Sure, you know exercise is good for you.
It keeps your weight in check, makes you
stronger, and keeps you feeling youthful.
But you also know a sporty life makes you
a happier person. Regular work-outs make
you feel less stressed out. A healthy mind
in a heathy body. That is why, no matter
how exhausted you are from a long day at
work or from a busy weekend, you let your
willpower force you to get off the couch
and into workout mode. Feeling more
energized throughout the rest of the day.
And more energy equals greater happiness.

Energetic
lifestyle

TopActive • Energetic and Sporty Lifestyle

A healthy body for
a healthy mind
91175 ACTION CAM FULL HD

Sporten is gezond en niet alleen om fit
te worden. Regelmatig sporten zorgt
voor positieve veranderingen zoals
een verhoogde stofwisseling, minder
stress en een betere nachtrust. Tijdens
het sporten komt er een stofje in het
lichaam vrij, waardoor sportievelingen
zich gelukkiger gaan voelen. Sporten is
dus niet alleen lichamelijk gezond, maar
ook geestelijk heeft het veel voordelen.

Film al uw outdoor activiteiten met behulp van deze Full HD
actiecamera met 2.0 inch scherm en 1080p resolutie. Wordt
geleverd inclusief 11 verschillende accessoires. De waterdichte
case van deze camera kan tegen een stootje en de camera legt
alles haarscherp vast. Afmeting: 45x78x80mm.

Genoeg redenen om vandaag nog te
gaan sporten. Become TopActive!
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10
25
50
100
39,91 37,71 36,41 35,71 Inclusief 1 kleur druk
2,27
1,28
1,12
0,95 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Prijzen in Euro’s, inclusief 1 kleur bedrukking op 1 positie,
tenzij anders aangegeven. Exclusief vrachtkosten en BTW.

91170 ACTIVITY TRACKER HARTSLAG

Meet uw dagelijkse activiteiten, rustmomenten en hartslag
met deze sport activity tracker. Stel uzelf nieuwe doelen en
controleer dit via de speciale applicatie met onder anderen
slaapmonitor, calorieverbruik en afstandscalculater.
Eenvoudig te verbinden met uw smartphone.
Afmeting: 240x20x12mm.

10
25
50
100
31,66 30,13 29,03 28,49 Inclusief 1 kleur druk
1,51
0,95
0,76
0,67 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

91202 SAFETY RUGZAK

91167 IN-EAR OORDOPJES CARDIO DRAADLOOS

De ideale draadloze oordopjes voor tijdens het hardlopen of
het wielrennen. Geen draadjes die langs uw shirt naar uw
mobiel lopen met deze draadloze oordopjes.
Afmeting: 70x375mm.

TopActive design rugzak in fluoriserend geel of
zwart met reflecterende patronen en verstelbare
schouderbanden. De rugzak heeft
1 hoofdcompartiment met een afsluitbaar
binnenvak. Daarnaast 1 afsluitbaar voorvak en
2 zijvakken. Afmeting: 400x360x170mm.

50
8,44

100
8,32

300
7,96

600
7,62 Prijzen zonder druk

25
50
100
300
11,48 10,80 10,48
9,87 Inclusief 1 kleur druk (2x)
0,95
0,76
0,67
0,56 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order
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93241 FITNESS-YOGA MAT MET DRAAGTAS

Doe een intensieve work-out of ontspannen yoga sessie op deze
comfortabele fitness mat (183x61cm). De mat geeft
ondersteuning bij de verschillende oefeningen en zorgt voor een
betere grip. Handig om mee te nemen in de bijgeleverd tas,
inclusief een aantal voorbeeld oefeningen.
Afmeting: Ø125x650mm.

25
11,61
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50
11,36

100
10,91

300
10,01 Prijzen zonder druk

93242 SPRINGTOUW

93234 FITNESS ELASTIEK

93236 HAND TRAINER

Sportief springtouw! Perfect voor het
trainen van je behendigheid,
uithoudingsvermogen en coördinatie.
Afmeting: Ø3x300mm.

Dit fitness elastiek is ideaal voor het trainen van
verschillende spiergroepen. U kunt het elastiek
op twee manieren gebruiken, namelijk met een
lage weerstand en een hoge weerstand. Op het
bijgevoegde etiket zijn een aantal voorbeeld
oefeningen afgebeeld.
Afmeting: 10x270x70mm.

