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Prijzen in deze catalogus zijn geldig vanaf 1 januari 2023. We behouden het recht op 
prijswijzigingen. Getoonde prijzen zijn voor de aangegeven aantallen. Voor wensen m.b.t. 
grotere en/of kleinere aantallen kunt u contact opnemen met uw dealer. Alle prijzen zijn 
exclusief btw.
 
Getoonde logo’s op de producten zijn alleen bedoeld voor het weergeven van de 
mogelijkheden en zijn niet te verkrijgen. We behouden ons het recht voor om artikelen te 
leveren die afwijken in kleur en/of uitvoering van de producten getoond in de catalogus. 
Zet- en drukfouten voorbehouden.
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Wij zijn uitermate trots dat we de hoogst haalbare beoordeling Platinum bij EcoVadis behaald hebben! Met dit resultaat behoort 
Toppoint tot de Top 1% bedrijven met EcoVadis-beoordelingen.

Onze toewijding aan duurzaamheid en MVO
Duurzaam en verantwoord ondernemen zijn één van onze belangrijkste drijfveren. Daarom is toonaangevend te zijn in onze branche als 
een maatschappelijk verantwoord bedrijf, één van onze topprioriteiten. We willen ervoor zorgen dat duurzaamheidspraktijken volledig 
zijn geïntegreerd in onze activiteiten door transparantie, medewerkersbetrokkenheid en onze ethische gedragscode te bevorderen.

De Ecovadis methodologie is gebaseerd op internationale duurzaamheidsnormen, waaronder het Global Reporting Initiative, het Global 
Compact van de Verenigde Naties en de ISO 26000, die betrekking heeft op 200 uitgavencategorieën en meer dan 160 landen. De 
Sustainability Scorecard illustreert de prestaties van Toppoint als organisatie op 21 indicatoren in vijf thema's:

• Algemene bedrijfsscore
• Milieu
• Arbeids- & Mensenrechten
• Duurzame Inkoop
• Ethiek
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LT98712 | Thermofles Flow 250ml
Dubbelwandig vacuüm geïsoleerde beker uit de Toppoint design 
'Flow' serie. De mok met klapdeksel is 100% lekvrij en eenvoudig 
mee te nemen. Zowel de binnenwand als de buitenwand van 
de mok bestaan uit RVS en is van zeer hoogwaardige kwaliteit. 
Dranken blijven tenminste 12 uur warm of 24 uur koud. Wordt 
geleverd in geschenkverpakking. Afmeting: ø70x133mm. Inhoud: 
250ml

LT98716 | Thermofles Flow auto 300ml
Dubbelwandig vacuüm geïsoleerde beker uit de Toppoint design 
'Flow' serie. De mok met klapdeksel is 100% lekvrij en eenvoudig 
mee te nemen. Zowel de binnenwand als de buitenwand van 
de mok bestaan uit RVS en is van zeer hoogwaardige kwaliteit. 
Dranken blijven tenminste 12 uur warm of 24 uur koud. Wordt 
geleverd in geschenkverpakking. Afmeting: ø70x160mm. Inhoud: 
300ml

LT98713 | Thermofles Flow met handvat 250ml
Dubbelwandig vacuüm geïsoleerde beker uit de Toppoint design 
'Flow' serie. De mok met klapdeksel is 100% lekvrij en eenvoudig 
mee te nemen. Zowel de binnenwand als de buitenwand van 
de mok bestaan uit RVS en is van zeer hoogwaardige kwaliteit. 
Dranken blijven tenminste 12 uur warm of 24 uur koud. Wordt 
geleverd in geschenkverpakking. Afmeting: ø70x133mm. Inhoud: 
250ml

LT98715 | Thermofles Flow met handvat 400ml
Dubbelwandig vacuüm geïsoleerde beker uit de Toppoint design 
'Flow' serie. De mok met klapdeksel is 100% lekvrij en eenvoudig 
mee te nemen. Zowel de binnenwand als de buitenwand van 
de mok bestaan uit RVS en is van zeer hoogwaardige kwaliteit. 
Dranken blijven tenminste 12 uur warm of 24 uur koud. Wordt 
geleverd in geschenkverpakking. Afmeting: ø70x200mm. Inhoud: 
400ml
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LT98717 | Thermofles Flow bamboe 400ml
Dubbelwandig beker uit de Toppoint design 'Flow' serie. De mok 
met bamboe finish en klapdeksel is 100% lekvrij. De binnenwand 
van de mok bestaat uit RVS en is van zeer hoogwaardige 
kwaliteit. De buitenwand is gemaakt van bamboe. Wordt geleverd 
in geschenkverpakking. Afmeting: ø70x200mm. Inhoud: 400ml

LT98718 | Thermofles Flow met handvat sublimatie 400ml
Dubbelwandig vacuüm geïsoleerde beker uit de Toppoint design 
'Flow' serie. De mok met klapdeksel is 100% lekvrij en eenvoudig 
mee te nemen. Zowel de binnenwand als de buitenwand van 
de mok bestaan uit RVS en is van zeer hoogwaardige kwaliteit. 
Daardoor blijft het drinken langer op de gewenste temperatuur. 
Geschikt voor sublimatiedruk. Afmeting: ø70x200mm. Inhoud: 
400ml

LT98714 | Thermofles Flow 400ml
Dubbelwandig vacuüm geïsoleerde beker uit de Toppoint design 
'Flow' serie. De mok met klapdeksel is 100% lekvrij en eenvoudig 
mee te nemen. Zowel de binnenwand als de buitenwand van 
de mok bestaan uit RVS en is van zeer hoogwaardige kwaliteit. 
Dranken blijven tenminste 12 uur warm of 24 uur koud. Wordt 
geleverd in geschenkverpakking. Afmeting: ø70x200mm. Inhoud: 
400ml

LT98784 | Thermofles Flow met handvat 500ml
Dubbelwandig vacuüm geïsoleerde thermofles uit de 'Flow' 
serie. De mok met design draaidop is 100% lekvrij en eenvoudig 
mee te nemen. Zowel de binnenwand als de buitenwand van 
de mok bestaan uit RVS en is van zeer hoogwaardige kwaliteit. 
Dranken blijven tenminste 12 uur warm of 24 uur koud. Afmeting: 
ø70x250mm. Inhoud: 500ml
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LENNOXMARLEY ASHTONSKYLER
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LT98881 | Thermofles Ashton 350ml
Dubbelwandig vacuüm geïsoleerde thermofles. 
De 100% lekvrije fles wordt geleverd in een mooie 
geschenkverpakking. Door het vacuüm tussen de 
wanden blijven dranken langer op temperatuur. 
Dranken blijven tenminste 12 uur warm of 24 uur 
koud. De fles bevat een poedercoating aan de 
buitenkant voor een hoogwaardiger oppervlak. 
Afmeting: ø72x165mm. Inhoud: 350ml

LT98882 | Thermofles Ashton 500ml
Dubbelwandig vacuüm geïsoleerde thermofles. 
De 100% lekvrije fles wordt geleverd in een mooie 
geschenkverpakking. Door het vacuüm tussen de 
wanden blijven dranken langer op temperatuur. 
Dranken blijven tenminste 12 uur warm of 24 uur 
koud. De fles bevat een poedercoating aan de 
buitenkant voor een hoogwaardiger oppervlak. 
Afmeting: ø72x218mm. Inhoud: 500ml

LT98883 | Thermofles Ashton 650ml
Dubbelwandig vacuüm geïsoleerde thermofles. 
De 100% lekvrije fles wordt geleverd in een mooie 
geschenkverpakking. Door het vacuüm tussen de 
wanden blijven dranken langer op temperatuur. 
Dranken blijven tenminste 12 uur warm of 24 uur 
koud. De fles bevat een poedercoating aan de 
buitenkant voor een hoogwaardiger oppervlak. 
Afmeting: ø72x268mm. Inhoud: 650ml

LT98884 | Waterfles Ashton 500ml
Roestvrijstalen enkelwandige waterfles. De 
100% lekvrije fles wordt geleverd in mooie 
geschenkverpakking. De fles bevat een 
poedercoating aan de buitenkant voor een 
hoogwaardiger oppervlak. Geschikt voor koude 
niet-koolzuurhoudende dranken. Afmeting: 
ø72x174mm. Inhoud: 500ml

LT98885 | Waterfles Ashton 750ml
Roestvrijstalen enkelwandige waterfles. De 
100% lekvrije fles wordt geleverd in mooie 
geschenkverpakking. De fles bevat een 
poedercoating aan de buitenkant voor een 
hoogwaardiger oppervlak. Geschikt voor koude 
niet-koolzuurhoudende dranken. Afmeting: 
ø72x244mm. Inhoud: 750ml

Mix and Match deze stijlvolle drinkflessen! Een uniek 
design aanpasbaar naar eigen wensen. Kies een 
enkelwandige of dubbelwandige fles en de inhoud. 
Vervolgens zijn uiteraard de kleur, maar ook de dop 
te kiezen! Wanneer je fles naar wens is samengesteld 
kun je de ‘finising touch’ geven door jouw bedrijfslogo 
er mooi op af te laten drukken. 
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LT98864 | Waterfles Skyler 500ml
Roestvrijstalen enkelwandige waterfles. De 
100% lekvrije fles wordt geleverd in mooie 
geschenkverpakking. De fles bevat een 
poedercoating aan de buitenkant voor een 
hoogwaardiger oppervlak. Geschikt voor koude 
niet-koolzuurhoudende dranken. Afmeting: 
ø72x168mm. Inhoud: 500ml

LT98865 | Waterfles Skyler 750ml
Roestvrijstalen enkelwandige waterfles. De 
100% lekvrije fles wordt geleverd in mooie 
geschenkverpakking. De fles bevat een 
poedercoating aan de buitenkant voor een 
hoogwaardiger oppervlak. Geschikt voor koude 
niet-koolzuurhoudende dranken. Afmeting: 
ø72x236mm. Inhoud: 750ml

LT98861 | Thermofles Skyler 350ml
Dubbelwandig vacuüm geïsoleerde thermofles. 
De 100% lekvrije fles wordt geleverd in een mooie 
geschenkverpakking. Door het vacuüm tussen de 
wanden blijven dranken langer op temperatuur. 
Dranken blijven tenminste 12 uur warm of 24 uur 
koud. De fles bevat een poedercoating aan de 
buitenkant voor een hoogwaardiger oppervlak. 
Afmeting: ø72x157mm. Inhoud: 350ml

LT98862 | Thermofles Skyler 500ml
Dubbelwandig vacuüm geïsoleerde thermofles. 
De 100% lekvrije fles wordt geleverd in een mooie 
geschenkverpakking. Door het vacuüm tussen de 
wanden blijven dranken langer op temperatuur. 
Dranken blijven tenminste 12 uur warm of 24 uur 
koud. De fles bevat een poedercoating aan de 
buitenkant voor een hoogwaardiger oppervlak. 
Afmeting: ø72x197mm. Inhoud: 500ml

LT98863 | Thermofles Skyler 650ml
Dubbelwandig vacuüm geïsoleerde thermofles. 
De 100% lekvrije fles wordt geleverd in een mooie 
geschenkverpakking. Door het vacuüm tussen de 
wanden blijven dranken langer op temperatuur. 
Dranken blijven tenminste 12 uur warm of 24 uur 
koud. De fles bevat een poedercoating aan de 
buitenkant voor een hoogwaardiger oppervlak. 
Afmeting: ø72x247mm. Inhoud: 650ml
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LT98874 | Waterfles Marley 500ml
Roestvrijstalen enkelwandige waterfles. De 
100% lekvrije fles wordt geleverd in mooie 
geschenkverpakking. De fles bevat een 
poedercoating aan de buitenkant voor een 
hoogwaardiger oppervlak. Geschikt voor koude 
niet-koolzuurhoudende dranken. Afmeting: 
ø72x174mm. Inhoud: 500ml

LT98871 | Thermofles Marley 350ml
Dubbelwandig vacuüm geïsoleerde thermofles. 
De 100% lekvrije fles wordt geleverd in een mooie 
geschenkverpakking. Door het vacuüm tussen de 
wanden blijven dranken langer op temperatuur. 
Dranken blijven tenminste 12 uur warm of 24 uur 
koud. De fles bevat een poedercoating aan de 
buitenkant voor een hoogwaardiger oppervlak. 
Afmeting: ø72x165mm. Inhoud: 350ml

LT98872 | Thermofles Marley 500ml
Dubbelwandig vacuüm geïsoleerde thermofles. 
De 100% lekvrije fles wordt geleverd in een mooie 
geschenkverpakking. Door het vacuüm tussen de 
wanden blijven dranken langer op temperatuur. 
Dranken blijven tenminste 12 uur warm of 24 uur 
koud. De fles bevat een poedercoating aan de 
buitenkant voor een hoogwaardiger oppervlak. 
Afmeting: ø72x218mm. Inhoud: 500ml

LT98873 | Thermofles Marley 650ml
Dubbelwandig vacuüm geïsoleerde thermofles. 
De 100% lekvrije fles wordt geleverd in een mooie 
geschenkverpakking. Door het vacuüm tussen de 
wanden blijven dranken langer op temperatuur. 
Dranken blijven tenminste 12 uur warm of 24 uur 
koud. De fles bevat een poedercoating aan de 
buitenkant voor een hoogwaardiger oppervlak. 
Afmeting: ø72x268mm. Inhoud: 650ml

LT98875 | Waterfles Marley 750ml
Roestvrijstalen enkelwandige waterfles. De 
100% lekvrije fles wordt geleverd in mooie 
geschenkverpakking. De fles bevat een 
poedercoating aan de buitenkant voor een 
hoogwaardiger oppervlak. Geschikt voor koude 
niet-koolzuurhoudende dranken. Afmeting: 
ø72x244mm. Inhoud: 750ml
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LT98894 | Waterfles Lennox 500ml
Roestvrijstalen enkelwandige waterfles. De 
100% lekvrije fles wordt geleverd in mooie 
geschenkverpakking. De fles bevat een 
poedercoating aan de buitenkant voor een 
hoogwaardiger oppervlak. Geschikt voor koude 
niet-koolzuurhoudende dranken. Afmeting: 
ø72x174mm. Inhoud: 500ml

LT98895 | Waterfles Lennox 750ml
Roestvrijstalen enkelwandige waterfles. De 
100% lekvrije fles wordt geleverd in mooie 
geschenkverpakking. De fles bevat een 
poedercoating aan de buitenkant voor een 
hoogwaardiger oppervlak. Geschikt voor koude 
niet-koolzuurhoudende dranken. Afmeting: 
ø72x244mm. Inhoud: 750ml

LT98891 | Thermofles Lennox 350ml
Dubbelwandig vacuüm geïsoleerde thermofles. 
De 100% lekvrije fles wordt geleverd in een mooie 
geschenkverpakking. Door het vacuüm tussen de 
wanden blijven dranken langer op temperatuur. 
Dranken blijven tenminste 12 uur warm of 24 uur 
koud. De fles bevat een poedercoating aan de 
buitenkant voor een hoogwaardiger oppervlak. 
Afmeting: ø72x165mm. Inhoud: 350ml

LT98892 | Thermofles Lennox 500ml
Dubbelwandig vacuüm geïsoleerde thermofles. 
De 100% lekvrije fles wordt geleverd in een mooie 
geschenkverpakking. Door het vacuüm tussen de 
wanden blijven dranken langer op temperatuur. 
Dranken blijven tenminste 12 uur warm of 24 uur 
koud. De fles bevat een poedercoating aan de 
buitenkant voor een hoogwaardiger oppervlak. 
Afmeting: ø72x218mm. Inhoud: 500ml

LT98893 | Thermofles Lennox 650ml
Dubbelwandig vacuüm geïsoleerde thermofles. 
De 100% lekvrije fles wordt geleverd in een mooie 
geschenkverpakking. Door het vacuüm tussen de 
wanden blijven dranken langer op temperatuur. 
Dranken blijven tenminste 12 uur warm of 24 uur 
koud. De fles bevat een poedercoating aan de 
buitenkant voor een hoogwaardiger oppervlak. 
Afmeting: ø72x268mm. Inhoud: 650ml
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LT98768 | Thermobeker sublimatie 350ml
Dubbelwandige 100% lekvrije thermobeker. Door middel van 
sublimatiedruk erg scherp full-colour rondom te bedrukken. Door 
de lekdichtheid is het uitermate geschikt om mee te nemen in 
een tas. Afmeting: ø70x195mm. Inhoud: 350ml

LT98848 | Dubbelwandige thermobeker met kurk onderzijde 
480ml
Dubbelwandige koffie beker met deksel. Buitenkant van RVS 
en PP aan de binnenkant. Houdt koffie/thee langer warm, door 
de dubbele wand en de afsluitbare deksel met drinkopening. 
Onderkant gemaakt van kurk, wat er voor zorgt dat de onderkant 
niet krast en het voorkomt koffiekringen op de tafel van koffie die 
langs de fles druppelt. Wordt geleverd in geschenkverpakking. 
Afmeting: ø87x178mm. Inhoud: 480ml

LT98772 | Thermobeker 350ml
Dubbelwandige 100% lekvrije thermobeker met een erg groot 
rondom drukoppervlak. Door de lekdichtheid is het uitermate 
geschikt om mee te nemen in een tas. Afmeting: ø70x175mm. 
Inhoud: 350ml

LT98818 | Thermobeker 200ml
Dubbelwandige 100% lekvrije thermobeker in het formaat van 
een blikje. Door de compactheid van de beker en de lekdichtheid 
is het uitermate geschikt om mee te nemen in een tas. Afmeting: 
ø70x120mm. Inhoud: 200ml
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LT98815 | Thermobeker click-to-open 330ml
100% lekvrije thermobeker met een safetyknop waardoor de 
beker niet kan gaan lekken. De beker kan alleen geopend 
worden door de knop op de beker omhoog te schuiven en in te 
klikken. Afmeting: ø70x177mm. Inhoud: 330ml

LT91213 | Thermobeker diamant 450ml
Lekvrije dubbelwandige thermomok met uniek diamanten 
patroon. De thermomok houdt dranken goed op temperatuur. 
Zeer geschikte mok voor bijvoorbeeld in de auto, op kantoor of 
onderweg. Afmeting: ø80x180mm. Inhoud: 450ml

LT98834 | Dubbelwandige koffiebeker 400ml
Dubbelwandige koffiebeker met deksel. Roestvrijstaal aan de 
buitenkant en PP aan de binnenkant. Dit model houdt koffie/thee 
langer warm door de dubbelwandigheid en de afsluitbare deksel 
met drinkopening. Wordt geleverd in een geschenkverpakking. 
Afmeting: ø85x158mm. Inhoud: 400ml

LT98759 | Koffiebeker metaal 350ml
Koffiebeker geschikt voor warme dranken. Metaal van buiten en 
kunststof van binnen. Wordt in geschenkverpakking geleverd. 
Afmeting: ø75x176mm. Inhoud: 350ml
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LT98821 | Thermofles Swing Subli 260ml LT98855 | Thermofles Swing met temperatuur 
display 500ml

LT98800 | Thermofles Swing 260ml
Dubbelwandig vacuüm geïsoleerde thermofles. 
De 100% lekvrije fles wordt geleverd in een 
mooie geschenkverpakking. Door het vacuüm 
tussen de wanden blijven dranken langer op 
temperatuur. Afmeting: ø67x200mm. Inhoud: 
260ml

LT98807 | Thermofles Swing 500ml
Dubbelwandig vacuüm geïsoleerde thermofles. 
De 100% lekvrije fles wordt geleverd in een 
mooie geschenkverpakking. Door het vacuüm 
tussen de wanden blijven dranken langer op 
temperatuur. Dranken blijven tenminste 12 uur 
warm of 24 uur koud. Afmeting: ø70x253mm. 
Inhoud: 500ml

LT83215 | Lus voor Swing
Deze siliconen lus zorgt voor extra 
draagmogelijkheden voor de Swing flessen. 
Via de lus zijn de flessen ook eenvoudig op 
te hangen aan bijvoorbeeld een karabijnhaak. 
Afmeting: 91x38x46mm.

LT98803 | Thermofles Swing 750ml
Dubbelwandig vacuüm geïsoleerde thermofles in 
een 0,75L uitvoering. De 100% lekvrije fles wordt 
geleverd in een mooie geschenkverpakking. 
Door het vacuüm tussen de wanden blijven 
dranken langer op temperatuur. Dranken blijven 
tenminste 12 uur warm of 24 uur koud. Afmeting: 
ø80x307mm. Inhoud: 750ml

LT98804 | Thermofles Swing 1000ml
Dubbelwandig vacuüm geïsoleerde thermofles 
in een 1L uitvoering. De 100% lekvrije fles wordt 
geleverd in een mooie geschenkverpakking. 
Door het vacuüm tussen de wanden blijven 
dranken langer op temperatuur. Dranken blijven 
tenminste 12 uur warm of 24 uur koud. Afmeting: 
ø90x325mm. Inhoud: 1L
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LT98854 | Thermofles Swing Hout met temperatuur display 
500ml

LT98856 | Thermofles Swing Subli met temperatuur display 
500ml

LT98841 | Thermofles Swing metallic edition 500ml
Dubbelwandig vacuüm geïsoleerde thermofles met een metallic 
uitstraling. De 100% lekvrije fles wordt geleverd in een mooie 
geschenkverpakking. Door het vacuüm tussen de wanden blijven 
dranken langer op temperatuur. Dranken blijven tenminste 12 uur 
warm of 24 uur koud. Afmeting: ø70x245mm. Inhoud: 500ml

LT98805 | Thermofles Swing soft edition 500ml
Dubbelwandig vacuüm geïsoleerde thermofles, uitgebracht in 
populaire zachte tinten. De 100% lekvrije fles wordt geleverd in 
een mooie geschenkverpakking. Door het vacuüm tussen de 
wanden blijven dranken langer op temperatuur. Dranken blijven 
tenminste 12 uur warm of 24 uur koud. Afmeting: ø70x253mm. 
Inhoud: 500ml

LT98840 | Thermofles Swing wood edition 500ml
Dubbelwandig vacuüm geïsoleerde thermofles met een 
hout-look. De 100% lekvrije fles wordt geleverd in een mooie 
geschenkverpakking. Door het vacuüm tussen de wanden blijven 
dranken langer op temperatuur. Dranken blijven tenminste 12 uur 
warm of 24 uur koud. Afmeting: ø70x245mm. Inhoud: 500ml

LT98810 | Thermofles Swing sublimatie 500ml
Dubbelwandig vacuüm geïsoleerde thermofles. De 100% lekvrije 
fles wordt geleverd in een mooie geschenkverpakking. Door 
middel van sublimatie techniek full-colour rondom te bedrukken. 
Door het vacuüm tussen de wanden blijven dranken langer op 
temperatuur. Dranken blijven tenminste 12 uur warm of 24 uur 
koud. Afmeting: ø70x253mm. Inhoud: 500ml
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LT98900 | Thermo fles met houten deksel 500ml
Dubbelwandige vacuüm geisoleerde fles met een houten deksel. 
Met een matte coating voor een moderne finish. Afmeting: 
ø72x230mm. Inhoud: 500ml

LT98858 | Thermofles met touw 600ml
Dubbelwandige thermofles met een touw om de fles eenvoudig 
te dragen. De buitenkant heeft een stoer design. Wordt geleverd 
in een geschenkverpakking. Afmeting: ø72x230mm. Inhoud: 
600ml

LT98857 | Thermofles met touw bamboe 500ml
Dubbelwandige thermofles met een touw om de fles eenvoudig 
te dragen. De buitenkant heeft een bamboe laag wat er 
voor zorgt dat dit de fles een slanke en duurzame uitstraling 
geeft. Wordt geleverd in een geschenkverpakking. Afmeting: 
ø70x230mm. Inhoud: 500ml
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LT98832 | Dubbelwandige vacuüm fles sublimatie 500ml
Dubbelwandige vacuüm geïsoleerde fles welke uitermate 
geschikt is voor het lang koel/warm houden van dranken. De fles 
is beschikbaar met een sublimatie coating voor het realiseren 
van een full-colour all over bedrukking en is 100% lekvrij. Koude 
dranken blijven tot 24 uur koel en warme dranken tot 12 uur 
warm. Wordt geleverd in een geschenkverpakking. Afmeting: 
ø73x226mm. Inhoud: 500ml

LT98833 | Dubbelwandige vacuüm fles met matte-look 500ml
Dubbelwandige vacuüm geïsoleerde fles welke uitermate 
geschikt is voor het lang koel/warm houden van dranken. De fles 
is beschikbaar in matte kleuren en is 100% lekvrij. Koude dranken 
blijven tot 24 uur koel en warme dranken tot 12 uur warm. Wordt 
geleverd in een geschenkverpakking. Afmeting: ø73x226mm. 
Inhoud: 500ml

LT98831 | Thermofles Gustav 340ml
Dubbelwandige 100% lekvrije design thermofles in matte kleuren. 
Wordt verpakt in mooie geschenkverpakking. Door het vacuüm 
tussen de wanden blijven dranken langer op temperatuur. 
Dranken blijven tenminste 12 uur warm of 24 uur koud. Afmeting: 
ø75x220mm. Inhoud: 340ml

LT98811 | Thermofles Adventure 400ml
Dubbelwandige vacuüm geïsoleerde thermofles in stoere 
outdoor uitstraling. De 100% lekvrije fles wordt verpakt in mooie 
geschenkverpakking. Door het vacuüm tussen de wanden blijven 
dranken langer op temperatuur. Dranken blijven tenminste 12 uur 
warm of 24 uur koud. Afmeting: ø76x255mm. Inhoud: 400ml
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LT98740 | Dubbelwandige mok met deksel 300ml
Dubbelwandige mok met deksel. De mok heeft een vacuüm 
tussen de wanden in om te zorgen dat dranken in de mok 
langer koud/warm blijven. Gemaakt van roestvrij staal met 
een deksel gemaakt van PP kunststof. Wordt geleverd in een 
geschenkverpakking. Afmeting: ø89x115mm. Inhoud: 300ml

LT98802 | Drinkset Swing met twee bekers
Deze set bevat een 750ml Swing thermo fles en twee bekers 
van 300ml. In de fles blijft de drank goed op temperatuur en de 
dubbelwandige bekers die er bij geleverd worden, maken de set 
af. Te gebruiken tijdens bijvoorbeeld een picknick of onderweg 
tijdens lange autoritten. Afmeting: 350x250x105mm

LT98801 | Wijnset met twee bekers
Deze set bevat een wijnkoeler en twee bekers van elk 300ml. In 
de koeler blijft de wijnfles op temperatuur en de dubbelwandige 
bekers die er bij geleverd worden, maken de set af. Te gebruiken 
tijdens bijvoorbeeld een picknick of onderweg. Afmeting: 
355x255x105mm



19

COFFEE MUGS

240
ml

240
ml

EU

EU

180
ml

350
ml

LT98706 | Koffiebeker Hot-but-cool 240ml
Europese kwaliteitsbeker gemaakt van 95% bio kunststof 
vervaardigd uit suikerriet. De beker is 100% recyclebaar en door 
het uitgekiende ontwerp stapelbaar en blijft de buitenrand altijd 
koud. Afmeting: ø85x90mm. Inhoud: 240ml

LT98707 | Koffiebeker Hot-but-cool met deksel 240ml
Europese kwaliteitsbeker gemaakt van 95% bio kunststof 
vervaardigd uit suikerriet. De beker is herbruikbaar, 100% 
recyclebaar en door het uitgekiende ontwerp blijft de buitenrand 
van de deksel altijd koud. Afmeting: ø84x107mm. Inhoud: 240ml

LT98763 | Koffiebeker metallic 180ml
Dubbelwandige coffee to-go beker. Dit model past onder elke 
koffiemachine en omdat het een thermobeker is, houdt het 
dranken goed op temperatuur. De koffiebeker is dubbelwandig 
en hierdoor blijven dranken langer op gewenste temperatuur. 
Afmeting: ø90x107mm. Inhoud: 180ml

LT98830 | Koffiebeker kunststof to-go 350ml
Coffee to-go beker die uitermate geschikt is om mee te nemen 
voor onderweg. Dit model past onder elke koffiemachine en 
omdat het een thermobeker is, houdt het dranken goed op 
temperatuur. Afmeting: 92x92x150mm. Inhoud: 350ml
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LT98745 | Waterfles aluminium met karabijnhaak sublimatie 
750ml
Enkelwandige aluminium fles met een karabijnhaak. Draag 
de fles aan een tas door de bijgeleverde karabijnhaak. De 
fles is gemaakt van lichtgewicht aluminium en wordt geleverd 
in een geschenkverpakking. Geschikt voor koude, niet-
koolzuurhoudende dranken. Dankzij de sublimatie coating kan 
dit product all-over bedrukt worden in full-colour. Afmeting: 
ø73x250mm. Inhoud: 750ml

LT98746 | Waterfles aluminium met karabijnhaak 750ml
Enkelwandige aluminium fles met een karabijnhaak. Draag 
de fles aan een tas door de bijgeleverde karabijnhaak. De 
fles is gemaakt van lichtgewicht aluminium en wordt geleverd 
in een geschenkverpakking. Geschikt voor koude, niet-
koolzuurhoudende dranken. Afmeting: ø73x250mm. Inhoud: 
750ml

LT82833 | Karaf met kurken deksel 1L
Fles van borosilicaatglas met een deksel van kurk. De combinatie 
van glas en kurk geeft de karaf een natuurlijke uitstraling. 
Serveer water, sappen of andere (koolzuurhoudende) dranken 
in deze fles. Dankzij de sluiting met deksel kan deze fles ook 
zonder problemen op het terras worden gebruikt. Afmeting: 
ø85x290mm. Inhoud: 1L
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LT98822 | Waterfles glas met sleeve 500ml
Glazen waterfles met sleeve. De fles zorgt er voor dat 
dranken langer koel blijven door middel van de sleeve er om 
heen. Inclusief een bandje aan de dop voor het eenvoudig 
vasthouden van de fles. Geschikt voor koude, koolzuurhoudende 
en niet-koolzuurhoudende dranken. Wordt verpakt in 
geschenkverpakking. Afmeting: ø68x225mm. Inhoud: 500ml

LT98823 | Waterfles glas met custom-made sleeve 500ml
Glazen waterfles met sleeve. De fles zorgt er voor dat dranken 
langer koel blijven door middel van de custom-made sleeve er 
om heen. Inclusief een bandje aan de dop voor het eenvoudig 
vasthouden van de fles. Geschikt voor koude, koolzuurhoudende 
dranken. De sleeve is volledig te bedrukken met een full-colour 
bedrukking. Wordt geleverd in een geschenkverpakking. 
Afmeting: ø68x225mm. Inhoud: 500ml

LT98812 | Waterfles glas 500ml
De glazen waterfles bevat een bandje aan de dop voor het 
eenvoudig vasthouden van de fles. Geschikt voor koude, 
koolzuurhoudende en niet-koolzuurhoudende dranken. Wordt 
geleverd in een geschenkverpakking. Afmeting: ø68x225mm. 
Inhoud: 500ml
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LT98756 | Shakebeker 600ml
Toppoint design shaker ideaal voor sportdranken. De 
bijgeleverde shake ball voorkomt klonten. De shaker heeft een 
afsluitbare drinkdop waardoor deze ideaal is om mee te nemen 
tijdens het sporten. Afmeting: ø86x213mm. Inhoud: 600ml

LT98905 | Shaker XL 900ml
Deze grote shakerfles is de perfecte ondersteuning voor bij het 
sporten. De supplementen die jouw tot de meest fitte sporter 
kunnen maken zijn perfect om hierin te gebruiken. Afmeting: 
ø109x250mm. Inhoud: 900ml

LT98757 | Shakebeker met compartiment 500ml
Deze Toppoint design shaker heeft alles wat je nodig hebt tijdens 
en na het sporten. De shaker beschikt over een opbergvakje 
voor sportsupplementen. De snap-on zeef zorgt ervoor dat 
de inhoud van de shaker goed wordt geshaked. Afmeting: 
ø86x220mm. Inhoud: 500ml
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LT98766 | Waterfles Tritan 600ml
Enkelwandige drinkfles van trital materiaal met transparant 
gekleurde dop. Deze fles is uitgerust met een handige siliconen 
band zodat deze eenvoudig te dragen is of om bijvoorbeeld 
aan een tas te bevestigen. De fles is alleen geschikt voor koude, 
niet-koolzuurhoudende dranken. Afmeting: ø62x227mm. Inhoud: 
600ml

LT98758 | Waterfles kleurrijk 500ml
Enkelwandige lekvrije drinkfles met een capaciteit van 500ml. 
Gemaakt van Tritan materiaal en met een handige draaglus. 
Geschikt voor koude niet-koolzuurhoudende dranken. Afmeting: 
ø60x235mm. Inhoud: 500ml

LT90467 | Drinkbeker Fresh 360ml
Drinkbeker met schroefdop en daardoor 100% lekvrij en ideaal 
te combineren met de lunchbox Fresh. Geschikt voor koude, 
niet-koolzuurhoudende dranken. Afmeting: ø72x152mm. Inhoud: 
360ml

LT98788 | Waterfles Flow met drinktuit 500ml
Drinkfles van Tritan materiaal uit de Flow serie. De drinkfles met 
drinktuit en rietje is 100% lekvrij. Geschikt voor koude, niet-
koolzuurhoudende dranken. Afmeting: ø70x200mm. Inhoud: 
500ml
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LT98744 | Waterfles Loop transparant R-PET 600ml
Enkelwandige lekvrije drinkfles gemaakt van R-PET materiaal 
en BPA vrij. Alleen geschikt voor koude, niet-koolzuurhoudende 
dranken. Afmeting: ø66x256mm. Inhoud: 600ml

LT98742 | Waterfles Loop combi R-PET 600ml
Enkelwandige drinkfles gemaakt van R-PET materiaal en BPA 
vrij. Mix en match de kleuren van de dop en de fles om een 
eigen kleurcombinatie te creëren. Alleen geschikt voor koude 
niet-koolzuurhoudende dranken. Afmeting: ø66x256mm. Inhoud: 
600ml

LT98743 | Waterfles Loop R-PET 600ml
Enkelwandige drinkfles gemaakt van R-PET materiaal en BPA 
vrij. Alleen geschikt voor koude niet-koolzuurhoudende dranken. 
Afmeting: ø66x256mm. Inhoud: 600ml
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LT91684 | Bidon krat voor 10 bidons
Kunststof krat voor tien bidons. Met drie handvatten en 
stapelbaar, van zeer stevige kwaliteit. Kan niet bedrukt worden. 
Krat wordt exclusief bidons geleverd. Afmeting: 195x395x268mm. 
0ml

LT98860 | Sportbidon Bio 750ml
Bidon is geproduceerd in Europa van 95% bio-kunststof 
vervaardigd uit suikerriet. De bidon voldoet aan de strengste 
voedselveiligheidsvoorschriften en is geheel smaak- en 
geurneutraal, lekvrij en 100% recyclebaar. Afmeting: ø73x248mm. 
Inhoud: 750ml

LT98850 | Sportbidon ergonomisch 500ml
In Europa geproduceerde, Toppoint design, ergonomische 
sportbidon. De bidon is 100% lekvrij en door het soft-squeeze 
materiaal erg flexibel, dus eenvoudig in te knijpen. De bidon is 
groot rondom te drukken, zelfs in full-colour fotokwaliteit. Geheel 
geur- en smaak neutraal, BPA vrij en 100% te recyclen. Afmeting: 
ø63x225mm. Inhoud: 500ml

LT98799 | Sportbidon met verstuiver 750ml
Sportbidon met drinktuit en verstuiver. Met een druk op de 
knop sprayt er een kleine hoeveelheid water uit de bidon. De 
sportbidon heeft een ergonomische dop. De bidon is 100% lekvrij 
en all-over te bedrukken. Geproduceerd in Europa. Afmeting: 
ø73x255mm. Inhoud: 750ml
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LT98795 | Sportbidon classic 500ml
In Europa geproduceerde sportbidon met een Toppoint design. 
De bidon is 100% lekvrij en door het soft-squeeze materiaal erg 
flexibel, dus eenvoudig in te knijpen. De bidon is groot rondom te 
drukken, zelfs in full-colour fotokwaliteit en de kleur van dop en 
fles kunnen zelf gekozen worden. Afmeting: ø73x178mm. Inhoud: 
500ml

LT98796 | Sportbidon design 500ml
In Europa geproduceerde sportbidon met een Toppoint design. 
De bidon is 100% lekvrij en door het soft-squeeze materiaal erg 
flexibel, dus eenvoudig in te knijpen. De dop is ergonomisch voor 
optimaal drinkcomfort. De bidon is groot rondom te drukken, zelfs 
in full-colour fotokwaliteit en de kleur van dop en fles kunnen zelf 
gekozen worden. Afmeting: ø73x178mm. Inhoud: 500ml

LT98797 | Sportbidon classic 750ml
In Europa geproduceerde sportbidon met een Toppoint design. 
De bidon is 100% lekvrij en door het soft-squeeze materiaal erg 
flexibel, dus eenvoudig in te knijpen. De bidon is groot rondom 
te drukken, zelfs in full-colour fotokwaliteit en de kleur van dop 
en fles kunnen zelf gekozen worden. BPA vrij en 100% lekvrij. 
Afmeting: ø73x248mm. Inhoud: 750ml

LT98798 | Sportbidon design 750ml
In Europa geproduceerde sportbidon met een Toppoint design. 
De bidon is 100% lekvrij en door het soft-squeeze materiaal erg 
flexibel, dus eenvoudig in te knijpen. De dop is ergonomisch 
ontworpen voor optimaal drinkcomfort. De bidon is groot rondom 
te drukken, zelfs in full-colour fotokwaliteit en de kleur van dop en 
fles kunnen zelf gekozen worden. Afmeting: ø73x248mm. Inhoud: 
750ml
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MIX & MATCH

Choose the colour of the lid, the ring and the body

Choose the ring
with rope / without rope

Choose the body
500 ml / 750 ml

500 ml 750 ml

Onze eigen design bidons zijn door Toppoint geproduceerd in Europa. De soft-squeeze bidons zijn 100% lekvrij en 
hebben een ‘BPA-free’ certificering. De bidons (verkrijgbaar in 500ML en 750ML) zijn door het grote oppervlakte 

mooi full-colour te bedrukken. De kleur van dop, fles en zelfs rand kunnen onderling van elkaar afwijken en naar wens 
samengesteld worden.
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LT98736 | Sportfles met rand en koord 750ml
Toppoint design sportfles van hoge kwaliteit. De bidon wordt 
geproduceerd in Europa en is 100% lekvrij. Door het soft-squeeze 
materiaal is de bidon gemakkelijk in te knijpen. De sportfles kan 
all-over bedrukt worden, zelfs in full-colour beeldkwaliteit. BPA-
vrij. Inclusief een band om de bidon gemakkelijk mee te nemen. 
Afmeting: ø73x250mm. Inhoud: 750ml

LT98735 | Sportfles met rand 500ml
Toppoint design sportfles van hoge kwaliteit. De bidon wordt 
geproduceerd in Europa en is BPA-vrij en 100% lekvrij. Dankzij 
het soft-squeeze materiaal is het gemakkelijk om in de bidon te 
knijpen. De sportfles kan all-over bedrukt worden, zelfs in full-
colour beeldkwaliteit. Afmeting: ø73x170mm. Inhoud: 500ml

LT98786 | Bidon met rand 750ml
In Europa geproduceerde sportbidon met een Toppoint design. 
De bidon is 100% lekvrij en door het soft-squeeze materiaal 
eenvoudig in te knijpen. De bidon is groot rondom te drukken, 
zelfs in full-colour fotokwaliteit. BPA vrij. Afmeting: ø73x250mm. 
Inhoud: 750ml

LT98785 | Bidon met rand en koord 500ml
In Europa geproduceerde Toppoint design sportbidon. De bidon 
is BPA-vrij, 100% lekvrij en door het soft-squeeze materiaal 
eenvoudig in te knijpen. De bidon is groot rondom te drukken, 
zelfs in full-colour fotokwaliteit. Inclusief strap om de bidon 
eenvoudig mee te dragen. Afmeting: ø73x170mm. Inhoud: 500ml
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Toppoint werkt sinds 2013 met de nieuwste 
machine op het gebied van UV druk. Heldere (PMS) 
kleuren met hoge kwaliteit van de afbeeldingen 
worden op een milieuvriendelijke manier 
aangebracht. Met als resultaat een bedrukking 
die vaatwasbestendig is, tot 500 wasbeurten. 

Er kunnen verschillende ronde en vierkante artikelen 
bedrukt worden, zoals bijvoorbeeld mokken en glazen, 
maar ook bidons. 

DE VOORDELEN VAN UV HIGH GLOSS 
• Heldere briljante kleuren
• Kwalitatief hoogwaardige druk
• Breed scala aan Pantone kleuren haalbaar  
 (o.a. cyaan en magenta)
• Vaatwasbestendig (volgens DIN 12875) 
• Milieuvriendelijk door toepassing 
 UV inkten (bv. Cadmium vrij) 

• 360º DRUK MOGELIJK
•  GROOTSTE DIGITALE DRUK  

PRODUCTIEFACILITEIT IN EUROPA
• GROOT DRUKFORMAAT
• FOTOREALISTISCH
•  KLEINE HOEVEELHEDEN MOGELIJK (AL VA-

NAF 25 STUKS)
• SNELLE LEVERING
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LT98705 | Ecologische cup design PP 500ml
Herbruikbare bekers zijn het milieuvriendelijke alternatief voor 
de wegwerpbekers. Deze sterke bekers zijn stapelbaar, 100% 
recyclebaar en geproduceerd van kunststof die voldoet aan de 
strengste voedselveiligheidsvoorschriften. De bekers zijn geheel 
smaak- en geurneutraal. Afmeting: ø82x166mm. Inhoud: 500ml

LT91569 | The Original Cupkeeper – Cups 18cl-33cl
Universele bekerhouder voor zes bekers of glazen met een 
inhoud van 18 tot 33cl. Deze opvouwbare bekerhouder neem je 
eenvoudig mee in je zak of kun je met de geïntegreerde haak 
aan je broek of tas bevestigen. Dit is het duurzame alternatief 
voor de vele kartonnen trays die er jaarlijks worden gebruikt en 
weggegooid. Afmeting: 130x75x38mm.

LT91570 | The Original Cupkeeper – Cups & Pints 25cl-33cl, 
55cl
Met de original cupkeeper is zonder moeite meerdere 
bekers tegelijk mee te nemen. De bekerhouder is gemaakt 
van voedselveilig PP, wat recyclebaar en voor vele jaren te 
hergebruiken is. De cupkeeper is compact dus eenvoudig in de 
tas te stoppen. Deze bekerhouder is geschikt voor zes bekers 
25cl-33cl. Afmeting: 150x80x45mm. 

