met 3 porseleinen schaaltjes (Ø 9 cm).
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1916 |
Santa Hat
€ 0,39

9466 | Selfie Stick
Mini Gift Set
9486 | Contigo
Cortland Gift Set

€4,49

3443 |
RetroPullLight
lamp
€ 2,99

op aanvraag

2380 |
Strawberry
opvouwbare
tas
€ 1,39

3095 |
Sprinkle
regenponcho
€ 0,89

€7,95

‘N Joy
Christmas
€7,25
9481 | Royal Cup
Gift Set

5927 |
RetroSport
sporttas
€ 14,75

9490 | Thermotop
Thermo flask Gift Set

14 Kerstgeschenken | 2017
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€4,15

9492 |
MusicLight
with Speaker
Gift Set

9462 | Power Charger
2000 Gift Set

€6,35
€21,95

€8,29
9460 | StarLED
Gift Set
9475 | Salt&Pepper Gift Set

9483 | Pocket
Notebook
A5 Gift Set

€4,25
€3,29
€4,45

€5,39
9463 | Stylo Vino Gift Set

9468 | Foldable VR Glasses Gift Set

9465 | Travel Mate Gift Set
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2808 | FullColour Mug mok
Mok van hoogwaardig keramiek. De
perfecte mok voor alle full colour
bedrukkingen. Schenkinhoud 300 ml.

€1,75
3848 | Contigo Pinnacle
Gemakkelijk te hanteren en perfect voor onderweg. Houdt dranken tot
3 uur warm en tot 10 uur koud. De AUTOSEAL®-technologie garandeert
een 100% mors- en lekvrije drinkervaring. Inhoud 300 ml. Contigo®
is dé uitblinker in kwaliteit, vormgeving en technologie.
op aanvraag

5698 | RainbowNote
A4 schrijfmap
Schrijfmap in A4-formaat
met penhouder, gelinieerde
schrijfblok en balpen. Zelfs
haarscherpe foto’s behoren tot
de mogelijkheden.

€0,49

€7,25
2569 | Ebony
Matt pen

Blauwschrijvende
óf zwartschrijvende
aluminium balpen met
matgekleurde houder in
metallic look en metalen
clip. Verkrijgbaar in de
kleuren, rood, zwart,
wit, groen, geel,
oranje, lichtblauw,
zilver, antraciet
en blauw.

nk
Geef je gesche
met
meer karakter
stijlvolle
één van onze
geschenkverpak kingen.

3977 | Bamboo
Board snijplank
Kwaliteits bamboe snijplank
met rondlopende groef voor
vlees- en/of vruchtensappen.

€5,49
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5623 | PowerCharger
2400 powerbank

4613 | PowerCharger
2000 powerbank
Aluminium powerbank met
ingebouwde lithium batterij
(2000mAh). Verkrijgbaar in
de kleuren zilver, blauw, rood
en zwart.

3629 | Tablet 10”
PhotoBag tas

€5,95

Schouder-/documententas. De afritsbare overslag
is all-over te bedrukken
met een uniek ontworpen
print, eigen kleur of foto in
full colour.

De PowerCharger kan met
bijgeleverde USB-kabel,
worden opgeladen.

€1,29

€1,39
€7,45
€4,75

2632 | Full Colour
Shopper winkeltas

3407 | LeatherKey
sleutelhanger

Superlicht en sterk. De
voorzijde is te voorzien
van elke gewenste
opdruk in full colour.

Matmetalen/imitatieleren
sleutelhanger met stevige
sleutelring. Per stuk in doosje.

leveren
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€2,29

op aanvraag

4206 & 4208 | SoL’s California
T-shirt heren & dames
Comfortabel T-shirt van het merk SoL’s,
inclusief full colour opdruk

4184 | StarLED zaklampje
Aluminium staaflampje met 9 felwitte, energiezuinige
LED-lampjes en afneembare lus. Afm. Ø 2,7 x 9 cm.
Incl. batterijen.