Verbeter uw gripkracht met deze handige
handtrainer. Uw onderarmen, handen en
vingerspieren worden door het gebruik van
een handtrainer een stuk sterker. De
handtrainer biedt een weerstand van
21 kilogram. Afmeting: 15x70x70mm.

100
300
600
1200
4,10
3,68
3,30
2,89 Inclusief 1 kleur druk
0,43
0,33
0,26
0,15 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

100
300
600
1200
2,07
1,86
1,69
1,49 Inclusief 1 kleur druk
0,43
0,33
0,26
0,15 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

100
300
600
1200
1,69
1,51
1,36
1,18 Inclusief 1 kleur druk
0,43
0,33
0,26
0,15 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Get your
gear now!
95132 CANVAS SPORTTAS

98757 SHAKER MET
COMPARTIMENT 500ML

95061 IN-EAR KOPTELEFOON
DRAADLOOS

Mooie sporttas van hoogwaardig canvas.
Met voorzak en het hoofdvak is afsluitbaar
met een rits. 390 g/m2.
Afmeting: 400x240x240mm.

Deze TopActive design shaker heeft alles wat
u nodig heeft tijdens en na het sporten. De
shaker beschikt over een opbergvakje voor
sport supplementen. De snap-on zeef zorgt
ervoor dat de inhoud van de shaker goed
wordt geshaked. Afmeting: Ø86x220mm.
Inhoud: 50cl.

Ideaal voor tijdens het sporten. De
koptelefoon wordt geleverd inclusief
USB / mini-USB kabel.
Afmeting: 132x153mm.

100
300
600
1200
4,61
3,97
3,59
3,22 Incl. 1 kleur druk (UV HG)
0,54
0,30
0,24
0,20 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten (HG): 54 euro per kleur, positie, order

25
50
100
300
5,76
5,45
5,30
5,15 Inclusief 1 kleur druk
0,80
0,63
0,56
0,48 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

25
8,84

50
8,66

100
8,32

300
7,63 Prijzen zonder druk

Prijzen in Euro’s, inclusief 1 kleur bedrukking op 1 positie,
tenzij anders aangegeven. Exclusief vrachtkosten en BTW.
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Steeds meer mensen stappen
op de fiets. Fietsen is leuk
én gezond en zorgt voor een
ultiem gevoel van vrijheid.
Of het nu hobby of sport is,
trap op de fietspedalen en
ga eropuit. Naast een goede
tweewieler zijn ook de juiste
fietsaccessoires van essentieel

Ride your
bike

belang. Beleef je eigen etappe
met de TopActive fietsartikelen.
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90302 BANDENPLAKSET

90408 ZADELHOES

91239 FIETSLAMP FOLD-ON

Bandenplaksetje voor de fiets. Voorzien
van: lijm, 2 bandenlichters,
2 ventieldopjes, 2 ventielslangetjes, een
schuurplaatje en 4 plakkers.
Afmeting: 118x62x22mm.

Opvallende gift: zadelhoes van polyester.
Gemakkelijk om het fietszadel te doen door
middel van elastiek. Afmeting: 260x245mm.

Handig lampje dat om uw fietsstuur of
bijvoorbeeld uw tas gevouwen kan
worden. Afmeting: 125x30x10mm.

100
300
600
1200
3,69
3,20
2,91
2,64 Inclusief digitale druk (FC)
Aanloopkosten digitale druk: 54 euro per motief, order

300
600
1200
3500
1,56
1,40
1,25
1,08 Inclusief 1 kleur druk
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

100
300
600
1200
2,24
2,03
1,84
1,63 Inclusief 1 kleur druk
0,43
0,33
0,26
0,15 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

All you
need.

91162 POWERBANK 2200MAH,
SPEAKER 2W & ZAKLAMP

3-in-1 powerbank (2200 mAh) met ingebouwde
draadloze speaker en zaklamp. Door het
meegeleverde opzetstuk kunt u de powerbank en
lamp makkelijk op uw fiets monteren, zodat tijdens
uw fietsrit de weg verlicht is. Ook kunt u de mobiel
opladen of draadloos muziek luisteren.
Afmeting: Ø35x157mm.
50
100
300
600
16,09 15,77 15,02 14,30 Inclusief 1 kleur druk
0,76
0,67
0,56
0,46 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

91536 FIETSBEL

91519 FIETSLAMPJES

91188 FIETSLAMP DUO

Metalen fietsbel met plastic houder.
Bovenkant voorzien van uitsparing voor
doming. Afmeting: Ø56mm.

