




In harsh outdoor conditions your survival instincts kick 
in. When you travel the wilderness you cannot trust on 

smarts, willpower and a little luck alone. You need to 
rely on your gear to endure the toughest challenges. To 

make sure your hard work pays off. Are you outward 
bound? Do you love the outdoors and spend time in 

nature? Do you like extreme adventures and traveling 
to the ends of the Earth? Then know what to pack 
when climbing a mountain, hiking a trail, cycling 
rocky paths or go camping on a backpacking trip. 
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GO OUT 
INTO  
NATURE

 100 300 600 1200

 3,85 3,54 3,28 3,05 Inclusief lasergravure

Aanloopkosten Lasergraveren: 54 euro per motief, order

De survival multitool kaart met aluminium hoesje is voorzien 
van allerlei handige gereedschappen voor elke outdoor 
gelegenheid. Door middel van de ijzeren sleutelhanger ook 
makkelijk te bevestigen aan de tas of aan kleding. De multitool 
wordt geleverd in een bijpassende geschenkverpakking 
inclusief instructiekaartje. Afmeting: 85x2x55mm. 

93400  SURVIVAL MULTITOOL KAARTTrek eropuit met slechts een rugzak en tentje 

de ongerepte natuur in. Bivakkeren midden 

in één van de wonderschone natuurgebieden 

die onze wereldbol te bieden heeft. Met 

welke outdoor activiteit verleg jij je grenzen? 

Hiking, fietsen, bergbeklimmen of misschien 

wel kanoën? Beleef het ultieme gevoel van 

vrijheid. Make time for the great outdoors. 
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LET THERE 
BE LIGHT  
IN DARK  
MOMENTS

 100 300 600 1200

 2,88 2,61 2,40 2,15 Inclusief 1 kleur druk

 0,43 0,33 0,26 0,15 Extra per kleur/positie

Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Sleutelhanger met vernieuwende COB technologie, 
waarbij meerdere led lampjes gecombineerd worden tot 
één fel licht. Dankzij de magneet op de achterkant is de 
sleutelhanger ook op te hangen. 
Afmeting: 70x35x20mm. 

91246  SLEUTELHANGER OUTDOOR

 50 100 300 600

 11,59 10,75 9,56 8,74 Inclusief lasergravure

Aanloopkosten Lasergraveren: 54 euro per motief, order

Deze AdventureTop design multitool met maar liefst 9 functies is 
het meest betrouwbare klusmaatje in zijn klasse. Bij het design is 
er rekening gehouden met zowel functionaliteit als design. Met 
tang, zaag, opener, mes, schroevendraaiers, blikopener, priem en 
nagelvijl. De multitool komt in een EVA verpakking. 
Afmeting: 20x69x29mm. 

91732  MULTITOOL ADVENTURE 9 FUNCTIES

 100 300 600 1200

 2,24 2,07 1,91 1,73 Inclusief 1 kleur druk

Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Zaklamp in de vorm van een gloeilamp. 
Afmeting: Ø50x110mm. 

91247  ZAKLAMP EDISON

Prijzen in Euro’s, inclusief 1 kleur bedrukking op 1 positie,  
tenzij anders aangegeven. Exclusief vrachtkosten en BTW. 
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 100 300 600 1200

 2,59 2,30 1,95 1,79 Inclusief 1 kleur druk

Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Waterwerende PVC pouch voor uw tablet. Ook geschikt om 
uw documenten, paspoort of electronica in te bewaren 
tijdens het reizen. Geschikt voor bijna elk model tablet. 
Afmeting: 280x210mm. 

91663  WATERDICHTE SMARTPHONE TAS

 25 50 100 300

 19,93 19,15 18,77 17,92 Inclusief 1 kleur druk

Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Waterafstotende powerbank met lichtfunctie en een batterij 
van maar liefst 6000mAh. Per stuk in geschenkverpakkking 
geleverd. Afmeting: 105x67x30mm. 

91995  POWERBANK WATERAFSTOTEND 6000MAH

 25 50 100 300

 20,54 20,11 19,31 17,73 Prijzen zonder druk

Waterdichte polyester rugtas. Ideaal voor het bewaren van uw 
reisdocumenten, smartphone en camera. Deze tas is handig tijdens 
watersport en reizen. Bestand tegen spatwater en kortstondig 
onderdompelen. Afmeting: 300x180x380mm. 

95129  WATERDICHTE RUGTAS
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OPEN 
VIEWS AND 

HIGHER
GROUNDS

 50 100 300 600

 8,98 8,93 8,26 7,65 Inclusief 1 kleur druk

 0,49 0,43 0,33 0,26 Extra per kleur/positie

Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Opvouwbare siliconen lunchbox met 2 compartimenten en 
een lepel en vork in één. Als de inhoud van de lunchbox 
op is, kan de lunchbox opgevouwen worden, waardoor 
deze minder opbergruimte in beslag neemt. 
Afmeting: 205x150x27mm. 