LT98701 | Ecologische cup biomateriaal 500ml
Herbruikbare bekers zijn het milieuvriendelijke alternatief 
voor de wegwerpbekers. Deze sterke bekers zijn van 94% 
bio kunststof uit suikerriet, stapelbaar, 100% recyclebaar 
en geproduceerd in Duitsland. Voldoen aan de strengste 
voedselveiligheidsvoorschriften en de bekers zijn geheel smaak- 
en geurneutraal. Afmeting: ø83x166mm. Inhoud: 500ml
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LT98703 | Ecologische cup design PP 250ml
Herbruikbare bekers met een bierglas patroon aan de binnenkant  
zijn het milieuvriendelijke alternatief voor de wegwerpbekers. 
Deze sterke bekers zijn stapelbaar, 100% recyclebaar en 
geproduceerd van kunststof die voldoet aan de strengste 
voedselveiligheidsvoorschriften. De bekers zijn geheel smaak- en 
geurneutraal. Afmeting: ø73x100mm. Inhoud: 250ml

LT98702 | Ecologische cup PP 250ml
Herbruikbare bekers zijn het milieuvriendelijke alternatief voor 
de wegwerpbekers. Deze sterke bekers zijn stapelbaar, 100% 
recyclebaar en geproduceerd van kunststof die voldoet aan de 
strengste voedselveiligheidsvoorschriften. De bekers zijn geheel 
smaak- en geurneutraal. Afmeting: ø73x100mm. Inhoud: 250ml

LT98700 | Ecologische cup biomateriaal 250ml
Herbruikbare bekers zijn het milieuvriendelijke alternatief 
voor de wegwerpbekers. Deze sterke bekers zijn van 94% 
bio kunststof uit suikerriet, stapelbaar, 100% recyclebaar 
en geproduceerd in Duitsland. Voldoen aan de strengste 
voedselveiligheidsvoorschriften en de bekers zijn geheel smaak- 
en geurneutraal. Afmeting: ø73x100mm. Inhoud: 250ml

LT98704 | Ecologische cup PP 300ml
Herbruikbare bekers zijn het milieuvriendelijke alternatief voor 
de wegwerpbekers. Deze sterke bekers zijn stapelbaar, 100% 
recyclebaar en geproduceerd van kunststof die voldoet aan de 
strengste voedselveiligheidsvoorschriften. De bekers zijn geheel 
smaak- en geurneutraal. Afmeting: ø79x118mm. Inhoud: 300ml

• Made in Europe
• Toppoint Design
• Gemaakt van 94% organisch 
 plastic uit suikerriet

• 100% recyclebaar
• Smaak en geur neutraal
• Herbruikbaar
• Stapelbaar
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LT98321 | Longdrinkglas Cuba 270ml
Longdrinkglas Cuba is een populair glas dat al jarenlang in onze 
collectie zit. Afmeting: ø60x134mm. Inhoud: 270ml

LT51301 | Mok Satellite 270ml
Toppoint design mok van hoogwaardig porselein uit de 'Satellite' 
serie en greproduceerd in Europa. De mok is stapelbaar en past 
perfect bij de kop en schotels uit de Satellite serie. Afmeting: 
ø77x97mm. Inhoud: 270ml

LT51291 | Mok Satellite 180ml
Kop uit de 'Satellite' serie. De kop is geproduceerd in Europa en 
gemaakt van hoogwaardig porselein. De kop is stapelbaar en 
past perfect bij de grotere mok 'Satellite'. Afmeting: ø77x70mm. 
Inhoud: 180ml

LT50511 | Theeglas New Delhi 200ml
Theeglas van sterk en dik glas met groot oor. Houdt koffie of thee 
langer warm. Afmeting: ø75x95mm. Inhoud: 200ml
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LT51481 | Kop & schotel vierkant Satellite 180ml
Kop en schotel van hoogwaardig porselein uit de 'Satellite' serie. 
Kop is stapelbaar en biedt een groot bedrukkingsoppervlakte. 
Het vierkante schoteltje bied extra ruimte rondom het kopje. 
Geproduceerd in Europa. Afmeting: ø77x70mm. Inhoud: 180ml

LT51381 | Kop & schotel driehoek Satellite 180ml
Kop en schotel van hoogwaardig porselein uit de 'Satellite' serie. 
Kop is stapelbaar en biedt een groot bedrukkingsoppervlakte. 
Het driehoekige schoteltje bied extra ruimte rondom het kopje. 
Geproduceerd in Europa. Afmeting: ø77x70mm. Inhoud: 180ml

LT98601 | Kop & schotel Milano 180ml
Kop en schotel van porselein. Strak vormgegeven in conisch 
model. Hoogwaardige kwaliteit, geproduceerd in Europa. Past 
er goed bij de mok 'Nice' en espresso kop en schotel 'Firenze'. 
Afmeting: ø80x65mm. Inhoud: 180ml
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LT50131 | Mok Geneve 180ml
Porseleinen mok, conisch model. Geschikt voor alle koffie 
automaten. Afmeting: ø74x87mm. Inhoud: 180ml

LT98181 | Mok Marseille 250ml
Porseleinen witte mok. Hoog en slank model met groot oor. 
Afmeting: ø73x106mm. Inhoud: 250ml

LT51201 | Mok Sensi 130ml
Mok van porselein. Conisch model met subtiel oor en Stapelbaar. 
Geschikt voor alle koffie automaten. Afmeting: ø75x83mm. 
Inhoud: 130ml

LT98061 | Mok Luxemburg 200ml
Stapelbare porseleinen mok. Geschikt voor alle koffie automaten. 
Afmeting: ø65x90mm. Inhoud: 200ml

LT51471 | Mok Marseille EU 250ml
Hoogwaardige porseleinen witte mok geproduceerd in Europa. 
Hoog en slank model met groot oor. Afmeting: ø73x106mm. 
Inhoud: 250ml

LT50191 | Mok Lugano EU 250ml
Witte porseleinen mok. Conisch en strak vormgegeven model. 
Afmeting: ø76x96mm. Inhoud: 250ml
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LT51431 | Mok Nice Helderrood 250ml
Helderrode aardewerken mok met een conisch design. Afmeting: 
ø80x98mm. Inhoud: 250ml

LT98001 | Mok Nice 250ml
Witte conische mok gemaakt van aardewerk. Past perfect bij de 
kop en schotels 'Firenze' en 'Milano' om zo een set te creëren. 
Afmeting: ø80x98mm. Inhoud: 250ml

LT51451 | Mok Nice EU 250ml
Witte porseleinen conische design mok, geproduceerd in Europa. 
Past perfect bij de kop en schotels 'Firenze' en 'Milano' om zo 
een set te creëren. Afmeting: ø80x98mm. Inhoud: 250ml

LT50421 | Mok Nice Kleur 250ml
Gekleurde aardewerken mok met een conisch design. Afmeting: 
ø80x98mm. Inhoud: 250ml

LT50211 | Mok Cyprus 300ml
Porseleinen witte mok. Conisch model met groot oor. Afmeting: 
ø81x98mm. Inhoud: 300ml

LT51461 | Mok Cyprus EU 300ml
Hoogwaardige porseleinen witte mok geproduceerd in Europa. 
Conisch model met groot oor. Afmeting: ø81x98mm. Inhoud: 
300ml
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LT51421 | Mok Oslo helderrood 300ml
Helderrode aardewerken mok met witte binnenzijde. Afmeting: 
ø80x93mm. Inhoud: 300ml

LT51441 | Mok Oslo EU 300ml
Grote witte mok van hoogwaardig porselein. Geproduceerd in 
Europa. Groot drukoppervlak. Afmeting: ø80x93mm. Inhoud: 
300ml

LT98261 | Mok Oslo Kleur 300ml
Gekleurde aardewerken beker. Groot drukoppervlak. Afmeting: 
ø80x93mm. Inhoud: 300ml

LT98011 | Mok Amsterdam 300ml
Grote witte porseleinen mok. Afmeting: ø80x95mm. Inhoud: 
300ml

LT98091 | Mok Oslo 300ml
Grote witte porseleinen mok. Groot drukoppervlak. Afmeting: 
ø80x93mm. Inhoud: 300ml
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SUBLIMATION MUGS

MUGS WITH A  
PERSONAL TOUCH.
Sublimation printing prints every image in clear  
quality on mugs. This popular printing technique  
creates a shiny effect with photo look.  
Ideal for full colour images and logos.
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LT51501 | Mok subli Marseille 250ml
Aardewerk design mok. Middels sublimatie druktechniek 
groot rondom en zelfs in fotokwaliteit te bedrukken. Afmeting: 
ø73x106mm. Inhoud: 250ml

LT51161 | Mok subli Oslo 300ml
Grote aardewerk mok. Middels sublimatie druktechniek groot 
rondom en zelfs in fotokwaliteit te bedrukken. Afmeting: 
ø82x97mm. Inhoud: 300ml

LT51191 | Mok subli Melbourne 350ml
Conische aardewerk mok. Middels sublimatie druktechniek 
groot rondom en zelfs in fotokwaliteit te bedrukken. Afmeting: 
ø85x100mm. Inhoud: 350ml

LT51163 | Mok Oslo subli klein 150ml
Kleine aardewerk mok. Middels sublimatie druktechniek rondom 
in zelfs fotokwaliteit te bedrukken. Geschikt voor alle koffie 
automaten. Afmeting: ø72x74mm. Inhoud: 150ml



Waterbased ink  I  No pretreatment or primer
Full-colour only  I  Possible from 25 pieces

Wide variety custom made giftboxes available.
We can create and produce giftboxes for mugs, thermo 
bottles, coffee tumblers, or gift sets and shipment boxes for 
safe individual shipments. All in your own design and in unique 

shapes. Ask for more details!



41

GIFT BOXES

DIGITAL

PRINT

NEW

NEW NEW

ECO
print

ECO
print

ECO
print

EU

EU EU

LT83207 | Op maat gemaakte geschenkverpakking flessen 
klein
Kartonnen geschenkverpakking voor thermosflessen & flacons. 
All-over digitaal-eco-printing mogelijk. FSC gecertificeerd en 
gemaakt in Europa. Afmeting: 75x75x237mm

LT83208 | Op maat gemaakte geschenkverpakking flessen 
medium
Kartonnen geschenkverpakking voor thermosflessen & flacons. 
All-over digitaal-eco-printing mogelijk. FSC gecertificeerd en 
gemaakt in Europa. Afmeting: 77x77x267mm. 

LT83209 | Custommade geschenkdoosje voor mokken
Kartonnen geschenkverpakking voor mokken. All-over digitaal-
eco-printing mogelijk. FSC gecertificeerd en gemaakt in Europa. 
Afmeting: 102x102x112mm.
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Suitable for: LT51291, LT50131, LT51201, LT98061, LT51163

Suitable for: LT51301, LT51461, LT51441, LT50211, LT98091, LT50191, LT51451, 
LT50421, LT51431, LT98011, LT98001, LT98261, LT51421, LT51511, LT51161

Suitable for: LT51301, LT51461, LT51441, LT50211, LT98091, 
LT50191, LT51451, LT50421, LT51431, LT98011, LT98001, LT98261, 
LT51421, LT51511, LT51161, LT51471, LT98181, LT51051, LT51191

Suitable for: LT51301, LT51461, LT51441, LT50211, LT98091, 
LT50191, LT51451, LT50421, LT51431, LT98011, LT98001, LT98261, 
LT51421, LT51511, LT51161, LT51471, LT98181, LT51051, LT51191

Suitable for: LT51301, LT51461, LT51441, LT50211, LT98091, LT50191, LT51451, 
LT50421, LT51431, LT98011, LT98001, LT98261, LT51421, LT51511, LT51161

Suitable for: LT51301, LT51461, LT51441, LT50211, LT98091, LT50191, LT51451, 
LT50421, LT51431, LT98011, LT98001, LT98261, LT51421, LT51511, LT51161

LT83260 | Verpakking mok custom-made
Kartonnen geschenkverpakking met custom-made full-
colour bedrukking geschikt voor normale mok. Afmeting: 
110x100x100mm

LT83259 | Verpakking voor kleine mok custom-made
Kartonnen geschenkverpakking met custom-made full-
colour bedrukking geschikt voor een kleine mok. Afmeting: 
98x80x98mm

LT83201 | Verpakking voor 2 mokken met venster
Geschenkverpakking voor twee mokken met venster. Afmeting: 
210x105x110mm

LT83200 | Verpakking mok met venster
Blauwe (standaard) of witte geschenkverpakking met venster 
geschikt voor een mok. Afmeting: 110x100x100mm

LT83206 | Verpakking voor 6 mokken
Geschenkverpakking voor zes mokken. Afmeting: 
320x210x110mm

LT83205 | Verpakking voor 4 mokken
Geschenkverpakking voor vier mokken. Afmeting: 
210x205x115mm



BAGS
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LT95156 | Schoudertas katoen OEKO-TEX® 140g/m² 38x42cm
Ideale schoudertas van katoen voor promotionele activiteiten. 
Door de OEKO-TEX certificering is het ook een verantwoorde 
keuze. Afmeting: 380x420mm

LT95158 | Schoudertas katoen OEKO-TEX® 140g/m² 
38x10x42cm
Ideale tas van katoen voor promotionele activiteiten. Door 
de zij- en onderkant is deze tas extra ruim en met de OEKO-
TEX® certificering een verantwoorde keuze. Afmeting: 
380x100x420mm

LT95160 | Schoudertas katoen OEKO-TEX® 140g/m² 
40x10x35cm
Ideale tas van katoen voor promotionele activiteiten. Door 
de zij- en onderkant is deze tas extra ruim en met de OEKO-
TEX® certificering een verantwoorde keuze. Afmeting: 
400x100x350mm

LT95162 | Schoudertas katoen OEKO-TEX® 270g/m² 
45x10x33cm
Ideale tas van een zware kwaliteit katoen voor promotionele 
activiteiten. Door de zij- en onderkant is deze tas extra ruim 
en met de OEKO-TEX® certificering een verantwoorde keuze. 
Afmeting: 450x100x330mm

LT95161 | Schoudertas katoen OEKO-TEX® 280g/m² 
45x10x33cm

LT95159 | Schoudertas katoen OEKO-TEX® 140g/m² 
40x10x35cm

LT95155 | Schoudertas katoen OEKO-TEX® 140g/m² 38x42cm LT95157 | Schoudertas katoen OEKO-TEX® 140g/m² 
38x10x42cm
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LT95164 | Schoudertas katoen OEKO-TEX® 270g/m² 
42x12x43cm
Ideale tas van een zware kwaliteit katoen voor promotionele 
activiteiten. Door de zij- en onderkant is deze tas extra ruim 
en met de OEKO-TEX® certificering een verantwoorde keuze. 
Afmeting: 420x120x430mm

LT95163 | Schoudertas katoen OEKO-TEX® 280g/m²

LT95205 | Rugzak katoen OEKO-TEX® 140g/m² 35x45cm
Drawstring rugzak gemaakt van OEKO-TEX® Standard 100 
gecertificeerd katoen. De katoenen touwtjes geven de tas een 
natuurlijke uitstraling. Afmeting: 350x450mm

LT95204 | Rugzak katoen OEKO-TEX® 140g/m² 35x45cm
Drawstring rugzak gemaakt van ongebleekt OEKO-TEX® 
Standard 100 gecertificeerd katoen. De katoenen touwtjes geven 
de tas een natuurlijke uitstraling. Afmeting: 350x450mm
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LT95238 | Geschenkbuidel OEKO-TEX® katoen 140g/m² 
30x45cm
OEKO-TEX® katoenen cadeauzakje. Deze tas is een geweldige 
manier om uw geschenk te presenteren. De tas heeft door de 
kleur en het katoenen materiaal een mooie klassieke uitstraling. 
Afmeting: 300x450mm

LT95236 | Geschenkbuidel OEKO-TEX® katoen 140g/m² 
25x30cm
OEKO-TEX® katoenen cadeauzakje. Deze tas is een geweldige 
manier om uw geschenk te presenteren. De tas heeft door de 
kleur en het katoenen materiaal een mooie klassieke uitstraling. 
Afmeting: 250x300mm

LT95232 | Geschenkbuidel OEKO-TEX® katoen 140g/m² 
10x14cm
OEKO-TEX® katoenen cadeauzakje. Deze tas is een geweldige 
manier om uw geschenk te presenteren. De tas heeft door de 
kleur en het katoenen materiaal een mooie klassieke uitstraling. 
Afmeting: 100x140mm

LT95234 | Geschenkbuidel OEKO-TEX® katoen 140g/m² 
15x20cm
OEKO-TEX® katoenen cadeauzakje. Deze tas is een geweldige 
manier om uw geschenk te presenteren. De tas heeft door de 
kleur en het katoenen materiaal een mooie klassieke uitstraling. 
Afmeting: 150x200mm
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LT91499 | Opvouwbare groente & fruit tas OEKO-TEX®
Deze handige opvouwbare tas kan gebruikt worden voor veel 
verschillende doeleinden maar dankzij de rekbare netstructuur is 
het uitermate geschikt voor groente en fruit. Na gebruik kan het 
teruggevouwen worden in z'n eigen zakje en handzaam worden 
opgeborgen. Afmeting: 370x250mm

LT95210 | Herbruikbaar groente & fruit zakje OEKO-TEX® 
katoen ecru 40x45cm
Reduceer het aantal plastic zakjes in de supermarkt door je eigen 
groente & fruit zakje te gebruiken. Dit ongebleekte katoenen 
tasje met net is uitermate geschikt voor groene en fruit. Gebruik 
het iedere keer weer en was het op lage temperaturen (krimp is 
mogelijk). Afmeting: 400x450mm

LT95206 | Herbruikbaar groente & fruit zakje OEKO-TEX® 
katoen ecru 25x30cm
Reduceer het aantal plastic zakjes in de supermarkt door je eigen 
groente & fruit zakje te gebruiken. Dit ongebleekte katoenen 
tasje met net is uitermate geschikt voor groene en fruit. Gebruik 
het iedere keer weer en was het op lage temperaturen (krimp is 
mogelijk). Afmeting: 250x350mm

LT95207 | Herbruikbaar groente & fruit zakje OEKO-TEX® 
katoen 25x30cm

LT95211 | Herbruikbaar groente & fruit zakje OEKO-TEX® 
katoen 40x45cm

LT95209 | Herbruikbaar groente & fruit zakje OEKO-TEX® 
katoen 30x40cm

LT95208 | Herbruikbaar groente & fruit zakje OEKO-TEX® 
katoen ecru 30x40cm
Reduceer het aantal plastic zakjes in de supermarkt door je eigen 
groente & fruit zakje te gebruiken. Dit ongebleekte katoenen 
tasje met net is uitermate geschikt voor groene en fruit. Gebruik 
het iedere keer weer en was het op lage temperaturen (krimp is 
mogelijk). Afmeting: 300x400mm
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LT91713 | Schoudertas katoen 250g/m²
Rechthoekige katoenen canvas draagtas met lange hengsels. 
Van hoogwaardige kwaliteit. Afmeting: 415x120x430mm

LT91487 | Draagtas katoen 250g/m²
Rechthoekige katoenen canvas draagtas van hoogwaardige 
kwaliteit. Vanaf 5.000 stuks zijn er diverse afmetingen mogelijk. 
Afmeting: 415x120x430mm

LT95248 | Draagtas OEKO-TEX® katoen 140g/m² 40x10x35cm
Deze tas is perfect om je boodschappen in mee te nemen. De 
tas is eenvoudig vast te houden aan de handvaten. Afmeting: 
400x100x350mm

LT95247 | Strandtas OEKO-TEX® katoen 280g/m² 42x10x30cm
Deze strandtas is ideaal om mee te nemen naar het strand. De 
tas is gemaakt van katoen en kun je makkelijk vasthouden aan de 
handvaten. Afmeting: 420x100x300mm
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LT95228 | Drawstring rugzak gerecycled katoen 38x42cm
Handig rugzakje met treksluiting en handvat gemaakt van 
gerecycled katoen. De gevarieerde herkomst van het materiaal 
geeft de stof een unieke uitstraling. Lichte kleurvariaties zijn 
onvermijdelijk en tonen de authenticiteit van dit materiaal aan. 
Afmeting: 380x420mm

LT95198 | Schoudertas gerecycled katoen 38x42cm
Schoudertas gemaakt van katoen van gerecycled textiel. De 
gevarieerde herkomst van het materiaal geeft de stof een unieke 
uitstraling. Lichte kleurvariaties zijn onvermijdelijk en tonen de 
autenticiteit van dit materiaal aan. Afmeting: 380x420mm

LT95199 | Schoudertas recycled katoen 38x42x10cm
Schoudertas gemaakt van katoen van gerecycled textiel. De 
gevarieerde herkomst van het materiaal geeft de stof een 
unieke uitstraling. Lichte kleurvariaties zijn onvermijdelijk en 
tonen de autenticiteit van dit materiaal aan. De extra brede 
schouderbanden geven de tas een stoer uiterlijk. Afmeting: 
380x100x420mm

Volgens het WNF is er meer dan 20.000 liter water 
nodig om een enkele kilogram katoen te kweken! Voor 
een schoudertasje komt dit neer op 1.200 liter. De 
levenscyclus van katoen omvat veel fasen, van stof tot 
shirt tot de afvalberg. Er zijn al veel stappen genomen 
maar er is nog veel werk te doen. Het hergebruiken 
van katoen is hier een voorbeeld van.
 
De vervaardiging van recycled katoen verbruikt slechts 
een fractie water. Door katoen her te gebruiken, de 
waterconsumptie kan tot bijna nul terug gebracht 
worden. Ook beland er zo minder katoen op de 
vuilstortplaatsen of afvalverbranding.
 
Door de variatie in herkomst van het katoen kan er 
verschil optreden tussen verschillende productie 
batches. Dit is niet te voorkomen tenzij de stof door 
en door geverfd wordt. Dit 
zou een negatief effect op 
de duurzaamheid hebben en 
daarom is gekozen dit niet te 
doen. Het gemêleerde effect 
is hiermee dan ook een teken 
van autenticiteit.
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LT95241 | Draagtas gerecycled katoen 140g/m² 
38x42cm
Schoudertas gemaakt van gerecycled katoen. 
Met deze tas kun je op een duurzame manier je 
spullen meedragen. Afmeting: 380x420mm

LT95242 | Draagtas gerecycled katoen met bodem 140g/m² 
38x10x42cm
Deze tas van gerecycled katoen is perfect om je spullen in te 
vervoeren. Afmeting: 380x100x420mm

LT95243 | Draagtas gerecycled katoen met bodem 140g/m² 
49x14x37cm
Schoudertas gemaakt van gerecycled katoen. Met deze tas kun 
je op een duurzame manier je spullen meedragen. Afmeting: 
490x140x370mm
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LT95249 | Rugzak trekkoord Two-Tone 35x45cm
Met deze lichtgewicht katoenen tas kun je eenvoudig je 
spullen meedragen. Door het trekkoord kun je de tas sluiten en 
vervolgens meedragen op je rug. Afmeting: 350x450mm

LT95251 | Boodschappentas Two-Tone 140g/m² 38x14x32cm
Deze tas is perfect voor het vervoeren van je spullen. Door de 
koorden kun je de tas eenvoudig meedragen in je handen of 
over je schouder. Afmeting: 380x140x320mm

LT95250 | Draagtas Two-tone 140g/m² 38x42cm
Deze compacte boodschappentas is ideaal om je boodschappen 
in te doen. Door het kleine vakje dat vast zit aan de tas kun je 
hem eenvoudig invouwen zodat het weinig ruimte in beslag 
neemt. Afmeting: 380x420mm

De brede collectie van OEKO-TEX 
gecertificeerde katoenen tassen zijn 
geschikt om overal mee naar toe te nemen 
of om weg te geven tijdens evenementen 
en beurzen. Met het populaire product, 
dat goed te bedrukken is met een eigen 
logo of reclametekst, kun je al je spullen 
met je meedragen. Door het gebruik van 
deze katoenen tassen wordt de verspilling 
van (plastic) wegwerptassen op een 
verantwoorde manier tegengegaan. Dit 
duurzame product is verkrijgbaar in veel 
verschillende afmetingen, diktes en kleuren 
en is comfortabel te dragen.
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LT95227 | Denim shopper 42x13x43cm
Shop in style met deze modieuze shopper gemaakt van sterk 
denim en vegan leather handvatten. De metalen details geven 
de tas een stoer uiterlijk. De binnen kant van deze tas is gevoerd. 
Afmeting: 420x130x430mm

LT95226 | Shopper recycled canvas 43x14x33cm
Ruime shopper gemaakt van gerecycled canvas. De structuur 
en het gewassen effect van het materiaal geven de tas een 
stoere uitstraling. De tas is volledig gevoerd en wordt geleverd 
met katoenen handvatten en een verstevigde bodem. Dankzij 
de maat en grote opening is de tas ook geschikt voor een dagje 
strand. Afmeting: 430x140x330mm

LT95216 | Draagtas kraft
Natuurlijk ogende shopper gemaakt van verstevigd kraft papier. 
Door het grote formaat is het een echte eyecatcher. Afmeting: 
450x160x380mm

LT95217 | Rugzak kraft
Natuurlijk ogende rugzak gemaakt van wasbaar kraft papier. 
De tas is gevoerd met katoen en dankzij de schuimversteviging 
wordt de inhoud goed beschermd tegen stoten. Afmeting: 
310x110x370mm

LT95225 | Reistas gerecycled canvas
Stevige reistas gemaakt van gerecycled canvas. De structuur en 
het gewassen effect van het materiaal geeft deze tas een stoere 
uitstraling. De tas is volledig gevoerd en wordt geleverd met een 
verstelbare katoenen schouderband en een verstevigde bodem. 
Afmeting: 500x200x330mm
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LT95131 | Draagtas juca
Stevige boodschappentas gemaakt van een uitstekende mix 
tussen jute en canvas. Met katoenen handvatten. Afmeting: 
450x175x315mm

LT95012 | Strandtas jute 340g/m²
Deze tas biedt genoeg ruimte voor alle strandartikelen op een 
mooie zomerdag. Gemaakt is van duurzaam jute. Afmeting: 
345x130x415mm

LT95103 | Draagtas canvas 380g/m²
Canvas tas geschikt voor bijvoorbeeld naar het strand, de stad, 
op vakantie of tijdens het winkelen. Door het stijlvolle design mag 
je met deze tas gezien worden. Afmeting: 500x180x360mm

LT95108 | Schoudertas jute 340g/m²
Schoudertas gemaakt van jute met canvas hengsels. Een 
verantwoord relatiegeschenk. Zeer geschikt voor bijvoorbeeld 
boodschappen of naar het strand. Afmeting: 380x100x380mm

LT91322 | Schoudertas Jute
Boodschappentas gemaakt van jute met katoenen handvatten. 
Afmeting: 385x125x320mm
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CORK BAGS
AND JUTE

NEW

NEW

NEW

LT95264 | Koeltas katoen vierkant 22x18x18cm
Deze koeltas van katoen is perfect om uw producten in koel te 
houden. Het draaghengsel zorgt ervoor dat je de tas eenvoudig 
mee kan nemen. Afmeting: 220x180x180mm

LT95265 | Koeltas Jute vierkant 22x18x18cm
Stijlvolle koeltas gemaakt  uit een mix van jute en katoen. 
Afmeting: 220x180x180mm

LT95266 | Koeltas kurk vierkant 22x18x18cm
Deze vierkante koeltas gemaakt van kurk is ideaal om uw spullen 
in koud te houden. Het draaghengsel zorgt ervoor dat je de tas 
eenvoudig mee kan nemen. Afmeting: 220x180x180mm

Ons assortiment is uitgebreid met een aantal 
tassen gemaakt van jute, katoen of een mix 
van beide. Door de verschillende afmetingen 
en draagbanden/handvaten is er voor elke 
trip en inhoud een geschikte tas te vinden. 
Het gebruik van deze stoffen geeft een 
mooie natuurlijke uitstraling en is daarnaast 
ook nog eens te personaliseren met het logo 
van jouw bedrijf.
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LT95269 | Trekkoord rugzak Kurk met katoenen koord 
38x41cm
Tas van jute en katoen, geschikt om je spullen in te dragen. Met 
het trekkoord dat vast zit aan de tas kun je deze eenvoudig op je 
rug meedragen. Afmeting: 380x410mm

LT95270 | Trekkoord rugzak Jute met katoenen koorden 
38x41cm
Katoenen tas met touwtjes. Handig om je spullen mee op je rug 
te dragen. Afmeting: 380x410mm

LT95267 | Strandtas Katoen/jute 42x10x30cm
Deze strandtas van katoen en jute is geschikt om mee te nemen 
naar het strand, de stad, op vakantie of tijdens het winkelen. De 
combinatie van deze kleuren en verschillende materialen geven 
een mooie uitstraling. Afmeting: 420x100x300mm

LT95268 | Plunjetas Jute/katoen
Deze plunjezak gemaakt van jute en katoen heeft een ruim 
formaat om veel in mee te nemen. Door de schouderriem draag 
je de tas eenvoudig en stevig met je mee. Je sluit de zak aan de 
hand van een trekkoord. Afmeting: ø250x450mm



Waterbased ink  I  No pretreatment or primer
Full-colour only  I  Possible from 25 pieces
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DIGITAL ECO PRINT

Waterbased ink  I  No pretreatment or primer
Full-colour only  I  Possible from 25 pieces

91635 91634 91636

NEW ECO
print EU

NEW ECO
print EU

NEW ECO
print EU

LT91636 | Box bag 35x35x11cm
Kartonnen geschenktas vierkant model. Duurzaam, authentiek 
en uniek. Met stevige jute hengsels. Made in Europe. Afmeting: 
350x350x110mm

LT91634 | Box bag 32x16x24cm
Kartonnen geschenktas liggend model. Duurzaam, authentiek 
en uniek. Met stevige jute hengsels. Made in Europe. Afmeting: 
320x160x240mm

LT91635 | Box bag 24x8x32cm
Kartonnen geschenktas staand model. Duurzaam, authentiek 
en uniek. Met stevige jute hengsels. Made in Europe. Afmeting: 
240x80x320mm
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LT91623 | Papieren kraft tas 90g/m² 22x10x31cm
Papieren draagtas met hengsels van gedraaid papier. FSC-
gecertificeerd en made in Europe. Afmeting: 220x100x310mm

LT91622 | Papieren kraft tas 90g/m² 18x8x22cm
Papieren draagtas met hengsels van gedraaid papier. FSC-
gecertificeerd en made in Europe. Afmeting: 180x80x220mm

LT91629 | Papieren draagtas 70g/m² 28x10x22cm
Papieren draagtas met papieren hengsels. FSC-gecertificeerd en 
made in Europe. Afmeting: 280x100x220mm

LT91624 | Papieren kraft tas 100g/m² 32x12x41cm
Papieren draagtas met hengsels van gedraaid papier. FSC-
gecertificeerd en made in Europe. Afmeting: 320x120x410mm

LT91631 | Papieren draagtas 70g/m² 32x21x33cm
Papieren draagtas met papieren hengsels. FSC-gecertificeerd en 
made in Europe. Afmeting: 320x210x330mm

LT91630 | Papieren draagtas 70g/m² 26x17x25cm
Papieren draagtas met papieren hengsels. FSC-gecertificeerd en 
made in Europe. Afmeting: 260x170x250mm
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LT91628 | Papieren wijn geschenktas 120g/m² 11,5x11,5x40cm
Luxe papieren wijn geschenktas met katoenen handvatten. Met 
deze tas presenteer jij een fles wijn op een gepaste manier. 
Made in Europe. Afmeting: 115x115x400mm

LT91633 | Papieren zak 70g/m² 22x10x30cm
Papieren zak. FSC-gecertificeerd en made in Europe. Afmeting: 
220x100x300mm

LT91632 | Papieren zak 70g/m² 22x10x30cm
Papieren zak. FSC-gecertificeerd en made in Europe. Afmeting: 
220x100x300mm

LT91627 | Papieren geschenktas 120g/m² 30x20x40cm
Luxe papieren geschenktas met katoenen handvatten. Made in 
Europe. Afmeting: 300x200x400mm

LT91626 | Papieren geschenktas 120g/m² 24x12x33cm
Luxe papieren geschenktas met katoenen handvatten. Made in 
Europe. Afmeting: 240x120x330mm
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LT91716 | Draagtas papier klein 120g/m²
Kleine mat papieren draagtas met hengsels van gedraaid papier. 
Tas heeft een ecologische look. Geschikt als geschenk- en 
cadeautas. FSC-gecertificeerd. Afmeting: 180x80x240mm

LT91718 | Draagtas papier groot 120g/m²
Grote mat papieren draagtas met hengsels van gedraaid papier. 
Tas heeft een ecologische look. Geschikt als geschenk- en 
cadeautas. FSC-gecertificeerd. Afmeting: 300x120x400mm

LT91717 | Draagtas papier middel 120g/m²
Middelgrote mat papieren draagtas met hengsels van gedraaid 
papier. Tas heeft een ecologische look. Geschikt als geschenk- 
en cadeautas. FSC-gecertificeerd. Afmeting: 240x100x300mm

LT91512 | Draagtas papier middel 200g/m2
Middelgrote papieren tas met hengels van gevlochten touw in 
wit en zwart. Groot drukoppervlak aan beide zijden. Stevige tas. 
Glossy gelamineerd. Afmeting: 240x100x300mm

LT91511 | Draagtas papier klein 200g/m2
Kleine papieren tas met hengels van gevlochten touw in wit 
en zwart. Stevig en geschikt voor kleine artikelen. Glossy 
gelamineerd. Afmeting: 180x80x240mm

LT91513 | Draagtas papier groot 200g/m2
Grote papieren tas met hengels van gevlochten touw in wit en 
zwart. Groot drukoppervlak aan beide zijden. Stevige tas. Glossy 
gelamineerd. Afmeting: 300x120x400mm
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91377 9137691379 91378

LT91379 | Schoudertas non-woven 75g/m²
Non-woven schoudertas met lange hengsels. Groot 
drukoppervlak. Afmeting: 380x420mm

LT91378 | Draagtas non-woven 75g/m²
Non-woven draagtas met korte hengsels. Groot drukoppervlak. 
Afmeting: 380x420mm

LT91377 | Schoudertas non-woven wit 75g/m² LT91376 | Draagtas non-woven wit 75g/m²

LT91483 | Draagtas PP woven 160g/m²
Grote glanzende boodschappen tas van PP woven. Groot 
drukoppervlak. Afmeting: 450x180x450mm

LT91387 | Draagtas non woven 75g/m²
Grote non-woven boodschappentas. Groot drukoppervlak. 
Afmeting: 450x180x450mm
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LT91479 | Schoudertas non-woven 75g/m²
Non-woven draagtas met lange hengsels zodat deze ook 
als schoudertas gebruikt kan worden. Groot drukoppervlak. 
Afmeting: 380x90x420mm

LT91644 | Schoudertas PP non-woven 120g/m²
Grote boodschappentas gemaakt van PP non-woven materiaal 
inclusief laminatie. Witte zijkanten. Afmeting: 400x160x350mm

LT91723 | Draagtas gelamineerd non-woven medium 105g/m²
Non-woven tas in diverse kleuren. Mat gelamineerd. De hengsels 
zijn van non-woven materiaal. Ideaal voor boodschappen of 
een dagje strand. Zakelijk ook uitstekend in te zetten voor 
congressen. Afmeting: 300x120x400mm

LT95110 | Draagtas gelamineerd non-woven klein 105g/m²
Non-woven tas in diverse kleuren. Mat gelamineerd. De 
hengsels zijn van non-woven materiaal. Ideaal voor bijvoorbeeld 
boodschappen of een dagje strand. Zakelijk ook uitstekend in te 
zetten voor congressen. Afmeting: 240x110x300mm

LT95111 | Draagtas gelamineerd non-woven groot 105g/m²
Non-woven tas in diverse kleuren. Mat gelamineerd. De hengsels 
zijn van non-woven materiaal. Ideaal voor boodschappen of een 
dagje strand. Zakelijk ook goed in te zetten voor congressen. 
Afmeting: 400x160x350mm
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95181 95196 95182 95197

  

 

LT95195 | Draagtas R-PET 100g/m²
Vier gerecyclede PET flessen zijn hergebruikt voor het materiaal 
van deze tas. Help met deze tas mee om het plastic afval te 
verminderen. Afmeting: 380x420mm

LT95182 | Schoudertas R-PET wit 100g/m²LT95181 | Schoudertas R-PET wit 100g/m²

LT95180 | Draagtas R-PET wit 100g/m²

LT95196 | Schoudertas R-PET 100g/m²
Vier gerecyclede PET flessen zijn hergebruikt voor het materiaal 
van deze tas. Help met deze tas mee om het plastic afval te 
verminderen. Door de volledige bodem en zijkant is dit model 
extra groot. Afmeting: 380x100x420mm

LT95197 | Schoudertas R-PET 100g/m²
Vier gerecyclede PET flessen zijn hergebruikt voor het materiaal 
van deze tas. Help met deze tas mee om het plastic afval te 
verminderen. Door de extra brede bodem en zijkant is dit model 
extra groot. Afmeting: 400x150x300mm
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REDUCE, REUSE, RECYCLE

 

LT91478 | Schoudertas R-PET 110g/m²
Stevige grote tas gemaakt van 80% gerecycleerd PET materiaal 
(plastic flessen). Groot drukoppervlak. Vanaf 3.000 stuks diverse 
formaten mogelijk. Afmeting: 450x150x330mm

De R-PET tassen van TopEarth zijn gemaakt van 100% gerecyclede PET-flessen en 
zijn een zeer milieuvriendelijk alternatief voor plastic 
tasjes. Help met het verminderen van plastic afval en geef gebruikte  
flessen een tweede leven. Vier plastic flessen worden hergebruikt  
om het eco-vriendelijke materiaal te maken voor één tasje. 

Neem de R-PET tassen overal mee naartoe en zorg voor een vermindering 
van de plastic afvalberg en plasticsoep. Een leuke manier om je duurzame 
boodschap bijvoorbeeld te delen op een evenement en natuurlijk handig als 
boodschappentas. Door de lange hengsels zijn de shoppers eenvoudig over de 
schouder te dragen.  

• 100% gemaakt van gerecyclede PET flessen
• Zacht en soepel vallend synthetisch materiaal
• Licht, opvouwbaar en herbruikbaar
• Ook over de schouder te dragen
• In meerdere modellen en kleuren leverbaar
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CUSTOM-MADE
AND GOOD FOR 
THE ENVIRONMENT
Toppoint custom-made gelamineerde tassen zijn 
sterk en opnieuw te gebruiken. De PP Woven en Non 
Woven materialen zijn recyclebaar en de PET Non 
Woven tassen zijn gemaakt van 80% gerecyclede 
PET flessen. Dit maakt de custom-made tassen een 
zeer milieuvriendelijk en duurzaam artikel. De 
afwerking van onze tassen is uitermate goed: 
hengsels zijn afgewerkt met een X-stiksel, welke extra 
sterk is en de biezen zijn zo genaaid dat eenvoudig 
uitscheuren vermeden wordt. 
 Boodschappentas 45x35x16cm,  

full-colour custom-made design mogelijk, 
hengsels en biezen in hetzelfde materiaal, 
hengsels 2.5x50cm. 

Boodschappentas 36x32x12cm,  
full-colour custom-made design mogelijk, 
hengsels en biezen in hetzelfde materiaal, 
hengsels 2.5x50cm. 

TT60030 
PP Woven tas 45x35x16cm, 140g/m²
TT60230 
PP Woven tas 45x35x16cm, 160g/m²
TT60430 
PP Non Woven tas 45x35x16cm, 120g/m²
TT60630 
PET Non Woven tas 45x35x16cm, 140g/m²

TT60040 
PP Woven tas 38x42x8cm, 140g/m²
TT60240 
PP Woven tas 38x42x8cm, 160g/m²
TT60440 
PP Non Woven tas 38x42x8cm, 120g/m²
TT60640 
PET Non Woven tas 38x42x8cm, 140g/m²

TT60020 
PP Woven tas 36x32x12cm, 140g/m²
TT60220 
PP Woven tas 36x32x12cm, 160g/m²
TT60420 
PP Non Woven tas 36x32x12cm, 120g/m²
TT60620 
PET Non Woven tas 36x32x12cm, 140g/m²

Boodschappentas 38x42x8cm,  
full-colour custom-made design mogelijk, 
hengsels en biezen in hetzelfde materiaal, 
hengsels 2.5x50cm. 



18 cm

12 cm

45 cm

45 cm

24 cm

30 cm

12 cm

40 cm

30 cm

A

B C

67

CUSTOM-MADE BAGS

PP Woven 140g/m2

PP Woven 160g/m2

PP Non Woven 120g/m2

PET Non Woven 140g/m2

Boodschappentas 30x40x12cm,  
full-colour custom-made design mogelijk, 
hengsels en biezen in hetzelfde materiaal, 
hengsels 2.5x50cm. 

Boodschappentas 24x30x12cm,  
full-colour custom-made design mogelijk, 
hengsels en biezen in hetzelfde materiaal, 
hengsels 2.5x50cm. 

Boodschappentas 45x45x18cm,  
full-colour custom-made design mogelijk, 
hengsels en biezen in hetzelfde materiaal, 
hengsels 2.5x50cm. 

TT60050 
PP Woven tas 45x45x18cm, 14g/m²
TT60250 
PP Woven tas 45x45x18cm, 160g/m²
TT60450 
PP Non Woven tas 45x45x18cm, 120g/m²
TT60650 
PET Non Woven tas 45x45x18cm, 140g/m²

TT60060 
PP Woven tas 24x30x12cm, 140g/m²
TT60260 
PP Woven tas 24x30x12cm, 160g/m²
TT60460 
PP Non Woven tas 24x30x12cm, 120g/m²
TT60660 
PET Non Woven tas 24x30x12cm, 140g/m²

TT60070 
PP Woven tas 30x40x12cm, 140g/m²
TT60270 
PP Woven tas 30x40x12cm, 160g/m²
TT60470 
PP Non Woven tas 30x40x12cm, 120g/m²
TT60670 
PET Non Woven tas 30x40x12cm, 140g/m²

Verkrijgbaar  
vanaf 

3000 stuks

Onze custom-made tassen hebben normaliter hengsels van 
hetzelfde materiaal als de tas (2.5x50cm). U kunt ook kiezen 
voor langere hengsels of hengsels van sterker PP webbing 
materiaal.
  
Ook kan een klittenband of drukknoop sluiting toegevoegd 
worden. Voeg een PP of kartonnen inlay  
toe om de tas sterker te maken.

A. Lange hengsels  
 2.5x80cm

B. PP webbing hengsels  
 2.5x50cm of 2.5x80cm

C. Klittenband of  
 drukknoop sluiting

D. PP of kartonnen inlay

EXTRA OPTIES

6 FORMATEN, 4 KWALITEITEN

BESCHIKBAAR IN 
4 KWALITEITEN



68

FOLDABLE BAGS

Foldable

Foldable

Foldable

LT95174 | Schoudertas beach
Leuke strandtas in diverse kleurencombinaties. Door de 
open structuur kan water en zand eenvoudig uit de tas lopen. 
Tussen de hengsels zit een klein insteekvakje. Afmeting: 
420x100x300mm

LT91494 | Picknickmand opvouwbaar 600D
Stijlvolle en handige boodschappenmand van hoogwaardig 
600D polyester. Het gemêleerde materiaal in combinatie met het 
zwarte metaal geeft deze mand een luxe uitstraling. Het handvat 
is bekleed met zacht rubber voor extra comfort. Voorop zit een 
vak met ritssluiting dat bedrukt kan worden middels transferdruk. 
Afmeting: 390x240x280mm

LT91474 | Picknickmand opvouwbaar 600D
Picknickmand die eenvoudig op te vouwen is. Stevig door 
een hoogwaardig polyester. Kan bedrukt worden middels 
transferdruk. Afmeting: 390x240x270mm

LT91533 | Koeltas vouwbaar
Grote koeltas. Tas is op te vouwen tot klein etui en te sluiten door 
middel van een rits. Met extra vakje aan de zijkant. Afmeting: 
410x140x440mm

LT91498 | Picknickmand opvouwbaar 2-in-1 koeltas 600D
Eenvoudig opvouwbare koeltas in het model van een 
picknickmand. Stevig door hoogwaardig polyester. Kan bedrukt 
worden middels transferdruk. Afmeting: 390x240x270mm

LT95229 | Opvouwbare tas
Handige opvouwbare shopper. Wanneer deze niet gebruikt 
wordt kan het tasje worden tot een compact pakketje (14x7x5cm) 
gevouwen worden en neemt nauwelijks ruimte in. Het licht 
glanzende materiaal geeft het een stijlvolle look. Afmeting: 
380x210x320mm. Inhoud: 14L
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LT91397 | Rugzak premium 210D
Polyester rugzak. Met trekkoord als sluiting. Afmeting: 
340x455mm

LT95186 | Rugzak sports 600D
Praktische rugzak met koordsluiting. Het reflecterende plaatje 
zorgt voor zichtbaarheid in het donker. Afmeting: 370x440mm

LT91398 | Rugzak reflectie 210 D
Polyester rugzak met reflecterende streep en koordsluiting. 
Bedrukking één kleur middels zeefdruk, meerdere kleuren in 
transferdruk. Afmeting: 340x420mm

LT91602 | Rugzak non-woven 75g/m²
Lichtgewicht rugzak van non-woven materiaal. Tas is voorzien van 
zwarte hengsels. Afmeting: 370x410mm

LT95165 | Rugzak met reflecterende band 80g/m²
Eigentijdse rugzak met reflecterende band voor extra 
zichtbaarheid in het donker. Afmeting: 325x410mm



COOLING BAGS
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Foldable

LT95192 | Koeltas klein
Handige koeltas met zilver isolatiefolie. Ruim genoeg voor een 
standaard sixpack of lunch. Afmeting: 210x120x200mm

LT91533 | Koeltas vouwbaar
Grote koeltas. Tas is op te vouwen tot klein etui en te sluiten door 
middel van een rits. Met extra vakje aan de zijkant. Afmeting: 
410x140x440mm

LT91547 | Koeltas met schouderband
420D polyester koeltas met verstelbaar schouderhengsel 
(1200x30mm). Een groot koelvak en een klein vakje aan de 
voorzijde van de tas, beide afsluitbaar door middel van een rits. 
Compact formaat om mee te nemen. Afmeting: 313x170x180mm. 
Inhoud: 8L

LT91408 | Koeltas non-woven
Grote non-woven koeltas met ritssluiting en stevig handvat. 
Ruimte voor groot drukoppervlak. Afmeting: 325x195x390mm. 
Inhoud: 12L
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LT95104 | Koeltas met rits klein
Polyester koeltas met draagriem. Compact en geschikt voor zes 
blikjes van 330ml. Afsluitbaar door middel van een rits. Afmeting: 
200x125x130mm

LT95133 | Koeltas groot
Stevige en hoogwaardige koeltas die genoeg ruimte biedt 
voor eten en drinken op een zomerse dag. Met verstelbare 
schouderriem en twee korte handvatten. Afmeting: 
470x180x270mm

LT95220 | R-PET koeltas 8L
Modieuze koeltas met verstelbare schouderband. De ruime 
opening maakt het eenvoudig om de tas te vullen en de inhoud 
te bereiken. Het vakje aan de voorkant heeft een ritssluiting en 
is ideaal om kleine bezittingen veilig op te bergen. Afmeting: 
190x170x250mm. Inhoud: 8L

LT95193 | Koeltas rugzak
Ruime en comfortabele koeltas met rugzakfunctie. Door het 
rechthoekige ontwerp wordt alle ruimte optimaal benut. De 
voorkant is voorzien van een extra (niet gekoeld) vak met 
ritssluiting. Afmeting: 250x135x420mm. Inhoud: 1,8L

LT95230 | Koeltas Cargo 420D
Ruime koeltas en door het strakke design is het efficiënt in te 
pakken. Ideaal voor op vakantie, een picknick of een dagje 
naar het strand. Het zacht glanzende materiaal en de brede 
handvatten geven de tas een eigentijds karakter. Afmeting: 
280x200x210mm. Inhoud: 11L



BACKPACKS
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NEW

LT95187 | Rugzak Sports XL
Ruime rugzak met een hoofdvak kan met een trekkoord gesloten 
worden. De verstelbare sluiting geeft extra flexibiliteit wanneer 
meer spullen meegenomen worden. Op de klep zit een extra 
vakje met rits. De reflecterende plaat zorgt voor zichtbaarheid in 
het donker. Afmeting: 250x180x470mm

LT95128 | Outdoor rugzak
Met deze rugzak kun je al je spullen met je meenemen tijdens 
het wandelen. Door de vele zakken en andere functies is deze 
aan te passen naar je eigen wensen. Deze rugzak beschikt over 
een grote zak met daarin een afscheidend 'laptopvak'. Afmeting: 
480x320x550mm

LT95185 | Rugzak sports
Ideale rugzak voor bijvoorbeeld de sportschool of voor dagelijks 
gebruik. Het voorvakje kan met een rits worden afgesloten en 
biedt ruimte voor kleine bezittingen. Een stukje reflecterend 
materiaal verhoogt de zichtbaarheid in het donker. Afmeting: 
220x120x400mm

LT95189 | Rugzak business
Handige rugzak voor dagelijks gebruik met een stijlvol zakelijk 
ontwerp. Het vakje aan de voorkant is voorzien van een rits. Aan 
de zijkant is een vak voor een fles. Afmeting: 260x100x410mm
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LT91296 | Rugzak Brixton polyester 300D 16L
De Brixton backpack biedt genoeg ruimte om veel spullen mee 
te nemen. Gemaakt van 300D polyester. Hoofdcompartiment 
met magnetische knoopsluiting. Binnen in de tas zitten meerdere 
vakken waaronder een tabletvak van 272x210mm. Sterke 
bodemversteviging. Afmeting: 300x160x500mm

LT95129 | Rugzak waterdicht polyester 300D 20-22L
Waterdichte polyester rugtas. Ideaal voor het bewaren van 
bijvoorbeeld reisdocumenten, een smartphone en camera. 
Deze tas is handig tijdens watersport en reizen. Bestand 
tegen spatwater en kortstondig onderdompelen. Afmeting: 
300x180x380mm

LT95223 | Veiligheidsrugzak
Stijlvolle rugzak met reflecterende details op zowel de voorzijde 
als de schouderbanden. De gladde coating op het materiaal, 
de oprolbare bovenkant als de naadloze rits maken deze tas 
waterafstotend (IPX1). Het rugpaneel en de schouderbanden zijn 
geschuimd voor extra draagcomfort. Afmeting: 400x150x450mm. 
Inhoud: 15L

LT95190 | Rugzak business XL
Grote rugzak met een stijlvol formeel ontwerp. Aan de zijkant is 
een speciaal vak voor een fles. Het grote vak aan de voorzijde is 
afsluitbaar met een rits. Afmeting: 310x170x460mm. Inhoud: 2,2L
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LT95220 | R-PET koeltas 8L
Modieuze koeltas met verstelbare schouderband. De ruime 
opening maakt het eenvoudig om de tas te vullen en de inhoud 
te bereiken. Het vakje aan de voorkant heeft een ritssluiting en 
is ideaal om kleine bezittingen veilig op te bergen. Afmeting: 
190x170x250mm. Inhoud: 8L

LT95218 | R-PET outdoor rugzak
Ruime rugzak gemaakt van recycled PET flessen. De geschuimde 
schouderbanden met compressie band en het volledig 
geschuimde rugpaneel zorgen voor een hoog draagcomfort. 
Uitgevoerd met verschillende ritsvakken, mesh vakken aan de 
zijkant en een laptop vak, deze tas kan het allemaal dragen. De 
reflecterende details vergroten de zichtbaarheid in het donker. 
Afmeting: 320x140x460mm. Inhoud: 20L