Set van twee fietslampjes in stevige
kunststof verpakking. Een rood en wit
fietslampje, die u aan kunt zetten door
middel van drukknopje. Ook voorzien van
knipperfunctie. Afmeting: 95x45x20mm.

Intelligente duo fietslamp. Kan functioneren als
voor- of als achterlicht. Het elastiek van de
fietslamp duo is gemakkelijk om aan uw stuur
of bagagedrager te bevestigen.
Afmeting: 40x80x18mm.

50
100
300
600
3,82
3,29
2,78
2,50 Inclusief doming
Aanloopkosten doming: 54 euro per motief, order

50
100
300
600
5,54
5,24
4,71
4,27 Inclusief digitale druk (FC)
Aanloopkosten digitale druk: 54 euro per motief, order

100
300
600
1200
2,38
2,09
1,76
1,59 Inclusief 1 kleur druk
0,43
0,33
0,26
0,15 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Prijzen in Euro’s, inclusief 1 kleur bedrukking op 1 positie,
tenzij anders aangegeven. Exclusief vrachtkosten en BTW.
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98798 SPORTBIDON DESIGN 750ML

98797 SPORTBIDON BASIC 750ML

98799 SPORTBIDON MET
VERSTUIVER 750ML

De TopActive design hoogwaardige kwaliteit
bidon is leverbaar in veel kleurcombinaties, want
de kleuren van de fles en dop zijn onderling te
combineren. De sportbidon heeft een
ergonomische dop. De bidon is 100% lekvrij,
BPA vrij en all-over te bedrukken.
Afmeting: Ø73x248mm. Inhoud: 75cl.

De TopActive design bidon van hoogwaardige
kwaliteit is leverbaar in veel kleurcombinaties,
want de kleuren van de fles en dop zijn onderling
te combineren. De sportbidon is 100% lekvrij,
BPA vrij en all-over te bedrukken.
Afmeting: Ø73x248mm. Inhoud: 75cl.

De TopActive design sportbidon met verstuiver is
van hoogwaardige kwaliteit. 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, BPA vrij en all-over
te bedrukken. Afmeting: Ø73x255mm.
Inhoud: 75cl.

98838 - with full colour imprint

100
300
600
1200
2,16
1,94
1,72
1,59 Incl. 1 kleur druk (UV HG)
0,32
0,26
0,22
0,15 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten (HG): 54 euro per kleur, positie, order

98795 SPORTBIDON BASIC 500ML

98796 SPORTBIDON DESIGN 500ML

Een TopActive design bidon van hoogwaardige
kwaliteit. Leverbaar in veel kleurcombinaties, want
de kleuren van de fles en dop zijn onderling te
combineren. De bidon is 100% lekvrij, BPA vrij en
all-over te bedrukken. Afmeting: Ø73x178mm.
Inhoud: 50cl.

TopActive design bidon van hoogwaardige
kwaliteit. Leverbaar in veel kleurcombinaties, want
de kleuren van de fles en dop zijn onderling te
combineren. De sportbidon heeft een
ergonomische dop. De bidon is 100% lekvrij, BPA
vrij en all-over te bedrukken.
Afmeting: Ø73x178mm. Inhoud: 50cl.

98835 - with full colour imprint
100
300
600
1200
1,83
1,61
1,39
1,29 Incl. 1 kleur druk (UV HG)
0,32
0,26
0,22
0,15 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten (HG): 54 euro per kleur, positie, order
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98837 - with full colour imprint

100
300
600
1200
2,16
1,94
1,72
1,59 Incl. 1 kleur druk (UV HG)
0,32
0,26
0,22
0,15 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten (HG): 54 euro per kleur, positie, order

98836 - with full colour imprint
100
300
600
1200
1,83
1,61
1,39
1,29 Incl. 1 kleur druk (UV HG)
0,32
0,26
0,22
0,15 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten (HG): 54 euro per kleur, positie, order

98839 - with full colour imprint
100
300
600
1200
4,52
4,03
3,55
3,17 Incl. 1 kleur druk (UV HG)
0,32
0,26
0,22
0,15 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten (HG): 54 euro per kleur, positie, order

FULL COLOUR...