Het perfecte T-shirt voor een prominente
promotie. Leverbare maten: S, M, L, XL en
XXL. Verkrijgbaar in de kleuren wit, geel,
donkerblauw, navy, oranje, rood, fuchsia,
groen, paars, zwart en kobaltblauw.
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€3,49

€10,75
4541 | SportTraveller
sporttas
Royale sporttas met afneembare/
verstelbare schouderriem,
diverse, royale opbergvakken
en 2 handgrepen. Inhoud 29
ltr. Verkrijgbaar in de kleuren
lichtblauw, donkerblauw, oranje,
rood, grijs en zwart

3898 | Steps stappenteller
Compacte stappenteller met digitaal display.
Duidelijke weergave van aantal stappen, afgelegde
afstand (km/mijlen) en verbrande calorieën.

4481 | SafetyFirst
veiligheidsvest
Fluoriscerend
veiligheidsvest van
100% tricot polyester.
Past altijd door verstelbare
klittenbandsluiting.

€1,59

3769 | SportsCompanion
sportarmband

€18,95

Sportarmband van soepel
materiaal. Met klittenband en
transparant venster.

€4,49
4125 | Bluetooth
Headset

3872 | Running Belt heuptas

Draadloze, opvouwbare
bluetooth headset met
perfecte geluidsweergave.

Waterdichte heuptas van comfortabel, elastisch materiaal.
Met waterdichte ritssluiting, opbergvak voor mobiele telefoon met
opening voor een oortelefoon en een separaat vakje voor sleutels.

€3,25
€1,19

3777 | In-EarPhone oortelefoon
Perfect passende oortelefoon voor een prima geluid.
Voorzien van siliconen oordopjes in 3 maten.
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7438 | Contigo® Shake
& Go™ FITmedium
Handige beker met speciale shakerbal en
rond bodemdesign. Ideaal voor het gelijkmatig en zonder klontjes mengen
van proteïnedrankjes en shakes.

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

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

7496 | Contigo® Shake
& Go™ FIT Large
Sportdranken mixen zonder klontjes?
Dan is deze beker ideaal dankzij de
speciale shakerbal en het ronde bodemdesign. Met afneembaar compartiment
voor het bewaren van proteïnepoeder en
een aparte inlage voor het bewaren van
tabletten. Verkrijgbaar in de kleuren roze
en zwart.

€2,55

op aanvraag

6832 | Contigo Chug
Opvallende transparantgekleurde waterfles
van BPA-vrij Tritan. Met AUTOSPOUT®technologie; 100% mors- en lekvrij ontwerp.
Druk op de AUTOSEAL®-knop, neem een
slokje. De drinkopening sluit automatisch na
elke slok. Vaatwasmachinebestendig.Inhoud
720 ml. Contigo® Dé uitblinker in kwaliteit,
vormgeving en technologie.

4238 | Contigo®
Swish waterfles
Met AUTOSEAL®-technologie.
100% mors- en lekvrij ontwerp.
Inhoud 500 ml.
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3851 | Dual USB CarCharger
Oplaadstekker met twee USB poorten
voor het gelijktijdig opladen van mobiele
telefoons en tablets.

4508 | TravelCharge Set powerbank

€1,79

4818 |
Supreme cup
Dubbelwandige RVS/
kunststof thermobeker met
schroefdeksel en klikopening. Gegarandeerd lekvrij.
Houdt uw drank lang op
temperatuur. Handig voor in
de auto. Inhoud 400 ml.

€3,39

Zeer complete, luxe uitgevoerde reisset bestaande
uit: PowerCharger / powerbank (1800mAh en kabel).
Ideale standaard uitrusting om altijd en overal over
energie te kunnen beschikken.

€7,95

Keep calm

3850 | Smart Holder
Universele telefoonhouder voor in de auto.
Met zuignap en vergrendeling.

AND ENJOY YOUR RIDE

4243 | StickyPad
antislip matje
Flexibel antislip matje
voor op het dashboard.

€9,25

7007 | Trunk Organizer opbergtas
Opvouwbare organizer voor in de
kofferbak, voorzien van twee compartimenten.
Afm. uitgevouwen 32 x 26 x 50 cm.

€1,49

€2,59
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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.

€6,75

€48,95
4682 | Greystone 10” TabletBag
Stoere heather grey schouder-/tablettas
met een hoofdvak voorzien van een foam
beschermvak voor een tablet tot 10”.