LT95219 | R-PET outdoor reistas XL
Zeer ruime reistas met verstelbare schouderband gemaakt van 
gerecyclede PET flessen. Het speciale schoenen vak houdt de 
vieze schoenen gescheiden van de andere inhoud. Afmeting: 
570x300x320mm. Inhoud: 45L
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LT95213 | Laptoptas professional 15,6” R-PET
Stijlvolle en stevige laptoptas/schoudertas gemaakt van R-PET. 
Het hoofdbak bevat een vestevigd en geschuimd vak voor een 
laptop (tot 15,6”) en een vakje voor tablets (tot 11”). De optionele 
schouderband is verstelbaar en extra breed voor draagcomfort. 
Het geschuimde rugpaneel heeft een band waarmee deze 
tas aan een trolleystang bevestigd kan worden. Afmeting: 
420x120x280mm

LT95212 | Rugzak Tech  R-PET 18L
Stijlvolle tech rugzak met anti-diefstal functie en is gemaakt 
van R-PET. Het ruime hoofdvak bevat een verstevigd en 
geschuimd vak voor een laptop (tot 15,6”) en een vakje voor 
tablets (tot 11”). Aan de buitenkant vindt men twee ritsvakjes 
voor kleine bezittingen. Het rugpaneel is voorzien van een band 
om de rugzak aan een trolleystang te bevestigen. Afmeting: 
290x150x400mm. Inhoud: 18L

LT95214 | Reistas Executive R-PET 23L
Ruime en vernuftige reistas gemaakt van R-PET. Deze tas is 
buitengewoon geschikt om mee te nemen als handbagage. 
Door het compacte design is het ook toegestaan bij budget 
luchtvaartmaatschappijen. De twee hoofdvakken kunnen 
worden afgesloten middels zodat de inhoud gescheiden blijft. 
Gesloten blijft de tas eenvoudig toegangkelijk voor bijvoorbeeld 
reisdocumenten. Afmeting: 400x200x250mm. Inhoud: 23L
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LT95176 | Laptop trolley
Stijlvolle laptoptas met trolley Designed by Toppoint. Het 
binnenvak biedt plaats aan een 17” laptop en heeft een vak 
voor een tablet. Het ruime hoofdvak kan gebruikt worden voor 
bijvoorbeeld kleding. De brede banden met subtiele weving, 
het design voorvak en de extra grote accessoires geven deze 
tas een stijlvolle uitstraling en past binnen iedere omgeving. 
Afmeting: 460x200x390mm

LT95177 | Trolley 18 inch
Stijlvolle handbagage trolley Designed by Toppoint. Het voorvak 
biedt plaats aan een 17” laptop en heeft een vak voor een tablet. 
De brede banden met subtiele weving, het design voorvak en de 
extra grote accessoires geven deze tas een stijlvolle uitstraling 
en past binnen iedere omgeving. Afmeting: 350x200x480mm

LT99608 | Bagagelabel bamboe
Bagagelabel gemaakt van bamboe om uw bagage te 
personaliseren. Door deze label raakt uw bagage minder snel 
kwijt in de menigte. Daarnaast geeft de bamboe een mooie 
stoere uitstraling. Afmeting: 60x75x4mm
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with USB port 
for powerbanks

95135 95194 95136

LT95136 | Trolley deluxe 20 inch
Luxe trolley met geïntegreerd TSA slot en een USB poort voor 
het opladen van mobiele apparaten. De trolley bevat vier 
compartimenten met zwarte voering en heeft vier zwenkwieltjes. 
Met metalen plaatje voor een bedrukking. Per stuk in doos 
verpakt. Afmeting: 350x230x550mm

LT95194 | Trolley 18 inch
Handbagage trolley met één compartiment met voering en 
elastieken band om de inhoud vast te houden. De koffer heeft 
vier zwenkwieltjes en een uitsparing voor een doming. Per stuk in 
doos verpakt. Afmeting: 350x200x500mm

LT95135 | Trolley 18 inch
Cabin size trolley met één compartiment met grijze voering en 
een dubbele rits. De koffer heeft vier zwenkwieltjes en een 
metalen plaatje voor een bedrukking. Per stuk in doos verpakt. 
Afmeting: 330x200x530mm



SHOULDER BAGS

78

LT91297 | Laptoptas Brixton
De Brixton laptoptas biedt genoeg ruimte om meerdere 
apparaten in op te bergen. Gemaakt van 300D polyester. 
Hoofdcompartiment met ritssluiting en meerdere vakken 
waaronder een tabletvak van 268x210mm. Heeft een 
bodemversteviging. Afmeting: 390x100x330mm

LT91298 | Reistas Brixton
De Brixton reistas is ideaal voor een weekendje weg. De tas 
beschikt over verschillende vakken, waardoor spullen eenvoudig 
uit elkaar te houden zijn. Gemaakt van 300D polyester. Met 
bodemversteviging, twee voorvakken en een hoofdvak met 
ritssluiting. Heeft een verstelbare schouderriem. Afmeting: 
480x260x280mm

LT95191 | Laptoptas business
Laptoptas in een stijlvol en formeel ontwerp. De tas is volledig 
gevoerd met stevig schuim en biedt plaats aan een laptop tot 14”. 
Afmeting: 360x40x240mm

LT91355 | Schoudertas non-woven 100g/m²
Non-woven schoudertas. Met zwarte draagriem en ruimte voor 
vier balpennen. Lengte draagriem: 1.250mm, breedte: 55mm. 
Afmeting: 360x65x300mm
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LT95171 | Toilettas travel
Praktische toilettas voorzien van vakjes en een haak om handig 
op te hangen. Afmeting: 220x100x170mm

LT95170 | Elektronica organizer
Organizer om elektronica & accessoires overzichtelijk te 
vervoeren. Zo is elektronica niet alleen netjes georganiseerd, 
maar biedt het ook bescherming doordat de organizer volledig is 
geschuimd en flexibele schotjes bezit. Afmeting: 240x180x90mm

LT95188 | Reistas Sports XL
Ruime reistas geschikt voor vele mogelijkheden zoals een 
weekend weg of voor naar de sportschool. Een speciaal vak 
houdt schoenen apart van kleding. De schouderband is verstel- 
en afneembaar. Het vak aan de voorkant is afsluitbaar middels 
een rits. Een reflecterend plaatje biedt zichtbaarheid in het 
donker. Afmeting: 500x250x300mm. Inhoud: 35L

LT95225 | Reistas gerecycled canvas
Stevige reistas gemaakt van gerecycled canvas. De structuur en 
het gewassen effect van het materiaal geeft deze tas een stoere 
uitstraling. De tas is volledig gevoerd en wordt geleverd met een 
verstelbare katoenen schouderband en een verstevigde bodem. 
Afmeting: 500x200x330mm. Inhoud: 30L
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WATERPROOF RATING

LT95141 | Waterwerende tas 5L IPX6
Waterwerende tas voor bijvoorbeeld op het strand, op de 
boot of tijdens een wandeling. Gevuld met lucht blijft de tas in 
noodgevallen ook tijdelijk op het water drijven. Met de extra ring 
en karabijnhaken is deze tas ook eenvoudig als schoudertas te 
gebruiken. Afmeting: 180x180x340mm. Inhoud: 5L

LT95142 | Waterwerende tas 10L IPX6
Waterwerende tas voor bijvoorbeeld op het strand, op de 
boot of tijdens een wandeling. Gevuld met lucht blijft de tas in 
noodgevallen ook tijdelijk op het water drijven! Met de extra ring 
en karabijnhaken is deze tas ook eenvoudig als schoudertas te 
gebruiken. Afmeting: 180x180x440mm. Inhoud: 10L

LT95143 | Waterwerende tas 15L IPX6
Waterwerende tas voor bijvoorbeeld op het strand, op de 
boot of tijdens een wandeling. Gevuld met lucht blijft de tas in 
noodgevallen ook tijdelijk op het water drijven. Met de extra ring 
en karabijnhaken is deze tas ook eenvoudig als schoudertas te 
gebruiken. Afmeting: 210x210x500mm. Inhoud: 15L

IPX-0 Geen bescherming

IPX-1 Bescherming tegen condensatie en vallende water druppels

IPX-2 Bescherming tegen verneveld water tot een hoek van 15 graden

IPX-3 Bescherming tegen verneveld water tot een hoek van 60 graden

IPX-4 Bescherming tegen stort water uit iedere hoek

IPX-5 Bescherming tegen waterstralen met lage druk vanuit iedere hoek

IPX-6 Bescherming tegen waterstralen met hoge druk vanuit iedere hoek

IPX-7 Bescherming tegen onderdompeling tot 30 minuten tot een diepte 
van 1 meter

IPX-8 Bescheming tegen continue onderdompeling
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DRY BAGS

WATERPROOF RATING

CREATE YOUR  
OWN DRY BAG!

 
Full-colour imprint

From 250pcs
Short delivery times

Ask for details

LT95201 | Custom-made waterwerende tas 2,5L IPX6
Waterafstotende tas met een vakje voor de smartphone. 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. Deze tas wordt naar wens gemaakt en kan all-over 
bedrukt worden. Korte levertijden. Afmeting: ø110x265mm. 
Inhoud: 2,5L

LT95202 | Custom-made waterwerende tas 5L IPX5
Waterafstotende tas met karabijnhaak. Bescherm bezittingen 
tegen zand en water op het strand of bij het zwembad. Deze tas 
wordt naar wens gemaakt en kan all-over bedrukt worden. Korte 
levertijden. Afmeting: ø120x340mm. Inhoud: 5L

LT95203 | Custom-made waterwerende tas 10L IPX5
Waterafstotende tas met optionele en verstelbare schouderband. 
Bescherm bezittingen tegen zand en water op het strand of bij 
het zwembad. Deze tas wordt naar wens gemaakt en kan all-over 
bedrukt worden. Korte levertijden. Afmeting: ø200x440mm. 
Inhoud: 10L
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LT95168 | Toilettas Adventure
Handige toilettas van stevig materiaal. Dit compacte model 
is volledig gevoerd en voorzien van vakjes. Afmeting: 
260x140x140mm

LT95169 | Rugzak Adventure 20L
Verstelbare, weersbestendige rugzak gemaakt van sterk 
materiaal. De oprolbare top kan op twee manieren afgesloten 
worden voor extra flexibiliteit. De gelaste naden houden de 
inhoud droog en de gevoerde schouderbanden verhogen het 
draagcomfort. Afmeting: 300x150x500mm. Inhoud: 20L

LT95167 | Reistas Adventure XL 100L
Extreem ruime expeditietas van sterk weerbestendig materiaal. 
Door de extra schouderbanden is het mogelijk deze tas ook als 
rugzak te dragen. Met de compressiebanden is de tas samen te 
drukken tot een compact geheel. De binnenzijde is voorzien van 
vakken met gaas om de inhoud te kunnen scheiden. Afmeting: 
600x400x400mm. Inhoud: 100L
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LT95260 | Draagtas reflecterend met ritsvakje 35x40cm
Deze tas heeft een stoer uiterlijk door het reflecterende 
materiaal. De tas heeft naast het gewone vak ook nog eens 
een handig ritsvak binnenin de tas voor spullen die je apart wil 
houden van de andere spullen. Deze tas is eenvoudig mee te 
nemen door de schouderriemen die er aan vast zitten. Afmeting: 
300x400mm

LT95261 | Rugzak trekkoord reflecterend 30x40cm
Deze reflecterende rugzak is perfect voor het vervoeren van je 
spullen. Door het trekkoord kun je de tas sluiten en meedragen 
op je rug. De tas is daarnaast ook handig om mee te nemen 
wanneer je op pad gaat in het donker of wanneer het schemerig 
is. Afmeting: 300x400mm

LT95262 | Rugzak reflecterend met roltop 36x13x50cm
Deze stijlvolle reflecterende rugzak is gemaakt van een materiaal 
dat de zichtbaarheid in donkere omgevingen verhoogt. Het 
rugzak wordt gesloten aan de hand van een vouwbare opening 
die dicht blijft door een steekgesp. Afmeting: 360x130x500mm

LT95263 | Reflecterende reistas 50x35x38cm
Deze reflecterende rugzak is gemaakt van een materiaal dat 
de zichtbaarheid in donkere omgevingen verhoogt. Deze 
tas is ideaal om mee te nemen op reis en om veel spullen 
in te vervoeren. Deze tas kun je vast houden aan zowel de 
handvaten als met de schouderriem die er aan vast zit. Afmeting: 
500x350x380mm

Met deze reflecterende tassen kan iedereen 
een stuk veiliger op pad in het donker. Naast 
de veiligheid die het reflecterende materiaal 
met zich meebrengt heeft de tas een stoere 
uitstraling. Er zijn verschillende soorten 
reflecterende tassen verkrijgbaar dus is er voor 
iedereen en voor iedere inhoud een geschikte 
versie te vinden. 
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LT95906 | Picknick rugzak
Handige picknick rugzak voorzien van een uitgebreide set 
bestek, kopjes, borden en snijplank voor twee personen. Het 
hoofdvak is voorzien van isolatiemateriaal wat de hapjes en 
drankjes koel houdt. Alle ritsen zijn voorzien van dubbele 
trekkers en de reflecterend band vergroot de zichtbaarheid in het 
donker. Afmeting: 260x130x440mm

LT95907 | Dubbele picknick fietstas
Ruime dubbele picknick fietstas met een uitgebreide bestek- en 
servies voor vier personen aan één kant. De andere kant van de 
fietstas is een zeer ruim koelvak voorzien van isolatiemateriaal. 
De geïsoleerde flessenhouders zijn van reflecterend materiaal 
voorzien voor extra veiligheid. Door de universele fietshaken 
is deze tas veel verschillende fietsen te monteren. Afmeting: 
400x140x320mm

LT95900 | Picknick rugzak
Zeer handige picknick rugzak met een uitgebreide set bestek, 
bordjes, kopjes, snijplank, kurkentrekker en servetten voor 2 
personen. Het hoofdvak is gevoerd met zacht schuim om de 
inhoud te beschermen en de rol sluiting houdt de inhoud droog. 
Het rug paneel en schouderbanden zijn geschuimd voor comfort 
en de reflecterende band verhoogt de zichtbaarheid in het 
donker. Afmeting: 330x160x400mm. Inhoud: 14L

Met de Picnic by Toppoint collectie ben je klaar 
om lekker te gaan lunchen of borrelen in het 
park. De picknicktasen zijn compleet gevuld 
met diverse picknick benodigdheden. De 
tassen zijn uitstekend te  bedrukken met een 
bedrijfslogo. Op een mooie zomerdag komt 
jouw merk of bedrijfslogo dus prominent in 
beeld!
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LT95905 | Rieten picknick mand
Klassieke rieten picknick mand met dubbele klep. De geruite 
katoenen voering maakt het beeld compleet. Afmeting: 
430x340x410mm

LT95901 | Picknick rugzak R-PET
Stijlvolle rugzak gemaakt van R-PET met gemêleerd effect. Deze 
geïsoleerde tas houdt eten en drinken koel onderweg naar 
een picknick. De gladde geruite voering is eenvoudig schoon 
te houden en geeft een verrassend effect aan deze moderne 
rugzak. Aan één zijde is een speciaal vak voor een fles wijn 
geplaatst. Afmeting: 280x160x410mm. Inhoud: 18L

LT95903 | Picknick koeltas R-PET
Stijlvolle picknick koeltas gemaakt van R-PET met gemêleerd 
effect. Deze geïsoleerde tas houdt eten en drinken koel 
onderweg naar een picknick of het strand. De gladde geruite 
voering is eenvoudig schoon te houden en geeft een verrassend 
effect aan deze moderne koeltas. Een zachte en verstelbare 
schouderband maken het gemakkelijk te dragen. Afmeting: 
330x240x300mm. Inhoud: 22L

LT95902 | Dubbele fietstas R-PET
Dubbele fietstas gemaakt van R-PET met gemêleerd effect. 
Een vak van de tas is geïsoleerd en houdt eten en drinken koel 
onderweg naar een picknick. Het andere vak biedt plaats aan 
een complete set borden en bestek voor 4 personen. De gladde 
geruite voering  geeft een verrassend effect aan deze moderne 
fietstas. Aan één zijde is een speciaal vak voor een fles wijn. 
Afmeting: 260x130x340mm. Inhoud: 22L
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LT98801 | Wijnset met twee bekers
Deze set bevat een wijnkoeler en twee bekers van elk 300ml. In 
de koeler blijft de wijnfles op temperatuur en de dubbelwandige 
bekers die er bij geleverd worden, maken de set af. Te gebruiken 
tijdens bijvoorbeeld een picknick of onderweg. Afmeting: 
355x255x105mm

LT90414 | Wijnfles cooler
Stevige dubbelwandige roestvrijstaal cooler om een wijnfles koel 
te houden en dankzij de handige dop kan de wijn geschonken 
worden terwijl de fles in de cooler blijft. Geschikt voor veel type 
flessen en ideaal voor een picknick of barbecue avond. Afmeting: 
ø100x316mm

LT95043 | Picknick kleed 170x130cm
Comfortabel picknick kleed gemaakt van zacht fleece met een 
waterafstotende onderkant. Het vakje met rits is ideaal voor 
kleine artikelen en het handvat maakt het eenvoudig mee te 
nemen. Afmeting: 1700x1300mm

LT94543 | Draagbare barbecue
Lichtgewicht draagbare barbecue in een buis, eenvoudig weg 
te stoppen in een rugzak voor een meerdaagse hike of voor 
een picknick in het park. Alle onderdelen passen in een buis en 
de barbecue kan zonder gereedschap opgezet worden. Wordt 
geleverd in een geschenkverpakking met handleiding. Afmeting: 
ø22x310mm
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Micro-USB / Type-C / Lightning Micro-USB / Type-C / Lightning

NEW

LT95017 | TWS oortjes bamboe
Nieuwe generatie draadloze oordopjes. Deze oordopjes hebben 
een mooie bamboe 'look' en zien er stoer uit in je oren. Afmeting: 
43x76x26mm

LT90499 | In-ear oordopjes draadloos
Draadloze oordopjes in rond doosje met een batterijduur van 
twee uur. De oortjes bevatten ingebouwde oplaadbare batterijen. 
Door de ingebouwde knoppen en microfoon is het mogelijk om 
door muziek te scrollen, het volume te regelen en zelfs handsfree 
telefoongesprekken te voeren. Afmeting: 70x80x38mm

LT95053 | TWS oortjes Galaxy
Deze TWS (True Wireless Stereo) oordopjes zorgen er voor dat 
er maximaal van muziek genoten kan worden. De draadloze 
oortjes zorgen er voor dat er nooit meer knopen uit kabels 
gehaald hoeven worden voordat er muziek geluisterd kan 
worden. Inclusief draadloze oplaadcase, waardoor ook onderweg 
de oordopjes opgeladen kunnen worden. Wordt geleverd in 
geschenkverpakking. Afmeting: 61x47x26mm

LT90498 | Oordopjes en oplaadkabel in doosje
Oordopjes met hoge geluidskwaliteit. De oordopjes hebben 
relatief grote ingebouwde drivers voor een krachtig geluid en 
een fijne bastoon. Met universele 3,5mm jack aansluiting. Het 
doosje bevat ook een oplaadkabel om een mobiel apparaat mee 
op te laden. Afmeting: ø65x34mm
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LT90492 | In-ear oordopjes
Oordopjes in een kunststof vierkant doosje met transparante 
deksel. Ruim één meter snoer. Met universele 3,5mm jack 
aansluiting. Ruimte voor bedrukking op het doosje. Afmeting: 
65x65x17mm

LT95054 | TWS oortjes Sport
Deze TWS (True Wireless Stereo) oordopjes zorgen er voor dat 
er maximaal van muziek genoten kan worden. De draadloze 
oortjes zorgen er voor dat er nooit meer knopen uit kabels 
gehaald hoeven worden voordat er muziek geluisterd kan 
worden. Inclusief draadloze oplaadcase, waardoor ook onderweg 
de oordopjes opgeladen kunnen worden. Wordt geleverd in 
geschenkverpakking. Afmeting: 62x45x25mm

LT95052 | TWS oortjes Classic
Deze TWS (True Wireless Stereo) oordopjes zorgen er voor dat 
er maximaal van muziek genoten kan worden. De draadloze 
oortjes zorgen er voor dat er nooit meer knopen uit kabels 
gehaald hoeven worden voordat er muziek geluisterd kan 
worden. Inclusief draadloze oplaadcase, waardoor ook onderweg 
de oordopjes opgeladen kunnen worden. Wordt geleverd in 
geschenkverpakking. Afmeting: 68x48x23mm

LT95051 | TWS oortjes Deluxe
Deze TWS (True Wireless Stereo) oordopjes zorgen er voor dat 
er maximaal van muziek genoten kan worden. De draadloze 
oortjes zorgen er voor dat er nooit meer knopen uit kabels 
gehaald hoeven worden voordat er muziek geluisterd kan 
worden. Inclusief draadloze oplaadcase, waardoor ook onderweg 
de oordopjes opgeladen kunnen worden. Wordt geleverd in 
geschenkverpakking. Afmeting: 47x26x55mm
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LT95014 | Draadloze koptelefoon bamboe
Mooie draadloze koptelefoon met een bamboe 'look'.  Door de 
oorkussens zit de koptelefoon prettig om je hoofd. Afmeting: 
175x185x72mm

LT95057 | Koptelefoon ANC (Active Noise Cancelling)
Deze koptelefoon bevat ANC (Active Noise Cancelling), 
oftewel actieve ruisonderdrukking. Dit houdt de muziek 
kristalhelder en elimineert externe ruis waardoor er geen last 
is van omgevingsgeluid. De over-ear koptelefoon heeft een 
hoog draagcomfort doordat de kussens volledig over de oren 
vallen. Wordt geleverd in een geschenkverpakking. Afmeting: 
170x185x70mm
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Prijzen in euro’s, inclusief 1 kleur bedrukking op 1 positie, tenzij 
anders aangegeven. Exclusief vrachtkosten en btw. 

LT95019 | Draadloze speaker bamboe
Deze draadloze bamboe speaker met is geschikt voor het 
afspelen van muziek of andere audiobestanden. Je kunt 
de speaker vast houden aan het kleine handvat. Afmeting: 
ø75x55mm

LT91290 | Draadloze speaker bamboe vierkant 3W
Natuurlijke bamboe luidspreker met een vermogen van 3W. 
De speelduur van de speaker bedraagt maar liefst drie uur. 
Inclusief sfeerlicht en een siliconen onderkant. Wordt geleverd in 
geschenkverpakking. Afmeting: 60x60x51mm

LT91249 | Draadloze Speaker Hout 3W
Rechthoekige draadloze speaker in stijlvollle houtlook. Strak en 
modern design en zeer goede geluidskwaliteit en een vermogen 
van 3 Watt. Verpakt in een geschenkverpakking Afmeting: 
78x60x90mm

LT95059 | On-ear koptelefoon G50 draadloos
De G50-hoofdtelefoon is een stijlvolle hoofdtelefoon 
voor dagelijks gebruik. Dankzij het lichte gewicht en de 
opvouwbaarheid kan de koptelefoon overal mee naartoe 
genomen worden. Inclusief 3,5mm jack AUX-kabel. Luister 
draadloos muziek of bel hands-free door de ingebouwde 
microfoon. Afmeting: 145x175x70mm

LT91279 | Draadloze mini speaker 3W
Draadloze speaker inclusief AUX-functie. Een leuke en 
eenvoudige manier om muziek af te spelen. Afmeting: 
ø58x50mm
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Prijzen in euro’s, inclusief 1 kleur bedrukking op 1 positie, tenzij 
anders aangegeven. Exclusief vrachtkosten en btw. 

LT95018 | Draadloze speaker William met TWS oortjes
Draadloze speaker met een paar draadloze oordopjes die 
geschikt zijn om op verschillende manieren naar muziek te 
luisteren. Dit 2-in-1 audiogeschenk zorgt ervoor dat je op elk 
moment op verschillende manieren naar muziek kunt luisteren. 
Afmeting: ø58x92mm

LT95013 | Speaker met TWS oortjes 5W
TruWireless oordopjes met speaker in één. Geschikt om muziek 
op af te spelen met anderen door de speaker, of voor jezelf met 
de oordopjes. Met zowel de oordopjes als met de speaker kun je 
eenvoudig draadloos verbinden. Afmeting: 41x76x87mm
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LT95047 | Speaker en draadloze oplader kalksteen 5W
5W draadloze speaker  en draadloze lader 5W met een 
behuizing gemaakt van leisteen-cement. De voorkant is van 
bamboe en het design is ontworpen om de speaker echt op 
te laten vallen op een bureau, een nachtkastje of gewoon in 
de woonkamer. De speaker is te gebruiken met elke telefoon. 
Geniet van muziek en laad uw telefoon op tegelijkertijd. Afmeting: 
142x58x94mm

LT91127 | Grote speaker met schouderband 20W
Deze grote speaker zorgt voor ultiem luisterplezier. Met een 
vermogen van maar liefst 20W kan deze speaker elk feest naar 
een volgend niveau tillen. De schouderband die meegeleverd is 
zorgt er voor dat de box mee te dragen is en het wordt geleverd 
in een geschenkverpakking. Afmeting: 220x90x100mm
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LT91280 | Draadloze solar speaker fakkel 2x5W IPX6
Deze draadloze speaker bevat twee speakers van elk 5 Watt 
en heeft daardoor topkwaliteit 360 graden surround sound. 
Deze speaker kan eenvoudig in de grond worden gestoken als 
een fakkel en heeft zelfs zonnepanelen op de bovenkant voor 
het bijladen via de zon. Verpakt in mooie geschenkverpakking. 
Afmeting: 77x77x167mm

LT95021 | Bamboe draadloze speaker
Draadloze bluetooth speaker gemaakt van bamboe. De unieke 
2-in-1 speaker dient ook als draadloos oplaadstation. De speaker 
wordt geleverd met een oplaadkabel en is verpakt in een 
geschenkverpakking. Afmeting: ø82x110mm

LT95093 | Houten look speaker 3W & draadloos laadstation 
5W
Houten speaker met een luxe design en een uitstekende 
geluidskwaliteit (3W). De unieke 2-in-1 speaker dient ook als 
draadloos oplaadstation (5W). Door de telefoon boven op de 
speaker te plaatsen, wordt deze draadloos opgeladen. Het 
product wordt geleverd in een luxe geschenkverpakking inclusief 
kabel en handleiding. Afmeting: 75x75x75mm
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LT95078 | Draadloos laadstation 5W met 2 USB poorten
Sluit dit draadloze oplaadstation van 5 Watt aan op een 
apparaat en het laadt op zonder gebruik te maken van een 
kabel. Meerdere apparaten zijn aan te sluiten door middel van 
twee USB hubs die in dit draadloos oplaadstation zijn verwerkt. 
Afmeting: 9x90x90mm

LT95076 | Draadloos laadstation 5W
Draadloos laadstation 5 Watt. Plat, klein en kleurrijk met 
rubberen rand. Wordt verpakt in geschenkverpakking. Afmeting: 
10x70x70mm

LT95065 | Draadloos laadstation 5W
Sluit dit 5 Watt oplaadstation aan op het stopcontact en plaats 
de mobiele telefoon op het station. De telefoon laadt op zonder 
stekker. Wordt geleverd in een geschenkverpakking. Afmeting: 
ø100x8mm

LT95077 | Draadloos laadstation 5W
5W draadloze oplaadstation met een fraai design. Sluit de pad 
aan op een stroomvoorziening en laad de telefoon eenvoudig 
op zonder een kabel te gebruiken. De transparante delen geven 
licht wanneer de telefoon wordt opgeladen. Afmeting: 10x100mm

LT95084 | Draadloze telefoonstandaard 5W
5 Watt draadloos laadstation die ook als  telefoonstandaard 
gebruikt kan worden. Sluit de pad aan op een stroomvoorziening 
en laad de telefoon eenvoudig op zonder een kabel te 
gebruiken. Het product heeft een soft-touch afwerking en wordt 
geleverd in een geschenkverpakking. Afmeting: 11x95x76mm

LT95083 | Draadloos laadstation Blade Air 5W
Dit draadloze laadstation uit de 'Blade' serie is ultra plat en heeft 
een rubberised afwerking. Het laadstation wordt geleverd in een 
geschenkverpakking. Afmeting: 6x126x65mm
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Prijzen in euro’s, inclusief 1 kleur bedrukking op 1 positie, tenzij 
anders aangegeven. Exclusief vrachtkosten en btw. 

LT95048 | Draadloze oplader bamboe met 2 USB HUBS 5W
Een draadloze oplader in een luxe FSC gecertificeerde bamboe 
uitvoering. Inclusief twee USB-A poorten waardoor er tot drie 
mobiele apparaten tegelijk opgeladen kunnen worden. Sluit de 
oplader aan op een computer of via het stopcontact en leg de 
draadloos op te laden telefoon er boven op om op te laden. 
Afmeting: 90x90x10mm

LT91240 | Draadloos oplaadstation voor Airpods, Apple watch 
en Magsafe 15W
Dit 3-in-1 laadstation organiseert het bureau, nachtkastje of de 
woonkamer in één oogopslag. Door de mogelijkheid tot het 
draadloos laden, is het mogelijk om tot drie apparaten tegelijk 
op te laden. Laad een Apple Watch®, AirPods®, Magsafe iPhone® 
of een draadloos op te laden telefoon tegelijk op. Afmeting: 
177x140x130mm

De nieuwste iPhones (vanaf iPhone 12) 
kunnen tegenwoordig worden opgeladen 
door middel van een Magsafe lader. Wat is 
dat nou precies? 

Sinds 2006 wordt dit al toegepast in de laders 
van de toenmalige Macbooks van Apple®. Deze 
laptops hebben een magnetische oplader 
waardoor ze goed vast zitten, maar als iemand 
een ruk aan het snoer geeft (door bijvoorbeeld 
er achter te blijven haken), valt niet direct de 
Macbook kapot, maar springt deze los van de 
kabel. Deze techniek is tegenwoordig dus niet 
alleen te vinden in de Macbooks, maar ook in 
de nieuwste iPhones. 

In de achterkant van de iPhone 12 (en hoger) 
zitten magneten. Hierdoor blijft de oplader 
aangesloten op de telefoon, zonder dat deze 
echt vast gemaakt moet worden. Doordat 
de magneet rondom het draadloos oplaad 
punt van de telefoon zit, verzekerd dit dat 
de oplader ten alle tijden op de goede plek 
zit en dat de telefoon dus veel efficiënter 
wordt opgeladen dan met normaal draadloos 
laden. Tevens ondersteunen deze laders ook 
maximaal 15W vermogen en wordt het dus als 
snel-lader gezien.
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LT91079 | Muismat met draadloze oplader kurk 5W
Kurken muismat met 5W draadloze oplaadfunctie. Het kurk is 
FSC gecertificeerd. QI-apparaten kunnen eenvoudig opgeladen 
worden met behulp van de draadloze lader in de muismat en kan 
ook gevouwen worden tot telefoonstandaard. Klap de muismat 
in en neem het eenvoudig mee door middel van het compacte 
formaat. Afmeting: 205x88x79mm

LT95069 | Draadloze oplader kurk vierkant 5W
Draadloze oplader 5W van natuurlijke FSC gecertificeerd kurk. 
De extractieprocessen bij de fabricage hebben een minimale 
impact op het milieu en is dus uitermate geschikt als een 
materiaal dat meer duurzaamheid levert aan dit product. QI-
apparaten kunnen eenvoudig opgeladen worden met behulp van 
de draadloze lader. Afmeting: 91x91x6mm

LT95089 | Draadloze oplader en telefoon standaard kurk 5W
Draadloze oplader 5W van natuurlijke FSC gecertificeerd 
kurk. QI-apparaten kunnen eenvoudig opgeladen worden met 
behulp van de draadloze lader in de telefoonstandaard. Klap de 
telefoonhouder in twee verschillende standen uit voor het kijken 
naar een horizontaal of verticaal scherm onder de juiste hoek. 
Eenvoudig in te klappen en mee te nemen door het compacte 
formaat. Afmeting: 167x85x7mm
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LT95046 | Draadloze oplader kalksteen 5W
Draadloze oplader met 5W gemaakt van leisteen-cement. De 
ronde uitvoering past op elk bureau en is geschikt voor het 
draadloos opladen van mobiele apparaten die geschikt zijn 
voor draadloos laden. Wordt geleverd in geschenkverpakking. 
Afmeting: ø90x15mm

LT95045 | Bureau organizer met draadloze oplader kalksteen 
5W
Deze bureau organizer van leisteen cement heeft een 
ingebouwde draadloze oplader van 5 Watt. Zo kan er ten alle 
tijden, mobiele apparaten opgeladen worden die over een 
draadloos laden functie beschikken. Inclusief telefoonstandaard 
en een bakje waar kleine bureauartikelen in opgeborgen worden. 
Afmeting: 186x99x15mm

LT95095 | Draadloos oplaadstation bamboe 5W
Draadloos bamboe laadstation 5 Watt. Plaats de mobiele telefoon 
op de oplader en zal vanzelf worden geladen. Verpakt in 
geschenkverpakking. Afmeting: 185x115x14mm

LT95091 | Muismat met draadloos oplaadstation 5W
Deze stoffen muismat heeft een geïntegreerd draadloos 
oplaadstation (5W) en een groot drukoppervlak. De fabric-look 
geeft de muismat een moderne uitstraling. Wordt geleverd in 
geschenkverpakking. Afmeting: 220x295x6mm
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LT95082 | Powerbank Blade Suction draadloos 4000mAh
Platte draadloze powerbank met rubberized finish en een 
capaciteit van 4.000mAh. Door de zuignappen op de powerbank 
blijft de telefoon verbonden met het draadloos laadgebied. Er 
kan ook gebruik worden gemaakt van de bijgeleverde kabel om 
de telefoon op te laden. Afmeting: 12x66x126mm

LT95080 | Draadloze powerbank Omni 4000mAh
Met deze draadloze powerbank hoef je alleen maar de telefoon 
op de powerbank te plaatsen om een apparaat op te laden. Is 
de telefoon nog niet voorzien van een draadloos laden functie? 
Gebruik dan een kabel om de telefoon op te laden. Afmeting: 
11x130x70mm

LT91195 | Powerbank Blade 5000mAh
Ultradunne powerbank Blade (5000mAh) heeft een stijlvol 
design en is voorzien van een matte afwerking. Per stuk in 
geschenkverpakking verpakt. Afmeting: 150x10x65mm
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LT91275 | Powerbank bamboe 5.000mAh
Compacte powerbank met een capaciteit van 5.000mAh, 
gemaakt van FSC gecertificeerd bamboe. Onderweg telefoons of 
andere mobiele apparaten opladen is zeer eenvoudig. Connect 
het op te laden apparaat door middel van de juiste oplaadkabel 
met de powerbank en laad het apparaat in no-time op. Afmeting: 
96x70x16mm

LT91276 | Powerbank bamboe met zonnecellen 8.000mAh
Powerbank met een capaciteit van 8.000mAh, gemaakt van 
FSC gecertificeerd bamboe. De powerbank bevat tevens ook 
een zonnepaneel voor het opladen van de powerbank in de 
zon. Telefoons of andere mobiele apparaten opladen is zeer 
eenvoudig. Laad tot drie apparaten tegelijkertijd op door de 
oplaadkabel met de powerbank te verbinden. Wordt geleverd in 
geschenkverpakking. Afmeting: 155x73x20mm

LT95086 | Powerbank plat 10000mAh
Deze powerbank is zeer krachtig en er kunnen meerdere 
apparaten tegelijk worden opgeladen. De powerbank heeft een 
capaciteit van 10.000mAh. Zeer plat en handzaam model, met 
veel laadcapaciteit. Afmeting: 133x68x14mm

LT95081 | Powerbank Omni draadloos 8000mAh
Met deze draadloze powerbank hoef je alleen maar de telefoon 
op de powerbank te plaatsen om op te laden. Deze powerbank 
heeft een capaciteit van 8000mAh en kan zowel draadloos als 
ook middels een kabel worden gebruikt. Afmeting: 16x140x76mm

LT95088 | Draadloze powerbank met hoogglans oppervlak 
8000mAh
Luxe powerbank met een hoogglans oppervlak en metalen 
behuizing. Door de zuignappen bevestig je de telefoon 
makkelijk tegen de draadloze powerbank aan. De powerbank 
heeft een capaciteit van 8000mAh en wordt geleverd in 
geschenkverpakking. Afmeting: 140x70x14mm
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LT91089 | Powerbank 2200mAh
Kunststof 2200mAh powerbank in verschillende kleuren 
leverbaar. Wordt geleverd inclusief kabel om de powerbank op 
te laden. Per stuk in geschenkverpakking verpakt. Afmeting: 
94x22x22mm

LT91030 | Powerbank aluminium 2200mAh
Populaire aluminium 2200mAh powerbank met aan/uit knop. 
In meerdere kleuren leverbaar. Wordt geleverd inclusief kabel 
om de powerbank op te laden. Per stuk in geschenkverpakking 
verpakt. Afmeting: 95x22x22mm

LT91020 | Powerbank zaklamp 2200mAh
Aluminium zaklamp met powerbank 2200mAh. Wordt geleverd 
inclusief kabel om de powerbank op te laden. Per stuk in een 
geschenkverpakking verpakt. Afmeting: ø30x115mm

LT91174 | Powerbank Slim 4000mAh
Mooie platte aluminium 4000mAh powerbank. Wordt geleverd 
inclusief kabel om de powerbank op te laden. Per stuk in 
geschenkverpakking verpakt. Afmeting: 110x68x10mm

LT91288 | Light-up logo powerbank 4000mAh
Laat de bedrukking stralen met deze light-up powerbank. Door 
middel van lasergraveren wordt de bedrukking uitgespaard 
en licht het op tijdens het opladen. De powerbank heeft 
een capaciteit van 4000mAh en wordt geleverd in een 
geschenkverpakking inclusief kabel. Afmeting: 130x70x11mm
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LT95067 | Powerbank Elite metallic 8.000mAh
Deze powerbank uit de 'Elite' serie is de uitvoering met een 
capaciteit van 8.000mAh. Dit metallic ontwerp is uitermate 
geschikt voor het on-the-go opladen van mobiele apparaten 
wanneer deze leeg zijn. De powerbank bevat twee USB-A 
poorten en een Type-C poort, zodat de powerbank voor 
meer soorten oplaadkabels geschikt is. Wordt geleverd in 
geschenkverpakking. Afmeting: 139x68x17mm

LT95087 | Powerbank Elite rubberised 8.000mAh
Deze powerbank uit de 'Elite' serie is de uitvoering met een 
capaciteit van 8.000mAh. Dit rubberised ontwerp is uitermate 
geschikt voor het on-the-go opladen van mobiele apparaten 
wanneer deze leeg zijn. De powerbank bevat twee USB-A 
poorten en een Type-C poort, zodat de powerbank voor 
meer soorten oplaadkabels geschikt is. Wordt geleverd in 
geschenkverpakking. Afmeting: 139x68x17mm

LT95096 | Powerbank Elite met draadloze oplader 8.000mAh 
5W
Deze powerbank uit de 'Elite' serie is de uitvoering met een 
capaciteit van 8.000mAh. Dit slanke ontwerp is uitermate 
geschikt voor het on-the-go opladen van mobiele apparaten 
wanneer deze leeg zijn. Geschikt voor zowel met kabel als 
draadloos opladen van telefoons en andere apparaten. Afmeting: 
139x68x17mm

LT95099 | Powerbank Elite 10.000mAh
Deze powerbank uit de 'Elite' serie is de uitvoering met een 
capaciteit van 10.000mAh. Dit platte ontwerp is uitermate geschikt 
voor het on-the-go opladen van mobiele apparaten wanneer 
deze leeg zijn. De powerbank bevat twee USB-A poorten en 
een Type-C poort, zodat de powerbank voor meer soorten 
oplaadkabels geschikt is. Wordt geleverd in geschenkverpakking. 
Afmeting: 139x68x17mm

LT95098 | Powerbank Elite 16.000mAh
Deze powerbank uit de 'Elite' serie is de uitvoering met een 
capaciteit van 16.000mAh. Dit compacte ontwerp is uitermate 
geschikt voor het on-the-go opladen van mobiele apparaten 
wanneer deze leeg zijn. De powerbank bevat twee USB-A 
poorten en een Type-C poort, zodat de powerbank voor 
meer soorten oplaadkabels geschikt is. Wordt geleverd in 
geschenkverpakking. Afmeting: 142x68x30mm
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7 hr
3500mAh
Input: 5V/500mA

2,5 hr

3500mAh
Output: 5V/1000mA

2500
mAh

91020 
Powerbank flashlight

91030 
Powerbank Aluminium

91089 
Powerbank

91174  
Powerbank Slim

91195  
Powerbank Blade

91275 
Powerbank Bamboo

Capacity: 5000mAh
Input: DC 5V/2000mA
Output: DC 5V/3000mA

91276
Powerbank Bamboo 
with solar panel

Capacity: 8000mAh
Input: DC 5V/2000mA
Output: DC 5V/2000mA

Charging time:
Output / battery capacity

Example:
2500mAh / 1000mA = 2,5 hours

91288 Powerbank 
Light-up logo

95080 Wireless 
powerbank Omni

95082 Wireless 
powerbank Blade Suction

95081 Wireless 
powerbank Omni

95081 Wireless 
powerbank glass

Capacity: 8000mAh
Input: DC 5V/2000mA
Output: DC 5V/2400mA

95086 
Powerbank Flat

Capacity: 10000mAh
Input: DC 5V/2000mA
Output: DC 5V/2100mA

95067
Powerbank Elite metallic

Capacity: 8000mAh
Input: DC 5V/2000mA
Output: DC 5V/2000mA

95096
Powerbank Elite with 
wireless charger 

Capacity: 8000mAh
Input: DC 5V/2000mA
Output: DC 5V/2000mA

95087 
Powerbank Elite 
rubberized

Capacity: 8000mAh
Input: DC 5V/2000mA
Output: DC 5V/2000mA

95099
Powerbank Elite

Capacity: 10000mAh
Input: DC 5V/2000mA
Output: DC 5V/2000mA

95098
Powerbank Elite

Capacity: 16000mAh
Input: DC 5V/2000mA
Output: DC 5V/2000mA

TECHNICAL INFORMATION

Capacity: 2200mAh
Input: DC 5V/500mA
Output: DC 5V/1000mA

Capacity: 2200mAh
Input: DC 5V/500mA
Output: DC 5V/1000mA

Capacity: 2200mAh
Input: DC 5V/500mA
Output: DC 5V/1000mA

Capacity: 4000mAh
Input: DC 5V/1000mA
Output: DC 5V/1000mA

Capacity: 5000mAh
Input: DC 5V/2000mA
Output: DC 5V/2100mA

Capacity: 4000mAh
Input: DC 5V/1500mA
Output: DC 5V/2100mA

Capacity: 4000mAh
Input: DC 5V/1500mA
Output: DC 5V/2100mA

Capacity: 4000mAh
Input: DC 5V/2000mA
Output: DC 5V/2000mA (USB)
Output: DC 5V/1000mA (wireless)

Capacity: 8000mAh
Input: DC 5V/1500mA
Output: DC 5V/2100mA (USB)
Output: DC 5V/800mA (Wireless)
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LT91171 | Actioncamera set
Deze actiecamera set bezit alles wat nodig is voor een avontuur 
buitenshuis. De set bevat een 1080P HD actiecamera, een 
waterdichte camerabehuizing, drijvend handvat en een harnas 
met J-haak gesp. Allemaal verpakt in een luxe reiscase. Afmeting: 
210x160x60mm

LT91151 | VR bril karton
Ervaar de ultieme Virtual Reality ervaring op een goedkope 
manier. Deze kartonnen Virtual Reality bril is eenvoudig in 
elkaar te vouwen en geschikt voor mobiele telefoons met 
een beeldschermmaat van maximaal 120mm. Afmeting: 
13x130x205mm
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VIDEO, ACTIVITY TRACKERS & ADAPTERS

LT91161 | Smartwatch Active
Smart watch met een rond design. De smartwatch bevat functies 
als het meten van bloeddruk, zuurstofgehalte en hartslag en 
kan ook gebruikt worden als stopwatch. Verder houdt het 
de afgelegde afstand bij en verbrandde calorieën. Ontvang 
berichten en/of oproepen. Met IP67 waterdichtheid. Afmeting: 
250x45x12mm

LT91193 | Universele reisstekker
Deze universele reisstekker zorgt dat je overal ter wereld met elk 
stopcontact jouw apparaten op kan laden. Beschikt over 1 USB-
poort en een Type-C ingang. Afmeting: 60x60x50mm

LT91143 | Autolader 2,1A
USB autolader met twee USB-poorten waarvan één 2,1A en de 
andere 1A. Er kunnen twee apparaten tegelijk opgeladen worden. 
Handig voor onderweg. Afmeting: 69x30x30mm

LT91177 | Smartphonehouder auto magneet
Magnetische houder die bestaat uit twee delen: een metalen 
deel met sticker voor achter op de telefoon en een deel 
voor in de auto. Zo bouw is het  ventilatierooster in de auto 
in een handomdraai om te bouwen tot een carkit. Afmeting: 
50x40x40mm

LT91178 | Smartphonehouder auto
Smartphonehouder met veer. Zo is het ventilatierooster in de 
auto in een handomdraai om te bouwen tot een hands-free carkit. 
Afmeting: 29x96x50mm

LT91146 | Telefoonhouder magnetisch voor ventilatierooster
Magnetische houder die bestaat uit twee delen: een metalen 
deel met sticker voor achter op de telefoon en een deel voor 
in het ventilatierooster van de auto. Zo is het rooster in de auto 
in een handomdraai om te bouwen tot een carkit. Afmeting: 
157x40x60mm



108

Micro-USB / Type-C / Lightning

Micro-USB / Type-C / LightningMicro-USB / Type-C / Lightning
LT95308 | Keycord en oplaadkabel 3-in-1
3-in-1 lanyard als laadkabel. Deze kabel is uitgerust met USB naar 
Type-C, micro-usb en lightning kabel. Afmeting: 480x11mm

LT91194 | Oplaadkabel bamboe met R-PET
Deze 6-in-1 kabel is de meest uitgebreide kabel op dit moment. 
Doordat het twee USB-C kabels heeft, is het tevens mogelijk 
om zowel met een Type-C input als Type-C output te kunnen 
opladen. Aangezien steeds meer USB-A poorten vervangen 
worden door Type-C poorten in laptops, is dit de kabel die overal 
geschikt voor is! Afmeting: 45x31x12mm

LT95307 | Sleutelhanger oplaadkabel 3-in-1
Sleutelhanger met ingebouwde laadkabel. Sluit de USB-A kant 
van de laadkabel aan op een laptop of adapter en connect de 
andere zijden aan het apparaat dat dient opgeladen te worden. 
Afmeting: 220x12x11mm
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LT95044 | Laptop/telefoon veiligheids set
Met deze laptop- en telefoonprotectieset voorkom je dat hackers 
geluid kunnen opnemen, je camera kunnen hacken of data van 
toestellen kunnen tappen via de USB kabel. De set bevat een 
camera cover, een AUX-jack om de microfoon te dempen en een 
USB data blocker. Afmeting: 76x79x16mm