...PRINT POSSIBLE

Motivate
Hydrate
Feel Great
91684 BIDON KRAT

Blijf gehydrateerd tijdens je workout met
één van de sportbidons van TopActive.
DE BIDONS ZIJN:
• Eigen design
• Van stevig en flexibel materiaal
• 100% lekvrij, smaakvrij én reukvrij
• All-over tot 4 kleuren & full colour
te bedrukken
• Beschikbaar in eindeloze
kleurencombinaties
• Vanaf 5000 stuks in eigen pantone
Kunststof krat voor tien bidons. Met 3 handvaten en stapelbaar,
van zeer stevige kwaliteit. Kan niet bedrukt worden.
Afmeting: 195x395x268mm.

kleuren te verkrijgen
• Van materiaal dat voldoet aan de 		
Europese wet- en regelgeving
• Gemaakt van 100% herbruikbaar

10
26,91

25
26,91

50
26,91

100
26,55 Prijzen zonder druk

Prijzen in Euro’s, inclusief 1 kleur bedrukking op 1 positie,
tenzij anders aangegeven. Exclusief vrachtkosten en BTW.

materiaal
• BPA-vrij
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Run. Let
the rhythm
move you
93223 OORDOPJES EN DRAADLOZE MUZIEK
ONTVANGER 90MAH

Deze handige set bevat een draadloze muziek ontvanger,
oordopjes en oplaadkabel. Tover normale oordopjes in een
handomdraai om tot een draadloze muziek accessoire.
Verbind de oordopjes gemakkelijk via de Bluetooth functie
met de smartphone. Afmeting: 20x70x70mm.

50
100
300
600
9,94
9,70
9,19
8,76 Inclusief digitale druk (FC)
Aanloopkosten digitale druk: 54 euro per motief, order
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93202 DRAADLOZE MUZIEK ONTVANGER 90MAH

Deze handige draadloze muziek ontvanger tovert alle
koptelefoons en oordopjes in een handomdraai om tot een
draadloos muziek accessoire. Verbind gemakkelijk met uw
smartphone en heeft een prachtig vlak bedrukkingsoppervlak.
Afmeting: 50x30x5mm.

50
100
300
600
6,26
6,12
5,78
5,47 Inclusief 1 kleur druk
0,49
0,43
0,33
0,26 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

90907 SPORTARMBAND LED

91169 ACTIVITY TRACKER

91238 FIETSLAMP CLICK-ON

LED sportarmband, te bevestigen door
middel van klittenband. Een must-have
onder de buitensporters of wandelaars met
de hond! De armband is te dragen met
constant licht en in knipperstand.
Afmeting: 383x37x13mm.

Meet uw dagelijkse activiteiten en
rustmomenten met deze sport activity tracker.
Stel uzelf nieuwe doelen en controleer dit via de
speciale applicatie met onder anderen
slaapmonitor, calorieverbruik,
afstandscalculater. Eenvoudig te verbinden met
uw telefoon. Afmeting: 12x20x245mm.

Licht dat gemakkelijk te bevestigen is op
kleding of tassen. Kan ook gebruikt worden
als voor- of achterlicht. Handig om gezien
te worden bij het sporten in de avond.
Afmeting: 18x30x62mm.

50
100
300
600
5,76
5,71
5,25
4,86 Inclusief 1 kleur druk
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

10
25
50
100
20,41 19,24 18,49 18,13 Inclusief 1 kleur druk
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

100
300
600
1200
2,19
1,98
1,79
1,58 Inclusief 1 kleur druk
0,43
0,33
0,26
0,15 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Prijzen in Euro’s, inclusief 1 kleur bedrukking op 1 positie,
tenzij anders aangegeven. Exclusief vrachtkosten en BTW.
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Being safe
is about
being seen
91208 SAFETY PET

Zien en gezien worden tijdens je
trainingsrondje is erg belangrijk en
het risico wordt vaak onderschat. Of
je nu gaat wandelen, hardlopen of
fietsen, met fluoriserende artikelen
die voorzien zijn van reflecterende
patronen voorkom je gevaar door je
zichtbaarheid te vergroten. Van een
elastische armband tot een waterdichte
heuptas, zowel overdag als in het donker

TopActive design pet gemaakt van reflectie materiaal. Geen
moeilijk te bevestigen banden om uw arm of been maar een
gemakkelijke pet. Zo wordt u gezien tijdens joggen of een
wandeling in de avond. Afmeting: 290x180x115mm.

blijf je bij andere verkeersgebruikers
niet meer onopgemerkt.