2629 | EarBox
oortelefoon

€0,85

Oortelefoon met comfortabele,
siliconen hoesjes. In handige bewaarbox.

Fly with me

4683 | Greystone
15.4” LaptopBag
Stoere heather grey rugzak
met een ruim hoofdvak
voorzien van een foam
beschermvak voor een
laptop tot 15.4”.

€8,75

Oslo

€5,45

4325 | PowerCharger
2600 powerbank
Compacte, aluminium powerbank
met oplichtende batterij-indicator
en ingebouwde lithium batterij.
Voor het opladen van uw
smartphone, digitale camera,
GPS of muziekdrager.

Barcelona

€3,75

4295 | Travel Mate
bagageweegschaal
Draagbare, digitale bagageweegschaal.
Verkrijgbaar in de kleuren wit, lichtblauw
en zwart.

28 Winter | 2017

29

€0,72

€5,95
2351 | HeatPad
warmtepad
Handzame, flexibele
warmtepad. Ideaal voor het
opwarmen van spieren en
koude handen.

€4,45
4833 | Colorado paraplu

€3,95
4296 | Colorado Black paraplu
Paraplu In handige opberghoes met
schouderriem.

5411 | SuperSoft fleeceplaid
Plaid van 100% fleece (185 g/m²). Afm. 154 x 119 cm.

3460 | TouchGlove
handschoen
Gebreide, touchscreen
handschoenen met
geleidend materiaal in
enkele vingertoppen.
Universele maat.

€1,49
3535 | Automotive-tool ijskrabber
Multifunctionele ijskrabber voorzien van
verlichting middels 3 felwitte led-lampjes, een
veiligheidshamer en een mes voor het doorsnijden
van de autogordel. Incl. celbatterij.

€2,95

Paraplu met automatische telescoopvering,
polyester bespanning, glasvezel frame,
metalen steel, soft foam handgreep en
klittenbandsluiting.

30 Winter | 2017

31
6210 | Contigo®
Byron M thermofles

4972 | Contigo®
Westloop mok
Dubbelwandige thermobeker met
RVS binnenwand. De drinkopening
sluit automatisch na elke slok.
Hete dranken blijven tot wel 5 uur
warm en gekoelde dranken tot wel 12
uur koud. Verkrijgbaar in 8 kleuren.

Keep
it warm

Dubbelwandige RVS thermofles,
vacuümgeïsoleerd. De drinktuit
met SNAPSEAL®-technologie
maakt drinken gemakkelijk.

op aanvraag

op aanvraag

8892 & 8898 | Contigo Thermal Bottle

€5,95

Stoere thermosfles met dubbele RVS wand. Houdt
drank tot 35 uur warm en tot 60 uur koud. Met
schroefdop/drinkbeker, handgreep en handig
schenksysteem. Lekvrij, geurloos, BPA-vrij en vaatwasmachinebestendig. Inhoud 1.200 ml. Contigo® Dé
uitblinker in kwaliteit, vormgeving en technologie.

6846 | Frosted
bottle thermofles
RVS thermofles met
dubbele schroefdop en
een handig schenksysteem
met druksluiting.Niet
vaatwasmachinebestendig.
Inhoud 500 ml.

op aanvraag

5506 | Senna thermobeker

€5,95

Dubbelwandige RVS thermobeker
in een zeer fraaie uitvoering. Houdt zowel
warme als koude dranken lang op
temperatuur. Niet vaatwasmachinebestendig.

op aanvraag

€3,25
3694 | HipFlask heupfles
Stoere RVS heupfles met fraaie
schroefdop. Niet vaatwasmachinebestendig. Inhoud 200 ml.

5486 | Contigo
Glaze Twistseal Mug
Mooie thermosmok met RVS
buitenzijde en keramische
binnenzijde. Houdt drank
tot 18 uur warm en tot 7
uur koud. Voorzien van
TWISTSEAL®-technologie
met lekvrije vergrendeling
en gripvaste body. Past in
nagenoeg elke houder van
elke auto, dus perfect voor
onderweg. Geurloos en BPAvrij. Inhoud 470 ml. Contigo®
Dé uitblinker in kwaliteit,
vormgeving en technologie.