LT91271 | Mini bureau stofzuiger
Deze stofzuiger houdt het bureau en toetsenbord schoon 
en grote stofzuigers zijn niet langer nodig om deze kleine 
oppervlakken schoon te houden. Na gebruik kan het product 
eenvoudig uit elkaar gehaald worden en kan het leeggegooid 
worden. Afmeting: 83x83x65mm

LT90971 | Telefoonclip standaard
Telefoonstandaard die aan de achterkant van een mobiel 
apparaat te bevestigen is. Zo zijn selfies te maken en films te 
bekijken zonder dat de telefoon vastgehouden hoeft te worden. 
Afmeting: 64x30x8mm

LT95033 | Webcam cover
De webcam cover is een handige en professionele oplossing om 
online privacy te beschermen. Wordt geleverd inclusief papieren 
kaartje met productuitleg. Afmeting: 34x2x15mm

LT91196 | Smartphonehouder handen
Handige smartphonehouder in de vorm van twee handjes. Plaats 
de telefoon tussen de handen en kijk comfortabel naar videos 
die op de telefoon worden afgespeeld. Afmeting: 45x95x115mm

LT95035 | Telefoonstandaard 3-in-1
Deze handige telefoonstandaard kan achterop de smartphone 
bevestigd worden en heeft drie functies: telefoonstandaard, 
magneetfunctie en ringgesp voor extra grip om bijvoorbeeld een 
selfie te maken. Wordt geleverd in een polybag inclusief een 
instructiekaartje. Afmeting: 4x22x32mm
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LT91662 | Waterdichte smartphone tas
Waterwerende PVC pouch voor een smartphone of camera. Ook 
geschikt voor het bewaren van documenten en paspoort tijdens 
het reizen. Voorzien van omhangkoord. Geschikt voor vele 
modellen smartphones. Afmeting: 220x127mm

LT95016 | Smartphonehouder auto universeel
Handige telefoonhouder voor in de auto om handsfree te bellen 
of om je GPS  systeem te volgen. De houder is geschikt voor op 
een voorruit of op het dashboard. Eenvoudig te monteren door 
de zuignap. Afmeting: 130x70x125mm

LT90901 | Sportarmband
Universele sportarmband voor tijdens het sporten. De 
smartphone is eenvoudig door de transparante PVC laag te 
bedienen. Inclusief opening voor earbuds. Verstelbaar door 
middel van klittenband en daarom geschikt voor iedereen. 
Afmeting: 160x130mm

LT95015 | Smartphonehouder fiets universeel
Deze telefoonhouder voor op de fiets is eenvoudig te monteren 
op het stuur. Trek de siliconen bandjes over de randen van uw 
telefoon en u bent klaar. Handsfree bellen of navigeren op de 
fiets is nog nooit zo makkelijk geweest. Afmeting: 130x95x74mm
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LT91056 | Smartphone schoonmaakdoekje met antibacteriële 
bestanddelen 15 x 18 cm
Microvezel schoonmaakdoekje 250g/m² voor beeldschermen 
of brillen. Inclusief full-colour all-over bedrukking. Standaard per 
stuk in een zakje. Bedrukking op tweede zijde en levering in PVC 
bewaaretui optioneel. Afmeting: 180x150mm

LT91059 | Smartphone schoonmaakdoekje sticky
Microvezel sticky cleaner om het beeldscherm van de telefoon 
te reiningen. Is eenvoudig op de achterkant van de telefoon te 
plakken. Per stuk verpakt op inlaykaart in eigen opmaak. Verpakt 
in een zakje. Inclusief full-colour all-over bedrukking op cleaner 
en inlegkaart. Afmeting: 35x35mm

LT95028 | Sleutelhanger met Microvezel schoonmaakdoekje 
antibacterieel
Sleutelhanger met microvezel schoonmaakdoekje om je bril, 
beeldscherm van de telefoon of tablet te reinigen. Inclusief 
full-colour all-over bedrukking en per stuk in polybag verpakt. 
Afmeting: 150x150mm

LT91057 | Smartphone schoonmaakdoekje met antibacteriële 
bestanddelen 20 x 30 cm
Microvezel schoonmaakdoekje 250g/m² voor beeldschermen 
of brillen. Inclusief full-colour all-over bedrukking. Standaard per 
stuk in een zakje. Bedrukking op tweede zijde en levering in PVC 
bewaaretui optioneel. Afmeting: 200x300mm

LT91058 | Microvezel opbergpouch antibacterieel 9 x 18 cm
Microvezel pouch 250g/m² met een full-colour all-over 
bedrukking. Geschikt voor een bril en telefoon. Met de pouch 
kunnen ook de glazen van de bril, of je telefoonscherm gereinigd 
worden. Het zakje is afsluitbaar door middel van koord en 
stopper. Afmeting: 180x90mm

LT91729 | Spray cleaner 20ml
Rechthoekig blokje met schoonmaakspray en microfiber doekje 
in één voor het reinigen van allerlei beeldschermen. Afmeting: 
20x95x20mm. Inhoud: 20ml

LT91715 | Smartphone reinigingsset 30ml
Dispenser met reinigingsvloeistof (30ml) voor onder andere 
brilglazen, beeldschermen, telefoons en tablets. Dankzij het 
formaat eenvoudig mee te nemen. Dispenser wordt geleverd 
inclusief microvezeldoekje. Afmeting: ø34x103mm. Inhoud: 300ml
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LT26902 | Kaart lezer USB
Zet met deze kaarlezer data gemakkelijk over van je laptop, 
computer of telefoon naar een SD kaart. Deze kaartlezer wordt 
exclusief SD kaart geleverd. Afmeting: 80x27x9mm

LT93214 | Modular USB stick 8GB
USB stick met 8GB geheugen van de Modular serie met een 
uniek design en een soft touch finish. Wordt geleverd in een 
geschenkverpakking inclusief handleiding. Prijzen zijn exclusief 
de wettelijk verplichte €0,50 thuiskopieheffing. Afmeting: 
12x67x22mm

LT26402 | USB stick 2.0 Twister 4GB
Populaire USB 2.0 flash drive met aluminium draaigedeelte en 
4GB geheugen. Zowel de body als het aluminium draaigedeelte 
zijn in twaalf kleuren uit voorraad leverbaar en onderling 
uitwisselbaar. Prijzen zijn exclusief de wettelijk verplichte €0,50 
thuiskopieheffing. Afmeting: 59x20x10mm

LT26403 | USB stick 2.0 Twister 8GB LT26604 | USB stick Twister 3.0 16GB

LT26404 | USB stick 2.0 Twister 16GB
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LT26903 | USB stick 2.0 key 8GB
USB flash drive in sleutelvorm. Aluminium materiaal. Standaard 
in een witte geschenkverpakking geleverd. Prijzen zijn exclusief 
de wettelijk verplichte €0,50 thuiskopieheffing. Afmeting: 
57x24x3mm

LT26203 | USB stick 2.0 slim 8GB
Slanke USB flash drive met 8GB geheugen in kunststof 
behuizing met kap. Standaard in een witte geschenkverpakking 
geleverd. Prijzen zijn exclusief de wettelijk verplichte €0,50 
thuiskopieheffing. Afmeting: 70x20x7mm

LT26302 | USB stick 2.0 card 4GB
Creditcardformaat USB 2.0 flash drive inclusief een full-colour 
all-over bedrukking. Prijzen zijn exclusief de wettelijk verplichte 
€0,50 thuiskopieheffing. Afmeting: 83x52x2mm

LT26303 | USB stick 2.0 card 8GB

LT26304 | USB stick 2.0 card 16GB
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LT90957 | Sleutelhanger LED
Metalen sleutelhanger met klein zaklampje. Drie kleine LED 
lampjes zorgen voor een hoge lichtopbrengst. Inclusief batterijen. 
Afmeting: ø18x68mm

LT91239 | Fold-on lampje
Lamp die eenvoudig aan bijvoorbeeld een tas of aan een 
kledingstuk gevouwen kan worden. Wordt geleverd inclusief 
batterijen. Het lampje heeft drie verschillende standen: 
knipperend, continu licht op de bovenkant & continu licht op de 
voorkant. Afmeting: 125x30x10mmAanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, 
order

LT90960 | Aluminium zaklamp LED
Aluminium LED zaklamp die aan te zetten is door middel van 
drukknop en is voorzien van een koord. Artikel wordt geleverd 
inclusief geschenkverpakking en batterijen. Afmeting: ø26x89mm

LT90997 | Zaklamp aluminium magneet
Aluminium zaklamp met LED verlichting aan de voorzijde en 
de zijkant. In te stellen op continu of knipperlicht. Achterzijde 
voorzien van magneet. Wordt inclusief polsband en batterijen 
geleverd. In geschenkverpakking verpakt. Afmeting: ø30x140mm
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LT93316 | Zaklamp sleutelhanger bamboe
Deze bamboe zaklamp is bevestigd aan een sleutelhanger, 
deze 'mini'-zaklamp is een gemakkelijke manier om een donkere 
kamer/omgeving te verlichten zonder een grote (zak)lamp mee te 
hoeven dragen. Afmeting: ø15x65mm

LT93313 | Magnetisch survival lampje
Magnetische aluminium zaklamp met karabijnhaak. Trek met één 
beweging het lampje van de karabijnhaak en het 0,5W LED licht 
zal gaan branden. Door de magnetische werking kan het lampje 
eenvoudig weer bevestigd worden aan de karabijnhaak en zal 
deze na bevestiging weer uitgeschakeld worden. Batterijen 
meegeleverd. Afmeting: ø18x64mm

LT91020 | Powerbank zaklamp 2200mAh
Aluminium zaklamp met powerbank 2200mAh. Wordt geleverd 
inclusief kabel om de powerbank op te laden. Per stuk in een 
geschenkverpakking verpakt. Afmeting: ø30x115mm

LT93312 | Survival zaklamp
Compacte lichtgewicht aluminium zaklamp. De zaklamp met een 
3W LED wordt geleverd in een geschenkverpakking inclusief 
batterijen. Afmeting: 36x36x140mm
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LT93314 | Sleutelhanger gloeilampje
Kleine sleutelhanger in de vorm van een gloeilamp. Gaat 
eenvoudig aan door aan het gloeilampje te trekken. Het lampje 
bevat één LED die tien lumen levert en is gemaakt van ABS. 
Batterijen meegeleverd. Afmeting: 30x18x31mm

LT90990 | Sleutelhanger lamp
Kleine sleutelhanger van kunststof met lampje. Batterijen 
meegeleverd. Afmeting: 43x23x8mm

LT90907 | Sportarmband LED
LED sportarmband die te bevestigen is door middel van 
klittenband. Een must-have onder de buitensporters of 
wandelaars. De armband is te dragen met constant licht en in 
knipperstand. Inclusief batterijen. Afmeting: 383x37x13mm

LT91285 | Siliconen sportlamp
Met deze sportlamp ziet iedereen u vanaf grote afstanden dankzij 
de heldere Ledverlichting. Dankzij de siliconen band heeft deze 
armband een universele pasvorm en is geschikt voor de arm of 
pols. Beschikt over een rood knipperend of continu wit licht met 
twee instellingen. Inclusief batterijen. Afmeting: 50x50x84mm

LT93311 | Adventure hoofdlamp
Deze zeer handige hoofdlamp is voorzien van tien LED lampjes 
en heeft daarmee erg veel lichtopbrengst. De hoofdband 
en de lamp zijn verstelbaar en worden geleverd in een 
geschenkverpakking inclusief batterijen. Afmeting: 39x59x32mm

LT91267 | Adventure lamp
Robuuste maar zeer compacte tafellamp. Biedt een aangenaam 
licht door krachtig LED-licht. Een heldere LED-campinglamp 
is geschikt voor buitengebruik. Ook goed te gebruiken als 
noodverlichting tijdens stroomuitval. Inclusief batterijen. Afmeting: 
95x95x165mm
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LT91238 | Fietslamp click-on
Licht dat eenvoudig te bevestigen is op kleding of tassen. Kan 
ook gebruikt worden als voor- of achterlicht op de fiets. Een 
ideale manier om beter zichtbaar te zijn tijdens het sporten. 
Inclusief batterijen. Afmeting: 18x30x62mm

LT93310 | Wobbly light
Grappig wiebel licht. Tik dit eivormige lampje aan en het licht 
zal gaan branden. Per stuk in geschenkverpakking en inclusief 
baterijen geleverd. Afmeting: ø44x80mm

LT91519 | Fietslampjes
Set van twee fietslampjes in stevige kunststof verpakking. Een 
rood en wit fietslampje die aan te zetten zijn door middel van een 
drukknopje. Ook voorzien van knipperfunctie. Inclusief batterijen. 
Afmeting: 95x45x20mm

LT91235 | Oplaadbare fietslampjes set
Set van 2 oplaaddbare fietslampjes. Worden geleverd inclusief 
een USB oplaadkabel. Afmeting: 115x32x20mm

LT91211 | Zaklamp COB
Handige zaklamp in fakkel design. Met vernieuwende COB 
technologie waarbij meerdere LED lampjes gecombineerd 
worden tot één fel licht. Dankzij de magneet in de clip eenvoudig 
op te hangen. Inclusief batterijen. Afmeting: 180x35x20mm

LT91028 | Ring licht/selfie belichting
De oplaadbare ring light selfie clip is de perfecte oplossing om 
goed belichte foto's te kunnen maken. Tevens is het geschikt om 
in het donker foto's te kunnen maken. Kan zowel op de voor- als 
achter camera gebruikt worden. Het licht bestaat uit 56 LED 
lampjes en door het mengen van wit en geel licht, kunnen andere 
intensiteiten worden ingesteld. Afmeting: ø85x31mm
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LT91100 | Wandklok
Uniek design wandklok. De wijzerplaat is all-over te bedrukken 
door middel van full-colour digitale druk. De klok wordt per stuk 
in een geschenkverpakking geleverd. Afmeting: ø304x47mm

LT91077 | Weerstation elektronisch
Blijf altijd op de hoogte van het weer met dit elektronische 
weerstation. LCD display waarop thermometer (C&F), hygrometer, 
barometer, tijd, maanstand en kalender worden weergegeven. 
Het weerstation beschikt over een alarmfunctie. Wordt geleverd 
inclusief batterijen. Afmeting: 52x57x108mm

LT93221 | Weerstation elektronisch transparant
Blijf op de hoogte van het weer met dit elektronische weerstation. 
Het transparante display zorgt voor een trendy uitstraling. 
Inclusief digitale kalender, klok, alarm en een duidelijke weergave 
van temperatuur en luchtvochtigheid. Wordt geleverd inclusief 
batterijen en in een geschenkverpakking verpakt. Afmeting: 
30x132x75mm
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ATLAS

Toppoint design ball pen, made in 

Germany. This pen has a blue writing 

Jumbo refill for 4.5km of writing 

pleasure and is made with a 

hardcolour or soft touch finish. 
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80825 8082880826 80827

 Jumbo refill.  Writing length: 4.5km

SOFT 
TOUCH

LT80825 | Balpen Atlas hardcolour

LT80826 | Balpen Atlas hardcolour metal tip LT80828 | Balpen Atlas soft-touch

LT80827 | Balpen Atlas transparant metal tip
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87943 8794187942

AVALON

Toppoint design ball pen, made  
in Germany. This pen has a Jumbo 
refill for 4.5km of writing pleasure. 

With two writing colours to choose 
from: blue and black. Choose your 

own colour combination and 
hardcolour and transparent 

parts can be combined.

LT87943 | Balpen Avalon combi

LT87942 | Balpen Avalon transparant

LT87941 | Balpen Avalon hardcolour
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87947 87943 + 8794687946 87944 87945

MIX & MATCH

Barrel

Tip

Upper partClip

 Jumbo refill. 87943 + 87947: Choose your writing colour. Writing length: 4.5km

SOFT 
TOUCH

LT87945 | Balpen Avalon metal transparant

LT87947 | Balpen Avalon soft-touchLT87944 | Balpen Avalon hardcolour

LT87946 | Balpen Avalon metal combi



87110

Jumbo refill. 87110: Choose your writing colour. Writing length: 4.5km

APOLLO

Toppoint design ball pen, made  
in Germany. This pen has a Jumbo 
refill for 4.5km of writing pleasure. 

With two writing colours to choose 
from: blue and black. Choose your 

own colour combination and 
hardcolour and transparent 

parts can be combined.

LT87110 | Balpen Apollo combi
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MIX & MATCH

Barrel

Upper part

Grip

Clip

8711087100 87105 87111 87106

RECYCLED

LT87111 | Balpen Apollo recycled with Grip

LT87106 | Balpen Apollo recycledLT87105 | Balpen Apollo frosty

LT87100 | Balpen Apollo hardcolour



CUBE

Toppoint design ball pen, made  
in Germany. This pen has a Jumbo 
refill for 4.5km of writing pleasure. 

With two writing colours to choose 
from: blue and black. Choose your 

own colour combination and 
hardcolour and transparent 

parts can be combined. 
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87985 87975 87980 87999

MIX & MATCH

Barrel

Upper part

Pusher

Clip

87985

Jumbo refill. 87985: Choose your writing colour. Writing length: 4.5km

BIO

LT87980 | Balpen Cube transparant

LT87999 | Balpen Cube BioLT87975 | Balpen Cube hardcolour

LT87985 | Balpen Cube combi



KUMA

Toppoint design ball pen, made  
in Germany. This pen has an X20 

refill for 2.5km of writing pleasure. 
With two writing colours to choose 
from: blue and black. Choose your 

own colour combination and 
hardcolour and transparent 

parts can be combined. 
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MIX & MATCH

Barrel

Pusher

8787987879 87877 8788087878

 X20 refill. Writing length: 2.5km. 87879 Choose your writing colour.

Clip

BIO

LT87877 | Balpen Kuma hardcolour

LT87880 | Balpen Kuma bioLT87878 | Balpen Kuma transparant

LT87879 | Balpen Kuma combi



NASH

Toppoint design ball pen, made in 

Germany. This pen has an X20 refill 

for 2.5km of writing pleasure. With 

two writing colours to choose from: 

blue and black. Choose your own 

colour combination and 

hardcolour and transparent 

parts can be combined.
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MIX & MATCH

Barrel

Upper part
Clip

80817 8081680815 80818 80817

X20 refill. Writing length: 2.5km 80817: Choose your writing colour.

SOFT 
TOUCH

LT80816 | Balpen Nash transparant

LT80818 | Balpen Nash soft-touchLT80815 | Balpen Nash hardcolour

LT80817 | Balpen Nash combi



80806 80804 80805

Jumbo refill. Writing length: 4.5km. 80806 Choose your writing colour.

80806

MIX & MATCH

Barrel

Upper part
Clip

NASH
METAL

TIP

132

LT80805 | Balpen Nash metal tip transparantLT80804 | Balpen Nash metal tip hardcolour

LT80806 | Balpen Nash metal tip combi



133

DESIGNED BY TOPPOINT & MADE IN GERMANY

80803 80801 80802

X20 refill. Writing length: 2.5km. 80803 Choose your writing colour.

80803

MIX & MATCH

Barrel

Upper part

Grip

Clip

NASH
GRIP

LT80802 | Balpen Nash grip transparantLT80801 | Balpen Nash grip hardcolour

LT80803 | Balpen Nash grip combi



DENIRO

87953 87951 87952

Toppoint design ball pen,  

made in Germany. This pen has  

an X20 refill for 2.5kmof writing 

pleasure. With two writing colours  

to choose from: blue and black. 

Choose your own colour 

combination and both, hardcolour 

andtransparent parts can be 

combined. 

LT87953 | Balpen Deniro combi

LT87951 | Balpen Deniro hardcolour

LT87952 | Balpen Deniro frosty
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87953 + 87956

MIX & MATCH

Barrel

Tip (87953)

Upper part

Clip

87956 87954 87955

 87953 / 87951 / 87952 X20 refill. Writing length: 2.5km 87953 Choose your writing colour.

87956 / 87954 / 87955 Jumbo refill. Writing length: 4.5km. 87956 Choose your writing colour.

LT87955 | Balpen Deniro metal tip frosty

LT87954 | Balpen Deniro metal tip hardcolour

LT87956 | Balpen Deniro metal tip combi
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COSMO

87628 87622 87626

Toppoint design ball pen  
with rubber grip, made in Germany. 
This pen has an X20 refill for 2.5km 
of writing pleasure. With two writing 

colours to choose from: blue and 
black. Choose your own colour 

combination and both, 
hardcolour and transparent  

parts  can be combined.

LT87628 | Balpen Cosmo grip combi

LT87622 | Balpen Cosmo grip hardcolour

LT87626 | Balpen Cosmo grip transparant
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87628 + 87618

MIX & MATCH

Barrel

Grip (87628)

Clip

87618 87612 87616 87629

X20 refill. Writing length: 2.5km. 87628 + 87618 Choose your writing colour. 

Pusher

BIO

LT87616 | Balpen Cosmo transparant

LT87629 | Balpen Cosmo BioLT87612 | Balpen Cosmo hardcolour

LT87618 | Balpen Cosmo combi
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COSMO GRIP

87615 87610 87614

Toppoint design ballpen, produced in 

Germany. With X20 refill for 2,5km 

writing pleasure. Choice between 

hardcolour and transparent parts. 

Writing colour of your choice.

LT87615 | Balpen Cosmo combi

LT87610 | Balpen Cosmo hardcolour

LT87614 | Balpen Cosmo transparant
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DESIGNED BY TOPPOINT & MADE IN GERMANY

87615 + 87619

MIX & MATCH

87619 87620 87624

X20 refill. Writing length: 2.5km. 87615 + 87619 Choose your writing colour

Barrel

Grip (87619)

Clip

Pusher

LT87624 | Balpen Cosmo grip transparant

LT87620 | Balpen Cosmo grip hardcolour

LT87619 | Balpen Cosmo grip combi



FUTUREPOINT

Toppoint design ball pen,  

made in Germany. This pen has  

an X20 refill for 2.5kmof writing 

pleasure. With two writing colours  

to choose from: blue and black. 

Choose your own colour 

combination and both, hardcolour 

and transparent parts 

can be combined. 
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DESIGNED BY TOPPOINT & MADE IN GERMANY

MIX & MATCH

80888

Possible with 360º print

80888 80886 80887

X20 refill. Writing length: 2.5km. 80888 Choose your writing colour.

Barrel

Pusher

Clip

LT80887 | Balpen Futurepoint transparant

LT80886 | Balpen Futurepoint hardcolour

LT80888 | Balpen Futurepoint combi



925 + 925 DP

A ball pen with metal parts. Create 

your own ball pen and choose your 

writing colour. Same model as 80290 

with synthetic Jumbo refill for 4.5km 

writing pleasure. 
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DESIGNED BY TOPPOINT & MADE IN GERMANY

143

MIX & MATCH

Lower part

Upper part

80380 80290 80299

 80290/80299  X20 refill. Writing length: 2.5km. Choose your writing colour.

80380 Jumbo refill. Writing length: 4.5km. Choose your writing colour.

LT80299 | Balpen 925 DP transparant

LT80290 | Balpen 925 Combi

LT80380 | Balpen 925 Hardcolour



CLICK SHADOW

One of the most popular 

Toppoint pens, now fully made  

in Germany. The pen is available in 

hard-colours and with its unique  

design it is a real eye-catcher on  

every desk. Including Jumbo refill. 
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DESIGNED BY TOPPOINT
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SOFT 
TOUCH

ANTIBACTERIA
L

87864 80120 87763 87760EU EU

LT87763 | Balpen Click Shadow metallic

LT87760 | Balpen Click Shadow protectLT80120 | Balpen Click Shadow soft-touch Gemaakt in 
Duitsland

LT87864 | Balpen Click shadow Gemaakt in Duitsland



87774 87868

CALIFORNIA
SOFT 

TOUCH

Toppoint design ball pen California 
with metalised tip. The barrel has a 

silk-touch surface and is available in 
various modern colours. Robust pen 

with twist mechanism. The transparent 
clip is suitable for digital imprint. 

LT87774 | Balpen California silk-touch

LT87868 | Balpen Prisma
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DESIGNED BY TOPPOINT
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80110

SLASH
SOFT TOUCH

This popular Toppoint ball pen  
is being produced in Germany. 

Equipped with a nice soft touch finish 
in all kinds of modern colours. Ball pen 
 is designed with a turning mechanism 

 and a blue-writing refill. 

EU

LT80110 | Balpen Slash soft-touch Gemaakt in Duitsland



SPEEDY

Toppoint design ball pen with  

metalised tip and twist mechanism.  

A slim pen with a modern clip. Available  

in multiple modern colours.  

Blue writing ink.
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DESIGNED BY TOPPOINT

87268 87269 87279

ECO

LT87279 | Balpen Speedy eco

LT87269 | Balpen Speedy transparant

LT87268 | Balpen Speedy hardcolour



ZORRO

Toppoint modern ball pen.  

Unique design with hardcolour  

shaft and metal parts.
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87935 8793687937 87938

DESIGNED BY TOPPOINT

LT87936 | Balpen Zorro kleur hardcolour

LT87938 | Balpen Zorro zilver hardcolourLT87937 | Balpen Zorro transparant

LT87935 | Balpen Zorro hardcolour



TEXAS

80506 80508

Plastic hardcolour Toppoint  

designed ball pen with blue Jumbo 

refill and metallised tip and pusher.

LT80506 | Balpen Texas hardcolour

LT80508 | Balpen Texas hardcolour



153153

PUNTO

87757 87750

ECO

Elegant Toppoint design ball  

pen available in fresh colours.  

This pen has a stable clip perfect for 

branding any logo and comes with a 

Jumbo refill with blue writing ink.

DESIGNED BY TOPPOINT

LT87757 | Balpen Punto hardcolour

LT87750 | Balpen Punto eco
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80100 87756

SPACELAB

Revolutionary Toppoint  

design ball pen. Unique  

geometric design in which the ball 

pen turns from square into a round 

shape. Sturdy plastic clip with a  

large printing surface. Equipped  

with blue writing Jumbo refill. 

LT80100 | Balpen SpaceLab

LT87756 | Balpen Longshadow
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DESIGNED BY TOPPOINT

SOFT TOUCH

80835 80836

RIVA

Toppoint design ball pen.  

This pen has a Jumbo refill and a 

metal tip. It has a hardcolour finish 

and a transparent clip. With a blue 

writing ink refill. 

LT80835 | Balpen Riva hardcolour

LT80836 | Balpen Riva soft-touch



NFC

This ball pen has a built-in 

NFC tag which can be stored 

with digital information. The pen 

can therefore be used for all kinds of 

marketing purposes. By adding a link 

of a video, business card, website or 

special offer for example, it can be 

shown on any phone as soon as 

the NFC pen is held near a phone 

which is compatible with an 

NFC tag reader.

87281 87280 NFC reader/writer95049

LT87281 | Balpen Riva NFC

LT87280 | Balpen Prisma NFC

LT95049 | NFC lezer/schrijver
Deze NFC lezer/schrijver USB kan NFC tags uitlezen en 
beschrijven. Compatibel met alle moderne NFC Tags zoals 
bijvoorbeeld de NTAG203, NTAG 213 en de Ultralight chips. Is 
geschikt voor alle versies van Windows. Afmeting: 98x65x13mm
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WRITING INSTRUMENTS

87659

87759

With 4GB memory

With 8GB memory

METAL 
BALL PEN

4
GB

8
GB

LT87659 | Balpen 2-in-1 4GB
Metalen balpen met geïntegreerde USB 2.0 flash drive subtiel 
verwerkt in de bovenzijde van de balpen. Toppoint design. 
Inclusief een Europese blauwschrijvende metalen schrijfvulling. 
Afmeting: ø14x149mm

LT87759 | Balpen 2-in-1 8GB



STYLUS

87695 80494

COSMO
Plastic, Toppoint designed ball pen 

with a bow clip, rubber grip and 

touch function. Twist mechanism. 

Blue writing X20 refill. 

LT87695 | Balpen Cosmo stylus hardcolour

LT80494 | Balpen Mercurius stylus hardcolour

Kunststof touchscreen pen met metalen clip en zwarte rubberen 
grip. Draaimechanisme. Blauwschrijvend. Afmeting: ø9x137mm
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STYLUS

8769487775

STYLUS

MODENA
A Toppoint design metal  

stylus ball pen, provided with a  

metal Jumbo refill (standard: blue 

writing ink). Including twist mechanism, 

metal clip and tip. Laser engraving 

possible. 

LT87775 | Balpen Modena stylus metaal

LT87694 | Balpen Touchy stylus hardcolour

Toppoint stylus balpen. Gemaakt van kunststof met 
draaimechanisme en wordt geleverd met een blauwschrijvende 
X20 vulling. Afmeting: ø11x145mm



STYLUS

87918 87557 80500

ALICANTE
Elegant, aluminum ball pen with a 

stylus function. Two rings in the body 

of the pen to give it that touch of 

elegance. The pen comes with a 

Jumbo refill with blue writing ink. 

LT87918 | Balpen Alicante stylus metaal

LT87557 | Balpen stylus metaal

LT80500 | Balpen 3-in-1 hardcolour
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STYLUS

80429 80433 87558 87794 Battery
Included

1

LT87558 | Balpen stylus metaal

LT87794 | Balpen Shine stylus metaalLT80433 | Balpen Hawaï stylus hardcolour

LT80429 | Balpen Hawaï stylus
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ECO STYLUS

8728287285

Bamboo material ball pen with 
metalized pusher and tip. The clip is 

made of metal. The pen contains a 
coloured stylus to use with a 

touchscreen. With plastic blue writing 
Jumbo refill. 

LT87285 | Balpen New York bamboe met stylus

LT87282 | Balpen bamboe en tarwestro met stylus
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WRITING INSTRUMENTS

87547 87553 8756287287

R-PET PLAR-PET

LT87553 | Balpen R-PET

LT87562 | Balpen PLALT87547 | Balpen R-PET

LT87287 | Balpen Antarctica stylus bamboe



WRITING INSTRUMENTS
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Bio-paper ball pen with coloured 

parts, X20 refill with blue writing ink.

87518 8728487294

ECO PENS

LT87294 | Balpen papier

LT87518 | Balpen eco leaf

LT87284 | Ball pen bamboe met tarwestro
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ECO PENS

87552 87289 87288 87292 87283 87949

LT87552 | Balpen Woody
Bamboo balpen met gekleurde metalen clip en kunststof delen. 
Afmeting: ø13x142mm

LT87289 | Balpen bamboe
Balpen gemaakt van bamboe met metalen clip en 
gemetaliseerde punt. De pen bevat een zwartschrijvende Jumbo 
vulling. Afmeting: ø10x135mm

LT87288 | Balpen Alicante bamboe
Balpen gemaakt van bamboe met metalen clip en 
gemetaliseerde punt. Zwartschrijvende vulling. Afmeting: 
ø11x140mm

LT87292 | Balpen Antarctica bamboe
Balpen van bamboe materiaal met metalen clip en 
gemetaliseerde drukker en punt. De pen bevat een 
blauwschrijvende Jumbo vulling. Afmeting: ø11x138mm

LT87283 | Balpen New York bamboe
De populaire New York balpen, nu ook in bamboe editie. Het 
bamboe materiaal geeft de pen een duurzame uitstraling. 
Inclusief een metalen clip. Bevat een kunststof  blauwschrijvende 
Jumbo vulling. Afmeting: ø11x140mm

LT87949 | Balpen stylus papier
Styluspen gemaakt van gerecycled papier met dop en 
blauwschrijvende vulling. Afmeting: ø10x112mm



This long-life pencil is 
the sustainable alternative to writing 
instruments as we know them today. 
This pencil writes using a metal alloy 

tip and its varied range allows all 
notes to be kept permanently. With 

this innovative pencil, there is no 
need anymore to change ink 

cartridges or ask someone else for a 
new pen or pencil. This sustainable 

pencil is offered in 3 variants. 

INKLESS
PEN

91598 9159991597

LT91597 | Duurzaam potloot

LT91598 | Duurzaam potlood met gum

LT91599 | Duurzaam aluminium potlood met gum
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CLASSIC PENS

BASIC X

BASIC X
Ball pen in a sleek design. It has a 

metalised tip. Comes with a Jumbo 

refill with blue writing ink.

87933 87934 80435

LT87933 | Balpen Basic X hardcolour

LT87934 | Balpen Illusion hardcolour

LT80435 | Balpen Antarctica metalen clip
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8042380421

A stylish, hardcolour ball pen 

with an original metal clip, metal  

look ring and tip. Comes with a 

Jumbo refill with blue writing ink and 

a comfortable grip. From orders of 

10.000 pieces, you can choose  

your own colour combination. 

HAWAÏ

LT80421 | Balpen Hawaï hardcolour

LT80423 | Balpen Hawaï transparant



169

CLASSIC PENS

ANTIBACTERIAL

80432 80422 81253 80425NEW

LT81253 | Balpen Hawaii met driekleurige tekstmarker

LT80425 | Balpen Hawaï protectLT80422 | Balpen Hawaï zilver

LT80432 | Balpen Hawaï hardcolour



CLASSIC PENS
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87813 87797

Stylus / Ball pen /  
Screwdriver / Ruler

Stylus / Ball pen /  
Screwdriver / Ruler

90346 872268
ml

LT87813 | Balpen multifunctioneel 6-in-1

LT87797 | Balpen Build It

LT90346 | Balpen met hand cleaning spray 8ml

LT87226 | Balpen 4 kleuren hardcolour
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CLASSIC PENS

80463 80388 80390 87227

LT80463 | Balpen voetbal hardcolour LT80390 | Balpen banner frosty

LT87227 | Balpen spuit transparantLT80388 | Balpen banner transparant



WRITING INSTRUMENTS
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STILOLINEA

High quality pens,

Made in Italy with excellent  

writing quality

80902 80900

LT80902 | Balpen Baron ‘03 Ice Frosty

LT80900 | Balpen Baron Colour hardcolour
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80913 8755187541 87540

RECYCLEDANTIBACTERIAL VEGETAL

LT87540 | Balpen Vegetal Pen Clear transparant

LT87551 | Balpen S45 recycled hardcolourLT87541 | Balpen Vegetal Pen hardcolour

LT80913 | Balpen IProtect hardcolour



WRITING INSTRUMENTS
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MODENA

A Toppoint design metal pen 

with rubberized finish, provided 

with a metal Jumbo refill with 

blue writing ink. Including twist 

mechanism, metal clip and tip.

87762 87024 80340

LT87762 | Balpen metaal Modena rubberised

LT87024 | Balpen Santiago rubberised

LT80340 | Balpen topper metaal
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METAL PENS

87755 8776787749 81875

LT87767 | Balpen metaal New York rubberised

LT81875 | Rollerball New York metaalLT87749 | Balpen Valencia soft-touch

LT87755 | Balpen New York stylus metaal



METAL PENS
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81155 87863 87836 87286 87060 87926

LT87286 | Metalen pen met houten grip

LT87863 | Balpen two stripes metaal

LT87836 | Balpen Nautilus metaal

LT81155 | Rollerball two stripes aluminium

LT87060 | Balpen Slim metaal

LT87926 | Balpen Talagante metaal
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METAL PENS

8791587768 8053787769 87021

LT80537 | Balpen Alicante rubberised

LT87769 | Balpen Seattle metaal

LT87915 | Balpen Alicante metaal

LT87768 | Balpen Evolution metaal

LT87021 | Balpen Buenos Aires metaal



PENCILS
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89216 89251 89260 91583 91582

LT89260 | Vulpotlood mechanisch

LT89251 | Vulpotlood Illoc

LT89216 | Vulpotlood Alicante LT91583 | Potlood gum
Zwart rond potlood met gum, gepunt. Afmeting: ø7x188mm

LT91582 | Potlood
Zwart rond potlood. Gepunt. Afmeting: ø7x175mm
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PENCILS

91580 91585 91592 91596 91588 91587

LT91592 | Timmermanspotlood 25cm

LT91585 | Potlood gum

LT91580 | Potlood
Rond potlood, ongepunt. FSC certificeerd. Afmeting: ø7x180mm

LT91596 | Potlood bio
Houten rond HB potlood. 100% Biologisch. Gepunt. Afmeting: 
ø7x175mm

LT91588 | Potlood mini
Klein potlood. Gepunt. Afmeting: ø7x85mm

LT91587 | Stem potlood
Roodkleurig potlood met rode punt. Te gebruiken voor 
bijvoorbeeld het stemmen tijdens verkiezingen. Afmeting: 
ø7x85mm



BOXES
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MADE BOX
Custom

LT83013 | Verpakking balpen met venster
Rechthoekige zwarte kartonnen geschenkverpakking voor één 
balpen. Met venster en schuifdeksel. Doosje kan bedrukt worden. 
Afmeting: 182x43x21mm

LT83001 | Verpakking balpen etui
Zwart velours etui voor één balpen. Kan niet bedrukt worden. 
Afmeting: 160x29mm

LT83140 | Verpakking balpen sleeve
Zwarte geschenkverpakking voor één pen met transparante 
sleeve. Afmeting: 186x25x20mm

LT83006 | Verpakking balpen frosty ovaal
Frosty ovale geschenkverpakking voor twee balpennen. 
Met transparant deksel die bedrukt kan worden. Afmeting: 
175x45x22mm

LT83016 | Verpakking balpen transparant
Transparante geschenkverpakking voor één balpen. Afmeting: 
160x48x22mm

LT83258 | Verpakking balpen custom-made
Kartonnen geschenkverpakking met custom-made full-
colour bedrukking. Geschikt voor elke type balpen. Afmeting: 
20x20x150mm
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BOXES

LT80536 | Balpen koker
Aluminium balpen met drie verchroomde ringen. De balpen 
zit verpakt in een aluminium koker. Wordt geleverd met 
blauwschrijvende vulling. Afmeting: ø23x147mm

LT82365 | Schrijfset two stripes metaal
Metalen schrijfset met balpen en rollerbal. Balpen met 
twistfunctie. Rollerball voorzien van dop. Stijlvolle schuine 
bovenkant met twee zilverkleurige ringen. Met blauwschrijvende 
vulling. Afmeting: 170x50x29mm

LT83141 | Verpakking balpen karton
Papieren geschenkverpakking voor één of twee 
schrijfinstrumenten. Afmeting: 170x50x29mm

LT82912 | Schrijfset New York metaal
Metalen schrijfset voorzien van een balpen en rollerball met 
elegante rubberised soft-touch afwerking. Voorzien van 
stevige metalen clip en leverbaar in verschillende hoogstaande 
kleuren. Blauwschrijvende balpen en rollerball vulling. Afmeting: 
175x72x23mm

LT82221 | Schrijfset Alicante metaal
Schrijfset met Alicante balpen (LT87915) en vulpotlood (LT89216) 
in ovaal transparante geschenkverpakking. Bedrukking op 
het doosje mogelijk. Met blauwschrijvende vulling. Afmeting: 
175x45x22mm



WRITING SETS
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NEW

NEW NEW

LT82153 | Metalen balpen en rollerbal pen set
Een schrijfset geleverd in een mooie geschenkverpakking. Deze 
set bestaat uit een metalen balpen en een rollerball. Afmeting: 
56x180x30mm

LT82155 | Balpen en rollerball set Walnoot hout
Een set met een metalen balpen en een rollerbal in een 
walnoothouten geschenkverpakking. Deze pennenset krijgt 
een mooie klassieke uitstraling door het walnoothout van de 
geschenkverpakking. Afmeting: 56x180x30mm

LT82154 | Balpen en rollerbal set bamboe
Metalen balpen en rollerbal samengevoegd in een mooie 
bamboehouten geschenkverpakking. Deze set is goed naar 
wens te personaliseren en is dus ideaal om je bedrijf mee te 
promoten. Afmeting: 56x180x30mm
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WRITING SETS

LT82152 | Metalen balpen en rollerbal Dallas set in 
geschenkverpakking
Een set met balpen en rollerbal. Wordt geleverd in een luxe 
geschenkverpakking. De balpen bevat een blauwschrijvende 
metalen Jumbo vulling. Afmeting: 180x65x30mm

LT82142 | Metalen pen met kurk in geschenkverpakking
Deze pen met eco look is gemaakt van metaal met een houder 
gemaakt van kurk. De pen bevat een twist mechanisme en bevat 
een blauwschrijvende metalen Jumbo vulling. Geleverd in luxe 
geschenkverpakking. Afmeting: 180x57x32mm

LT82136 | Balpen en rollerbal Evolution hout in 
geschenkverpakking
Deze luxe pennen set met een Toppoint Design bestaat 
uit metalen delen. De balpen bevat een langschrijfvulling. 
Deze pennenset is verpakt in een luxe geschenkverpakking. 
Blauwschrijvend. Afmeting: 170x50x29mm

LT82135 | Balpen Evolution hout in geschenkverpakking
Deze luxe Toppoint Design balpen bestaat uit metalen delen 
met een houten houder. De pen bevat een langschrijfvulling en 
is verpakt in een luxe geschenkverpakking. Blauwschrijvend. 
Afmeting: 170x50x29mm

LT82171 | Balpen Laredo in geschenkverpakking
Deze luxe pen bevat zware metalen onderdelen. Hierdoor ligt 
de pen beter in de hand en geeft het een hoogwaardiger gevoel 
af. De pen heeft een metalen clip en wordt verpakt in een luxe 
geschenkverpakking. Blauwschrijvend. Afmeting: 170x57x32mm

LT82161 | Balpen Durham in geschenkverpakking
Deze luxe pen bevat zware metalen onderdelen. Hierdoor ligt 
de pen beter in de hand en geeft het een hoogwaardiger gevoel 
af. De pen heeft een metalen clip en wordt verpakt in een luxe 
geschenkverpakking. Blauwschrijvend. Afmeting: 170x60x40mm



HIGHLIGHTERS
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MADE BOX
Custom

83252

LT81293 | Tekstmarkers set van 4
Set van vier Toppoint design tekstmarkers in kunststof verpakking 
met transparante deksel. De tekstmarkers hebben een uniek 
design en de gekleurde details geven de schrijfkleur aan. 
Afmeting: 128x128x23mm

LT81294 | Mini tekstmarkers set van 4
Set van vier Toppoint design mini tekstmarkers in handige 
kunststof verpakking met transparante deksel. De tekstmarkers 
hebben een uniek design en de gekleurde details geven de 
schrijfkleur aan. Afmeting: 128x92x23mm

LT81283 | Tekstmarker
Unieke Toppoint design markeerstift. De gekleurde details geven 
de schrijfkleur aan. Afmeting: 110x25x13mm

LT81284 | Tekstmarker mini
Unieke Toppoint design mini markeerstift. De gekleurde details 
geven de schrijfkleur aan. Afmeting: 75x25x13mm

LT81401 | Markeerstift bloem
Ronde frosty tekstmarker met vijf schrijfkleuren gemaakt van ABS. 
Groot drukoppervlak. Afmeting: ø99x20mm

LT81423 | Markeerstift driehoek
Driehoekige tekstmarker met drie schrijfkleuren. Groot 
drukoppervlak aan beide zijden. Ideaal voor digitale druk 
bijvoorbeeld in full-colour. Afmeting: 78x78x12mm
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HIGHLIGHTERS

LT81486 | Markeerstift like
Toppoint design markeerstift in de vorm van de welbekende 
‘like’knop. De vingers zijn verschillende kleuren markeerstiften 
en kunnen stuk voor stuk uit de hand worden gehaald. Afmeting: 
15x75x90mm

LT81485 | Markeerstift hand
Toppoint design tekstmarker in de vorm van een hand met 
vijf schrijfkleuren. Te bedrukken met full-colour digitale print. 
Afmeting: 75x96x19mm

LT81487 | Markeerstift mens
Toppoint design markeerstift in de vorm van een poppetje. De 
benen, handen en het hoofdje zijn markeerstiften die uit het 
poppetje kunnen worden gehaald. Afmeting: 95x75x16mm

LT81458 | Markeerstift spuit
Transparante injectie tekstmarker. Kleur geeft schrijfkleur aan. 
Afmeting: ø16x136mm

LT81409 | Markeerstift drop
Toppoint design tekstmarker met vijf verschillende schrijfkleuren. 
Opdruk op de houder. Afmeting: 92x88x13mm

LT81421 | Markeerstift Puck
Toppoint design ronde tekstmarker met drie schrijfkleuren. Groot 
drukoppervlak op het witte gedeelte. Bedrukking ook mogelijk 
via digitale print of met een doming. Afmeting: ø69x14mm



HIGHLIGHTERS
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81252 81416 8128681253 NEW

LT81253 | Balpen Hawaii met driekleurige tekstmarker

LT81286 | Markeerstift R-PETLT81416 | Balpen 2-in-1 hardcolour

LT81252 | Balpen 2-in-1 hardcolour
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LT90869 | Notitieboek eco
Klein en handig notitieboek met memoblaadjes verkrijgbaar in 
bruin, zwart en wit karton met ecologische uitstraling. Afmeting: 
80x106x7mm

LT91753 | Notitieboek hard cover 100 vel customized
Notitieboek met 100 zelfklevende grote memoblaadjes 
(100x75mm) en 25 kleine zelfklevende memoblaadjes (50x75mm) 
en vijf rijtjes met 25 gekleurde page markers. Afmeting: 
75x19x106mm

LT90865 | Notitieboek hardcover
Klein notitieboekje met 100 zelfklevende grote memoblaadjes 
(100x75mm), 25 kleine zelfklevende memoblaadjes (50x75mm) 
en vijf 25 kleurige opmerkingenblaadjes. Groot drukoppervlak op 
de voor- en achterzijde. Afmeting: 80x19x105mm

LT91754 | Zelfklevende memoblaadjes softcover FSC 100x72
Boekje met softcover en 50 zelfklevende memoblaadjes. Het 
boekje kan naar wens bedrukt worden. Het gebruikte papier 
is FSC gecertificeerd en het product is in Europa gemaakt. 
Afmeting: 72x18x100mm

LT91755 | Zelfklevende memoblaadjes en index tabs FSC
Hardcover boekje met 100 grote en 25 kleine zelfklevende 
memoblaadjes. Ook bevat dit boekje drie verschillende kleuren 
index tabs. De memoblaadjes en cover kunnen naar wens 
bedrukt worden. Het papier is FSC gecertificeerd. Afmeting: 
105x18x76mm

LT91735 | Boekenlegger
Boekenlegger met vierkante bovenkant, voorzien 
van vijftien zelfklevende memoblaadjes per kleur/
formaat. Vijf kleuren memoblaadjes (44X12mm) en 
één soort grote memoblaadjes (44X40mm). Afmeting: 
60x205mm
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NOTEBOOKS

SEED/GROWING
PAPER

5050

LT92526 | Spiraal notitieboekje zaadpapier
Notitieboekje van zaadpapier. Stop de kaft in de grond en geef 
het water. Na een tijdje ontkiemen de zaadjes (mix van o.a. 
lavendel, madeliefjes, chrysant, munt, cherry tomaat) en gaat 
de boodschap letterlijk bloeien. Een erg milieuvriendelijk en 
origineel artikel. Bevat 100 pagina's gerecycled papier met ruitjes. 
Afmeting: 110x17x148mm

LT92527 | Zaadpapier notitieboekje en zelfklevende 
memoblaadjes
Een set van zaadpapier met zelfklevende notitieblaadjes. Stop 
de kaft in de grond en geef het water. Na een tijdje ontkiemen de 
zaadjes (mix van o.a. lavendel, madeliefjes, munt, cherry tomaat) 
en gaat de boodschap letterlijk bloeien. Bevat 100 pagina's 
gerecycled papier met ruitjes, 25 zelfklevende memoblaadjes en 
5x25 index tabs. Afmeting: 80x15x150mm

Zaadpapier wordt gemaakt in een bad 
met een mix van water, planten- en/
of bloemenzaadjes en papierpulp. Een 
zeef wordt door de substantie getrokken 
en een dun laagje papier vormt zich. Na 
het drogen is het getransformeerd tot 
een plantbaar en biologisch afbreekbaar 
papierproduct dat na het planten uitgroeit tot 
een kruidenplantje, groente of een bloem.
 