12

50
5,63

100
5,54

300
5,30

600
5,08 Prijzen zonder druk

91203 SAFETY HEUPTAS

TopActive design waterdicht heuptasje dat af te sluiten is met
een rits. Te verstellen en bevestigen d.m.v. een kunststof gesp.
Fluoriserend geel en voorzien van reflecterende patronen.
Afmeting: 1x285x100mm.

50
100
300
600
4,64
4,41
4,01
3,57 Inclusief 1 kleur druk
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

91206 SAFETY ARMBAND FLUOR
EN13356

90901 SPORTARMBAND

91205 SLAPWRAP EN13356

TopActive design fluoriserende elastische
armband met bedrukkingsmogelijkheden op de
aangehechte clip. Armband beschikt over
reflecterende patronen en is verstelbaar.
EN13356 gecertificeerd. Geschikt voor
wandelaars, hardlopers, fietsers en kinderen in
het verkeer. Afmeting: 40x170x30mm.

Handige universele TopActive design
sportarmband voor het hardlopen. De
smartphone is eenvoudig te bedienen door
het transparante PVC, inclusief opening voor
earbuds. Verstelbaar d.m.v. klitteband en
daarom geschikt voor mannen en vrouwen.
Afmeting: 160x130mm.

Een TopActive design fluoriserende
slapwrap met bedrukkingsmogelijkheden.
Door de fluoriserende kleur ideaal voor
hardlopers, wandelaars, fietsers en kinderen
in het verkeer. EN13356 gecertificeerd.
Afmeting: 400x30mm.

100
300
600
1200
3,98
3,62
3,33
3,04 Inclusief 1 kleur druk
0,43
0,33
0,26
0,15 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

50
100
300
600
7,83
7,47
6,81
6,12 Inclusief 1 kleur druk
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

100
300
600
1200
1,94
1,70
1,42
1,26 Inclusief 1 kleur druk
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Prijzen in Euro’s, inclusief 1 kleur bedrukking op 1 positie,
tenzij anders aangegeven. Exclusief vrachtkosten en BTW.
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Together
everyone
achieves more
95113 SPORTTAS MATTHEW

Stoere TopActive design polyester sporttas met leuke ritstrekker.
Hoofdcompartiment met binnenvak. Daarnaast een afsluitbaar
zijvak geschikt voor (sport) schoenen en een afsluitbaar voorvak.
Verkrijgbaar in hippe kleurcombinaties. Met verstelbare
schouderriem en handvaten. Afmeting: 540x300x320mm.

25
12,71

14

50
12,31

100
12,13

300
11,60 Prijzen zonder druk

95112 RUGZAK MATTHEW

95037 SPORT HANDDOEK MET
CUSTOM MADE PRINT

95038 SPORTHANDDOEK MET
CUSTOM MADE PRINT EN TASJE

Stoere TopActive design polyester rugzak met
verstelbare hengsels. Hoofdcompartiment
beschikt over 2 binnenvakken. Daarnaast
verschillende vakken waaronder een afsluitbaar
zijvak en voorvak. Verkrijgbaar in hippe
kleurcombinaties. Afmeting: 290x200x390mm.

Zeg maar dag tegen al dat zweet in de
sportschool met deze sneldrogende
microfibre handdoek (150g/m2). Inclusief een
custom made full colour opdruk aan één zijde
(optioneel 2 zijden). De kleur van de zoom kan
naar wens aangepast worden. Levering in
circa 4 weken. Afmeting: 800x300mm.

Zeg maar dag tegen al dat zweet in de
sportschool met deze sneldrogende microfibre
handdoek in pouch (150g/m2, 30x80cm).
Inclusief een custom made full colour opdruk
aan één zijde. De kleur van de zoom kan
aangepast worden. Levering in circa 4 weken.
Afmeting: 50x50x120mm.

300
600
1200
3500
4,76
4,40
4,06
3,41 Inclusief Sublimatie (FC)
0,77
0,73
0,69
0,62 Extra voor druk achterzijde
Aanloopkosten: 54 euro per order

300
600
1200
3500
5,97
5,56
5,13
4,39 Inclusief Sublimatie (FC)
0,77
0,73
0,69
0,62 Extra voor druk achterzijde
Aanloopkosten: 54 euro per order

91166 IN-EAR OORDOPJES TUNE
DRAADLOOS

95114 WEEKENDTAS MATTHEW

98756 SHAKER 600ML

Elegante aluminium in-ear oordopjes,
draadloos en met belfunctie. Door het
bedieningspaneel gemakkelijk te bedienen
terwijl uw smartphone in uw broekzak blijft.
Afmeting: 600mm.