Nadat het product verbruikt is, stop het 
papier in wat aarde en geef het water. Na 
verloop van tijd ontkiemen de zaadjes en 
kan het uitgroeien tot lavendel, madeliefjes, 
Chrysanten, mint en cherry tomaatjes.
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LT92525 | Notitieblock gerecycled papier 150 vel
Notitieblok met 150 velletjes gerecycled papier. De velletjes 
kunnen eenvoudig losgetrokken worden en de zachte 
kleurige omslag geeft het geheel een vrolijk beeld. Afmeting: 
90x14x125mm

LT91066 | Notitieboek A5
PU notitieboek met afsluitbaar elastiek en leeslint. Wit gelinieerd 
papier, 80 vels. Afmeting: 210x141x15mm

LT91709 | Pocketbook A6
Handig schrijfboekje in zakformaat met verticaal elastiek en 
gestreept papier. Afmeting: 90x13x130mm

LT91065 | Notitieboek A6
PU notitieboek met afsluitbaar elastiek en leeslint. Wit gelinieerd 
papier, 80 vels. Afmeting: 141x90x15mm

LT90940 | Portfolio met draadloze lader 5W A4
A4 portfolio met deels kunstlederen omslag. De binnenkant is 
voorzien van insteekvakjes en een 50-vels schrijfblok. Tevens 
beschikt deze portfolio van een draadloze oplader die verbonden 
kan worden met een powerbank. Afmeting: 240x310x30mm
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LT92516 | Bullet journal met softcover A5
Een bullet journal is hot! Noteer afspraken, ideeën en notities op 
de 240 witte pagina's voorzien van een puntraster. Dit unieke 
design A5 formaat bullet journal heeft dubbele bladwijzers en 
een handige elastieken band met lip. Wordt geleverd in een 
geschenkverpakking. Afmeting: 210x145x14mm

LT92528 | R-PET notitieboek A5
Hardcover A5 notitieboek gemaakt van R-PET. Dit stijlvolle en 
duurzame notitieboek is uitgevoerd met een elastieken pennen 
lus en band. De 160 geruite pagina's zijn gemaakt van gerecycled 
papier. Afmeting: 140x12x210mm

LT92530 | R-PET Bullet journal A5
Hardcover A5 bullet journal van R-PET. Dit stijlvolle en duurzame 
notitieboek bevat 160 pagina's van gerecycled papier met 
puntraster. Afmeting: 140x12x210mm

LT92524 | Spiraal notitieboek met gerecycled papier A5
Handig spiraal notitieboek met 192 gelinieerde pagina's, een 
vakje voor bonnetjes en een elastische lus voor een pen. Het 
papier komt uit gerecyclede bronnen. Door het spiraal is het 
eenvoudig de pagina's om te draaien en kan het notitieboek 
vlak op een ondergrond gelegd worden voor extra schrijfgemak. 
Afmeting: 165x15x212mm

LT90894 | Notitieboek spiraal A5
Notitieboek A5 spiraal, 100 vels. Afmeting: 210x155x14mm
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LT91068 | Notitieboek ronde hoeken A5
Notitieboek met kartonnen kaft, zwart leeslint en elastieken band. 
Voorzien van 160 gelinieerde cremekleurige 70g/m² pagina's. 
Afmeting: 212x147x12mm

LT91067 | Notitieboek ronde hoeken A6
Notitieboek met kartonnen kaft, zwart leeslint en elastieken band. 
Voorzien van 160 gelinieerde cremekleurige 70g/m² pagina's. 
Afmeting: 140x110x12mm

LT90837 | Notitieboek karton A5
Notitieboek met kartonnen omslag in A5 formaat met elastiek 
en 160 gelinieerde cremekleurige 70g/m² pagina's. Afmeting: 
210x140x14mm

LT90839 | Notitieboek karton A6 + balpen stylus
Notitieboek met kartonnen omslag in A6 formaat met elastiek 
en 160 gelinieerde crèmekleurige pagina's. Inclusief kartonnen 
styluspen. Afmeting: 140x90x14mm

LT92529 | Kurk notitieboek A5
Twee-kleurig hardcover notitieboek gemaakt van kurk en zacht 
vegan leather. Dit moderne notitieboek is uitgevoerd met een 
elastieken band en pennen lus. De 160 gelinieerde pagina's zijn 
gemaakt van gerecycled papier. Afmeting: 140x14x210mm
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LT92523 | Rock paper reporterboek 85x135mm
De 50 blaadjes van dit duurzame notitieboek in zakformaat zijn 
gemaakt van rotsen en ander gesteente. Het resultaat is glad en 
waterafstotend papier dat opmerkelijk koel aanvoelt.  De vorm en 
spiraalbinding maken het gemakkelijk om snel notities te maken. 
Afmeting: 85x7x135mm

LT92520 | Rock paper notitieboek A5
De pagina's van dit notitieboek zijn gemaakt van rotsen en ander 
gesteente. Het resultaat is een stevig glad papier dat opmerkelijk 
koel aanvoelt. De velletjes zijn voorzien van een perforatie 
zodat ze eenvoudig uit het boekje gescheurd kunnen worden. 
Afmeting: 155x15x215mm

LT92521 | Notitieboek recycled leer A5
Modieus notitieboek met een natuurlijke uitstraling. De cover 
is gemaakt van recycled leer en is bestand tegen krassen en 
scheuren. De bulletjournal bevat 160 crème kleurige pagina's 
en wordt dichtgehouden met een elastieken band. Afmeting: 
135x10x209mm

LT92522 | Hardcover notebook recycled leer A5
Stijlvol hardcover notebook met een natuurlijke uitstraling. De 
cover is gemaakt van recycled leer en is bestand tegen krassen 
en scheuren. Het notebook bevat 160 crème kleurige pagina's, 
een leeslint, elastieken penhouder en wordt dichtgehouden met 
een elastieken band. Afmeting: 135x12x210mm

De papierindustrie is één van de grootste vervuilers 
ter wereld. Voor steenpapier is geen ontbossing, 
waterverspilling of CO2 uitstoot nodig. Dit 
natuurvriendelijke alternatief is gemaakt van afval en 
is nauwelijks te onderscheiden van normaal papier. 
Het boomvrije softcover notitieboek van TopEarth 
is gemaakt van 100% circulair steenpapier.
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LT91810 | Kubusblok 420 vels 10x10x5cm
Kubusblok met wit papier. Enkelbladsbedrukking mogelijk. Circa 
420 houtvrije blaadjes van 90g/m². Wordt per stuk geseald. 
Afmeting: 100x100x50mm

LT91800 | Kubusblok 840 vels 10x10x10cm
Kubusblok met wit papier. Circa 840 houtvrije blaadjes van 90g/
m². Enkelbladsbedrukking mogelijk. Wordt per stuk geseald. 
Afmeting: 100x100x100mm

LT91802 | Kubusblok groot met recycled papier 840 vels 
10x10x10cm
Groot kubusblok met circa 840 vellen van 100% gerecycled 
papier. Afmeting: 100x100x100mm

LT91825 | Memoblok 220 vels
Fraai vormgegeven papierblok. Sorteer effect met het aflopende 
papier. Circa 220 blaadjes. Prijs is inclusief kleur bedrukking op 
elk blaadje. Afmeting: 100x135x20mm

LT91700 | Kubusblok 730 vels 9x9x9cm
Kubusblok met wit papier. Circa 730 houtvrije blaadjes van 90g/
m². Enkelbladsbedrukking mogelijk. Wordt per stuk geseald. 
Afmeting: 90x90x90mm

LT91801 | Kubusblok 840 vels 10x10x10cm
Kubusblok met wit papier en boorgat voor balpen. Circa 840 
houtvrije blaadjes. Enkelbladsbedrukking mogelijk. Wordt per 
stuk geseald. Afmeting: 100x100x100mm

LT91911 | Kubushouder hout met recycled papier 650 vels 
10x10x8.5cm
Tijdloze houten kubushouder gevuld met circa 650 vellen van 
100% gerecycled papier van 90g/m². Afmeting: 100x100x85mm

LT91855 | Kubusblok 690 vels 15x8x8.5cm
Blok in de vorm van een container. Wit papier. Circa 690 
blaadjes van 90g/m². Enkelbladsbedrukking mogelijk. Afmeting: 
150x80x85mm
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LT91910 | Kubushouder 800 vels 10x10x10cm
Kubushouder. Wit papier. Circa 800 houtvrije blaadjes (90g/
m²). Enkelbladsbedrukking mogelijk. Per stuk, geseald verpakt. 
Afmeting: 100x100x100mm

LT91845 | Kubusblok 530 vels 12x8x6cm
Kubusblok met wit papier op houten pallet. Circa 530 stuks 
van 90g/m². Enkelbladsbedrukking mogelijk. Afmeting: 
120x80x80mm

LT91805 | Kubusblok 840 vels 10x10x10cm
Kubusblok met wit papier op houten pallet. Circa 840 houtvrije 
blaadjes. Enkelbladsbedrukking mogelijk. Wordt per stuk geseald. 
90g/m². Afmeting: 100x100x116mm

LT97000 | Kubushouder 320 vels 10x10x5cm
Kubushouder met wit papier. Bedrukking op de zijkanten. 
Enkelbladsbedrukking mogelijk. Circa 320 houtvrije blaadjes van 
90g/m². Wordt per stuk geseald. Afmeting: 100x100x45mm

LT92010 | Kubushouder 800 vels 10x10x10cm
Kubushouder met vier transparante compartimenten voor diverse 
bureau-artikelen. Wit papier. Circa 800 houtvrije blaadjes van 
90g/m². Wordt per stuk geseald. Afmeting: 100x100x100mm

LT91815 | Kubusblok 420 vels 10x10x5cm
Kubusblok met wit papier op houten pallet. Enkelbladsbedrukking 
mogelijk. Circa 420 houtvrije blaadjes van 90g/m². Wordt per stuk 
geseald. Afmeting: 100x100x66mm

LT91846 | Palletblok recycled papier 530 vels 12x8x6cm
Palletblock met circa 530 vellen van 100% gerecycled papier. 
Afmeting: 120x80x80mm
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LT91935 | Memoblad 25 vels 72x50mm
Zelfklevende memoblaadjes. 25 vels. Full-colour bedrukking. Afmeting: 
72x50x3mm

LT91938 | Memoblad 25 vels 50x72mm
Zelfklevende memoblaadjes. 25 vels. Full-colour bedrukking. Afmeting: 
50x72x3mm

LT91941 | Memoblad 25 vels 72x72mm
Zelfklevende memoblaadjes. 25 vels. Full-colour bedrukking. Afmeting: 
72x72x3mm

LT91936 | Memoblad 50 vels 72x50mm

LT91939 | Memoblad 50 vels 50x72mm

LT91942 | Memoblad 50 vels 72x72mm

LT91937 | Memoblad 100 vels 72x50mm

LT91940 | Memoblad 100 vels 50x72mm

LT91943 | Memoblad 100 vels 72x72mm

LT91944 | Memoblad 25 vels 100x72mm
Zelfklevende memoblaadjes. 25 vels. Full-colour bedrukking. Afmeting: 
100x72x3mm

LT91945 | Memoblad 50 vels 100x72mm

LT91946 | Memoblad 100 vels 100x72mm
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LT91757 | Persoonlijke memoformaten
Creër je eigen zelfklevende memoblaadjes. Ruim 50 soorten 
stansmessen hebben wij in ons assortiment voor diverse leuke 
en speciale memoformaten. Bedrukking op elk blaadje mogelijk. 
Pastelkleuren zonder meerpijs leverbaar, intensieve kleuren tegen 
meerpijs mogelijk. Mogelijk vanaf 5000 stuks.

LT91947 | Memoblad 25 vels 125x72mm
Zelfklevende memoblaadjes. 25 vels. Full-colour bedrukking. Afmeting: 
125x72x3mm

LT91948 | Memoblad 50 vels 125x72mm

LT91949 | Memoblad 100 vels 125x72mm

LT91823 | Zelfklevende memoblaadjes spraakballon
Vijftig zelfklevende memoblaadjes met genoeg witruimte om 
notities, ideeën of andere boodschappen op te schrijven. 
Afmeting: 82x56x5mm

LT91824 | Zelfklevende memoblaadjes Thumbs-up
Vijftig zelfklevende memoblaadjes met genoeg witruimte om 
notities, ideeën of andere boodschappen op te schrijven. 
Afmeting: 74x5x86mm
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LT91270 | Liniaal 15cm
Witte liniaal van kunststof. Afmeting: 160x38x1mm

LT90461 | Magneet rechthoek
Rechthoekige magneet van kunststof. Afmeting: 55x22x9mm

LT91260 | Liniaal 20cm

LT90460 | Magneet rond Ø30mm

LT91250 | Liniaal 30cm

LT90462 | Magneet rond Ø36mm

LT91927 | Houten liniaal 30cm

LT91926 | Houten liniaal 20cm
Karakteristieke liniaal (20cm) van cederhout. Door het natuurlijke 
materiaal zijn kleine kleurvariaties mogelijk. Dit is geen defect 
maar het bewijs van een natuurproduct. Afmeting: 209x33x3mm
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Anti
Skimming

LT90979 | Kaarthouder smartphone
Siliconen kaarthouder die bevestigd kan worden aan de 
achterkant van de telefoon. Eenvoudig te bevestigen middels 
een 300LSE 3M sticker. Deze kaarthouder biedt een grote 
bedrukkingsruimte. Afmeting: 84x56x3mm

LT90978 | Kaarthouder smartphone stand
Siliconen pasjeshouder met telefoonstandaard diete bevestigen 
is op de achterkant van de telefoon middels een 300LSE 3M 
sticker. Druk op het midden van het bandje van de kaarthouder 
om de telefoonstandaard te activeren. Afmeting: 96x56x3mm

LT90949 | Kaarthouder tarwestro
Bio kunststof kaarthouder met tarwestro welke bevestigd kan 
worden aan de achterkant van de telefoon. Deze kaarthouder 
biedt een grote bedrukkingsruimte. Afmeting: 91x56x4mm

LT90948 | Kaarthouder smartphone
Kunststof kaarthouder die bevestigd kan worden aan de 
achterkant van de telefoon. Deze kaarthouder biedt een grote 
bedrukkingsruimte. Afmeting: 91x56x4mm

LT91242 | Kaarthouder soft anti-skimming
Softcase kaarthouder met RFID bescherming om skimmen te 
voorkomen. Kaarthouder is van dun materiaal en eenvoudig 
in een portemonnee te gebruiken. Ideaal voor een bankpas 
en inclusief inkeping om de pas eenvoudig uit de houder te 
verwijderen. Afmeting: 92x63x1mm

LT93204 | RFID anti-skim card
Stop deze RFID kaart in de portemonnee tussen passen en 
voorkom dat de bankpassen gelezen kunnen worden door RFID 
scanners. De kaart is voorzien van een slijtvaste folie waarmee 
de frequentie van kaartlezers verstoord wordt. Hierdoor is er 
geen effectief contact te maken met de chip van de bankpas of 
ID kaart. Afmeting: 1x86x54mm
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LT92190 | RFID kaarthouder met leerlook hoes
Uniek design aluminium kaarthouder met leerlook hoesje. De 
kaarthouder beschermt (bank)passen tegen RFID skimming. 
Druk op de knop en zes kaarten (vier met verdikte letters) komen 
getrapt uit de houder. Het hoesje biedt plaats aan een extra 
(bank)pas en bankbiljetten Afmeting: 72x22x98mm

LT92191 | RFID blokkerende kaarthouder
Uniek design kunststof kaarthouder om (bank)passen te 
beschermen tegen RFID skimming. Druk op de knop en tot vijf 
kaarten komen getrapt uit de houder. Afmeting: 62x9x98mm

LT91190 | RFID aluminium bankpashouder
Uniek design aluminium kaarthouder om (bank)passen te 
beschermen tegen RFID skimming. Druk op de knop en zes 
kaarten (vier met verdikte letters) komen getrapt uit de houder. 
Afmeting: 62x8x97mm

LT91241 | RFID kaarthouder hardcase
Hardcase kaarthouder voor een bankpas. Inclusief RFID 
bescherming om skimmen te voorkomen en inkepingen om de 
pas eenvoudig te kunnen verwijderen. Afmeting: 90x60x4mm

LT91191 | RFID kaartbeschermer
Met de RFID technologie zijn betalingen te doen door geen 
pas tegen een hiervoor bestemd apparaat te houden. Echter 
kunnen criminelen op deze manier ook geld stelen van de 
betaalpas. Bescherm al je betaalpassen met deze aluminium 
kaartbeschermer. Afmeting: 58x90x5mm



HEALTH,
PROTECTION &
PERSONAL CARE



SANITISERS

202

Cleaning gel, gel nettoyant, reinigungsgel,
reinigingsgel, rengøring gel, puhdistusaine,
gel pulente, rengjøring gel, żelczyszczący, 
gel de limpeza, gel limpiador, rengöringsgel

 
Cleans and refreshes the hands and has a

disinfecting effect
 

Ingredients: Alcohol, Aqua, Glycerin, 
Tocopheryl Acetate, Propylene Glycol, Carbomer,
Aminomethyl Propanol, Parfum, Citral, Geraniol, 

Limonene, Linalool 

peel here to continue

 
TP

F. Hazemijerstraat 400 (B04)
NL - 7555 RJ  Hengelo

PO
Made in China

Cleaning gel, gel nettoyant, reinigungsgel,
reinigingsgel, rengøring gel, puhdistusaine,
gel pulente, rengjøring gel, żelczyszczący, 
gel de limpeza, gel limpiador, rengöringsgel

LT91840       20ml 

DE
Reinigt und erfrischt die Hände, wirkt desinfizierend

 
FR

Nettoie et rafraichi les mains en plus de son 
effet désinfectant

 
IT

Pulisce e rinfresca le mani ed ha un effetto disinfettante
 

ES
Limpia y refresca las manos y tiene un efecto 

desinfectante

 

SE
Rengör och fräschar upp händerna och har en 

desinficerande effekt
 

NO
Renser og frisker opp hendene med en 

desinfiserende effekt.
 

FI
Puhdistaa ja raikastaa kädet, desinfioiva vaikutus.

 
PL

Czyści i odświeża dłonie oraz działa dezynfekująco

EN
Cleans and refreshes the hands and has a

disinfecting effect

NL
Reinigt en verfrist de handen en heeft een 

desinfecterend effect

TRANSPARENT BOTTLE

HARDCOLOUR BOTTLE

30
ml

8
ml

8
ml

20
ml

20
ml

LT91295 | Reinigende handgel 30ml
Compact flesje met reinigingsgel voor handen op basis van 
alcohol (62%). Het flesje past in tasjes, rugzakken, reiskoffers 
maar ook in de  broekzak. Afmeting: 23x36x70mm Inhoud: 30ml

LT90355 | Hand reinigingsvloeistof 8ml
Reinigingsvloeistof als handige spray flacon. Op basis van alcohol 
(62%). Afmeting: ø16x110mm Inhoud: 8ml 

LT90345 | Hand cleaning spray 8m
Reinigingsvloeistof als handige spray flacon. Op basis van alcohol 
(62%). Afmeting: ø18x125mm. Inhoud: 8ml 

LT91209 | Reinigende handspray 20ml
Reinigingsspray op basis van alcohol (62%) in een compact 
formaat. Afmeting: 15x44x90mm. Inhoud: 20ml

LT91840 | Reinigende handspray Spring 20ml
Reinig handen eenvoudig met deze cleaning gel  (62% alcohol). 
Verpakt in een compact design spray is het uitermate geschikt 
om mee te nemen naar festivals of andere gelegenheden. 
Afmeting: 45x17x97mm. Inhoud: 20ml
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Cleaning gel, gel nettoyant,
reinigungsgel, reinigingsgel,
rengøring gel, puhdistusaine,

gel pulente, rengjøring gel,
żel czyszczący, gel de limpeza,
gel limpiador, rengöringsgel

INGREDIENT LIST
Ethyl alcohol, Glycerol, 

Ethyl methyl ketone,
Propan-2-ol, Triëthanolamine

Made in the EU

6M

TP
F. Hazemeijerstraat 400
NL - 7555 RJ Hengelo
LT92716
PO201296

28ml

Dangergevaar/Gefahr/peligro/
pericolo/niebezpieczeństwo/vaara/

fare/fara
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LT92716 | Hand cleaning gel Made in Europe 28ml
Compact flesje met reinigingsgel voor de handen. De gel is 
gemaakt in Europa en bevat 70% alcohol. Dankzij het compacte 
formaat is het eenvoudig mee te nemen en is bescherming 
binnen handbereik. Afmeting: 32x20x76mm. Inhoud: 28ml

LT92721 | Hand cleaning gel Made in Europe 50ml
Stijlvol vormgegeven flesje gevuld met cleaning gel op alcohol 
basis (70%).  Door het compacte formaat is het makkelijk op te 
bergen in de handbagage. Afmeting: 25x25x110mm. Inhoud: 50ml

LT91860 | Hand cleaning spray Made in Europe 30ml
Compact flesje met een vernevelaar gevuld met een cleaning 
vloeistof op alcoholbasis (70%). Door het kleine formaat is 
het eenvoudig mee te nemen en heb je het altijd bij de hand. 
Afmeting: ø28x105mm. Inhoud: 30ml

LT92708 | Hand cleaning gel Made in Europe 35ml
Compact flesje met reinigingsgel voor handen op basis van 
alcohol (70%). Het flesje past in tasjes, rugzakken, reiskoffers 
maar ook in de  broekzak. Afmeting: 38x22x80mm. Inhoud: 35ml

LT92715 | Hand cleaning gel Made in Europe 100ml
Compact flesje met reinigingsgel voor de handen. De gel 
is gemaakt in Europa en gel bevat 70% alcohol. Dankzij het 
compacte formaat is het eenvoudig mee te nemen en is 
bescherming binnen handbereik. Afmeting: ø38x132mm. Inhoud: 
100ml
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LT91862 | Hand cleaning gel Made in Europe 30ml
Stijlvol flesje gevuld met een cleaning gel op alcoholbasis (70%). 
Door het kleine formaat is het eenvoudig mee te nemen en heb 
je het altijd bij de hand. Afmeting: 32x23x85mm. Inhoud: 30ml

LT91861 | Hand cleaning lotion Made in Europe 50ml
Stijlvol flesje gevuld met een cleaning vloeistof op alcoholbasis 
(70%). Door het kleine formaat is het eenvoudig mee te nemen en 
heb je het altijd bij de hand. Afmeting: ø32x85mm. Inhoud: 50ml

LT91864 | Cleaning Gel Made in Europe 100ml
Stijlvol flesje gevuld met een cleaning gel op alcoholbasis (70%). 
Dankzij het compacte formaat is het eenvoudig mee te nemen 
en is bescherming binnen handbereik. Afmeting: ø39x126mm. 
Inhoud: 100ml

LT91863 | Hand cleaning gel Made in Europe 50ml
Stijlvol flesje gevuld met een cleaning gel op alcoholbasis (70%). 
Door het kleine formaat is het eenvoudig mee te nemen en heb 
je het altijd bij de hand. Afmeting: 40x24x110mm. Inhoud: 50ml

LT92723 | Houder met alcoholdoekjes
Compacte houder met 15 alcoholdoekjes (75% alcohol). De 
stevige houder beschermt de inhoud en kan nagevuld worden. 
De siliconen lus sluit de houder af en kan ook gebruikt worden 
om het aan een tas of ander voorwerp te hangen. Afmeting: 
62x17x60mm

LT90397 | Pleisterdoosje 5 stuks
Transparant pleisterdoosje met een schuifklep. Inclusief vijf 
pleisters. Afmeting: 100x40x10mm
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LT90346 | Balpen met hand cleaning spray 8ml
Altijd je handen schoon houden met deze pen voorzien 
van reinigende handspray (8ml). De pen is beschikbaar in 
transparante kleuren en heeft aan de bovenzijde een handige 
reinigende handspray. Hierdoor heb je altijd op kantoor of 
onderweg de kans om je handen schoon te maken en maken 
bacteriën geen schijn van kans. Afmeting: ø14x157mm. Inhoud: 
8ml

LT90476 | Lipbalsem stick
Lippenbalsem in ronde stick. Onderkant van de stick is voorzien 
van draaimechanisme om de balsem (SPF15) naar boven te 
draaien. In transparante kleuren of in hardcolour zwart of wit. 
Afmeting: ø18x70mm

LT90479 | Lipbalsem kubus
Kubusvormige lippenbalsem die de lippen hydrateert en 
beschermd. De lippenbalsem bevat zonnebrandcrème (SPF15) 
zodat de lippen tegen de zon worden beschermd. Het maakt de 
lippen onmiddellijk glad en herstelt de vochtbalans. Afmeting: 
35x35x35mm

LT90478 | Lipbalsem bal
Hardcolour bal met lippenbalsem (SPF15) die te openen is door 
middel van een draaidop. De bal heeft een platte onderkant 
zodat deze blijft staan. Afmeting: ø38mm

Vanaf 11 juli 2013 is de Europese Cosmetica verordening 
(1223/2009/EG) van kracht en is het produceren en op 
de markt brengen van cosmetica aan strengere regels 
gebonden. Onze lipbalsems, reinigingsgels en schminck 
sticks voldoen aan deze vordering. Daarnaast zijn de 
producten genotificeerd bij het CPNP in Brussel en 
gegarandeerd proefdiervrij getest. Voor al onze cosmetica 
items is door een externe onafhankelijk cosmetica expert 
een productinformatiedossier samengesteld en een 
veiligheidsbeoordeling opgesteld. Al onze cosmetica is 
dermatologisch getest.
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LT91832 | Zonnebrand lotion factor 30 30ml
Zonnebrand lotion in een handig formaat om mee te nemen naar 
bijvoorbeeld een dagje strand of een festival. Door de speciaal 
ontworpen tube waar een opening in zit, kan de zonnebrand 
eenvoudig worden bevestigd aan een sleutelbos of tas. Afmeting: 
25x35x100mm. Inhoud: 30ml

LT91831 | Zonnebrandspray factor 30
Handzame zonnebrandspray met SPF30 om goed beschermd te 
zijn tegen de zon. Groot bedrukkingsoppervlak voor digitale print. 
Afmeting: 109x42x9mm. Inhoud: 10ml

LT91833 | UV-checker sleutelhanger
Dagelijks word je blootgesteld aan UV-straling. Ook zonder dat 
we het door hebben, bijvoorbeeld op een bewolkte dag. Meet 
de hoeveelheid uv-straling dankzij deze uv-tester. Afhankelijk van 
de hoeveelheid uv-straling zal het middelste gedeelte van de 
sleutelhanger lichter of donkerder kleuren. Afmeting: ø38mm

LT91830 | Zonnebrandcrème Spring factor 30 20ml
Bescherm de huid met deze zonnebrandcrème (SPF30) in een 
fraaie design pomp dispenser. Afmeting: 45x17x97mm. Inhoud: 
20ml
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LT92722 | Body lotion Made in Europe 50ml
Stijlvol vormgegeven flesje gevuld met een verzorgende body 
lotion met de geur Avocado & Olijf. Door het compacte formaat 
is het eenvoudig op te bergen in de handbagage. Afmeting: 
25x25x110mm. Inhoud: 50ml

LT92720 | Douchgel en shampoo Made in Europe 50ml
Stijlvol vormgegeven flesje gevuld met douchgel & shampoo 
met de geur avocado & olijf. Door het compacte formaat is 
het eenvoudig op te bergen in de handbagage. Afmeting: 
25x25x110mm. Inhoud: 50ml

LT86718 | Anti-blauwlicht bril
Computers, tablets, smartphones en andere digitale schermen 
stralen blauw licht uit. Deze anti-blauwlichtbril heeft speciale 
glazen om de hoeveelheid van deze straling te reduceren. En 
zodoende potentiele schade, slaapstoornissen, vermoeidheid, 
droge ogen en/of hoofdpijn te verminderen. Afmeting: 
140x145x45mm

LT92719 | Zeepblaadjes in doosje
Neem altijd je eigen zeep mee. Dit doosje bevat 30 zeepblaadjes 
die oplossen in water. Neem een blaadje, voeg wat water toe en 
was je handen. Het stevige doosje beschermt de blaadjes tegen 
vocht en beschadiging. Afmeting: ø65x10mm

LT91314 | Schoenenpoets
Schoenpoets kleurloos. In witte en zwarte uitvoering met zwarte 
spons. Afmeting: ø60x18mm

LT91710 | Anti-fog spray voor brillen 30ml
Voorkom het vervelende beslaan van brilglazen tijden het 
binnenkomen vanuit de kou of wanneer een mondkapje 
gedragen wordt onder een bril. Spray een beetje vloeistof op 
het microvezel doekje en maak hiermee de brilglazen aan 
beide kanten schoon en het probleem is opgelost. Afmeting: 
ø34x100mm. Inhoud: 30ml
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LT90724 | Bamboe spiegel
Deze kleine spiegel is omgeven door een frame van bamboe. De 
stijlvolle zakspiegel geeft je overal de mogelijkheid om jezelf te 
bekijken in de spiegel. Afmeting: ø70x10mm

LT90725 | Kurk spiegel
Deze kleine spiegel omringd met kurk is handig om overal mee 
naar toe te nemen.  Door het kleine formaat neemt de spiegel 
niet veel ruimte in beslag. Door de kurken materiaal van deze 
Make-up spiegel raakt deze ook niet beschadigd in je zak of tas. 
Afmeting: ø75x27mm
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LT95038 | Sneldrogende sporthanddoek met custom-made 
print en tas
Sneldrogende microfiber handdoek in pouch (150g/m², 
300x800mm). Inclusief een custom-made full-colour opdruk aan 
één zijde. Optioneel kan de andere zijde ook bedrukt worden. 
De kleur van de zoom kan aangepast worden. Levertijd is circa 
4-6 weken afhankelijk van het aantal. Afmeting: 50x50x120mm

LT95037 | Sneldrogende sporthanddoek met custom-made 
print
Sneldrogende microfiber handdoek (150g/m², 300x800mm). 
Inclusief een custom-made full-colour opdruk aan één zijde 
(optioneel twee zijden). De kleur van de zoom kan naar wens 
aangepast worden. Levertijd is circa 4-6 weken afhankelijk van 
het aantal. Afmeting: 800x300mm

LT95040 | Sneldrogende outdoor handdoek met custom-made 
print en tas
Outdoor handdoek gemaakt van sneldrogend microfiber (200g/
m², 700x1400mm). Inclusief een custom-made full-colour print op 
één zijde. Optioneel kan de andere zijde ook bedrukt worden. 
Ook de kleur van de zoom is aan te passen. De handdoek wordt 
met een tasje geleverd. Levertijd is circa 4-6 weken afhankelijk 
van het aantal. Afmeting: 65x65x190mm

LT95039 | Sneldrogende outdoor handdoek met custom print
Outdoor handdoek gemaakt van sneldrogend microfiber (200g/
m², 1400x700mm). Inclusief een custom-made full-colour print op 
één zijde. Optioneel kan de andere zijde ook bedrukt worden. 
Ook de kleur van de zoom is aan te passen. Levertijd is circa 4-6 
weken afhankelijk van het aantal. Afmeting: 1400x700mm

LT95042 | Sneldrogende strandhanddoek met custom-made 
print en tas
Grote strandhanddoek van sneldrogend microfiber (200g/m², 
1000x1800mm) met full-colour custom-made print aan één zijde. 
De andere zijde is optioneel te ook bedrukken. Ook de kleur van 
de zoom kan aangepast worden. Deze handdoek wordt in een 
handig tasje geleverd. Levertijd is circa 4-6 weken afhankelijk van 
het aantal. Afmeting: 80x80x230mm

LT95041 | Sneldrogende strandhanddoek met custom-made 
print
Grote strandhanddoek van sneldrogend microfiber (200g/m², 
1800x1000mm) met full-colour custom-made print aan één zijde. 
De andere zijde is optioneel ook te bedrukken. Ook de kleur 
van de zoom kan aangepast worden. Levertijd is circa 4-6 weken 
afhankelijk van het aantal. Afmeting: 1800x1000mm
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Full-colour imprint
Imprint on both side possible
From 250pcs
Short delivery times
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LT86700 | Zonnebril Justin UV400
Zonnebril met een eigentijdse look voor een modieuze uitstraling. 
De donkere glazen zijn voorzien van een UV400 filter. Afmeting: 
145x145x48mm

LT86703 | Zonnebril neon UV400
Vrolijk en modieuze zonnebril met gekleurde pootjes en UV400 
filter. Afmeting: 145x145x48mm

LT86712 | Zonnebril Jeffrey UV400
Trendy zonnebril met frame in 2-tonige kleuren. De gekleurde 
glazen zijn voorzien van een UV400 filter. Afmeting: 
145x145x48mm

LT86708 | Zonnebril Bradley UV400
Trendy zonnebril met frosty kleurige pootjes en frame. De lens 
heeft een UV400 filter en biedt de ogen bescherming op een 
zonnige dag. Afmeting: 150x150x50mm
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LT86716 | Zonnebril Active UV400
Sportzonnebril om de ogen te beschermen. De gespiegelde 
glazen hebben een UV400 filter. Deze zonnebril wordt in een 
stevige EVA beschermhouder geleverd. Afmeting: 160x145x45mm

LT86709 | Zonnebril Marty UV400
Hippe zonnebril met UV400 bescherming. Afmeting: 
145x145x48mm

LT86702 | Kleurveranderende zonnebril
Deze unieke zonnebril verandert van kleur wanneer het in 
contact komt met zonlicht. Hierdoor heb je naast een stijlvolle bril 
ook nog eens het verassende effect van de kleurverandering. 
Afmeting: 140x153x50mm
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LT86711 | Zonnebril Bradley transparant UV400
Zonnebril met transparant frame. De lens heeft een UV400 filter 
en biedt de ogen bescherming op een zonnige dag. Afmeting: 
150x150x50mm

LT86713 | Zonnebril June UV400
Vrolijke retrostijl zonnebril met uniform pastelkleurig frame 
en lenzen. De lenzen hebben een UV400 filter. Afmeting: 
150x150x55mm

LT86715 | Eco zonnebril tarwestro Earth UV400
Zonnebril Earth bestaat voor 60% uit plantaardige tarwestro 
vezels. Hierdoor heeft deze bril een natuulijke uitstraling. De 
glazen hebben een UV400 filter. De zonnenbril wordt in een FSC-
gecertificeerd kartonnen geschenkdoosje geleverd. Afmeting: 
145x145x50mm

LT86717 | Zonnebril Jacky transparant UV400
Hippe zonnebril Jacky met transparant frame en donkere 
glazen. De glazen zijn voorzien van een UV400 filter. Afmeting: 
150x145x53mm
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LT86718 | Anti-blauwlicht bril
Computers, tablets, smartphones en andere digitale schermen 
stralen blauw licht uit. Deze anti-blauwlichtbril heeft speciale 
glazen om de hoeveelheid van deze straling te reduceren. En 
zodoende potentiele schade, slaapstoornissen, vermoeidheid, 
droge ogen en/of hoofdpijn te verminderen. Afmeting: 
140x145x45mm

LT86707 | Opbergpouch
Opbergzakje voor de bril of zonnebril. Doordat dit zakje gemaakt 
is van microvezel fungeert dit item niet alleen als opbergzakje, 
maar ook als schoonmaakdoekje voor brillenglazen. Afmeting: 
180x90mm

LT91710 | Anti-fog spray voor brillen 30ml
Voorkom het vervelende beslaan van brilglazen tijden het 
binnenkomen vanuit de kou of wanneer een mondkapje 
gedragen wordt onder een bril. Spray een beetje vloeistof op 
het microvezel doekje en maak hiermee de brilglazen aan 
beide kanten schoon en het probleem is opgelost. Afmeting: 
ø34x100mm. Inhoud: 30ml
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LT97113 | Stok paraplu 23” R-PET auto open
Stokparaplu gemaakt van R-PET met Toppoint design houten 
handvat in de vorm van een haak. Dankzij het glasvezel frame is 
deze paraplu storm-proof. De dopjes zijn gemaakt van bamboe 
en de stang van staal voor betere recycling. Het gemêleerde 
materiaal geeft deze paraplu een luxe uitstraling (zwart is uniform 
gekleurd). Afmeting: ø1030x580mm

LT97114 | Stok paraplu 25” R-PET recht handvat auto open
Stok paraplu gemaakt van R-PET met recht Toppoint design 
houten handvat. Dankzij het glasvezel frame is deze paraplu 
storm proof. De dopjes zijn gemaakt van bamboe en de stang 
van staal voor betere recycling. Het gemêleerde materiaal geeft 
deze paraplu een luxe uitstraling (zwart is uniform gekleurd). 
Afmeting: ø1030x830mm

LT97112 | Opvouwbare paraplu 21” R-PET auto open
Paraplu gemaakt van R-PET met een Toppoint design handvat 
van echt hout. Dankzij de glasvezel delen van het frame is deze 
paraplu windproof en het opent met één druk op de knop. Het 
gemêleerde effect geeft deze paraplu een luxe uitstraling (zwart 
is volledig gekleurd). Afmeting: ø940x300mm

Het doek van deze nieuwe duurzame paraplu’s is gemaakt 
van RPET (gerecycled PET-flessen). De stokparaplu’s zijn 
verkrijgbaar met verschillende soorten houten handvaten en 
geven een hoogwaardige, duurzame ‘look’. 
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LT97105 | Luxe opvouwbare paraplu 22” auto open/auto 
sluiten
Luxe opvouwbare paraplu van Pongee polyester met een 
zakelijke uitstraling. Het ergonomisch gevormde handvat bevat 
een mechanisme om de paraplu automatisch te openen en 
weer ter sluiten. Het frame is deels van glasvezel dat de paraplu 
extra sterk maakt. Wordt in een hoesje geleverd. Afmeting: 
ø960x300mm

LT97110 | Opvouwbare 22” paraplu auto open
Opvouwbare paraplu met ergonomisch handvat. Het frame 
is deels gemaakt van glasvezel voor extra stevigheid. Het 
zwarte frame contrasteert mooi met het witte doek van 
Pongee polyester. Wordt geleverd met een hoesje. Afmeting: 
ø980x325mm

LT97102 | Opvouwbare 22” paraplu auto open
Opvouwbare paraplu met ergonomisch handvat. Het frame 
is deels gemaakt van glasvezel voor extra stevigheid. Het 
zwarte frame contrasteert mooi met het gekleurde doek van 
Pongee polyester. Wordt geleverd in een hoesje. Afmeting: 
ø1000x325mm

LT97108 | Uiterst lichte opvouwbare 21” paraplu met hoes
Een extreem lichte en toch sterke paraplu met aluminium frame. 
Door de compacte maat is deze paraplu eenvoudig mee te 
nemen in een tas om tijdens een onverwachte stortbui droog 
te blijven. Wordt geleverd met een bijpassende hoes. Afmeting: 
ø920x175mm
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LT97100 | Deluxe 23” omkeerbare auto open/sluiten paraplu
Stap droog in de auto. Deze reversible paraplu vouwt zich zo op 
dat waterdruppels ingesloten worden bij het sluiten. Zo houd je 
jezelf en de auto droog. Deze paraplu opent en sluit automatisch 
en is voorzien van glasvezel ribben. De paraplu is gemaakt van 
Pongee polyester. Afmeting: ø1040x320mm

LT97106 | Luxe stokparaplu 23” auto open
Luxe stokparaplu met design handvat. Deze paraplu heeft een 
volledig glasvezel frame en is windproof. Gemaakt van Pongee 
polyester. Afmeting: ø1060x840mm

LT97104 | Stokparaplu 25” auto open
Grote paraplu van Pongee polyester met windproof glasvezel 
frame. Het gerafineerde kleurenspel tussen doek en het 
ergonomisch ontworpen handvat, geven deze paraplu een 
strakke uitstraling. Afmeting: ø1140x860mm

LT97109 | Stokparaplu 23” auto open
Fraaie stokparaplu met een kleurrijk frame. De baleinen zijn 
van glasvezel gemaakt en daarmee extra stevig. Gemaakt van 
Pongee polyester. Afmeting: ø1060x870mm
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LT97101 | Deluxe dubbellaagse paraplu 25" auto open
Grote paraplu met volledig glasvezel frame. Het dubbel 
uitgevoerde doek in combinatie met de carbon accenten, geeft 
deze paraplu een zeer luxe uitstraling. Deze paraplu is windproof 
en gemaakt van Pongee polyester. Afmeting: ø1140x860mm

LT97111 | Deluxe vierkante paraplu met draaghoes 27” auto 
open
Reis in stijl met deze grote en luxe paraplu. Het stijlvolle 
vierkante ontwerp creëert een groter oppervlak waardoor 
deze paraplu groot genoeg is voor twee personen.  Het frame 
opent automatisch, is volledig van sterk glasvezel en windproof. 
Eenvoudig mee te nemen middels de hoes met schouderband. 
Afmeting: ø1210x900mm

LT97107 | Deluxe 27” vierkante paraplu auto open
Ga in stijl met deze grote en luxe paraplu van Pongee polyester. 
Het stijlvolle vierkante ontwerp creëert een groter oppervlak 
waardoor deze paraplu groot genoeg is voor twee personen. Het 
frame is volledig van glasvezel gemaakt en windproof. Afmeting: 
ø1210x900mm
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LT90408 | Zadelhoes
Zadelhoes van polyester die eenvoudig om het fietszadel te 
doen is door middel van een elastiek. Afmeting: 260x245mm

LT90428 | Zadelhoes R-PET
Zadelhoes van R-PET die eenvoudig om het fietszadel te doen 
is door middel van een elastiek. Past op de meeste gangbare 
zadels. Afmeting: 250x235mm

LT91519 | Fietslampjes
Set van twee fietslampjes in stevige kunststof verpakking. Een 
rood en wit fietslampje die aan te zetten zijn door middel van een 
drukknopje. Ook voorzien van knipperfunctie. Inclusief batterijen. 
Afmeting: 95x45x20mm

LT91536 | Fietsbel
Metalen fietsbel met plastic houder. De bovenkant is voorzien van 
uitsparing voor doming. Afmeting: ø56mm

LT95015 | Smartphonehouder fiets universeel
Deze telefoonhouder voor op de fiets is eenvoudig te monteren 
op het stuur. Trek de siliconen bandjes over de randen van uw 
telefoon en u bent klaar. Handsfree bellen of navigeren op de 
fiets is nog nooit zo makkelijk geweest. Afmeting: 130x95x74mm
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LT90728 | Parkeerschijf ijskrabber blauw groen
Parkeerschijf met ijskrabber die voldoet aan de Europese wetgevingen 
(exclusief Frankrijk). De blauwe zijde kan als regulierie parkeerschijf gebruikt 
worden terwijl de groene zijde gebrukt kan worden tijdens het laden van uw 
electtrische- of hybride auto. Afmeting: 155x110x6mm

LT90721 | Parkeerschijf 2-in-1 Europa
Parkeerschijf met ijskrabber die voldoet aan de Europese wetgevingen 
(exclusief Frankrijk). Groot bedrukkingsoppervlak op de achterzijde van de 
ijskrabber. Afmeting: 154x110x6mm

LT90719 | Parkeerschijf Frankrijk
Papieren parkeerschijf die aan de wetgevingen van Frankrijk voldoet. Groot 
bedrukkingsoppervlak op de achterzijde van de parkeerschijf. Afmeting: 
150x150mm

LT90473 | Trechter uitvouwbaar
Uitvouwbare trechter voor bijvoorbeeld het bijvullen van de 
ruitenwisservloeistof in de auto. Kunststof houder met opvouwbare siliconen 
trechter. Bedrukking op de houder. Afmeting: ø90x15mm

LT90923 | Kaarthouder
Transparante parkeerkaarthouder. Zorgt ervoor dat het parkeerkaartje niet 
wegglijdt van het dashboard. Afmeting: 70x40x5mm
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LT90792 | Ijskrabber frosty
Frosty ijskrabber met groot drukoppervlak. De hardloper onder 
de ijskrabbers. Afmeting: 245x110x30mm

LT90782 | Ijskrabber
Frosty ijskrabber met zeem. Klein maar uiterst praktisch. Afmeting: 
120x110mm

LT90787 | Ijskrabber driehoek
Hardcolour driehoekige ijskrabber. Afmeting: 110x105mm

LT90789 | IJskrabber rechthoek
Kleine hardcolour ijskrabber. Rechthoekig model. Afmeting: 
120x100mm
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LT90793 | Ijskrabber handschoen gevoerd
IJskrabber met gevoerde handschoen. Meerdere 
bedrukkingsmogelijkheden. Afmeting: 280x170x20mm

LT90794 | Ijskrabber handschoen
IJskrabber met gevoerde handschoen. Verschillende 
bedrukkingsmogelijkheden. Afmeting: 345x150x30mm

LT91198 | Ijskrabber 3-in-1
IJskrabber met verwisselbare driehoek voor het verwijderen 
van sneeuw, ijs en condens. Het handvat heeft een groot 
bedrukkingsoppervlak. Afmeting: 17x113x255mm

LT90783 | Ijskrabber ergonomisch
IJskrabber met comfortabel aanvoelend handvat van zacht 
EVA materiaal. Bedrukking op het voorste gedeelte. Afmeting: 
215x90x35mm
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LT90921 | Veiligheidsvest volwassenen
Geel veiligheidsvest voor volwassenen met twee reflecterende 
strepen en klittenbandsluiting. Gemaakt van stevig maar licht 
polyester waardoor het hesje comfortabel draagt. Voldoet aan 
de Europese EN20471 norm, klasse 2/2. Verplicht in de meeste 
Europese landen. Past in de safety opberghoes 90934. Afmeting: 
650x650mm

LT90929 | Reflecterend verstelbaar sportvest
Reflecterend sportvest geschikt voor sporten in het donker. Dit 
sportvest is aan te passen naar uw maat. Met dit reflecterende 
veiligheidsvest kunt u ook s'avonds veilig op pad. Afmeting: 
550x460mm

LT90922 | Veiligheidsvest kinderen
Geel veiligheidsvest voor kinderen met twee reflecterende 
strepen en elastieken banden aan de zijkant. Gemaakt van 
stevig maar licht polyester waardoor het hesje comfortabel 
draagt. Voldoet aan de Europese EN1150 norm. past in de safety 
opberghoes 90934. Afmeting: 500x450mm

LT90934 | Safety opberghoes
Opberghoes voor veiligheidsvest. Geschikt voor de 90921 en 
90922. Afmeting: 198x159mm
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LT90500 | Safety oordopjes
Twee zachte oordopjes handzaam verpakt in een transparant 
doosje. Bedrukking middels tampondruk op het doosje. De 
oordopjes zijn verpakt in een polybag. Afmeting: 38x36x18mm

LT90901 | Sportarmband
Universele sportarmband voor tijdens het sporten. De 
smartphone is eenvoudig door de transparante PVC laag te 
bedienen. Inclusief opening voor earbuds. Verstelbaar door 
middel van klittenband en daarom geschikt voor iedereen. 
Afmeting: 160x130mm

LT90342 | Safety oordopjes
Oordopjes aan een koord. Geschikt om je gehoor te beschermen 
bij diverse activiteiten. Door middel van het koord zijn de 
oordopjes eenvoudig om de nek te hangen. Afmeting: ø41x19mm
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LT90763 | Tafeltennis set voor de 'gewone' tafel
Tafel tennis set geschikt voor de 'normale' tafel. Met deze 
tennistafel set kun je altijd en overal iemand uitdagen voor een 
potje tafeltennis. Het net is uitschuifbaar op maat en de set 
is eenvoudig mee te nemen in een tasje dat te sluiten is met 
een trekkoord. De set bestaat uit een net, 2 batjes en 3 ballen. 
Afmeting: 345x210x63mm

LT90511 | Frisbee vouwbaar
Nylon frisbee, opvouwbaar in hoesje. Bedrukking is standaard op 
de frisbee, maar kan ook op het hoesje (transferprint). Afmeting 
van het hoesje: 100x85mm. Afmeting: ø250mm

LT90252 | Frisbee
Frisbee in diverse kleuren. Groot drukoppervlak. Afmeting: 
ø230x25mm
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LT93233 | Fitness dobbelsteen
Deze fitness dobbelstenen zullen je helpen om je 
gezondheidsdoelen te bereiken. Met deze fitness dobbelsteen 
is jouw sportmoment gevarieerd en kun je jezelf uitdagen tot het 
uiterste. Afmeting: 116x116x95mm

LT93248 | Springtouw met houten handvatten in opbergzakje
Springtouw met houten handvatten voor plezier en sportief 
gebruik. Dit springtouw heeft een stijlvol design en geeft je overal 
de mogelijkheid voor een sportief moment. Het springtouw wordt 
geleverd in een katoenen zakje. Afmeting: 180x140x300mm

LT90762 | Padel racket in tas
Padel is een van de snelst groeiende sporten ter wereld. 
Met dit padelracket ben je klaar om de baan op te gaan. Het 
racket wordt geleverd in een beschermende hoes. Afmeting: 
510x275x50mm

Padel is voor een van de snelst groeiende sporten ter 
wereld. Padel is een sociale sport die lijkt op een mix van 
tennis en squash. Met dit padelracket ben je klaar om deze 
wereld te ontdekken.
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LT93241 | Fitness yogamat met draagtas
Doe een intensieve work-out of ontspannen yogasessie op 
deze comfortabele fitnessmat (1830x610mm). De mat geeft 
ondersteuning bij de verschillende oefeningen en zorgt voor 
een betere grip. Eenvoudig mee te nemen in de bijgeleverd 
tas. Inclusief een aantal voorbeeldoefeningen. Afmeting: 
ø125x650mm

LT91204 | R-PET cooling towel 30x80cm
Een duurzame eyecatcher tijdens iedere sport activiteit. 
Bevochtig de handdoek en het verdampt en koelt 
hiermee de omgevingstemperatuur en zodoende ook de 
lichaamstemperatuur. Zowel de handdoek als het handige zakje 
zijn gemaakt van R-PET. De handdoek is 30x80cm. Afmeting: 
110x20x145mm

LT91214 | Fitness handdoek
Handdoek voor tijdens het sporten. Deze handdoek met 
het formaat van 300x900mm droogt snel en helpt met het 
verwijderen van zweet en vuil op het lichaam of apparaten. 
Verpakt in een herbruikbare fles. Afmeting: ø65x190mm

LT91312 | Fitness handdoek sport 210D
Microvezel sporthanddoek verpakt in een polyester zakje 
(70x150mm). Te gebruiken tijdens het sporten, maar ook handig 
voor op reis. Afmeting: 800x400mm
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LT93234 | Fitness elastiek
Fitness elastiek die ideaal is voor het trainen van verschillende 
spiergroepen. Het elastiek is op twee manieren te gebruiken, 
namelijk met een lage weerstand en een hoge weerstand. Op 
het bijgevoegde etiket zijn een aantal voorbeeldoefeningen 
afgebeeld. Afmeting: 10x270x70mm

LT93236 | Handtrainer
Verbeter de gripkracht met deze handige handtrainer. De 
onderarm, hand- en vingerspieren worden door het gebruik 
van een handtrainer een stuk sterker. De handtrainer biedt een 
weerstand van 21 kilogram. Afmeting: 70x70x15mm

LT93244 | Fitness weerstandsbanden set
Deze fitness weerstandsbanden set bevat drie verschillende 
weerstandsbanden, een handleiding en een opbergdoosje. 
Elke band heeft zijn eigen weerstandsniveau: van licht tot zwaar. 
Het niveau wordt aangegeven met stippen op de banden en 
door de kleur. De handleiding bevat oefeningen beschreven in 
eenvoudige stappen. Afmeting: 144x100x18mm

LT93242 | Springtouw
Springtouw dat perfect geschikt is voor het trainen van je 
behendigheid, uithoudingsvermogen en coördinatie. In te stellen 
op verschillende lengtes. Afmeting: ø3x300mm
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LT98850 | Sportbidon ergonomisch 500ml
In Europa geproduceerde, Toppoint design, ergonomische 
sportbidon. De bidon is 100% lekvrij en door het soft-squeeze 
materiaal erg flexibel, dus eenvoudig in te knijpen. De bidon is 
groot rondom te drukken, zelfs in full-colour fotokwaliteit. Geheel 
geur- en smaak neutraal, BPA vrij en 100% te recyclen. Afmeting: 
ø63x225mm. Inhoud: 500ml

LT98735 | Sportfles met rand 500ml
Toppoint design sportfles van hoge kwaliteit. De bidon wordt 
geproduceerd in Europa en is BPA-vrij en 100% lekvrij. Dankzij 
het soft-squeeze materiaal is het gemakkelijk om in de bidon te 
knijpen. De sportfles kan all-over bedrukt worden, zelfs in full-
colour beeldkwaliteit. Afmeting: ø73x170mm. Inhoud: 500ml

LT98786 | Bidon met rand 750ml
In Europa geproduceerde sportbidon met een Toppoint design. 
De bidon is 100% lekvrij en door het soft-squeeze materiaal 
eenvoudig in te knijpen. De bidon is groot rondom te drukken, 
zelfs in full-colour fotokwaliteit. BPA vrij. Afmeting: ø73x250mm. 
Inhoud: 750ml

LT98799 | Sportbidon met verstuiver 750ml
Sportbidon met drinktuit en verstuiver. Met een druk op de 
knop sprayt er een kleine hoeveelheid water uit de bidon. De 
sportbidon heeft een ergonomische dop. De bidon is 100% lekvrij 
en all-over te bedrukken. Geproduceerd in Europa. Afmeting: 
ø73x255mm. Inhoud: 750ml

LT98785 | Bidon met rand en koord 500ml
In Europa geproduceerde Toppoint design sportbidon. De bidon 
is BPA-vrij, 100% lekvrij en door het soft-squeeze materiaal 
eenvoudig in te knijpen. De bidon is groot rondom te drukken, 
zelfs in full-colour fotokwaliteit. Inclusief strap om de bidon 
eenvoudig mee te dragen. Afmeting: ø73x170mm. Inhoud: 500ml

LT98736 | Sportfles met rand en koord 750ml
Toppoint design sportfles van hoge kwaliteit. De bidon wordt 
geproduceerd in Europa en is 100% lekvrij. Door het soft-squeeze 
materiaal is de bidon gemakkelijk in te knijpen. De sportfles kan 
all-over bedrukt worden, zelfs in full-colour beeldkwaliteit. BPA-
vrij. Inclusief een band om de bidon gemakkelijk mee te nemen. 
Afmeting: ø73x250mm. Inhoud: 750ml
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LT98860 | Sportbidon Bio 750ml
Bidon is geproduceerd in Europa van 95% bio-kunststof 
vervaardigd uit suikerriet. De bidon voldoet aan de strengste 
voedselveiligheidsvoorschriften en is geheel smaak- en 
geurneutraal, lekvrij en 100% recyclebaar. Afmeting: ø73x248mm. 
Inhoud: 750ml

LT98795 | Sportbidon classic 500ml
In Europa geproduceerde sportbidon met een Toppoint design. 
De bidon is 100% lekvrij en door het soft-squeeze materiaal erg 
flexibel, dus eenvoudig in te knijpen. De bidon is groot rondom te 
drukken, zelfs in full-colour fotokwaliteit en de kleur van dop en 
fles kunnen zelf gekozen worden. Afmeting: ø73x178mm. Inhoud: 
500ml

LT98797 | Sportbidon classic 750ml
In Europa geproduceerde sportbidon met een Toppoint design. 
De bidon is 100% lekvrij en door het soft-squeeze materiaal erg 
flexibel, dus eenvoudig in te knijpen. De bidon is groot rondom 
te drukken, zelfs in full-colour fotokwaliteit en de kleur van dop 
en fles kunnen zelf gekozen worden. BPA vrij en 100% lekvrij. 
Afmeting: ø73x248mm. Inhoud: 750ml

LT98796 | Sportbidon design 500ml
In Europa geproduceerde sportbidon met een Toppoint design. 
De bidon is 100% lekvrij en door het soft-squeeze materiaal erg 
flexibel, dus eenvoudig in te knijpen. De dop is ergonomisch voor 
optimaal drinkcomfort. De bidon is groot rondom te drukken, zelfs 
in full-colour fotokwaliteit en de kleur van dop en fles kunnen zelf 
gekozen worden. Afmeting: ø73x178mm. Inhoud: 500ml

LT98798 | Sportbidon design 750ml
In Europa geproduceerde sportbidon met een Toppoint design. 
De bidon is 100% lekvrij en door het soft-squeeze materiaal erg 
flexibel, dus eenvoudig in te knijpen. De dop is ergonomisch 
ontworpen voor optimaal drinkcomfort. De bidon is groot rondom 
te drukken, zelfs in full-colour fotokwaliteit en de kleur van dop en 
fles kunnen zelf gekozen worden. Afmeting: ø73x248mm. Inhoud: 
750ml

LT91684 | Bidon krat voor 10 bidons
Kunststof krat voor tien bidons. Met drie handvatten en 
stapelbaar, van zeer stevige kwaliteit. Kan niet bedrukt worden. 
Krat wordt exclusief bidons geleverd. Afmeting: 195x395x268mm. 
Inhoud: 0ml
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LT95187 | Rugzak Sports XL
Ruime rugzak met een hoofdvak kan met een trekkoord gesloten 
worden. De verstelbare sluiting geeft extra flexibiliteit wanneer 
meer spullen meegenomen worden. Op de klep zit een extra 
vakje met rits. De reflecterende plaat zorgt voor zichtbaarheid in 
het donker. Afmeting: 250x180x470mm

LT95186 | Rugzak sports 600D
Praktische rugzak met koordsluiting. Het reflecterende plaatje 
zorgt voor zichtbaarheid in het donker. Afmeting: 370x440mm

LT95188 | Reistas Sports XL
Ruime reistas geschikt voor vele mogelijkheden zoals een 
weekend weg of voor naar de sportschool. Een speciaal vak 
houdt schoenen apart van kleding. De schouderband is verstel- 
en afneembaar. Het vak aan de voorkant is afsluitbaar middels 
een rits. Een reflecterend plaatje biedt zichtbaarheid in het 
donker. Afmeting: 500x250x300mm. Inhoud: 35L

LT95219 | R-PET outdoor reistas XL
Zeer ruime reistas met verstelbare schouderband gemaakt van 
gerecyclede PET flessen. Het speciale schoenen vak houdt de 
vieze schoenen gescheiden van de andere inhoud. Afmeting: 
570x300x320mm. Inhoud: 45L
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LT90466 | Broodtrommel Fresh 1000ml
Solide broodtrommel gemaakt van stevig materiaal. Het deksel 
van de broodtrommel heeft een groot drukoppervlak. Deze 
broodtrommel past perfect bij onze drinkbeker Fresh. Afmeting: 
178x132x72mm. Inhoud: 1Ll

LT90416 | Broodtrommel Jumbo 1200ml
Jumbo broodtrommel. Grote bedrukking op de bovenzijde 
mogelijk. Voor maximaal acht boterhammen. Afmeting: 
215x142x52mm. Inhoud: 1,2L

LT90483 | Broodtrommel koelelement 750ml
Gebruiksvriendelijke lunchbox met uitneembaar koelelement, 
dat zich in het deksel van de lunchbox bevindt. Erg handig 
voor onderweg en om de lunch koel te houden. Afmeting: 
135x140x60mm. Inhoud: 750ml

LT91257 | Lunchbox one 950ml
Solide broodtrommel met één groot hoofdvak die af te sluiten is 
door de flexibele buigclip. Geproduceerd in Duitsland. Met groot 
drukoppervlak. Afmeting: 135x190x65mm. Inhoud: 950ml
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LT90456 | Lunch box aluminium met bamboe deksel
Deze stijlvolle lunchbox is geschikt om jouw lunch en ontbijt in 
mee te nemen. De aluminium box wordt afgesloten met een 
deksel van bamboe. Afmeting: 120x180x60mm. Inhoud: 1L

LT90410 | Lunchbeker to-go 520+230ml
Ideale beker met twee compartimenten. De grote drinkbeker 
voor uw yoghurt of soep en het kleine compartiment voor de 
muesli, fruit of croutons. Zo blijft alles heerlijk vers en knapperig. 
Afmeting: ø97x150mm. Inhoud: 520ml

LT91258 | Broodtrommel sandwich
Lunchbox in de vorm van een boterham. De broodtrommel is 
gemaakt uit één deel. Met een clip aan de voorkant voor het 
afsluiten van de lunchbox. Geproduceerd in Europa. Afmeting: 
140x135x65mm. Inhoud: 600ml

LT90457 | Lunchbox glas met bamboe deksel
Deze glazen lunchbox met bamboe deksel is een stijlvolle 
manier om je lunch of ontbijt in mee te nemen. Deze lunchbox is 
geschikt voor elk soort eten en makkelijk mee te nemen in je tas. 
Afmeting: 147x200x65mm. Inhoud: 1L

LT90415 | Thermo voedselcontainer
Dubbelwandige thermo voedselcontainer om warm eten overal 
mee naartoe te nemen. Zorgt er voor dat voedsel langer warm 
blijft. Wordt geleverd in een geschenkverpakking. Afmeting: 
ø89x127mm. Inhoud: 400ml

LT91107 | Lunchbox Bento met bestek 1250ml
De bento box is ontworpen aan de hand van een eeuwenoud 
Japans concept. Dankzij de twee compartimenten is het een 
ideale lunchbox. Gemaakt van onverwoestbaar materiaal en 
geschikt om de inhoud in een magnetron op te warmen. Wordt 
geleverd met bestek. Afmeting: 180x110x105mm. Inhoud: 1,2L
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LT94542 | Bamboe bestekset
Beperk de plastic soep en gebruik daarom deze duurzame 
bestekset van bamboe. De set wordt geleverd in een FSC 
gecertificeerde geschenkverpakking. Afmeting: 114x18x226mm

LT90409 | Lunchbestek in opbergbox
Handige bestekset met vork en lepel voor uw lunch. Na gebruik 
eenvoudig en hygiënisch op te bergen in het bijbehorende 
doosje. Afmeting: 162x62x20mm

LT90405 | Inklapbaar bestek in multitool
Deze outdoor bestekset is als multi-tool compact, handzaam en 
eenvoudig. Deze tool bevat een mes, vork, leper en flesopener. 
Afmeting: 100x55x25mm
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LT90413 | Mechanische kookwekker
Kookwekker die is gemaakt voor een perfecte timing tijdens het 
koken. De kookwekker beweegt mechanisch en het alarm kan tot 
60 minuten worden ingesteld. Afmeting: ø66x66mm

LT94519 | Roestvrijstalen digitale thermometer
Deze handige voedselthermometer is een ideaal instrument om 
de kerntemperatuur van vlees, vis of gevogelte te meten tijdens 
het bakken, koken of BBQ'en. Je kan deze thermometer ook 
gebruiken om vloeistoffen te meten. Middels de handige LCD 
display is binnen een mum van tijd de kerntemperatuur af te 
lezen. Afmeting: 250x30x30mm
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LT94499 | Bamboo snijplank
Mooie bamboe snijplank. Op deze personaliseerbare snijplank 
kun jij al je eten snijden. Tijdens het bereiden van het eten blijft 
jouw bedrijf dus 'top-of-mind'. Afmeting: 153x220x110mm

LT94498 | Messenset in geschenkverpakking bamboe
Een aantal verschillende messen ingepakt in een mooie 
bamboe geschenkdoos. Deze doos is te personaliseren met 
je eigen logo/tekst en past perfect in iedere keuken. Afmeting: 
200x355x35mm

LT94533 | Acacia snijplanken 2 stuks
Twee kwalitatief hoogwaardige snijplanken van acasia hout. Te 
gebruiken als snijplank, maar misstaat ook niet als hapjes serveer 
plank. Luxe afwerking met een lederen lus en verpakt in een 
mooie geschenkverpakking. Afmeting: 346x220x36mm

LT94502 | Kookboekstandaard inclusief 5 messen
Kwalitatief hoogstaande acaciahouten kookboekstandaard. 
Wordt inclusief vijf verschillende messen geleverd in een 
geschenkverpakking. Afmeting: 420x297x48mm
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LT94532 | Saladeset olie & azijn
Deze verpakking in boekstijl design bevat een keramische 
set voor olie & azijn en een set slaklauwen. Deze klauwen zijn 
geschikt voor het mixen van salades en het oppakken er van.  De 
bookstyle bevat ook twee recepten om compleet verschillende 
en populaire salades te maken. Afmeting: 194x258x45mm

LT94504 | Pizzaplank met snijder
Zware kwalitatieve acaciahouten pizza serveerplank met 
pizzasnijder. De plank heeft een diameter van maar liefst 
36cm. Wordt in geschenkverpakking geleverd. Afmeting: 
420x360x30mm

LT95422 | Pizzaset
Handige set met een pizzasnijder en mes waarmee een 
pizza binnen no-time is gesneden. De handvatten van 
acaciahout zorgen voor een luxe uitstraling. Wordt in een 
geschenkverpakking geleverd. Afmeting: 145x25x245mm
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LT94525 | Hapjes set compleet
Houten serveerplateau met leistenen plaat en drie ronde 
keramische kommetje. Afmeting: 245x245x40mm

LT94526 | Kaasset bamboe
Bamboe serveerplateau met ronde leisteenplaat en inclusief twee 
kaasmesjes van roestvrijstaal. Afmeting: 250x170x22mm

LT94527 | Sushi serveerset
Tweepersoons sushi bestaande uit een houten serveerplateau 
met daarin een leistenen sushi plaat en wordg geleverd inclusief 
twee setjes eetstokjes en drie keramische kommetjes. Afmeting: 
290x245x30mm

LT94538 | Sushiset
Leuke originele Sushi serveerset met twee setjes eetstokjes, 
twee houders voor eetstokjes en twee kommetjes voor de saus. 
Afmeting: 242x155x30mm
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LT94500 | Stokbroodhouder met mes
Acaciahouten broodplank met groeven voor het snijden van 
het perfect sneetje stokbrood. Inclusief broodmes en verpakt in 
geschenkverpakking. Afmeting: 393x164x45mm

LT94508 | Tuinset
Steek de lange pinnen in de grond en plaats in of op de houten 
houder je glas en 1 van de pinnen heeft ook ruimte voor een 
schaaltje. Wordt in een geschenkverpakking geleverd. Afmeting: 
125x25x625mm

LT94545 | Tuinset met twee tapas glazen
Set van twee glazen met acacia houten deksels en kleine 
side-tables op pinnen om in de grond te steken. Steek de 
lange pinnen in de grond en plaats het glas in of op de houten 
houder. Eén pin heeft ook plek voor een eventuele snack. 
De deksel beschermt het drinken en er kan tapas bovenop 
geplaatst worden. Verpakt in geschenkverpakking. Afmeting: 
234x105x625mm

LT94507 | Tapas glazenset
Set van twee glazen met acaciahouten deksel. De deksels 
beschermen de drankjes of biedt de mogelijkheid om hapjes 
op te leggen. Verpakt in geschenkverpakking. Afmeting: 
234x105x160mm
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LT98801 | Wijnset met twee bekers
Deze set bevat een wijnkoeler en twee bekers van elk 300ml. In 
de koeler blijft de wijnfles op temperatuur en de dubbelwandige 
bekers die er bij geleverd worden, maken de set af. Te gebruiken 
tijdens bijvoorbeeld een picknick of onderweg. Afmeting: 
355x255x105mm

LT93090 | Flesopener aluminium
Aluminium flesopener. Eigenzinnige vormgeving. Bedrukking 
mogelijk op het handvat. Afmeting: 125x20x14mm

LT94546 | Wijnkoeler metaal
Design wijnkoeler van roestvrijstaal. Kan gevuld worden met 
ijsblokjes of koud water, maar de gehele ijskoeler kan ook in de 
vriezer. Afmeting: ø120x195mm

LT93092 | Flesopener met houten handvat
Handige flesopener Deluxe van staal en hout. Met deze opener 
kom je nooit in de problemen wanneer je een flesje wil openen. 
Afmeting: 140x40x20mm

LT90414 | Wijnfles cooler
Stevige dubbelwandige roestvrijstaal cooler om een wijnfles koel 
te houden en dankzij de handige dop kan de wijn geschonken 
worden terwijl de fles in de cooler blijft. Geschikt voor veel type 
flessen en ideaal voor een picknick of barbecue avond. Afmeting: 
ø100x316mm. Inhoud: 200ml
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LT94511 | Wijnkoeler stick RVS
Deze wijnstick kan in de vriezer worden gelegd en na het 
openen van een fles wijn in de fles gestoken worden, zodat 
de wijn een lange tijd koel blijft. De stick heeft een handige 
schenktuit en alles wordt in een mooie geschenkverpakking 
geleverd. Afmeting: ø24x315mm

LT94537 | Cocktailset
Maak de lekkerste cocktails met deze cocktailset. De 
hoogwaardige roestvrijstalen set is uitgerust met een stamper 
voor het malen van ingrediënten, een maatbekertje voor 
het afmeten van de hoeveelheden, een flesopener en een 
roerlepel. Wordt in geleverd in geschenkverpakking. Afmeting: 
185x250x60mm

LT94518 | Cooling stones
Set van twaalf basaltsteentjes die in de vriezer bewaard kunnen 
worden en daardoor fungeren als ijsblokjes zonder dat het 
drankje wordt verdund. Deze steentjes zijn voldoende voor vier 
drankjes en worden inclusief een tangetje in een fluwelen zakje 
geleverd. Verpakt in een mooie geschenkverpakking. Afmeting: 
156x120x24mm
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STORAGE TUBE

LT94515 | Bbq schort en want
Stoer schort in zware kwaliteit met PU lederen vak en 
bijpassende dikke gewatteerde ovenwant.  Verpakt in 
geschenkverpakking. Afmeting: 320x250x50mm

LT94543 | Draagbare barbecue
Lichtgewicht draagbare barbecue in een buis, eenvoudig weg 
te stoppen in een rugzak voor een meerdaagse hike of voor 
een picknick in het park. Alle onderdelen passen in een buis en 
de barbecue kan zonder gereedschap opgezet worden. Wordt 
geleverd in een geschenkverpakking met handleiding. Afmeting: 
ø22x310mm
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LT94522 | Barbecue hamburgergrill
Hamburgergrill om vier hamburges in één keer te grillen. De 
hamburgers zijn in één handomdraai te draaien en je handen 
verbranden niet door het grote houten handvat. Afmeting: 
510x260x30mm

LT94521 | Rechthoekige barbecuegrill
Deze grote barbecue grill is ideaal om gerechten goed bij elkaar 
te houden zonder dat het gaat plakken op de barbecue of dat de 
gerechtjes uit elkaar vallen. Met dit rooster is in één handomdraai 
alles om te draaien. Door het grote houten handvat makkelijk 
te gebruiken zonder dat je je handen verbrand. Afmeting: 
530x345x20mm

LT94523 | Barbecue gereedschapsset hout
Drie-delige metalen barbecue gereedschap set met houten 
handvatten bestaande uit een tang, vleesvork en spatel. De 
spatel heeft ook een geïntegreerde flesopener. Alle delen 
zijn gemakkelijk op of aan de barbecue te hangen. Afmeting: 
448x186x40mm

LT94520 | Metalen vleesklauwen
Deze vleesklauwen zijn een perfect hulpmiddel voor iedereen 
die van pulled-meat houdt. Met dit metalen gereedschap met 
zwarte tefloncoating en houten handvat, kan het vlees snel 
worden omgedraaid. Scheur daarna het vlees eenvoudig uit 
elkaar tot ‘pulled meat’ met behulp van deze klauwen. Afmeting: 
116x110x20mm
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10 L

LT90412 | Drankkoeler
Drankkoeler voor 6 flesjes. De koeler kan gemakkelijk gevuld 
worden met ijsblokjes om alles lang koel te houden. Makkelijk 
mee te dragen met handige handvat. Afmeting: 330x200x158mm

LT95106 | Koelbox classic 10L
De classic koelbox is een lichtgewichte en compacte koelbox en 
ideaal om mee te nemen naar bijvoorbeeld de camping of het 
strand om eten en drinken lekker koel te houden. De koelbox 
beschikt over een handig handvat. Afmeting: 280x220x270mm. 
Inhoud: 10L
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LT90882 | Keycord organisch katoen
Keycord van gecertificeerd organisch katoen. 
De duurzame keycord heeft een natuurlijke look. 
Afmeting: 450x20mm

LT90871 | Keycord met flessenhouder
Deze keycord en flessenhouder in één is ideaal 
om je drinkfles mee te nemen zonder dat je deze 
telkens hoeft vast te houden. Deze keycord is mooi 
te personaliseren met jouw logo of bedrijfsnaam. 
Afmeting: 550x50mm

LT90879 | Keycord polyester
Polyester keycord met afneembare kunststof gesp, 
metalen haak en veiligheidssluiting. Afmeting: 
520x20mm

LT90768 | Kaarthouder robuust
Frosty kaarthouder met trekkoord. Clip kan bevestigd 
worden aan bijvoorbeeld een broekriem. Trekkoord 
is 600mm lang. Bedrukking gaat middels tampondruk 
op de houder. Afmeting: 87x36x12mm

LT90766 | Kaarthouder
Transparante kaarthouder met trekkoord en clip. 
Bedrukking op de houder middels doming. Trekkoord 
is 500mm lang. Afmeting: 85x32x15mm

LT95304 | Keycord paracord
Keycord gemaakt van paracord met kunststof 
veiligheidssluiting en metalen haak. De keycord is 
verstelbaar door middel van het kunststof plaatje 
dat voorzien kan worden van een doming sticker. 
Afmeting: ø5x500mm

LT91087 | Badgehouder verticaal
Transparante badgehouder om aan een keycord te bevestigen. 
Ideaal voor bijvoorbeeld congressen, evenementen en 
klantendagen. Afmeting: 75x125mm

LT91088 | Badgehouder horizontaal
Transparante badgehouder om aan een keycord te bevestigen. 
Ideaal voor bijvoorbeeld congressen, evenementen en 
klantendagen. Afmeting: 100x80mm
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LT90411 | Bagagelabel
Flexibel bagagelabel van PP. Afmeting: 110x59x1mm

LT90459 | Bagagelabel koffer
Kofferlabel in de vorm van een koffer. Alleen de naam is zichtbaar 
om privacy te beschermen. Met zwart bevestigingskoord. 
Afmeting: 92x54x4mm

LT91036 | Bagagelabel slipper
Bagagelabel in de vorm van een slipper. Met dit bagagelabel 
waan je je alvast op de vakantiebestemming. Een ander voordeel 
van dit bagagelabel is dat door de unieke vorm bagage snel 
wordt herkent. Afmeting: 112x48mm

LT91293 | Cijferslot travel TSA
Cijferslot in broekzak formaat met officieel TSA keurmerk. 
Dit Amerikaanse keurmerk staat voor Transportation Security 
Administration en dit houdt in dat beveiligingsbeambten de koffer 
kunnen controleren zonder dat deze kapot gemaakt hoeft te 
worden. Afmeting: 10x30x59mm

LT99609 | Aluminium bagagelabel rechthoek
Aluminium, rechthoekig bagagelabel met ijzerdraad 
en draaislotje. Voorzien van papier voor het 
opschrijven van informatie. Afmeting: 80x40mm

LT91037 | Bagagelabel zonnebril
Bagagelabel in de vorm van een zonnebril. Met dit label gaat het 
zonnetje alvast schijnen op de vakantiebestemming. Een ander 
voordeel van dit bagagelabel is dat door de unieke vorm bagage 
snel wordt herkent. Afmeting: 130x47mm

LT91294 | 3-delige reisset
Ga goed voorbereid op reis met deze drie-delige reisset. Met 
de kofferweger behoort betalen voor extra kilo's tot de verleden 
tijd. Met de kofferband en het slot blijven eigendommen veilig 
opgeborgen. Afmeting: 160x42x200mm
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LT99894 | Naambord magneet  50x30mm
Naambadge voorzien van sterke magneet en doming. Het 
visitekaartje voor elk bedrijf. Afmeting: 50x30x8mm

LT99743 | Badge metalen pin 26x14mm
Rechthoekige pin met doming. Vlindersluiting. Afmeting: 
26x14x10mm

LT99742 | Badge metalen pin 30x10mm
Rechthoekige pin met doming. Vlindersluiting. Afmeting: 
30x10x10mm

LT99737 | Badge metalen pin 19x13mm
Rechthoekige pin met doming. Vlindersluiting. Afmeting: 
19x13x11mm

LT99739 | Badge metalen pin 20x12mm
Ovale pin met doming. Vlindersluiting. Afmeting: 20x12x10mm

LT99744 | Badge metalen pin 15x15mm
Vierkante pin met doming. Vlindersluiting. Afmeting: 15x15x11mm

LT99735 | Badge metalen pin Ø20mm
Ronde pin met doming. Vlindersluiting. Afmeting: ø20x10mm
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LT99714 | Sleutelhanger hout rond Ø40mm
Ronde sleutelhanger met houten plaatje voor een natuurlijke 
uitstraling. Afmeting: ø40x75mm

LT99713 | Sleutelhanger hout rechthoekig
Rechthoekige sleutelhanger met houten plaatje voor een 
natuurlijke uitstraling. Afmeting: 90x30x10mm

LT99663 | Sleutelhanger metaal met echt leer
Luxe sleutelhanger gemaakt van echt leer. Afmeting: 
100x20x8mm

LT99703 | Sleutelhanger doming rechthoek
Sleutelhanger met leren bandje en rechthoekige doming. 
Afmeting: 122x18mm

LT99757 | Sleutelhanger drijvend XL
Deze handige sleutelhanger blijft drijven in het water. Bedrukking 
middels tampondruk. Afmeting: ø30x78mm

LT99710 | Sleutelhanger flesopener
Aluminium sleutelhanger voorzien van handige flesopener. 
Afmeting: 9x55x12mm
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LT99662 | Sleutelhanger leer
Metalen rechthoekige sleutelhanger met echt leder. Met 
enkelzijdige doming. Afmeting: 107x34x8mm

LT99693 | Sleutelhanger metaal
Metalen rechthoekige sleutelhanger met ring. Met enkelzijdige 
doming. Afmeting: 107x28x8mm

LT99652 | Sleutelhanger metaal 2 zijdig
Metalen ovale sleutelhanger, mat zilver met ring. Met 
dubbelzijdige doming mogelijk. Afmeting: 103x35x6mm

LT99681 | Sleutelhanger metaal
Metalen rechthoekige sleutelhanger met clip. Met enkelzijdige 
doming. Afmeting: 114x28x8mm

LT99610 | Sleutelhanger metaal 2 zijdig
Metalen rechthoekige sleutelhanger, mat zilver. Met dubbelzijdige 
doming. Afmeting: 108x25x5mm

LT99618 | Sleutelhanger metaal 2 zijdig
Metalen ronde sleutelhanger, mat zilver met clip. Met 
dubbelzijdige doming. Afmeting: 90x36x6mm
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LT99791 | Sleutelhanger winkelwagenmuntje
Metalen winkelwagenmuntje met karabijnhaak en sleutelhanger 
ring. Eenvoudig aan de sleutelbos te bevestigen. Geschikt voor 
karretjes met €0,50 en €1,00. Afmeting: ø23x78mm

LT99709 | Sleutelhanger doming
Metalen sleutelhanger met ronde doming en flesopener. 
Afmeting: 52x32mm
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Ingredients: 

agent (Magnesium salts of fatty acids), Flavours (Peppermint 
oil), Colours (Titanium dioxide), Glazing agent (Carnaubawax, 

Beeswax) Nutrition values per 100g: 
Energy 1674 kJ, 394 kcal; Carbohydrate 98,5g of which  

sugars 96,1g of which Starch 2,4g; Fat 0,0g;  
Saturates 0,0g; Protein 0,0g; Salt 0,0g.

Not suitable for children under 3 years old.  
Excessive consumption can have a  

laxative effect.
Made in Europe; Nett. Weight: 12g

Best before end 00/0000.
LT91794

Sugar free mintS with SweetenerS 
ingredients: Anti-caking agent (magnesium salts of fatty acids) Sweeteners 
(sorbitol, acesulfame K, aspartame*). Peppermint Oil, menthol flavour. 
Contains a source of phenylalanine.
nutritional information: Average Values Per 100g Energy 980kJ, 
392 kcal, Protein 0g, Carbohydrate 98g of which Sugars 0g, Polyols 98g. 
Starch 0g, Fat 1,43g of which Saturates 1,14g. Fibre 0g, Salt 0,01g. 
Not suitable for children under 3 years old.
Excessive consumption may produce laxative effects.  
Made in China          best before end: 00 / 0000.          Net Weight: 6,5g
Manufactured for Lensen Toppoint BV-PO Box 2,  
NL-7690 AA Bergentheim - www.toppoint.com - LT91799 - PO

EU

EU

European mints

Sugar free mints

European mints
LT91794 | Pepermuntblik rond
Met één klik is het pepermuntdoosje te openen en met 
een simpele handbeweging is het doosje te sluiten. Groot 
drukoppervlak en geschikt voor full-colour digitaal druk. Niet 
suikervrij. Gevuld gevuld met twaalf gram Europese pepermunt. 
Afmeting: ø45x15mm

LT91795 | Pepermuntblik rechthoek
Scharnieren pepermuntblikje. Gevuld met 23 gram Europese 
pepermunt. Altijd verfrissende pepermuntjes bij de hand. Niet 
suikervrij. Afmeting: 62x48x15mm

LT91799 | Pepermuntdoos
Rond en plat pepermuntdoosje. In gekleurd transparant of 
hardcolour wit. Inhoud: Circa 6,5 gram suikervrije pepermuntjes. 
Afmeting: ø62mm

Onze pepermunt wordt altijd vers 
geproduceerd door een BRC 
gecertificeerd bedrijf, hierdoor hebben 
we controle op de oorsprong en 
de herkomst van de grondstoffen. 
De pepermunt wordt verpakt in een 
HACCP omgeving in Nederland. 
Hierdoor is de houdbaarheid 
maar liefst 36 maanden. 
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Sugar free mintS with SweetenerS 
ingredients: Anti-caking agent (magnesium salts of fatty acids) Sweeteners 
(sorbitol, acesulfame K, aspartame*). Peppermint Oil, menthol flavour. 
Contains a source of phenylalanine.
nutritional information: Average Values Per 100g Energy 980kJ, 
392 kcal, Protein 0g, Carbohydrate 98g of which Sugars 0g, Polyols 98g. 
Starch 0g, Fat 1,43g of which Saturates 1,14g. Fibre 0g, Salt 0,01g. 
Not suitable for children under 3 years old.
Excessive consumption may produce laxative effects.  
Made in China          best before end: 00 / 0000.          Net Weight: 7g
Manufactured for Lensen Toppoint BV-PO Box 2,  
NL-7690 AA Bergentheim - www.toppoint.com - LT91726 - PO

Sugar free mintS with SweetenerS 
ingredients: Anti-caking agent (magnesium salts of fatty acids) Sweeteners 
(sorbitol, acesulfame K, aspartame*). Peppermint Oil, menthol flavour. 
Contains a source of phenylalanine.
nutritional information: Average Values Per 100g Energy 980kJ, 
392 kcal, Protein 0g, Carbohydrate 98g of which Sugars 0g, Polyols 98g. 
Starch 0g, Fat 1,43g of which Saturates 1,14g. Fibre 0g, Salt 0,01g. 
Not suitable for children under 3 years old.
Excessive consumption may produce laxative effects.  
Made in China          best before end: 00 / 0000.          Net Weight: 5g
Manufactured for Lensen Toppoint BV-PO Box 2,  
NL-7690 AA Bergentheim - www.toppoint.com - LT91725 - PO

Sugar free mintS with SweetenerS 
ingredients: Anti-caking agent (magnesium salts of fatty acids) Sweeteners 
(sorbitol, acesulfame K, aspartame*). Peppermint Oil, menthol flavour. 
Contains a source of phenylalanine.
nutritional information: Average Values Per 100g Energy 980kJ, 
392 kcal, Protein 0g, Carbohydrate 98g of which Sugars 0g, Polyols 98g. 
Starch 0g, Fat 1,43g of which Saturates 1,14g. Fibre 0g, Salt 0,01g. 
Not suitable for children under 3 years old.
Excessive consumption may produce laxative effects.  
Made in China          best before end: 00 / 0000.          Net Weight: 7g
Manufactured for Lensen Toppoint BV-PO Box 2,  
NL-7690 AA Bergentheim - www.toppoint.com - LT91793 - PO

Sugar free mintS with SweetenerS 
ingredients: Anti-caking agent (magnesium salts of fatty acids) Sweeteners 
(sorbitol, acesulfame K, aspartame*). Peppermint Oil, menthol flavour. 
Contains a source of phenylalanine.
nutritional information: Average Values Per 100g Energy 980kJ, 
392 kcal, Protein 0g, Carbohydrate 98g of which Sugars 0g, Polyols 98g. 
Starch 0g, Fat 1,43g of which Saturates 1,14g. Fibre 0g, Salt 0,01g. 
Not suitable for children under 3 years old.
Excessive consumption may produce laxative effects.  
Made in China          best before end: 00 / 0000.          Net Weight: 7g
Manufactured for Lensen Toppoint BV-PO Box 2,  
NL-7690 AA Bergentheim - www.toppoint.com - LT91773 - PO

Sugar free mintS with SweetenerS 
ingredients: Anti-caking agent (magnesium salts of fatty acids) Sweeteners 
(sorbitol, acesulfame K, aspartame*). Peppermint Oil, menthol flavour. 
Contains a source of phenylalanine.
nutritional information: Average Values Per 100g Energy 980kJ, 
392 kcal, Protein 0g, Carbohydrate 98g of which Sugars 0g, Polyols 98g. 
Starch 0g, Fat 1,43g of which Saturates 1,14g. Fibre 0g, Salt 0,01g. 
Not suitable for children under 3 years old.
Excessive consumption may produce laxative effects.  
Made in China          best before end: 00 / 0000.          Net Weight: 7g
Manufactured for Lensen Toppoint BV-PO Box 2,  
NL-7690 AA Bergentheim - www.toppoint.com - LT91779 - PO

Sugar free mintS with SweetenerS 
ingredients: Anti-caking agent (magnesium salts of fatty acids) Sweeteners 
(sorbitol, acesulfame K, aspartame*). Peppermint Oil, menthol flavour. 
Contains a source of phenylalanine.
nutritional information: Average Values Per 100g Energy 980kJ, 
392 kcal, Protein 0g, Carbohydrate 98g of which Sugars 0g, Polyols 98g. 
Starch 0g, Fat 1,43g of which Saturates 1,14g. Fibre 0g, Salt 0,01g. 
Not suitable for children under 3 years old.
Excessive consumption may produce laxative effects.  
Made in China          best before end: 00 / 0000.          Net Weight: 7g
Manufactured for Lensen Toppoint BV-PO Box 2,  
NL-7690 AA Bergentheim - www.toppoint.com - LT91778 - PO

Sugar free mints

Sugar free mints

Sugar free mints

Sugar free mints

Sugar free mints

Sugar free mints
LT91773 | Pepermuntdoos hart
Pepermuntdoos in de vorm van een hart. In transparant 
rood of hardcolour wit. Inhoud: circa zeven gram suikervrije 
pepermuntjes. Afmeting: 72x65x7mm

LT91778 | Pepermuntdoos vrachtwagen
Pepermuntdoosje in de vorm van een vrachtwagen. Opening van 
het doosje aan de achterkant van de vrachtwagen. Inhoud: circa 
zeven gram suikervrije pepermuntjes. Afmeting: 90x55x7mm

LT91793 | Pepermuntdoos
Rechthoekig pepermuntdoosje. Inhoud: circa zeven gram 
suikervrije pepermuntjes. Afmeting: 79x48x6mm

LT91725 | Pepermuntdoos duim
Pepermuntdoos in de vorm van een duim. Opening van 
het doosje bij de pols. Inhoud: circa vijf gram suikervrije 
pepermuntjes. Geschikt voor full-colour digitaal druk. Afmeting: 
83x58x7mm

LT91779 | Pepermuntdoos huis
Wit pepermuntdoosje in de vorm van een huis. Opening van het 
doosje in de schoorsteen. Inhoud: circa zeven gram suikervrije 
pepermuntjes. Afmeting: 73x65x7mm

LT91726 | Pepermuntdoos T-shirt
Pepermuntdoosje in de vorm van een T-shirt. Opening van het 
doosje aan de onderkant van het T-shirt. Inhoud: circa zeven 
gram suikervrije pepermuntjes. Geschikt voor full-colour digitaal 
druk. Afmeting: 73x73x6mm
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LT90660 | Aansteker electronic
Elektronische navulbare aansteker. Kindveilig. 
Afmeting: 82x25x12mm

LT90698 | Aansteker Torpedo hardcolour
Elektronsiche navulbare aansteker. Kindveilig. 
Afmeting: 82x24x10mm

LT90709 | Turbo aansteker
Deze elektrische navulbare aansteker heeft een 
turbo vlam. Hierdoor is de vlam uit de aansteker niet 
beïnvloedbaar door de wind. Kindveilig. Afmeting: 
83x26x13mm

LT90610 | Aansteker Torpedo transparant
Elektronische navulbare transparante aansteker. 
Kindveilig. Afmeting: 81x24x9mm

LT90699 | Aansteker Torpedo metallic
Metallic elektronische navulbare aansteker. Kindveilig. 
Afmeting: 82x24x9mm

LT90701 | Wegwerpaansteker Burn
Wegwerpaansteker. Kindveilig. Afmeting: 82x23x11mm

LT90590 | Wegwerpaansteker Cricket 90
Wegwerpaansteker van Cricket met verchroomde 
kap. Kindveilig. Afmeting: 80x22x10mm
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LT90707 | Turbo aansteker Adventure
Navulbare Adventure turbo aansteker die eenvoudig 
te gebruiken is. Doordat de vlam niet beïnvloed 
kan worden door de wind. Hierdoor is de aansteker 
ook te gebruiken bij hevige windstoten. Afmeting: 
68x40x18mm

LT90712 | Wegwerpaansteker met flesopener
Wegwerpaansteker met flesopener. Kindveilig. 
Afmeting: 81x24x10mm

LT90912 | Aansteker bieropener
Elektronische aansteker met flesopener. Kindveilig en 
navulbaar. Afmeting: 80x25x9mm

LT90666 | Aansteker heat
Elektronische navulbare frosty aansteker. Mat 
zilverkleurige kap. Kindveilig. Afmeting: 82x25x11mm

LT90905 | Aansteker special
Elektronische aansteker voorzien van custom-
made full-colour labelling. Navulbaar en kindveilig. 
Verkrijgbaar vanaf 5.000 stuks. Afmeting: 
80x25x9mm

LT90687 | Aansteker LED
Elektronische navulbare aansteker met LED licht. 
Kindveilig. Afmeting: 82x25x11mm

LT90708 | Aansteker Polo deluxe
Elektronische navulbare zilveren aansteker. Kindveilig. 
Afmeting: 81x24x9mm

LT90604 | Aansteker Polo
Elektronische navulbare aansteker met zilveren kap. 
Kindveilig. Afmeting: 81x24x9mm
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LT90915 | Navulbare aansteker kaars
Lange smalle kaarsenaansteker met een schuifknop aan de 
zijkant. Aluminium uitvoering. Kindveilig en navulbaar. Afmeting: 
178x15x12mm

LT90706 | Metallic aansteker
Aansteker geschikt voor vele situaties. De lengte van de 
aansteker zorgt ervoor dat je handen niet verbranden. Eenvoudig 
in gebruik en de metallic kleuren geven het een luxe uitstraling. 
Kindveilig en navulbaar. Afmeting: 210x15x18mm

LT90704 | Plasma aansteker
De plasma aansteker is een elektronische aansteker die 
windbestendig is, geen vlam bevat en erg eenvoudig te 
gebruiken is. Deze aansteker vervangt alle wegwerp aanstekers. 
Het is oplaadbaar door middel van een USB kabel. Per laadbeurt 
meer dan honderd keer te gebruiken. De aansteker is duurzaam 
en milieuvriendelijk. Afmeting: 230x26x19mm
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LT90669 | Barbecue aansteker Firefight
Elektrische navulbare aansteker, ideaal voor het aansteken 
van de barbecue, open haard of een kaars. Uiterst veilig door 
het lange buigbare metalen voorstuk. Kindveilig. Afmeting: 
275x42x28mm

LT90577 | Barbecue aansteker
Frosty elektronische navulbare aansteker. Groot drukoppervlak. 
Kindveilig. Afmeting: 190x41x20mm

LT90705 | Zomerse barbecue aansteker
Felgekleurde navulbare aansteker die elk feestje oplicht. Deze 
aansteker is ideaal om de barbecue of kaarsen mee aan te 
steken. Afmeting: 172x46x18mm

LT90691 | Barbecue aansteker Hot Fire
Degelijke grote metalen aansteker met kunststof body. Ideaal 
voor het aansteken van de barbecue. Groot drukoppervlak. 
Kindveilig en navulbaar. Afmeting: 229x45x20mm
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LT91125 | Auto luchtverfrisser
Kom af van vieze geuren in de auto en laat het weer heerlijk 
ruiken. Luchtverfrissers zorgen voor een frisse geur in de auto. Te 
ontwerpen in een custom-made vorm met een geur naar keuze. 
Afmeting: 70x90mm