Stoere TopActive design polyester sporttas met
leuke zipperpuller. Hoofdcompartiment,
2 afsluitbare zijvakken en een afsluitbaar
voorvak. Verkrijgbaar in hippe kleurcombinaties.
Met verstelbare schouderriem en handvaten.
Tas met bodemversteviging.
Afmeting: 550x340x330mm.

Kunststof TopActive design shaker voor al uw
healthy drinks. De bijgeleverde shake ball
voorkomt klonten. De shaker heeft een
afsluitbare drinkdop waardoor deze ideaal is
om mee te nemen tijdens het sporten. Voor
iedereen die fit wil blijven of veel onderweg is.
Afmeting: Ø86x213mm. Inhoud: 60cl.

25
9,41

50
9,13

100
9,00

300
8,59 Prijzen zonder druk

25
50
100
300
14,27 13,66 13,37 12,74 Inclusief 1 kleur druk
0,95
0,76
0,67
0,56 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Prijzen in Euro’s, inclusief 1 kleur bedrukking op 1 positie,
tenzij anders aangegeven. Exclusief vrachtkosten en BTW.

25
14,29

50
13,84

100
13,63

300
13,06 Prijzen zonder druk

100
300
600
1200
4,01
3,45
3,11
2,79 Incl. 1 kleur druk (UV HG)
0,54
0,30
0,24
0,20 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten (HG): 54 euro per kleur, positie, order
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91214 FITNESS HANDDOEK

Handdoek voor tijdens het sporten. Deze handdoek met het
formaat van 30x90cm droogt supersnel en helpt met het
verwijderen van zweet en vuil op uw lichaam of apparaten.
Door zijn formaat uitermate geschikt voor in de sportschool.
Leuk verpakt in een herbruikbare fles. Afmeting: Ø65x190mm.

100
300
600
1200
5,58
5,15
4,74
4,36 Inclusief 1 kleur druk
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

93239 HAND TRAINER 20KG

91312 FITNESSHANDDOEK
SPORT 210D

91165 IN-EAR OORDOPJES
SPORT DRAADLOOS

Handtrainer met een weerstand van 20kg.
Van hoogwaardig siliconen waardoor er
geen scheurtjes in het materiaal ontstaan.
Train je polsen en armen op een
gemakkelijke manier. Ook goed als
ontstresser. Afmeting: 78x100x20mm.

Microvezel sporthanddoek, verpakt in een
polyester zakje (7x15cm). Te gebruiken voor
sporten, maar ook handig voor op reis. Een
handige en sportieve weggever.
Afmeting: 800x400mm.

Draadloze oordopjes met belfunctie. De
V-vormige clip is gemakkelijk aan uw t-shirt
te bevestigen en door de oorclips blijven de
dopjes goed in uw oren zitten. De
oordopjes zitten zo comfortabel dat u bijna
niet merkt dat u ze in heeft. Ideaal tijdens
het sporten. Afmeting: 580mm.

100
1,43

16

300
1,34

600
1,25

1200
1,16 Prijzen zonder druk

50
5,74

100
5,17

300
4,74

600
4,28 Prijzen zonder druk

25
50
100
300
10,53 10,04
9,81
9,31 Inclusief 1 kleur druk
0,95
0,76
0,67
0,56 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Keep your
gear dry
95141 WATERDICHTE TAS 5L

95142 WATERDICHTE TAS 10L

95143 WATERDICHTE TAS 15L

Waterdichte tas voor op het strand, in de
kayak of gewoon 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 gemakkelijk als schoudertas
te gebruiken. Afmeting: 155x155x340mm.

Waterdichte tas voor op het strand, in de
kayak of gewoon 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 gemakkelijk als schoudertas
te gebruiken. Afmeting: 180x180x440mm.

Waterdichte tas voor op het strand, in de
kayak of gewoon 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 gemakkelijk als schoudertas
te gebruiken. Afmeting: 210x210x500mm.

50
100
300
600
6,39
6,08
5,53
4,96 Inclusief 1 kleur druk
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

50
100
300
600
7,42
7,06
6,42
5,76 Inclusief 1 kleur druk
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

50
100
300
600
8,19
7,81
7,12
6,39 Inclusief 1 kleur druk
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Prijzen in Euro’s, inclusief 1 kleur bedrukking op 1 positie,
tenzij anders aangegeven. Exclusief vrachtkosten en BTW.
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