LT91539 | Spaarvarken
Klein spaarvarken van kunststof. Vanaf 5.500 stuks custom-made 
kleuren mogelijk. Afmeting: 78x103x82mm

LT91115 | Luchtverfrisser voor in de auto
Luchtverfrisser voor in de auto. Klem het eenvoudig in het 
ventilatierooster en de auto ruikt heerlijk fris. Wordt geleverd met 
een extra zakje geurkorrels en kan bijgevuld worden. Afmeting: 
58x30x30mm
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LT91245 | Truck mini
Minitruck gemaakt van kunststof. Wielen kunnen ronddraaien, 
zodat de vrachtwagen kan 'rijden'. Afmeting: 192x30x45mm

LT90772 | Schuifpuzzel vierkant
Vierkante schuifpuzzel. Groot drukoppervlak voor een logo of 
motief. Afmeting: 75x75x6mm

LT90770 | Schuifpuzzel rechthoek
Rechthoekige schuifpuzzel. Groot drukoppervlak voor een logo 
of motief. Full-colour bedrukking mogelijk. Afmeting: 90x75x6mm

LT90224 | Houten Jojo
Deze klassieke houten Yoyo is een leuk en vermakelijk spel 
van alle tijden. Door de bedrukkingsmogelijkheden kun je jouw 
gewenste tekst/logo mooi op de Jojo laten zetten. Afmeting: 
ø52x22mm

LT90225 | JoJo
Transparante JoJo in trendy kleuren. Tevens in een hardcolour 
witte kleur. Groot drukoppervlak. Afmeting: ø55x35mm
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LT91575 | Potlood set 6st
Zes kleine kleurpotloden in transparant etui. Bedrukking middels 
sticker. Afmeting: 95x55x8mm

LT91576 | Potlood doos 6st
Zes kleine kleurpotloden in kartonnen doosje. Vanaf 250 stuks 
custom-made doosje mogelijk. Afmeting: 90x45x9mm

LT91540 | Kleurboek set A4
Kleurboek A4 (310x215mm) met acht pagina's. Naast het 
kleurboek, bevat deze set ook zes kleine kleurpotloden (91575) in 
transparante polybag. Bedrukking middels een sticker. Afmeting: 
310x215x9mm

LT91571 | Kleurboek set A6
Kleurboek A6 (150x105mm) met zestien pagina's. Naast het 
kleurboek, bevat deze set ook zes kleine kleurpotloden (91575) 
in transparante polybag. Bedrukking middels sticker. Afmeting: 
148x105x9mm
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LT90421 | Stoepkrijt
Vier stoepkrijtjes in een doosje. Bedrukking middels een 
sticker. Vanaf 250 stuks custom-made doos mogelijk. Afmeting: 
135x97x25mm

LT92519 | 14-delige stationery set
Ultieme stationery set met alles wat er op een bureau nodig is. 
Van een houten liniaal, potloden, gum, puntenslijper, flexibele 
liniaal tot een notitieblok, zelfklevende memoblaadjes, index 
markers en een pen. Afmeting: 155x25x210mm

LT92518 | Kleurboek set
Kleurboek voor kinderen met een set van zes kleurpotloden 
inbegrepen. Het boekje heeft twintig lege pagina's waar kinderen 
hun creativiteit in kwijt kunnen. Het formaat maakt het mogelijk 
om het thuis of onderweg te gebruiken. Speelse manier van het 
vermaken van kinderen en alle kunstwerken blijven verzameld. 
Afmeting: 140x210x10mm

LT90767 | Kkaartspel in bamboe geschenkverpakking
Een bamboe doos verpakt met 2 kaartspellen. Met deze set ben 
je klaar voor iedere spelletjesavond. Afmeting: 108x152x35mm
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LT90776 | Houten toren spel in katoenen etui
Met dit torenspel kun je jezelf of iemand anders trakteren op uren 
speelplezier. Deze speelset met 48 houten blokken verpakt in 
een katoenen etui is een leuk cadeau voor iedereen. Afmeting: 
310x160x105mm

LT90764 | Tic Tac Toe bamboe in doos
Leuke Tic Tac Toe set in een bamboe doos. De doos wordt 
afgesloten met een bamboe houten schuifdeksel. Met dit 
spelletje heb je overal de mogelijkheid om je samen met iemand 
anders te vermaken. Afmeting: 74x73x30mm

LT90777 | Houten Kubbspel in katoenen pouch
Dit Zweedse werpspel is snel bekend geworden over de hele 
wereld. Met dit leuke spel heb je een lange tijd vermaak. Handig 
verpakt in een katoenen pouch. Afmeting: 120x350x350mm
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LT90781 | MDF strand tennis set met gezelsschapsspellen
Tennisset geschikt voor spelen op het strand, in het park 
of in de tuin. Met deze multifunctionele tennisset is er ook 
de mogelijkheid om een rustigere spelvorm te doen in de 
vorm van schaken. Handig verpakt een hoes. Daag je nu je 
vrienden uit voor een denksport of een actieve sport! Afmeting: 
400x250x38mm

LT90779 | Houten Frescoball strandset
Deze Frescoball speelset is een spel met 2 rackets en een bal 
en is leuk om te spelen op het strand, in het park of in de tuin. De 
speelset is gemaakt van hout en wordt geleverd met 2 balletjes. 
Handig verpakt in katoenen pouch. Afmeting: 46x225x90mm

Hou je het liever bij tennis op het strand? Deze tennis 
setjes zijn te koop van verschillende materialen en 
zorgen voor uren speelvermaak op het strand, in het 
park of op andere plekken waar je genoeg ruimte hebt 
om te spelen. 
Mocht je op zoek zijn naar een spel dat eenvoudig mee 
te nemen is in je tas of zak hebben wij ook een leuk 
aantal spelletjes in het assortiment. 
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LT93406 | Schroevendraaier met flesopener
Praktische bitset voor schroevendraaiers voor allerlei taken 
in en rondom het huis of kantoor. Deze set bevat de meest 
voorkomende vormen en formaten bits. De schroevendraaier 
bevat ook een flesopener. Afmeting: 151x33x14mm

LT93405 | Multi-tool met karabijnhaak
Multi-tool die een verscheidenheid aan handige tools biedt, zoals 
een zakmes, flesopener en tang. De multi-tool is eenvoudig aan 
een tas te hangen met de karabijnhaak. Dit artikel wordt geleverd 
in een geschenkverpakking. Afmeting: 100x55x25mm

LT93403 | Multitool 11 in 1
De 11-in-1 multitool van edelstaal is een handige tool in 
creditcardformaat. De multitool wordt geleverd in een PU hoesje 
(met instructiekaartje) en kan ook eenvoudig in de portemonnee 
gedragen worden. Afmeting: 80x55mm
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LT91282 | Veiligheidshamer
Noodhamer die is uitgerust met een scherpe punt om een 
autoraam te breken. Verder heeft deze tool een gordelsnijder, 
een magneet en een COB-lamp. Deze veiligheidshamer mag niet 
in de auto ontbreken. De magneet kan eenvoudig op metalen 
oppervlaktes vastgemaakt worden. Afmeting: 57x24x148mm

LT90885 | Survival armband 3 in 1
Armband met vijf functies: kompas, mesje, fluit, vuursteentje en 
in geval van nood kan het touw losgehaald worden tot twee 
losse touwen van 180cm. Een musthave artikel voor iedere tocht. 
Afmeting: 110x35x30mm

LT93402 | Multi-tool compact
Compacte multi-tool die verschillende tools biedt die altijd 
wel van pas komen. Kan eenvoudig bevestigd worden aan 
een tas of kleding. De tool wordt geleverd in een polybag met 
instructiekaartje waarop alle functies worden uitgelegd. Afmeting: 
85x25x2mm
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LT90727 | Hobbymes transparant
Transparant hobbymes. Inclusief oog voor bevestiging aan 
sleutelhanger. Schiet automatisch terug door de veer binnenin. 
Afmeting: 131x24x12mm

LT91592 | Timmermanspotlood 25cm
Breed timmermanspotlood, ongepunt. Met groot drukoppervlak. 
Afmeting: 247x15x8mm

LT90730 | Hobbymes XXL
Hobbymes met veertien afbreekmesjes. De XXL uitvoering. 
Afmeting: 155x40x12mm

LT90720 | Hobbymes
Hobbymesje met twaalf afbreekmesjes. Clipbevestiging. 
Afmeting: 140x20x7mm
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LT91200 | Duimstok sleutelhanger 0.5m
Opvouwbare witte mini duimstok. Lengte van 0.5 meter. Afmeting: 
66x24x13mm

LT91210 | Duimstok 1m
Buigzame duimstok van PVC. De lengte van de duimstok is één 
meter. Afmeting: 130x13x25mm

LT91220 | Duimstok 2m
Buigzame duimstok van PVC. De lengte van de duimstok is twee 
meter. Afmeting: 235x31x15mm
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LT91819 | Rolmaat fix 3m
Rolmaat fix met een meetbereik van drie meter en een wit 
meetlint. Eenvoudig mee te nemen dankzij de broekklem en 
is nauwkeurig door de haak aan het begin van het meetlint. 
Afmeting: 80x35x70mm

LT91821 | Rolmaat fix 5m
Rolmaat fix met een meetbereik van vijf meter en een wit 
meetlint. Eenvoudig mee te nemen dankzij de broekklem en 
is nauwkeurig door de haak aan het begin van het meetlint. 
Afmeting: 90x40x75mm

LT91818 | Rolmaat assist 5m
Rolbandmaat die eenvoudig mee te nemen is dankzij de 
broekklem. Beschikt over een vijf meter lang wit meetlint. Deze 
rolmaat staat garant voor een lange levensduur dankzij zijn 
stevige behuizing met profiel. Afmeting: 70x80x35mm

LT91817 | Rolmaat assist 3m
Rolmaat die eenvoudig mee te nemen is dankzij de broekklem. 
Beschikt over een drie meter lang wit meetlint. Deze rolmaat staat 
garant voor een lange levensduur dankzij zijn stevige behuizing 
met profiel. Afmeting: 70x30x70mm
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LT90440 | Rolmaat 2m
Rolmaat, twee meter. Groot drukoppervlak. Afmeting: ø83x30mm

LT90444 | Rolmaat 5m
Rolbandmaat, vijf meter. Groot drukoppervlak. Afmeting: 
ø93x35mm

LT90442 | Rolmaat 3m
Rolmaat van drie meter. Groot drukoppervlak. Afmeting: 
ø83x30mm

LT91816 | Rolmaat 5m
Rolmaat met een meetbereik van vijf meter en een wit meetlint. 
Eenvoudig mee te nemen dankzij de broekklem en is nauwkeurig 
door de haak aan het begin van het meetlint. Afmeting: 
65x37x65mm

LT91814 | Rolmaat 3m
Rolmaat met een meetbereik van drie meter en een wit meetlint. 
Eenvoudig mee te nemen dankzij de broekklem en is nauwkeurig 
door de haak aan het begin van het meetlint. Afmeting: 
58x35x57mm
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LT90490 | Biologisch afbreekbare regenponcho
Biologisch afbreekbare poncho van bio PE kunststof. Deze 
poncho wordt binnen twaalf maanden op natuurlijke wijze 
afgebroken. Poncho: 127x100cm. Afmeting: 110x160x5mm

LT90489 | Regenponcho
Plastic regenponcho met capuchon. One size fits all. Verpakking 
kan voorzien worden van een sticker. Afmeting: 135x95x4mm

LT95036 | Draagbare mini ventilator
Mini ventilator met polsband. De perfecte gadget 
om hete zomerdagen mee te doorstaan. De fan 
wordt geleverd in een geschenkverpakking inclusief 
batterijen. Afmeting: 260x50x40mm

LT90449 | Bal met regenponcho
Regenponcho verpakt in bal. Altijd handig voor onderweg als het 
plotseling gaat regenen. Met karabijnhaak voor bevestiging aan 
bijvoorbeeld fiets of tas. Afmeting: ø60mm
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LT91225 | Handklapper
Handklapper om van elke wedstrijd een feestje te maken. Het 
heen en weer bewegen van deze handklapper zorgt voor een 
geluid waarmee jouw favoriete team aangemoedigd kan worden. 
Afmeting: 185x90x19mm

LT91567 | Dienblad
Kunststof dienblad voor zes bekers of glazen. Geschikt voor vele 
formaten (koffie)bekers. Afmeting: 225x208x12mm

LT91570 | The Original Cupkeeper – Cups & Pints 25cl-33cl, 
55cl
Met de original cupkeeper is zonder moeite meerdere 
bekers tegelijk mee te nemen. De bekerhouder is gemaakt 
van voedselveilig PP, wat recyclebaar en voor vele jaren te 
hergebruiken is. De cupkeeper is compact dus eenvoudig in de 
tas te stoppen. Deze bekerhouder is geschikt voor zes bekers 
25cl-33cl. Afmeting: 150x80x45mm

LT91569 | The Original Cupkeeper – Cups 18cl-33cl
Universele bekerhouder voor zes bekers of glazen met een 
inhoud van 18 tot 33cl. Deze opvouwbare bekerhouder neem je 
eenvoudig mee in je zak of kun je met de geïntegreerde haak 
aan je broek of tas bevestigen. Dit is het duurzame alternatief 
voor de vele kartonnen trays die er jaarlijks worden gebruikt en 
weggegooid. Afmeting: 130x75x38mm
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LT16203 | Schminkstick Nederland
Rood-wit-blauw schmink stick. Ideaal voor nationale (sport)
evenementen of om het Nederlandse team aan te moedigen. Te 
bedrukken met logo en/of reclame-uiting. Afmeting: 17x38x74mm

LT16209 | Event hand Nederland
Grote evenementenhand in de kleuren van de Nederlandse vlag 
met een aanzienlijk bedrukkingsoppervlak. Het unieke formaat 
van deze hand zorgt voor een opvallende verschijning. Afmeting: 
4x300x406mm

LT19209 | Event hand Frankrijk
Grote evenementenhand in de kleuren van de Franse vlag met 
een aanzienlijk bedrukkingsoppervlak. Het unieke formaat van 
deze hand zorgt voor een opvallende verschijning. Afmeting: 
4x300x406mm

LT91212 | Evenementenhand
Grote evenementenhand in met een aanzienlijk 
bedrukkingsoppervlak. Het unieke formaat van deze hand zorgt 
voor een opvallende verschijning. Afmeting: 4x300x406mm

LT18209 | Event hand België
Grote evenementenhand in de kleuren van de Belgische vlag 
met een aanzienlijk bedrukkingsoppervlak. Het unieke formaat 
van deze hand zorgt voor een opvallende verschijning. Afmeting: 
4x300x406mm

LT17209 | Event hand Duitsland
Grote evenementenhand in de kleuren van de Duitse vlag met 
een aanzienlijk bedrukkingsoppervlak. Het unieke formaat van 
deze hand zorgt voor een opvallende verschijning. Afmeting: 
4x300x406mm
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LT94553 | Hot-but-cool beker met kerstomaten zaadjes
Een bloempotje met een pakje kerstomaten zaadjes in meerdere 
vrolijk kleuren. Als het plantje groot genoeg is om deze over 
te zetten in de tuin, dan is de bloempot tevens ook schoon te 
maken en te gebruiken als koffiemok. De goed ontworpen rand 
zorgt voor een dubbele wand, om te voorkomen dat de hand 
verbrand bij het drinken. Afmeting: ø85x90mm

LT94552 | Hot-but-cool beker met aardbeien zaadjes
Een bloempotje met een pakje aardbeien zaadjes in meerdere 
vrolijk kleuren. Als het plantje groot genoeg is om deze over 
te zetten in de tuin, dan is de bloempot tevens ook schoon te 
maken en te gebruiken als koffiemok. De goed ontworpen rand 
zorgt voor een dubbele wand, om te voorkomen dat de hand 
verbrand bij het drinken. Afmeting: ø85x90mm

LT94551 | Bloemen envelop
Geen leuker en vrolijker cadeau als deze bloemenzaadjes. De 
envelop is volledig full-colour te bedrukken en met een zakje met 
bloemzaadjes in de envelop is dit een uitstekend cadeau om weg 
te geven en door de brievenbus op de deurmat te laten vallen! 
Afmeting: 116x162x4mm

LT94554 | Hot-but-cool beker met basilicum zaadjes
Een bloempotje met een pakje basilicum zaadjes in meerdere 
vrolijk kleuren. Als het plantje groot genoeg is om deze over 
te zetten in de tuin, dan is de bloempot tevens ook schoon te 
maken en te gebruiken als koffiemok. De goed ontworpen rand 
zorgt voor een dubbele wand, om te voorkomen dat de hand 
verbrand bij het drinken. Afmeting: ø85x90mm

LT94547 | Vogel voederhuis
Dit vogel voederhuis heeft een moderne uitstraling 
met het zwarte dak. Door het touw aan de bovenkant 
is het eenvoudig op te hangen aan een tak of haak. 
Door de drie verschillende ingangen kunnen er 
meerdere vogels tegelijk eten. Dit voederhuis is 
afgevuld met bollen met zonnebloempitten. Afmeting: 
105x90x250mm

LT94548 | Vogel voederhuis XL
Dit vogel voederhuis heeft een moderne uitstraling 
door het zwarte dak. Door het touw aan de bovenkant 
is het eenvoudig op te hangen aan een tak of 
haak. Door de vijf verschillende ingangen kunnen 
er meerdere vogels tegelijk eten. Dit voederhuis is 
afgevuld met diverse soorten vogelvoeding. Afmeting: 
105x90x350mm
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LT94514 | Insectenhotel
Houten insectenhotel dat onderdak biedt aan diverse insecten 
zoals vlinders, bijen, wespen en lieveheersbeestjes. Verpakt 
in mooie geschenkverpakking. Te personaliseren d.m.v. 
lasergravering. Afmeting: 200x77x246mm

LT94550 | Vogelhuisje bouwpakket
Bouw je eigen vogelhuisje. Dit 7-delige bouwpakket vogelhuisje 
kan opgezet worden zonder gereedschap. Het is gemaakt 
van MDF hout en wordt in een geschenkverpakking geleverd 
inclusief instructies. Afmeting: 142x121x175mm

LT94509 | Vogelhuisje
Dit vogelhuisje met 30mm opening is geschikt voor kleine 
tuinvogels zoals mezen. De koolmees is een natuurlijke vijand 
van de eikenprocessierups. Het hout is FSC gecertificeerd en 
afkomstig van hernieuwbare bronnen. 15mm dik hout voor isolatie 
en is voorzien van kieren voor drainage. Te personaliseren d.m.v. 
lasergravering. Afmeting: 190x125x245mm

LT94549 | Vogelhuisje Rustiek
Dit vogelhuisje met 30mm opening is geschikt voor kleine 
tuinvogels zoals mezen. De koolmees is een natuurlijke vijand 
van de eikenprocessierups. Het hout is FSC gecertificeerd en 
afkomstig van hernieuwbare bronnen. 15mm dik hout voor isolatie 
en voorzien van kieren voor drainage. Te personaliseren d.m.v. 
lasergravering. Afmeting: 120x145x225mm
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LT94557 | Bloemenzaad snijbloemen 4 gram
Kraft papieren zak met 4 gram snijbloemzaden geschikt voor 2 
m² bloemen. Een echt duurzaam cadeau. Afmeting: 85x140mm

LT94558 | Bloemenzaad droogbloemen 4 gram
Kraft papieren zak met 4 gram droogbloemenzaden geschikt 
voor 8 m² bloemen. Een echt duurzaam cadeau. Afmeting: 
85x140mm

LT94560 | Bloemenzaad vlinder en bijen 4 gram
Kraft papieren zak met 4 gram vlinder- en bijenbloemenzaden 
geschikt voor 2 m² bloemen. Een echt duurzaam cadeau. 
Afmeting: 85x140mm

LT94559 | Bloemenzaad wilde bloemen 4 gram
Kraft papieren zak met 4 gram wildebloemenzaden geschikt voor 
2 m² bloemen. Een echt duurzaam cadeau. Afmeting: 85x140mm
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LT98700 | Ecologische cup biomateriaal 250ml
Herbruikbare bekers zijn het milieuvriendelijke alternatief 
voor de wegwerpbekers. Deze sterke bekers zijn van 94% 
bio kunststof uit suikerriet, stapelbaar, 100% recyclebaar 
en geproduceerd in Duitsland. Voldoen aan de strengste 
voedselveiligheidsvoorschriften en de bekers zijn geheel smaak- 
en geurneutraal. Afmeting: ø73x100mm. Inhoud: 250ml

LT98701 | Ecologische cup biomateriaal 500ml
Herbruikbare bekers zijn het milieuvriendelijke alternatief 
voor de wegwerpbekers. Deze sterke bekers zijn van 94% 
bio kunststof uit suikerriet, stapelbaar, 100% recyclebaar 
en geproduceerd in Duitsland. Voldoen aan de strengste 
voedselveiligheidsvoorschriften en de bekers zijn geheel smaak- 
en geurneutraal. Afmeting: ø83x166mm. Inhoud: 500ml

LT98706 | Koffiebeker Hot-but-cool 240ml
Europese kwaliteitsbeker gemaakt van 95% bio kunststof 
vervaardigd uit suikerriet. De beker is 100% recyclebaar en door 
het uitgekiende ontwerp stapelbaar en blijft de buitenrand altijd 
koud. Afmeting: ø85x90mm. Inhoud: 240ml

LT98707 | Koffiebeker Hot-but-cool met deksel 240ml
Europese kwaliteitsbeker gemaakt van 95% bio kunststof 
vervaardigd uit suikerriet. De beker is herbruikbaar, 100% 
recyclebaar en door het uitgekiende ontwerp blijft de buitenrand 
van de deksel altijd koud. Afmeting: ø84x107mm. Inhoud: 240ml



282

DRINKWARE

750
ml

BPA
free EU

+
400
ml

600
ml

600
ml

BPA
free

BPA
free

LT98744 | Waterfles Loop transparant R-PET 600ml
Enkelwandige lekvrije drinkfles gemaakt van R-PET materiaal 
en BPA vrij. Alleen geschikt voor koude, niet-koolzuurhoudende 
dranken. Afmeting: ø66x256mm. Inhoud: 600ml

LT98860 | Sportbidon Bio 750ml
Bidon is geproduceerd in Europa van 95% bio-kunststof 
vervaardigd uit suikerriet. De bidon voldoet aan de strengste 
voedselveiligheidsvoorschriften en is geheel smaak- en 
geurneutraal, lekvrij en 100% recyclebaar. Afmeting: ø73x248mm. 
Inhoud: 750ml

LT98742 | Waterfles Loop combi R-PET 600ml
Enkelwandige drinkfles gemaakt van R-PET materiaal en BPA 
vrij. Mix en match de kleuren van de dop en de fles om een 
eigen kleurcombinatie te creëren. Alleen geschikt voor koude 
niet-koolzuurhoudende dranken. Afmeting: ø66x256mm. Inhoud: 
600ml

LT98717 | Thermofles Flow bamboe 400ml
Dubbelwandig beker uit de Toppoint design 'Flow' serie. De mok 
met bamboe finish en klapdeksel is 100% lekvrij. De binnenwand 
van de mok bestaat uit RVS en is van zeer hoogwaardige 
kwaliteit. De buitenwand is gemaakt van bamboe. Wordt geleverd 
in geschenkverpakking. Afmeting: ø70x200mm. Inhoud: 400ml
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LT91623 | Papieren kraft tas 90g/m² 22x10x31cm
Papieren draagtas met hengsels van gedraaid papier. FSC-
gecertificeerd en made in Europe. Afmeting: 220x100x310mm

LT91622 | Papieren kraft tas 90g/m² 18x8x22cm
Papieren draagtas met hengsels van gedraaid papier. FSC-
gecertificeerd en made in Europe. Afmeting: 180x80x220mm

LT91629 | Papieren draagtas 70g/m² 28x10x22cm
Papieren draagtas met papieren hengsels. FSC-gecertificeerd en 
made in Europe. Afmeting: 280x100x220mm

LT91624 | Papieren kraft tas 100g/m² 32x12x41cm
Papieren draagtas met hengsels van gedraaid papier. FSC-
gecertificeerd en made in Europe. Afmeting: 320x120x410mm

LT91631 | Papieren draagtas 70g/m² 32x21x33cm
Papieren draagtas met papieren hengsels. FSC-gecertificeerd en 
made in Europe. Afmeting: 320x210x330mm

LT91630 | Papieren draagtas 70g/m² 26x17x25cm
Papieren draagtas met papieren hengsels. FSC-gecertificeerd en 
made in Europe. Afmeting: 260x170x250mm
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LT95157 | Schoudertas katoen OEKO-TEX® 140g/m² 
38x10x42cm
Ideale tas van ongebleekt katoen voor promotionele activiteiten. 
Door de zij- en onderkant is deze tas extra ruim en met de 
OEKO-TEX® certificering een verantwoorde keuze. Afmeting: 
380x100x420mm

LT95155 | Schoudertas katoen OEKO-TEX® 140g/m² 38x42cm
Ideale schoudertas van ongebleekt katoen voor promotionele 
activiteiten. Door de OEKO-TEX® certificering is het een 
verantwoorde keuze. Afmeting: 380x420mm

LT95156 | Schoudertas katoen OEKO-TEX® 140g/m² 38x42cm
Ideale schoudertas van katoen voor promotionele activiteiten. 
Door de OEKO-TEX certificering is het ook een verantwoorde 
keuze. Afmeting: 380x420mm

LT95159 | Schoudertas katoen OEKO-TEX® 140g/m² 
40x10x35cm
Ideale tas van ongebleekt katoen voor promotionele activiteiten. 
Door de zij- en onderkant is deze tas extra ruim en met de 
OEKO-TEX® certificering een verantwoorde keuze. Afmeting: 
400x100x350mm

LT95160 | Schoudertas katoen OEKO-TEX® 140g/m² 
40x10x35cm
Ideale tas van katoen voor promotionele activiteiten. Door 
de zij- en onderkant is deze tas extra ruim en met de OEKO-
TEX® certificering een verantwoorde keuze. Afmeting: 
400x100x350mm

LT95158 | Schoudertas katoen OEKO-TEX® 140g/m² 
38x10x42cm
Ideale tas van katoen voor promotionele activiteiten. Door 
de zij- en onderkant is deze tas extra ruim en met de OEKO-
TEX® certificering een verantwoorde keuze. Afmeting: 
380x100x420mm
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LT95164 | Schoudertas katoen OEKO-TEX® 270g/m² 
42x12x43cm
Ideale tas van een zware kwaliteit katoen voor promotionele 
activiteiten. Door de zij- en onderkant is deze tas extra ruim 
en met de OEKO-TEX® certificering een verantwoorde keuze. 
Afmeting: 420x120x430mm

LT95163 | Schoudertas katoen OEKO-TEX® 280g/m²
Ideale tas van ongebleekt katoen in een zware kwaliteit 
voor promotionele activiteiten. Door de zij- en onderkant is 
deze tas extra ruim voor een doelmatig gebruik en met de 
OEKO-TEX® certificering een verantwoorde keuze. Afmeting: 
420x120x430mm

LT95162 | Schoudertas katoen OEKO-TEX® 270g/m² 
45x10x33cm
Ideale tas van een zware kwaliteit katoen voor promotionele 
activiteiten. Door de zij- en onderkant is deze tas extra ruim 
en met de OEKO-TEX® certificering een verantwoorde keuze. 
Afmeting: 450x100x330mm

LT95161 | Schoudertas katoen OEKO-TEX® 280g/m² 
45x10x33cm
Ideale tas van een zware kwaliteit ongebleekt katoen voor 
promotionele activiteiten. Door de zij- en onderkant is deze tas 
extra ruim en met de OEKO-TEX® certificering een verantwoorde 
keuze. Afmeting: 450x100x330mm

LT95205 | Rugzak katoen OEKO-TEX® 140g/m² 35x45cm
Drawstring rugzak gemaakt van OEKO-TEX® Standard 100 
gecertificeerd katoen. De katoenen touwtjes geven de tas een 
natuurlijke uitstraling. Afmeting: 350x450mm

LT95204 | Rugzak katoen OEKO-TEX® 140g/m² 35x45cm
Drawstring rugzak gemaakt van ongebleekt OEKO-TEX® 
Standard 100 gecertificeerd katoen. De katoenen touwtjes geven 
de tas een natuurlijke uitstraling. Afmeting: 350x450mm
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LT95108 | Schoudertas jute 340g/m²
Schoudertas gemaakt van jute met canvas hengsels. Een 
verantwoord relatiegeschenk. Zeer geschikt voor bijvoorbeeld 
boodschappen of naar het strand. Afmeting: 380x100x380mm

LT91322 | Schoudertas Jute
Boodschappentas gemaakt van jute met katoenen handvatten. 
Afmeting: 385x125x320mm

Onze katoenen tassen zijn een verantwoorde keuze, 
ze zijn namelijk OEKO-TEX® gecertificeerd. Het 
OEKO-TEX® keurmerk is een wereldwijd bekende 
certificering voor textielproducten en garandeert dat 
de producten geen schadelijke stoffen bevatten, zoals 
lood of cadmium. Producten die over het OEKO-TEX® 
label beschikken, overtreffen in veel gevallen de 
nationale en internationale richtlijnen welke bij 
productie en import van toepassing zijn. Kies bewust, 
kies voor onze duurzame schoudertassen. Bovendien 
staan deze tassen al jaren in de top vijf van meest 
populaire promotionele artikelen.
 
IN VELE MATERIALEN EN UITVOERINGEN
De tassen zijn verkrijgbaar in meerdere kleuren. 
De OEKO-TEX® tassencollectie wordt geleverd in 
verschillende diktes katoen, uitgelegd middels het 
aantal gram katoen per vierkante meter. Deze tassen 
worden in vijf verschillende modellen geleverd en in 
grammages van 140 tot en met 280 gram per vierkante 
meter.

BEDRUKKEN MET EIGEN LOGO OF RECLAME
Alle modellen in deze tassenlijn zijn uitstekend 
te bedrukken in één tot en met vier kleuren. 
Zelfs full-colour kwaliteit is leverbaar dankzij een 
digitale transferdruk. De tassen hebben een groot 
drukoppervlak en zijn op beide zijden te bedrukken.

WAAROM KIEZEN VOOR ONZE OEKO-TEX® TASSEN?

✓ Meest uitgebreide collectie in diverse kleuren  

 en formaten

✓ OEKO-TEX® gecertificeerd met in de tas een label  

 ter herkenning

✓ Diverse grammages van 140 t/m 280g/m2

✓ Grote drukoppervlaktes

✓ Snelle productietijden met zeefdruk van  

 ca. 5 werkdagen (ook grote aantallen snel geleverd)

✓ Geproduceerd met materialen volgens  

 'standaard 100' van OEKO-TEX®

✓ Gecertificeerd conform 'class 2': direct contact met  

 de huid

✓ Cross stitching bevestiging van de hengsels voor  

 extra stevigheid
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95208 95209
95210 95211

95206 95207

LT91499 | Opvouwbare groente & fruit tas OEKO-TEX®
Deze handige opvouwbare tas kan gebruikt worden voor veel 
verschillende doeleinden maar dankzij de rekbare netstructuur is 
het uitermate geschikt voor groente en fruit. Na gebruik kan het 
teruggevouwen worden in z'n eigen zakje en handzaam worden 
opgeborgen. Afmeting: 370x250mm

LT95210 | Herbruikbaar groente & fruit zakje OEKO-TEX® 
katoen ecru 40x45cm
Reduceer het aantal plastic zakjes in de supermarkt door je eigen 
groente & fruit zakje te gebruiken. Dit ongebleekte katoenen 
tasje met net is uitermate geschikt voor groene en fruit. Gebruik 
het iedere keer weer en was het op lage temperaturen (krimp is 
mogelijk). Afmeting: 400x450mm

LT95206 | Herbruikbaar groente & fruit zakje OEKO-TEX® 
katoen ecru 25x30cm
Reduceer het aantal plastic zakjes in de supermarkt door je eigen 
groente & fruit zakje te gebruiken. Dit ongebleekte katoenen 
tasje met net is uitermate geschikt voor groene en fruit. Gebruik 
het iedere keer weer en was het op lage temperaturen (krimp is 
mogelijk). Afmeting: 250x350mm

LT95207 | Herbruikbaar groente & fruit zakje OEKO-TEX® 
katoen 25x30cm

LT95211 | Herbruikbaar groente & fruit zakje OEKO-TEX® 
katoen 40x45cm

LT95209 | Herbruikbaar groente & fruit zakje OEKO-TEX® 
katoen 30x40cm

LT95208 | Herbruikbaar groente & fruit zakje OEKO-TEX® 
katoen ecru 30x40cm
Reduceer het aantal plastic zakjes in de supermarkt door je eigen 
groente & fruit zakje te gebruiken. Dit ongebleekte katoenen 
tasje met net is uitermate geschikt voor groene en fruit. Gebruik 
het iedere keer weer en was het op lage temperaturen (krimp is 
mogelijk). Afmeting: 300x400mm
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LT95199 | Schoudertas recycled katoen 38x42x10cm
Schoudertas gemaakt van katoen van gerecycled textiel. De 
gevarieerde herkomst van het materiaal geeft de stof een 
unieke uitstraling. Lichte kleurvariaties zijn onvermijdelijk en 
tonen de autenticiteit van dit materiaal aan. De extra brede 
schouderbanden geven de tas een stoer uiterlijk. Afmeting: 
380x100x420mm

LT95198 | Schoudertas gerecycled katoen 38x42cm
Schoudertas gemaakt van katoen van gerecycled textiel. De 
gevarieerde herkomst van het materiaal geeft de stof een unieke 
uitstraling. Lichte kleurvariaties zijn onvermijdelijk en tonen de 
autenticiteit van dit materiaal aan. Afmeting: 380x420mm

LT95226 | Shopper recycled canvas 43x14x33cm
Ruime shopper gemaakt van gerecycled canvas. De structuur 
en het gewassen effect van het materiaal geven de tas een 
stoere uitstraling. De tas is volledig gevoerd en wordt geleverd 
met katoenen handvatten en een verstevigde bodem. Dankzij 
de maat en grote opening is de tas ook geschikt voor een dagje 
strand. Afmeting: 430x140x330mm

LT95228 | Drawstring rugzak gerecycled katoen 38x42cm
Handig rugzakje met treksluiting en handvat gemaakt van 
gerecycled katoen. De gevarieerde herkomst van het materiaal 
geeft de stof een unieke uitstraling. Lichte kleurvariaties zijn 
onvermijdelijk en tonen de authenticiteit van dit materiaal aan. 
Afmeting: 380x420mm

LT95225 | Reistas gerecycled canvas
Stevige reistas gemaakt van gerecycled canvas. De structuur en 
het gewassen effect van het materiaal geeft deze tas een stoere 
uitstraling. De tas is volledig gevoerd en wordt geleverd met een 
verstelbare katoenen schouderband en een verstevigde bodem. 
Afmeting: 500x200x330mm. Inhoud: 30L
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95180 95195

95181 95196 95182 95197

 

 

 

 

LT95195 | Draagtas R-PET 100g/m²
Vier gerecyclede PET flessen zijn hergebruikt voor het materiaal 
van deze tas. Help met deze tas mee om het plastic afval te 
verminderen. Afmeting: 380x420mm

LT95182 | Schoudertas R-PET wit 100g/m²LT95181 | Schoudertas R-PET wit 100g/m²

LT95180 | Draagtas R-PET wit 100g/m²

LT95196 | Schoudertas R-PET 100g/m²
Vier gerecyclede PET flessen zijn hergebruikt voor het materiaal 
van deze tas. Help met deze tas mee om het plastic afval te 
verminderen. Door de volledige bodem en zijkant is dit model 
extra groot. Afmeting: 380x100x420mm

LT95197 | Schoudertas R-PET 100g/m²
Vier gerecyclede PET flessen zijn hergebruikt voor het materiaal 
van deze tas. Help met deze tas mee om het plastic afval te 
verminderen. Door de extra brede bodem en zijkant is dit model 
extra groot. Afmeting: 400x150x300mm

LT91478 | Schoudertas R-PET 110g/m²
Stevige grote tas gemaakt van 80% gerecycleerd PET materiaal 
(plastic flessen). Groot drukoppervlak. Vanaf 3.000 stuks diverse 
formaten mogelijk. Afmeting: 450x150x330mm
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LT95220 | R-PET koeltas 8L
Modieuze koeltas met verstelbare schouderband. De ruime 
opening maakt het eenvoudig om de tas te vullen en de inhoud 
te bereiken. Het vakje aan de voorkant heeft een ritssluiting en 
is ideaal om kleine bezittingen veilig op te bergen. Afmeting: 
190x170x250mm. Inhoud: 8000ml

LT95218 | R-PET outdoor rugzak
Ruime rugzak gemaakt van recycled PET flessen. De geschuimde 
schouderbanden met compressie band en het volledig 
geschuimde rugpaneel zorgen voor een hoog draagcomfort. 
Uitgevoerd met verschillende ritsvakken, mesh vakken aan de 
zijkant en een laptop vak, deze tas kan het allemaal dragen. De 
reflecterende details vergroten de zichtbaarheid in het donker. 
Afmeting: 320x140x460mm. Inhoud: 20L

LT95219 | R-PET outdoor reistas XL
Zeer ruime reistas met verstelbare schouderband gemaakt van 
gerecyclede PET flessen. Het speciale schoenen vak houdt de 
vieze schoenen gescheiden van de andere inhoud. Afmeting: 
570x300x320mm. Inhoud: 45L

R-PET (gerecycled PET) is materiaal dat is verkregen 
uit gebruikte PET flessen. Schoongemaakt, vermalen 
en gespind tot nieuwe garen, oude flessen kunnen 
worden getransformeerd in nieuwe stoffen om 
allerhande producten te maken. Niet alleen tassen 
maar ook notitieboekjes en zelfs kleding.
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LT95213 | Laptoptas professional 15,6” R-PET
Stijlvolle en stevige laptoptas/schoudertas gemaakt van R-PET. 
Het hoofdbak bevat een vestevigd en geschuimd vak voor een 
laptop (tot 15,6”) en een vakje voor tablets (tot 11”). De optionele 
schouderband is verstelbaar en extra breed voor draagcomfort. 
Het geschuimde rugpaneel heeft een band waarmee deze 
tas aan een trolleystang bevestigd kan worden. Afmeting: 
420x120x280mm

LT95214 | Reistas Executive R-PET 23L
Ruime en vernuftige reistas gemaakt van R-PET. Deze tas is 
buitengewoon geschikt om mee te nemen als handbagage. 
Door het compacte design is het ook toegestaan bij budget 
luchtvaartmaatschappijen. De twee hoofdvakken kunnen 
worden afgesloten middels zodat de inhoud gescheiden blijft. 
Gesloten blijft de tas eenvoudig toegangkelijk voor bijvoorbeeld 
reisdocumenten. Afmeting: 400x200x250mm. Inhoud: 23L

LT95212 | Rugzak Tech  R-PET 18L
Stijlvolle tech rugzak met anti-diefstal functie en is gemaakt 
van R-PET. Het ruime hoofdvak bevat een verstevigd en 
geschuimd vak voor een laptop (tot 15,6”) en een vakje voor 
tablets (tot 11”). Aan de buitenkant vindt men twee ritsvakjes 
voor kleine bezittingen. Het rugpaneel is voorzien van een band 
om de rugzak aan een trolleystang te bevestigen. Afmeting: 
290x150x400mm. Inhoud: 18L
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LT92527 | Zaadpapier notitieboekje en zelfklevende 
memoblaadjes
Een set van zaadpapier met zelfklevende notitieblaadjes. Stop 
de kaft in de grond en geef het water. Na een tijdje ontkiemen de 
zaadjes (mix van o.a. lavendel, madeliefjes, munt, cherry tomaat) 
en gaat de boodschap letterlijk bloeien. Bevat 100 pagina's 
gerecycled papier met ruitjes, 25 zelfklevende memoblaadjes en 
5x25 index tabs. Afmeting: 80x15x150mm

LT92526 | Spiraal notitieboekje zaadpapier
Notitieboekje van zaadpapier. Stop de kaft in de grond en geef 
het water. Na een tijdje ontkiemen de zaadjes (mix van o.a. 
lavendel, madeliefjes, chrysant, munt, cherry tomaat) en gaat 
de boodschap letterlijk bloeien. Een erg milieuvriendelijk en 
origineel artikel. Bevat 100 pagina's gerecycled papier met ruitjes. 
Afmeting: 110x17x148mm

LT92523 | Rock paper reporterboek 85x135mm
De 50 blaadjes van dit duurzame notitieboek in zakformaat zijn 
gemaakt van rotsen en ander gesteente. Het resultaat is glad en 
waterafstotend papier dat opmerkelijk koel aanvoelt.  De vorm en 
spiraalbinding maken het gemakkelijk om snel notities te maken. 
Afmeting: 85x7x135mm

LT92520 | Rock paper notitieboek A5
De pagina's van dit notitieboek zijn gemaakt van rotsen en ander 
gesteente. Het resultaat is een stevig glad papier dat opmerkelijk 
koel aanvoelt. De velletjes zijn voorzien van een perforatie 
zodat ze eenvoudig uit het boekje gescheurd kunnen worden. 
Afmeting: 155x15x215mm
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LT92528 | R-PET notitieboek A5
Hardcover A5 notitieboek gemaakt van R-PET. Dit stijlvolle en 
duurzame notitieboek is uitgevoerd met een elastieken pennen 
lus en band. De 160 geruite pagina's zijn gemaakt van gerecycled 
papier. Afmeting: 140x12x210mm

LT92530 | R-PET Bullet journal A5
Hardcover A5 bullet journal van R-PET. Dit stijlvolle en duurzame 
notitieboek bevat 160 pagina's van gerecycled papier met 
puntraster. Afmeting: 140x12x210mm

LT92521 | Notitieboek recycled leer A5
Modieus notitieboek met een natuurlijke uitstraling. De cover 
is gemaakt van recycled leer en is bestand tegen krassen en 
scheuren. De bulletjournal bevat 160 crème kleurige pagina's 
en wordt dichtgehouden met een elastieken band. Afmeting: 
135x10x209mm

LT92522 | Hardcover notebook recycled leer A5
Stijlvol hardcover notebook met een natuurlijke uitstraling. De 
cover is gemaakt van recycled leer en is bestand tegen krassen 
en scheuren. Het notebook bevat 160 crème kleurige pagina's, 
een leeslint, elastieken penhouder en wordt dichtgehouden met 
een elastieken band. Afmeting: 135x12x210mm
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Bamboo material ball pen with 
metalized pusher and tip. The clip is 

made of metal. The pen contains a 
coloured stylus to use with a 

touchscreen. With plastic blue writing 
Jumbo refill. 

ECO STYLUS

8728287285

LT87285 | Balpen New York bamboe met stylus

LT87282 | Balpen bamboe en tarwestro met stylus
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PENS

87547 87553 8756287287

R-PET PLAR-PET

LT87553 | Balpen R-PET

LT87562 | Balpen PLALT87547 | Balpen R-PET

LT87287 | Balpen Antarctica stylus bamboe



TOPEARTH

Bio-paper ball pen with coloured 

parts, X20 refill with blue writing ink.

87518 8728487294

ECO PENS

LT87294 | Balpen papier

LT87518 | Balpen eco leaf

LT87284 | Ball pen bamboe met tarwestro
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87552 87289 87288 87292 87283 87949

LT87552 | Balpen Woody
Bamboo balpen met gekleurde metalen clip en kunststof delen. 
Afmeting: ø13x142mm

LT87289 | Balpen bamboe
Balpen gemaakt van bamboe met metalen clip en 
gemetaliseerde punt. De pen bevat een zwartschrijvende Jumbo 
vulling. Afmeting: ø10x135mm

LT87288 | Balpen Alicante bamboe
Balpen gemaakt van bamboe met metalen clip en 
gemetaliseerde punt. Zwartschrijvende vulling. Afmeting: 
ø11x140mm

LT87292 | Balpen Antarctica bamboe
Balpen van bamboe materiaal met metalen clip en 
gemetaliseerde drukker en punt. De pen bevat een 
blauwschrijvende Jumbo vulling. Afmeting: ø11x138mm

LT87283 | Balpen New York bamboe
De populaire New York balpen, nu ook in bamboe editie. Het 
bamboe materiaal geeft de pen een duurzame uitstraling. 
Inclusief een metalen clip. Bevat een kunststof  blauwschrijvende 
Jumbo vulling. Afmeting: ø11x140mm

LT87949 | Balpen stylus papier
Styluspen gemaakt van gerecycled papier met dop en 
blauwschrijvende vulling. Afmeting: ø10x112mm
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9159891597 87111 87106 87629

RECYCLED BIO

EU EU EU

LT91597 | Duurzaam potloot

LT91598 | Duurzaam potlood met gum

LT87111 | Balpen Apollo recycled with Grip

LT87106 | Balpen Apollo recycled

LT87629 | Balpen Cosmo Bio
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87999 87880 87279 87750 87541 87540

BIO ECO VEGETAL

EU EU EU EU

LT87999 | Balpen Cube Bio

LT87880 | Balpen Kuma bio

LT87279 | Balpen Speedy eco

LT87750 | Balpen Punto eco

LT87541 | Balpen Vegetal Pen hardcolour

LT87540 | Balpen Vegetal Pen Clear transparant
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LT90428 | Zadelhoes R-PET
Zadelhoes van R-PET die eenvoudig om het fietszadel te doen 
is door middel van een elastiek. Past op de meeste gangbare 
zadels. Afmeting: 250x235mm

LT91204 | R-PET cooling towel 30x80cm
Een duurzame eyecatcher tijdens iedere sport activiteit. 
Bevochtig de handdoek en het verdampt en koelt 
hiermee de omgevingstemperatuur en zodoende ook de 
lichaamstemperatuur. Zowel de handdoek als het handige zakje 
zijn gemaakt van R-PET. De handdoek is 30x80cm. Afmeting: 
110x20x145mm

LT86715 | Eco zonnebril tarwestro Earth UV400
Zonnebril Earth bestaat voor 60% uit plantaardige tarwestro 
vezels. Hierdoor heeft deze bril een natuulijke uitstraling. De 
glazen hebben een UV400 filter. De zonnenbril wordt in een FSC-
gecertificeerd kartonnen geschenkdoosje geleverd. Afmeting: 
145x145x50mm

LT90882 | Keycord organisch katoen
Keycord van gecertificeerd organisch katoen. De duurzame 
keycord heeft een natuurlijke look. Afmeting: 450x20mm

LT90490 | Biologisch afbreekbare regenponcho
Biologisch afbreekbare poncho van bio PE kunststof. Deze 
poncho wordt binnen twaalf maanden op natuurlijke wijze 
afgebroken. Poncho: 127x100cm. Afmeting: 110x160x5mm
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LT91380 | Schoudertas katoen 105g/m²
100% katoenen schoudertas met lange hengsels. 
Afmeting: 380x420mm

LT95145 | Schoudertas Jersey
Jersey shopper die zo zacht en comfortabel is als een 
sweatshirt.  Door de brede bodem is deze tas ruim en 
zeer geschikt voor dagelijks gebruik. Afmeting: 
440x135x400mm

LT91732 | Multi-tool adventure 9 functies
Multi-tool met negen functies is een betrouwbaar stuk 
gereedschap binnen zijn klasse. Bij het ontwerp is extra 
aandacht besteed aan zowel de vormgeving als het 
gebruik. De multi-tool wordt geleverd in een EVA 
verpakking. Inclusief tang, zaag, flesopener, mes, 
schroevendraaiers, blikopener, priem en nagelvijl. 
Afmeting: 20x69x29mm

LT91731 | Zakmes adventure 11 functies
Handig zakmes met maar liefst elf verschillende 
functies. Met deze multi-tool heb je een mes, zaag, 
schaar, opener, schroevendraaiers, priem, vijl, 
kurkentrekker en naald altijd bij de hand. Afmeting: 
18x76x21mm

LT91714 | Koffiebeker Flavour 270ml
Dubbelwandige kunststof beker uit de 'Flavour' serie 
met een hard kunststof deksel. Goed afsluitbaar 
en comfortabel uit te drinken door uitsparing in 
het deksel. De mok voelt niet heet aan dankzij de 
dubbele wand. Afmeting: ø79x160mm. Inhoud: 270ml

LT91184 | Waterfles speaker 730ml 3W
Drinkfles van Tritan materiaal met een draadloze 
3 Watt speaker in de dop verwerkt. Een unieke 
combinatie tussen een drinkfles en speaker in 
1. Geschikt voor koude, niet-koolzuurhoudende 
dranken. Afmeting: ø75x272mm. Inhoud: 730ml

LT50221 | Kop & schotel Firenze 100ml
Espresso Kop en schotel van hoogwaardig porselein. 
Past erg goed bij de mok 'Nice' en de kop en 
schotel 'Milano'. Geproduceerd in Europe. Afmeting: 
ø65x56mm. Inhoud: 100ml

LT50171 | Kop & schotel Maggiore 200ml
Witte porseleinen kop en schotel. Ideaal voor het 
drinken van cappuccino. Afmeting: ø92x66mm. 
Inhoud: 200ml

LT98813 | Waterfles glas met patroon 630ml
Glazen fles met houten deksel met een stars 
patroon. Het ontwerp is zowel modern als stijlvol en 
wordt verpakt in een mooie geschenkverpakking. 
Deze borosilicaat glazen fles is ook geschikt voor 
koolzuurhoudende dranken. Afmeting: ø72x270mm. 
Inhoud: 630ml

LT98765 | Thermofles met digitale 
thermometer 500ml
Dubbelwandige vacuüm geïsoleerde thermofles. De 
100% lekvrije fles heeft een digitale thermometer 
in de dop. Verpakt in mooie geschenkverpakking. 
Dranken blijven lang op de gewenste temperatuur. 
Afmeting: ø70x245mm. Inhoud: 500ml

LT91182 | Thermofles speaker Adventure 
700ml 3W
De speaker thermofles Adventure is een drinkfles 
en speaker in één. Met de draadloze functie kan 
elke telefoon worden verbonden met de speaker 
(3W). Dubbelwandig vacuüm geïsoleerde thermofles. 
De 100% lekvrije fles wordt geleverd in een mooie 
geschenkverpakking. Dranken blijven tenminste 12 
uur warm of 24 uur koud. Afmeting: ø80x240mm. 
Inhoud: 700ml

LT98779 | Thermobeker Flow auto 300ml
Dubbelwandig vacuüm geïsoleerde beker uit de 
'Flow' serie. De mok met omklapdeksel is 100% 
lekvrij, dus eenvoudig mee te nemen. Zowel de 
binnenwand als de buitenwand van de mok bestaan 
uit RVS en is van zeer hoogwaardige kwaliteit. 
Daardoor blijft het drinken langer op de gewenste 
temperatuur. Afmeting: ø70x157mm. Inhoud: 300ml
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LT95147 | Postmanbag office
Ruime postman bag van een klassiek tweed-achtig 
polyester en volledig gevoerd. Stop een laptop (tot 15”) 
in het beschermde vak, gebruik de organizer voor 
pennen en pasjes en berg sleutels veilig op in het 
ritsvak. Door de schouderpad van rubber draagt deze 
tas comfortabel, zelfs wanneer deze zwaar beladen is. 
Afmeting: 360x110x290mm

LT91419 | Schoudertas non-woven 75g/m²
Non-woven schoudertas. Met lange en brede 
draagriem. Lengte draagriem: 1.250mm, breedte: 
80mm. Afmeting: 300x80x370mm

LT95149 | Postman bag Berlin
Ruime messenger bag voor dagelijks gebruik en met 
de zachte schouderpad erg comfortabel te dragen. 
Binnenin veel ruimte om spullen op te bergen zoals 
een organizer, een geschuimd laptopvak (tot 17”) en 
een ritsvak. Ook in breedte verstelbaar. Afmeting: 
400x140x310mm

LT95151 | Rugzak festival
Compacte en lichtgewichte rugzak met twee vakken. 
Door de beperkte afmeting voldoet deze rugzak aan 
de restricties ten aanzien van tassen voor de vele 
festivals in Europa. Afmeting: 230x80x400mm

LT95148 | Rugzak Safe
Bescherm eigendommen met deze ruime en 
comfortabele heavy-duty rugzak met geschuimde 
schouderbanden en rugpaneel. Het hoofdvak is bij de 
rug te openen en geeft zakkenrollers geen enkele 
kans. Voldoende ruimte voor een laptop (tot 15”) een 
tablet. Afmeting: 300x120x460mm

LT95146 | Rugzak notebook office
Ruime Toppoint Design laptop rugzak in een klassiek 
tweed-achtig polyester materiaal en volledig gevoerd. 
Stop een laptop (tot 17”) in het beschermde vak en berg 
sleutels veilig op in het ritsvak. Door de geschuimde 
schouderbanden draagt deze tas zeer comfortabel, 
zelfs wanneer deze zwaar beladen is. Afmeting: 
310x150x480mm

LT91410 | Draagtas PP middel
Plastic PP handtas in middelgroot formaat. 
Doorschijnend in heldere kleuren. Bedrukking 
maximaal één kleur per zijde. Meerkleurendruk en 
andere formaten mogelijk vanaf 10.000 stuks 
(levertermijn circa twaalf weken). Afmeting: 
230x95x280mm

LT95144 | Rugzak Jersey hoodie
Trendy Toppoint design rugzakje met een kangaroo 
pocket voorop. Zacht en comfortabel als een 
sweatshirt. Afmeting: 360x420mm

LT91409 | Draagtas PP groot
Plastic PP handtas in groot formaat.. Doorschijnend in 
heldere kleuren. Bedrukking maximaal één kleur per 
zijde. Meerkleurendruk en andere formaten mogelijk 
vanaf 10.000 stuks (levertermijn circa twaalf weken). 
Afmeting: 280x110x380mm

LT95138 | Draagtas vilten met knoop
Ruime shopper van vilt. De grote knoop op de 
voorzijde maakt deze tas afsluitbaar. Deze tas is 
standaard voorzien van een grote modieuze print. 
Afmeting: 400x140x400mm

LT91706 | Schoudertas opvouwbaar non-woven 
75g/m²
Non-woven opvouwbare schoudertas met lange 
hengsels. Afmeting: 185x45x110mm

LT95137 | Schoudertas vilten
Ruime shopper van vilt. De grote metalen ogen en 
lange kunstlederen schouderbanden geven deze tas 
een vlotte uitstraling. Deze tas is standaard voorzien 
van een modieuze print. Afmeting: 420x150x350mm
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LT95034 | Webcam cover & schermreiniger
De webcam cover met schermreiniger is een handige 
en professionele oplossing om online privacy te 
beschermen. Wordt geleverd inclusief papieren kaartje 
met productuitleg. Afmeting: 24x22x12mm

LT91265 | Campinglamp met anti-muggen 
functie
Deze muggendodende lantaarn die krachtige LED als 
lichtbron gebruikt en een functie heeft van een UV 
muggenval en stroomnet. Er zijn twee afzonderlijke 
lichtschakelaars om de verlichtingsmodus en de 
muggenval te regelen. Het heeft een waterdichte 
IPX4-factor. Inclusief batterijen. Afmeting: 90x87x150mm

LT91179 | Smartphonehouder Human
Met deze smartphonehouder Human, is de mobiele 
telefoon eenvoudig op te laden. De handjes en 
beentjes van de oplaadhanger vouw je om de telefoon 
heen waardoor de mobiel op elke plek kan worden 
opgeladen. Afmeting: 45x145x210mm

LT95094 | Powerbank draadloos met 
oplaadstation 5000mAh
Draadloze oplader die perfect past op elk bureau. 
Ieder mobiel apparaat kan worden opgeladen. Geen 
draadloos laden functie? Met de meegeleverde Type-C 
naar USB-A adapter kan ook een telefoon zonder 
draadloze oplaadfunctie worden opgeladen. Afmeting: 
154x86x19mm

LT26702 | USB stick 2.0 safety twist 4GB
USB 2.0 flash drive met aluminium twist cap. Voorzien 
van uittrekkoord om bijvoorbeeld een tas te 
bevestigen. Met doming sticker inclusief full-colour 
bedrukking. Afmeting: 84x35x11mm

LT95307 | Sleutelhanger oplaadkabel 3-in-1
Sleutelhanger met ingebouwde laadkabel. Sluit de 
USB-A kant van de laadkabel aan op een laptop of 
adapter en connect de andere zijden aan het apparaat 
dat dient opgeladen te worden. Afmeting: 
220x12x11mm

LT91123 | Boombox soundcannon 10W
Robuuste, stevige 10 Watt draadloze boombox. De 
dubbele speakers binnenin zorgen voor een optimale 
geluidsbeleving en uitstekende geluidskwaliteit. 
Verpakt in mooie geschenkverpakking. Afmeting: 
324x150x150mm

LT93211 | Powerbank Modular 5000mAh
Deze Toppoint design powerbank van de Modular 
serie met een capaciteit van 5000mAh is voorzien van 
een soft-touch finish en een siliconen polsband. De 
powerbank wordt geleverd in een luxe 
geschenkverpakking inclusief handleiding en 
oplaadkabel. Afmeting: 10x66x125mm

LT91029 | Powerbank transparant 2200mAh
Kunststof powerbank met een capaciteit van 
2200mAh. De powerbank is in diverse kleuren 
leverbaar. Gekleurde binnenzijde met transparante 
behuizing. Wordt geleverd inclusief kabel om de 
powerbank op te laden. Per stuk in 
geschenkverpakking verpakt. Afmeting: 91x25x25mm

LT91064 | Powerbank Slim TÜV GS 4000mAh
Platte aluminium 4000mAh powerbank. Wordt 
geleverd inclusief kabel om de powerbank op te laden. 
Per stuk in geschenkverpakking verpakt. Deze 
powerbank beschikt over een officieel TÜV Geprüfte 
Sicherheits-keurmerk. Afmeting: 110x68x10mm

LT93215 | Speaker Modular 3W
Toppoint design draadloze speaker van 3 Watt. Deze 
speaker is onderdeel van de Modular serie en past 
perfect bij de USB stick en powerbank uit dezelfde 
Modular serie. Verpakt in mooie geschenkverpakking. 
Afmeting: 22x106x65mm
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LT91315 | Sneaker schoonmaakset
Sneaker schoonmaakset die geschikt is voor allerlei 
materialen als leer, canvas, nylon, rubber, vinyl en nylon 
mesh. De set bestaat uit een sneaker 
schoonmaakmiddel, verfrisser, speciale gum en een 
doekje om ervoor te zorgen dat je sneakers er weer als 
nieuw uitzien. Afmeting: 135x110x52mm

LT93955 | Herbruikbaar gezichtsmasker 
medisch katoen 3-laags Made in Europe
Drielaags OEKO-TEX® gecertificeerd gezichtsmasker 
van medisch katoen. Dit katoen is van hoge kwaliteit en 
daardoor machinewasbaar op 90 graden. Dit masker 
heeft ruimte voor een filter om voor extra bescherming 
en is gemaakt in Europa. Het wordt geleverd met 
verstelbare bandjes voor een perfecte pasvorm en een 
metalen clip om het strak rond de neusbrug te 
klemmen. Afmeting: 245x145mm

LT93954 | Herbruikbaar gezichtsmasker 
katoen 3-laags Made in Europe
Drielaags OEKO-TEX® gecertificeerd gezichtsmasker 
van katoen met inzetstuk voor een filter voor nog meer 
bescherming. Dit masker dat is gemaakt in Europa 
wordt geleverd met verstelbare bandjes voor een 
perfecte pasvorm. Dankzij een metalen clip kan het 
strak om de neus worden geplaatst voor extra comfort. 
Afmeting: 245x145mm

LT92515 | Notitieboek met hardcover A5
Stijlvol notitieboek met hardcover, een brede elastieken 
band en dubbele contrasterende bladwijzers. De 192 
pagina's zijn bedrukt met een puntraster patroon, een 
combinatie van de voordelen van gelinieerd en geruit 
papier. Wordt geleverd in een geschenkverpakking. 
Afmeting: 212x148x16mm

LT91811 | Klik-Klak magnetische memoclip
Uniek design magnetische memoclip. Hang het aan 
een whiteboard, de koelkast of zet hem rechtop het 
bureau. Zo staan of hangen belangrijke berichten vol in 
het zicht. Met de contrastrijke kleurcombinaties is het 
een leuke eyecatcher. Afmeting: 60x40x38mm

LT92517 | Notitieboek Zebra met zachte kaft 
A5
Notitieboek met zachte kaft, een extra brede elastieken 
band en de kenmerkende dubbele bladwijzers. De 
zijkanten van de 160 pagina's zijn bedrukt met een 
kleurig patroon en geeft het geheel een eigen touch. 
Wordt geleverd in een geschenkverpakking. Afmeting: 
210x140x10mm

LT91217 | Gereedschapset wiel
25-delige gereedschapset in de vorm van een wiel met 
handvat. De buitenkant van de case heeft een 
profielvormig patroon waardoor het nog meer op een 
wiel lijkt. Afmeting: ø260x35mm

LT93956 | Herbruikbaar 2-laags mondkapje 
met anti-bacterieel filter Frankrijk (UNS1)
Comfortabel 2-laags mondkapje met een anti-
bacterieel filter van textiel. Het lichte katoen is 
ademend en 100% OEKO-TEX® gecertificeerd. Het 
masker is conform de regels voor comfort maskers 
zoals gesteld door de Franse overheid. Het masker is 
herbruikbaar en kan op 60 graden gewassen worden. 
Dit is geen medisch masker, wassen voor gebruik. 
Afmeting: 220x120mm

LT93952 | Herbruikbaar gezichtsmasker 
katoen Made in Europe
Dubbellaags herbruikbaar gezichtsmasker met 
inzetstuk voor een filter voor nog meer bescherming. 
Gemaakt in Europa van OEKO-TEX® gecertificeerd 
katoen. Was het in de machine op 60 graden. 
Afmeting: 200x160mm

LT93950 | Herbruikbaar gezichtsmasker met 
filterzakje Made in Europe
Dubbellaags herbruikbaar gezichtsmasker met ruimte 
voor een filter voor extra bescherming gemaakt in 
Europa. Gemaakt van zacht en rekbaar OEKO-TEX® 
gecertificeerd polyamide wat zorgt dat het comfortabel 
is om te dragen. Het gezichtsmasker kan op 90 graden 
in de wasmachine worden gewassen. Met bedrukking 
wasbaar op 60 graden. Afmeting: 160x120mm

LT93958 | Herbruikbaar gezichtsmasker met 
bandje Made in Europe
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 
nekblijven hangen als je het even niet gebruikt.  Het 
geeft het gezichtsmasker een stijlvolle uitstraling terwijl 
het nog steeds de neus en mond bedekt. Afmeting: 
160x120mm

LT93964 | Herbruikbaar gezichtmasker 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. Afmeting: 240x150mm
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LT93094 | Herbruikbaar siliconen rietje in 
kunststof doosje
Help mee om de miljoenen plastic rietjes die dagelijks 
verbruikt worden te verminderen met het flexibele en 
herbruikbare siliconen rietje. Het rietje is food safe en is 
vaatwasserbestendig. Dankzij de kunststof verpakking 
kan het product eenvoudig en hygiënisch 
meegenomen worden. Afmeting: ø55x20mm

LT91836 | Drijvende brillenband
Met deze brillenband raak je de bril niet kwijt. De bril 
blijft door het schuim in de band namelijk drijven. Door 
de siliconen verbinding is het geschikt voor praktisch 
iedere bril. Afmeting: 300x25x11mm

LT93953 | Herbruikbaar gezichtsmasker Made 
in Europe
Gezichtsmasker gemaakt in Europa. Het heeft twee 
lagen ademend OEKO-TEX® gecertificeerd katoen en 
dankzij het gebruikte elastaan, zit het comfortabel rond 
het gezicht. Het geeft het gezichtsmasker een stijlvolle 
uitstraling terwijl het nog steeds de neus en mond 
bedekt. Het is machinewasbaar op 60 graden. 
Afmeting: 160x120mm

LT87032 | Balpen Click Shadow silk-touch
TopPoint balpen. Zeer elegant door de silk-touch 
afwerking. Met stevige clip en voorzien van Jumbo 
vulling met blauwschrijvende inkt. Afmeting: ø12x143mm

LT87026 | Balpen Offset hardcolour
Balpen die is voorzien van stevige clip en fraaie 
kleuraccenten ringen bij de onderzijde van de balpen. 
Blauwschrijvende vulling. Afmeting: ø12x145mm

LT87876 | Balpen 4-in-1 laser metaal
Metalen 4-in-1 balpen inclusief laser pen, stylus en 
lampje. Te gebruiken als balpen door de dop af te 
nemen. Wordt geleverd in geschenkverpakking met 
drie batterijen. Zwartschrijvend. Afmeting: ø10x120mm

LT87022 | Balpen Havana metaal
Toppoint aluminium balpen met metalen clip en 
drukmechanisme. Voorzien van gedraaide ringen voor 
een extra fraai accent. Blauwschrijvende vulling. 
Afmeting: ø9x142mm

LT87761 | Balpen metaal stylus rubberised
Moderne slanke aluminium balpen met stylusfunctie. 
De balpen heeft een rubberised soft touch afwerking 
en is voorzien van zwarte clip, ring en punt. Pen is 
voorzien van draaimechanisme. Afmeting: ø7x136mm

LT87023 | Balpen stylus Lima rubberised
Toppoint design aluminium balpen met stylus functie en 
een rubberised afwerking. Met stevige metalen clip en 
leverbaar in hippe kleuren. Blauwschrijvende vulling. 
Afmeting: ø10x140mm

LT91545 | Glacier bag
Vul deze grote ijszak met ijs(blokjes) en stop er blikjes 
in. Smeltwater kan eenvoudig afgetapt worden met het 
tapkraantje. De opening is extra groot zodat de blikjes 
eenvoudig uit de zak gehaald kunnen worden. De zak 
kan op een tafel gezet worden of aan de 
schouderband worden opgehangen. Afmeting: 
400x235x300mm

LT90264 | Bellenblaas rond
Bellenblaas inclusief vulling in een rond flesje. Voorzien 
van handkoord met safetybreak. Afmeting: ø65x85mm

LT90620 | Wegwerpaansteker Tokai M13LCS
Wegwerpaansteker frosty/hardcolour van Tokai met 
zwarte kap. Kindveilig. Afmeting: 83x23x11mm
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LT87765 | Balpen Triago rubberised
TopPoint balpen met driehoekig onderstuk. Moderne 
soft-touch rubberised afwerking en stevige clip. 
Voorzien van Jumbo vulling met blauwschrijvende inkt. 
Afmeting: ø12x145mm

LT87800 | Balpen Knight metaal
Metalen balpen met gekleurde kap en verchroomde 
glanzende delen. Blauwschrijvende kunststof vloeibare 
vulling. Lasergravering mogelijk. Afmeting: ø11x134mm

LT87554 | Balpen California rubberised
TopPoint balpen California met gemetaliseerde tip. De 
houder is rubberised en verkrijgbaar in meerdere 
moderne kleuren. Robuuste pen met draaimechanisme. 
De transparante clip is geschikt voor digitale druk. 
Afmeting: ø11x146mm

LT87914 | Balpen Bold stylus metaal
Metalen balpen met twist mechanisme. De balpen 
bevat een stylus op de bovenkant van de pen. De pen 
bevat een zwartschrijvende Jumbo vulling. Afmeting: 
ø13x143mm

LT87773 | Balpen Triago silk touch
TopPoint balpen met driehoekig onderstuk. Moderne 
silk touch afwerking en stevige clip. Voorzien van 
Jumbo vulling met blauwschrijvende inkt. Afmeting: 
ø12x145mm
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LT90940 190
LT90948 199

LT90949 199
LT90957 114
LT90960 114
LT90971 109
LT90978 199
LT90979 199
LT90990 116
LT90997 114
LT91020 101
LT91028 117
LT91029 304
LT91030 101
LT91036 251
LT91037 251
LT91056 111
LT91057 111
LT91058 111
LT91059 111
LT91064 304
LT91065 190
LT91066 190
LT91067 192
LT91068 192
LT91077 118
LT91079 97
LT91087 250
LT91088 250
LT91089 101
LT91100 118
LT91107 237
LT91115 262
LT91123 304
LT91125 262
LT91127 93
LT91143 107
LT91146 107
LT91151 106
LT91161 107
LT91171 106
LT91174 101
LT91177 107
LT91178 107
LT91179 304
LT91182 302
LT91184 302
LT91190 200
LT91191 200
LT91193 107
LT91194 108
LT91195 99
LT91196 109
LT91198 225
LT91200 271
LT91204 230
LT91209 202
LT91210 271
LT91211 117
LT91212 276
LT91213 13
LT91214 230
LT91217 305
LT91220 271
LT91225 275
LT91235 117
LT91238 117
LT91239 114
LT91240 96
LT91241 200
LT91242 199
LT91245 263
LT91249 91
LT91250 198
LT91257 236
LT91258 237
LT91260 198

LT91265 304
LT91267 116
LT91270 198
LT91271 109
LT91275 100
LT91276 100
LT91279 91
LT91280 94
LT91282 269
LT91285 116
LT91288 101
LT91290 91
LT91293 251
LT91294 251
LT91295 202
LT91296 73
LT91297 78
LT91298 78
LT91312 230
LT91314 207
LT91315 305
LT91322 53
LT91355 78
LT91376 62
LT91377 62
LT91378 62
LT91379 62
LT91380 302
LT91387 62
LT91397 69
LT91398 69
LT91408 70
LT91409 303
LT91410 303
LT91419 303
LT91474 68
LT91478 65
LT91479 63
LT91483 62
LT91487 48
LT91494 68
LT91498 68
LT91499 47
LT91511 60
LT91512 60
LT91513 60
LT91519 117
LT91533 68
LT91536 222
LT91539 262
LT91540 264
LT91545 306
LT91547 70
LT91567 275
LT91569 32
LT91570 32
LT91571 264
LT91575 264
LT91576 264
LT91580 179
LT91582 178
LT91583 178
LT91585 179
LT91587 179
LT91588 179
LT91592 179
LT91596 179
LT91597 166
LT91598 166
LT91599 166
LT91602 69
LT91622 58
LT91623 58
LT91624 58
LT91626 59
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LT91627 59
LT91628 59
LT91629 58
LT91630 58
LT91631 58
LT91632 59
LT91633 59
LT91634 57
LT91635 57
LT91636 57
LT91644 63
LT91662 110
LT91684 26
LT91700 194
LT91706 303
LT91709 190
LT91710 207
LT91713 48
LT91714 302
LT91715 111
LT91716 60
LT91717 60
LT91718 60
LT91723 63
LT91725 257
LT91726 257
LT91729 111
LT91731 302
LT91732 302
LT91735 188
LT91753 188
LT91754 188
LT91755 188
LT91757 197
LT91773 257
LT91778 257
LT91779 257
LT91793 257
LT91794 256
LT91795 256
LT91799 256
LT91800 194
LT91801 194
LT91802 194
LT91805 195
LT91810 194
LT91811 305
LT91814 273
LT91815 195
LT91816 273
LT91817 272
LT91818 272
LT91819 272
LT91821 272
LT91823 197
LT91824 197
LT91825 194
LT91830 206
LT91831 206
LT91832 206
LT91833 206
LT91836 306
LT91840 202
LT91845 195
LT91846 195
LT91855 194
LT91860 203
LT91861 204
LT91862 204
LT91863 204
LT91864 204
LT91910 195
LT91911 194
LT91926 198
LT91927 198

LT91935 196
LT91936 196
LT91937 196
LT91938 196
LT91939 196
LT91940 196
LT91941 196
LT91942 196
LT91943 196
LT91944 196
LT91945 196
LT91946 196
LT91947 197
LT91948 197
LT91949 197
LT92010 195
LT92190 200
LT92191 200
LT92515 305
LT92516 191
LT92517 305
LT92518 265
LT92519 265
LT92520 193
LT92521 193
LT92522 193
LT92523 193
LT92524 191
LT92525 190
LT92526 189
LT92527 189
LT92528 191
LT92529 192
LT92530 191
LT92531 192
LT92708 203
LT92715 203
LT92716 203
LT92719 207
LT92720 207
LT92721 203
LT92722 207
LT92723 204
LT93090 244
LT93092 244
LT93094 306
LT93204 199
LT93211 304
LT93214 112
LT93215 304
LT93221 118
LT93233 229
LT93234 231
LT93236 231
LT93241 230
LT93242 231
LT93244 231
LT93248 229
LT93310 117
LT93311 116
LT93312 115
LT93313 115
LT93314 116
LT93316 115
LT93402 269
LT93403 268
LT93405 268
LT93406 268
LT93950 305
LT93952 305
LT93953 306
LT93954 305
LT93955 305
LT93956 305
LT93958 305

LT93964 305
LT94498 240
LT94499 240
LT94500 243
LT94502 240
LT94504 241
LT94507 243
LT94508 243
LT94509 279
LT94511 245
LT94514 279
LT94515 246
LT94518 245
LT94519 239
LT94520 247
LT94521 247
LT94522 247
LT94523 247
LT94525 242
LT94526 242
LT94527 242
LT94532 241
LT94533 240
LT94537 245
LT94538 242
LT94542 238
LT94543 86
LT94545 243
LT94546 244
LT94547 278
LT94548 278
LT94549 279
LT94550 279
LT94551 278
LT94552 278
LT94553 278
LT94554 278
LT94557 280
LT94558 280
LT94559 280
LT94560 280
LT95012 53
LT95013 92
LT95014 90
LT95015 110
LT95016 110
LT95017 88
LT95018 92
LT95019 91
LT95021 94
LT95028 111
LT95033 109
LT95034 304
LT95035 109
LT95036 274
LT95037 210
LT95038 210
LT95039 210
LT95040 210
LT95041 210
LT95042 210
LT95043 86
LT95044 109
LT95045 98
LT95046 98
LT95047 93
LT95048 96
LT95049 156
LT95051 89
LT95052 89
LT95053 88
LT95054 89
LT95057 90
LT95059 91
LT95065 95

LT95067 103
LT95069 97
LT95076 95
LT95077 95
LT95078 95
LT95080 99
LT95081 100
LT95082 99
LT95083 95
LT95084 95
LT95086 100
LT95087 103
LT95088 100
LT95089 97
LT95091 98
LT95093 94
LT95094 304
LT95095 98
LT95096 103
LT95098 103
LT95099 103
LT95103 53
LT95104 71
LT95106 248
LT95108 53
LT95110 63
LT95111 63
LT95128 72
LT95129 73
LT95131 53
LT95133 71
LT95135 77
LT95136 77
LT95137 303
LT95138 303
LT95141 80
LT95142 80
LT95143 80
LT95144 303
LT95145 302
LT95146 303
LT95147 303
LT95148 303
LT95149 303
LT95151 303
LT95155 44
LT95156 44
LT95157 44
LT95158 44
LT95159 44
LT95160 44
LT95161 44
LT95162 44
LT95163 45
LT95164 45
LT95165 69
LT95167 82
LT95168 82
LT95169 82
LT95170 79
LT95171 79
LT95174 68
LT95176 76
LT95177 76
LT95180 64
LT95181 64
LT95182 64
LT95185 72
LT95186 69
LT95187 72
LT95188 79
LT95189 72
LT95190 73
LT95191 78
LT95192 70

LT95193 71
LT95194 77
LT95195 64
LT95196 64
LT95197 64
LT95198 49
LT95199 49
LT95201 81
LT95202 81
LT95203 81
LT95204 45
LT95205 45
LT95206 47
LT95207 47
LT95208 47
LT95209 47
LT95210 47
LT95211 47
LT95212 75
LT95213 75
LT95214 75
LT95216 52
LT95217 52
LT95218 74
LT95219 74
LT95220 71
LT95223 73
LT95225 52
LT95226 52
LT95227 52
LT95228 49
LT95229 68
LT95230 71
LT95232 46
LT95234 46
LT95236 46
LT95238 46
LT95241 50
LT95242 50
LT95243 50
LT95247 48
LT95248 48
LT95249 51
LT95250 51
LT95251 51
LT95260 83
LT95261 83
LT95262 83
LT95263 83
LT95264 54
LT95265 54
LT95266 54
LT95267 55
LT95268 55
LT95269 55
LT95270 55
LT95304 250
LT95307 108
LT95308 108
LT95422 241
LT95900 84
LT95901 85
LT95902 85
LT95903 85
LT95905 85
LT95906 84
LT95907 84
LT97000 195
LT97100 220
LT97101 221
LT97102 219
LT97104 220
LT97105 219
LT97106 220
LT97107 221

LT97108 219
LT97109 220
LT97110 219
LT97111 221
LT97112 218
LT97113 218
LT97114 218
LT98001 37
LT98011 38
LT98061 36
LT98091 38
LT98181 36
LT98261 38
LT98321 34
LT98601 35
LT98700 33
LT98701 32
LT98702 33
LT98703 33
LT98704 33
LT98705 32
LT98706 19
LT98707 19
LT98712 4
LT98713 4
LT98714 5
LT98715 4
LT98716 4
LT98717 5
LT98718 5
LT98735 29
LT98736 29
LT98740 18
LT98742 25
LT98743 25
LT98744 25
LT98745 20
LT98746 20
LT98756 22
LT98757 22
LT98758 23
LT98759 13
LT98763 19
LT98765 302
LT98766 23
LT98768 12
LT98772 12
LT98779 302
LT98784 5
LT98785 29
LT98786 29
LT98788 23
LT98795 27
LT98796 27
LT98797 27
LT98798 27
LT98799 26
LT98800 14
LT98801 18
LT98802 18
LT98803 14
LT98804 14
LT98805 15
LT98807 14
LT98810 15
LT98811 17
LT98812 21
LT98813 302
LT98815 13
LT98818 12
LT98821 14
LT98822 21
LT98823 21
LT98830 19
LT98831 17

LT98832 17
LT98833 17
LT98834 13
LT98840 15
LT98841 15
LT98848 12
LT98850 26
LT98854 15
LT98855 14
LT98856 15
LT98857 16
LT98858 16
LT98860 26
LT98861 9
LT98862 9
LT98863 9
LT98864 9
LT98865 9
LT98871 10
LT98872 10
LT98873 10
LT98874 10
LT98875 10
LT98881 8
LT98882 8
LT98883 8
LT98884 8
LT98885 8
LT98891 11
LT98892 11
LT98893 11
LT98894 11
LT98895 11
LT98900 16
LT98905 22
LT99608 76
LT99609 251
LT99610 254
LT99618 254
LT99652 254
LT99662 254
LT99663 253
LT99681 254
LT99693 254
LT99703 253
LT99709 255
LT99710 253
LT99713 253
LT99714 253
LT99735 252
LT99737 252
LT99739 252
LT99742 252
LT99743 252
LT99744 252
LT99757 253
LT99791 255
LT99894 252
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Aansteker 269-274

Aardewerk 30-34, 314, 315

Acacia 244, 245, 247, 248, 249, 321

Actiecamera 101, 319

Actioncam 101, 319

Adapter 83, 87, 102, 318

Alarm 112, 243, 262

Antibacterieel 108, 140, 159, 160, 162, 202-205, 210-214, 318

Armband 101, 107, 233, 256, 319

Auto 13, 85, 102, 107, 229-231, 261, 274, 317, 318

Autohouder 85, 102, 107, 229

Autolader 85, 102, 317, 318

Bagage 65, 264, 265

Bagagelabel 264, 265

Balpen 88, 109, 123-178, 190, 193, 205, 277, 308-311, 320-323

Balpendoosje 172, 173

Balsem 206

Bamboe 154, 242, 246, 303, 310

Barbecue 74, 243, 252-254, 269-273

Batterij 80, 88-95, 97, 115, 146, 278, 281, 315-317

Beeldscherm doekje 104, 106, 108, 109, 162, 222, 318

Beker 4, 5, 10, 15-17, 20, 22, 23, 28-36, 74, 241, 249, 250, 288,  

 302, 303, 314, 315

Bewaardoos 36, 172, 235, 240, 241

Bidon 18, 20-26, 236, 237, 303

Bier 251, 254, 262

Bio 4, 5, 16, 17, 19, 26, 28, 29, 79, 81, 86, 87, 95, 103, 127, 144, 152-156,  

 161, 170, 171, 178, 184-186, 189, 190, 193-195, 197, 236, 277, 282, 286,  

 302-306, 308, 309-312

Bluetooth 11, 22, 76-89, 91-93, 95, 100, 101, 115, 118, 281, 316-319

Boodschappen 38-45, 47, 50-55, 67, 262, 292-297, 314, 315

Boodschappentas 38-45, 47, 50-55, 67, 68, 292-297, 314, 315

Brillendoekje 108, 109, 208, 222

Brood 240, 241, 248

Broodtrommel 240, 241

Bureaulamp 87, 117-119, 317

Camera 100, 101, 104, 319

Camping 118

Cijferslot 65, 264

Cob 89, 94, 114, 117-120, 278, 280, 281

Congres 41, 257

Cool 50-53, 62, 210, 250, 301, 314

Cooling bag 50-53, 62, 301

Cosmetica 68, 70, 202, 206, 207, 290

Credit card 198-200

Custommade 26, 36, 69, 100, 103, 108, 110-112, 124, 126, 127, 131, 134,  

 139, 173, 184-186, 212, 216, 236, 276, 316

Designed by toppoint 4, 5, 10, 16, 22-24, 26, 30, 79, 80, 88, 89, 92-94, 

 100, 107, 110, 112, 124-127, 131, 134, 135, 139-148, 165, 168, 169,  

 179-181, 183, 189, 191, 196, 200, 233, 236, 278, 280, 281, 303,  

 305, 306, 314, 317-323

Desinfectie 108, 140, 159, 160, 162, 202-205, 213, 214, 318

Draadloos 11, 22, 76-95, 100, 101, 115, 118, 214, 281, 316-319

Draadloos laden 81, 83-87, 92-95, 97, 214

Dranken 4-34, 50, 52, 74, 80, 236, 241, 250, 251, 254, 288, 303, 314

Drinkfles 6-26, 74, 80, 236, 237, 241, 250, 254, 303, 314

Drybag 69

Dubbelwandig 5, 10-14, 16, 314

Ear buds 76, 77, 106, 318, 319

Eco 4, 5, 16, 17, 19, 26-29, 40-47, 55, 63, 79, 81, 86, 87, 95, 103, 126,  

 127, 128, 135, 144, 152-156, 161, 170, 171, 178, 184-186, 189, 

 190-194, 195, 197, 219, 236, 242, 256, 277, 282, 286, 294-312

Eetstokjes 246

Ergonomisch 24, 25, 224, 225, 226, 236, 237

Eten 72, 73, 240-249, 253, 303, 321

Europees kampioenschap 163, 288-290

Evenement 67, 217, 257, 276, 286-290, 318

Face mask 210-214

Festival 28, 29, 50-59, 67, 108, 217, 220, 222, 233, 257, 265,  

 276, 286-289, 312, 318

Fiets 20, 23, 72, 73, 91, 101, 107, 115, 116, 221, 228, 312, 319

Fietsbel 228

Fietslamp 91, 115, 116, 228

Fitness 22, 24, 25, 26, 101, 107, 208, 216, 233-237, 303, 312, 319

Flash drive 88, 110, 111, 146, 316, 317

Fles 5-26, 46, 74, 80, 94, 234, 236, 241, 250, 251, 262, 271,  

 278-280, 298, 303, 314, 320

Flesopener 94, 242, 250-253, 256, 262, 271, 278, 279, 280, 320

Flow 5, 23, 314

Frisbee 217

Frisdrank 4-23, 28, 29, 50, 52, 74, 80, 241, 250, 251, 254, 262, 288, 303

Frosty 29, 132, 133, 172, 219, 220, 230, 257, 271, 302

Gel 162, 202-205

Geluid 11, 22, 76-83, 89, 91-94, 104, 106, 115, 233, 281, 288, 316-319

Gerecycled 16, 26, 28, 29, 40, 42, 46, 47, 63, 68, 86, 95, 103, 126, 128,  

 152-156, 161, 178, 185, 186, 189, 194, 195, 236, 286, 297-312

Gereedschap 89, 94, 160, 278-285, 320

Gum 170, 171, 208

Hand sanitizer 162, 202-205

Hardlopen 233, 320

Hart 101, 268, 319

Hobbymesje 282

Hoesje 19, 89, 101, 107, 217, 221, 222, 232, 261, 280, 281, 286

Hoofdlamp 120

Hoofdtelefoon 78

Horloge 101, 319

Hygrometer 112

Ijskrabber 229, 230, 231

Insektenhotel 306, 307

Jumbo 123-127, 132, 139, 140, 143-145, 147, 150, 152, 153, 156-161,  

 165, 240, 308, 311, 321-323

Kaas 245-248, 321
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Kampioenschap 289, 290

Kantoorartikel 88, 109, 112, 123-197, 205, 208, 222, 275-277, 304, 305, 309-311, 

320-323

Katoen 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 68, 256, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 312, 315

Keramiek 30-34, 245, 246, 248, 314, 315

Kinderen 232, 233, 271, 275-277, 307

Kleurboek 276, 277

Kleurpotlood 171, 276, 277

Klok 112, 243, 319

Koffer 64, 65, 264-266

Koffie 4-18, 30, 31-34, 74, 80, 241, 250, 303, 314, 315

Koken 243, 244, 248

Kop en schotel 30, 314, 315

Koude dranken 4-12, 14-23, 26, 28-34, 50-53, 74, 80, 236, 241, 250, 251,  

 254, 288, 303, 314

Kurkentrekker 251, 320

Lamp 22, 80, 81, 87-89, 91, 94, 113-120, 151, 228, 278, 280, 281, 316-318, 320, 323

Lanyard 103, 256, 257, 312, 318

Laptop 11, 59, 61, 63, 64, 66, 67, 76, 77-88, 103, 104, 110, 111, 117, 118, 300, 316-319

Leeslamp 117-119, 317-320

Lekvrij 4-14, 17-19, 22-26, 80, 236, 237, 241, 303

Licht 22, 80, 81, 87-91, 94, 113-120, 151, 228, 278, 280, 281, 316-318, 320, 323

Light-up 151, 323

Lineaal 160, 186, 197, 277, 283-285

Lipbalsem 206

Luchtverfrisser 274

Luidspreker 11, 22, 79-83, 89, 91, 93, 94, 115, 281, 316-319

Lunch 4, 5, 15, 17, 23, 74, 240-242, 245, 250, 303

Made in europe 24-26, 33, 123-131, 134, 135, 138-141, 145, 160, 161,  

 184-186, 193-197, 236, 237, 266, 303, 306, 309, 311, 315, 321, 322

Magneet 102, 196, 258

Markeerstift 178-181, 320

Memoblaadjes 183-186, 193-196

Mes 94, 242, 244, 245, 248, 278-280, 282, 320

Microvezel 104, 106, 108, 109, 222

Mint 266-268

Mobiele telefoon 11, 22, 76-97, 100-109, 115, 118, 146, 199, 214, 228, 278, 281, 315-319

Mok 5, 10, 14, 16, 22, 23, 29, 30-36, 241, 302, 314, 315

Mondmasker 208-214, 222

Multitool 94, 160, 242, 278-280, 320

Nachtlamp 94, 114-120, 278, 320

Non woven 45, 47, 50, 52, 54, 67

Notitieblaadjes 183-186, 277, 305

Notitieboek 183, 186-191, 277, 304, 305

Oekoetex 38, 39, 42, 43, 210, 211, 212, 292-296

Oplaadkabel 68, 76, 80-95, 97, 102, 103, 106, 115, 146, 278, 281, 315-318

Oplaadstation 81-88, 92-95, 97, 102, 146, 214

Opladen 76, 80, 81, 83-95, 97, 102, 103, 106, 115, 146, 214, 278, 281, 315-318

Outdoor 69, 73, 74, 91, 94, 101, 115, 116, 160, 205, 216, 228, 233, 234, 252,  

 278-280, 312, 319, 320

Ovenwanten 252, 321

Papier 55, 56, 100, 152, 153, 183-191, 193-195, 277, 299, 304, 305, 310

Paraplu 224-227

Parkeerkaart 229, 257

Parkeren 229

Pasjeshouder 198-200, 229

Pen 88, 109, 123-169, 172, 173, 175-178, 190, 193, 205, 277, 308-311, 320- 323

Pennendoos 172, 173

Pepermunt 266-268

Pinpas 198-200

Pizzasnijder 245

Pleisters 205

Porselein 30-34, 314, 315

Portemonee 198-200, 275, 278, 279, 280, 320

Potlood 170, 171, 175, 276, 277, 282

Powerbank 80, 88-95, 97, 115, 146, 281, 315-317

Protectie 106, 108, 160, 162, 203, 205, 210-214

Puzzel 275

Radio 11, 22, 76-83, 89, 91-94, 106, 115, 281, 316-319

Reflecterend 56, 57, 59, 62, 68, 107, 233, 238, 301, 320

Regenponcho 286, 312

Reinigen 104, 106, 108, 109, 162, 202-205, 209, 214, 318

Reiskoffer 64, 65, 264, 265

Reistas 60, 62, 64-70, 238, 264, 265, 297, 301

Reizen 5-20, 22, 23, 26, 62, 64, 65, 68, 70, 74, 76, 77, 78, 80, 89, 101, 102,  

 105, 106, 209, 234, 236, 238, 240, 241, 250, 264, 265, 281, 287, 297, 301,  

 312, 314, 318, 319

Rfid 198-200

Rollerbal 166, 167, 172, 173, 175-177

Rolmaat 186, 197, 277-280, 283, 284, 285, 320

R-pet 46, 63, 73, 156, 298, 300, 311

Rubberised 79, 84, 88, 92, 93, 95, 97, 101, 110, 141, 149, 165, 166, 169, 175, 316, 321-323

Rugzak 40, 42, 53, 55-64, 66, 70, 72, 73, 238, 294, 297, 300, 301, 314, 315

Schaal 246, 247, 248

Schmink 290

Schoen 208, 209

School 23, 186, 197, 240, 241, 277

Schort 252, 321

Schotel 30, 314, 315

Schrijfblok 183-195, 277, 304, 305

Schrijfset 175, 177, 276, 277

Sleutelhanger 103, 108, 111, 113, 114, 207, 257, 260-262, 279, 280, 283, 286, 317, 318

Sneeuw 207, 229, 230, 231

Snijplank 72, 73, 244, 248

Snoep 247, 266-268

Soft touch 123, 125, 129, 140, 141, 145, 149, 158, 166, 168, 175, 321, 323

Speaker 11, 22, 79-83, 89-94, 115, 281, 316-319

Speelgoed 275, 319

Spiegel 208

Spies 252

Sport 11, 18, 20-26, 56, 59, 62, 68, 107, 208, 216, 217, 221, 233-238, 

 289, 290, 301, 303, 312, 320
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Sportbidon 18, 20-26, 236, 237, 303

Springtouw 235

Stappenteller 101, 319

Stekker 102, 318

Stokbrood 248

Storm 224-227

Stylus 88, 146, 148- 152, 155, 160, 166, 322, 323

Sublimatie 5, 11, 12, 14, 18, 31, 32, 34, 315

Suikervrij 267, 268

Sushi 246

Tablet 22, 61, 66, 76-97, 100-107, 115, 118, 192, 228, 281, 315-319

Tang 250, 253

Tarwe 142, 144, 219, 308, 312

Tas 38-45, 47, 50-59, 60, 62, 63- 68, 70, 232, 238, 292- 301, 314, 315

Telefoonhoes 199

Telefoonoplader 68, 76, 80-95, 97, 102, 103, 115, 146, 214, 281, 315-318

Telefoonstandaard 80, 84-86, 94, 102, 105-107, 109, 151, 160, 162, 199, 228, 233

Temperatuur 12, 14, 112, 314

Thee 4-18, 30-34, 74, 241, 250, 303, 314, 315

Theeglas 30, 31, 314, 315

Thermobeker 10, 11, 14, 16, 314

Thermofles 4-17, 74, 241, 250, 303, 314

Thermometer 12, 14, 112, 243, 252, 314, 320

Tijd 101, 112, 243, 319

Toiletartikelen 68, 70

Tokai 269, 271

Touch screen 88, 104, 108, 109, 146-155, 160, 166, 318, 322, 323

Train 107, 233, 235

Trechter 229

Usb 65, 80-97, 102-104, 110, 111, 115, 146, 315- 318

Usb flash drive 88, 110, 111, 146, 316, 317

Usb kabel 68, 80-95, 97, 102-104, 115, 146, 315-318

Uv-c 214

Vakantie 61, 64, 65, 72, 73, 82, 209, 231, 264, 265

Veiligheid 57, 59, 61, 104, 116, 205, 213, 228, 232, 233, 280, 320

Verjaardag 248, 276

Verzorging 70, 104, 108, 109, 162, 202-209, 266-268, 318

Video 101, 110, 319

Virtual 100

Visitekaart 198, 199, 200, 257

Vlag 289

Vlees 252, 253

Vliegtuig 64, 65, 264, 265

Voedsel 240-249, 253, 303, 321

Voetbal 163, 288, 289, 290

Vr 100

Vrachtauto 268, 274, 275

Vuur 252, 269-274

Wandelen 74, 221, 233, 252

Waterdicht 61, 69, 70, 101, 107, 118, 224-227, 318-320

Waterfles 6-26, 46, 236, 237, 241, 287, 298, 303, 314

Webcam cover 104

Weerstation 112

Werklamp 113, 114, 117-120, 280

Whisky 250

Wijn 74, 249, 250, 251, 320

Windproof 224-227, 269

Winkelwagen 214, 229, 262

Winter 112, 207, 229, 230, 231

Yoga 234

Zadel 228, 312

Zaklamp 89, 91, 113-115, 119, 120, 280, 281, 320

Zakmes 278, 279

Zakspiegel 208

Zeef 20, 50

Zelfklevend 183-186, 277, 305

Zomer 65, 82, 105, 112, 207, 216, 217, 219-222, 250, 253, 254, 265, 287, 306, 312, 318

Zon 105, 112, 206, 207, 216, 217, 219-222, 287, 306, 318

Zonbescherming 207

Zonnebrand 105, 206, 207, 287, 318

Zonnebril 208, 219-222, 265, 312

Zonne-energie 82, 95

Zonneklep 217, 287

Zwem 216, 217
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