90387  LUNCHBOX OPVOUWBAAR 1000ML

 50 100 300 600

 17,87 17,01 15,40 13,91 Inclusief 1 kleur druk (UV High Gloss)

Aanloopkosten (HG): 54 euro per kleur, positie, order

Dubbelwandig RVS, vacuüm geïsoleerde beker uit de 
AdventureTop design ‘Flow’ serie. De mok met omklapdeksel 
is 100% lekvrij, dus gemakkelijk mee te nemen. Zowel de 
binnenwand als de buitenwand van de mok bestaan uit 
RVS materiaal. De mok is van zeer hoogwaardige kwaliteit. 
Afmeting: Ø70x200mm. Inhoud: 40cl.

98793  OUTDOOR THERMOBEKER FLOW 400ML

Prijzen in Euro’s, inclusief 1 kleur bedrukking op 1 positie,  
tenzij anders aangegeven. Exclusief vrachtkosten en BTW. 
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 50 100 300 600

 4,75 4,66 4,29 3,98 Inclusief lasergravure

Aanloopkosten Lasergraveren: 54 euro per motief, order

De magnetische aluminium zaklamp met karabijnhaak kan 
eenvoudig aan de kleding of tas bevestigd worden. 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. Afmeting: Ø18x64mm. 

93313  MAGNETISCH SURVIVAL LAMPJE

 50 100 300 600

 7,76 7,18 6,42 5,88 Inclusief lasergravure

Aanloopkosten Lasergraveren: 54 euro per motief, order

Dit zakmes met maar liefst 11 functies is handig en komt in 
vernieuwend AdventureTop design. Laat uw geschenk opvallen 
door een bestaand product te geven in een nieuw en uniek design. 
Met mes, zaag, schaar, opener, schroevendraaiers, priem, vijl, 
kurkentrekker en naald met oog. Afmeting: 18x76x21mm. 

91731  ZAKMES ADVENTURE 11 FUNCTIES



7

SURVIVAL 
MULTITOOL

 25 50 100 300

 32,13 30,98 30,42 29,10 Inclusief lasergravure

Aanloopkosten Lasergraveren: 54 euro per motief, order

De set voor ieder buitenmens. Deze complete AdventureTop design 
set bevat een powerbank zaklamp 5000mAh en de Adventure 
multitool met maar liefst 9 functies. Afmeting: 145x192x40mm. 

91091  POWERBANK ADVENTURE SET 5000MAH

 50 100 300 600

 4,75 4,66 4,29 3,98 Inclusief lasergravure

Aanloopkosten Lasergraveren: 54 euro per motief, order

De adventure multitool is handig in gebruik en biedt allerlei bruikbare 
tools, zoals een zakmes, flessenopener en schroevendraaier. Kan 
eenvoudig aan kleding of een tas bevestigd worden. De tool wordt 
geleverd in een bijpassende geschenkverpakking met een 
instructiekaartje. Afmeting: 6x85x40mm. 

93401  OUTDOOR ADVENTURE MULTITOOL

 10 25 50 100

 85,48 79,69 78,41 77,15 Inclusief 1 kleur druk

 2,27 1,28 1,12 0,95 Extra per kleur/positie

Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Full HD camera met een resolutie van 1080p kan dankzij zijn lens 
360 graden om zich heen filmen. De camera heeft een Wifi functie 
en is daardoor ook te bedienen met een app op je mobiel. Het 
filmmateriaal kan omgezet worden in een virtual reality filmpjes 
Afmeting: 55x70x75mm. 

91176  360 CAM FULL HD

Prijzen in Euro’s, inclusief 1 kleur bedrukking op 1 positie,  
tenzij anders aangegeven. Exclusief vrachtkosten en BTW. 
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OUTDOOR
ESSENTIALS
THAT HANG
ON TO YOU

 25 50 100 300

 5,94 5,69 5,49 5,18 Inclusief 1 kleur druk

 0,58 0,49 0,43 0,33 Extra per kleur/positie

Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

AdventureTop design, waterafstotende powerbank 
2200mAh. Zeer geschikt voor gebruik bij watersporten of 
werkzaamheden met of in de buurt van water. De powerbank 
wordt inclusief kabel geleverd in een giftbox. 
Afmeting: Ø29x109mm. 

91133  POWERBANK WATERAFSTOTEND 2200MAH

 50 100 300 600

 10,24 9,29 8,31 7,48 Inclusief 1 kleur druk (UV High Gloss)

 0,63 0,54 0,30 0,24 Extra per kleur/positie

Aanloopkosten (HG): 54 euro per kleur, positie, order

100% lekvrije isoleermok met een safety knop waarmee de 
inhoud van uw tas nog beter beschermd wordt. De mok kan 
alleen geopend worden door de knop op de mok omhoog 
te schuiven en in te klikken, super veilig dus! Een mooie 
reclamedrager door een mooi en glad oppervlak. 
Afmeting: Ø70x177mm. Inhoud: 33cl.

98815  THERMOBEKER 330ML

 50 100 300 600

 6,62 6,14 5,51 5,05 Inclusief lasergravure

Aanloopkosten Lasergraveren: 54 euro per motief, order

AdventureTop design outdoor zakmes met 7 functies 
voorzien van mes, schaar, blikopener, kurkentrekker, twee 
schroevendraaiers en een nagelvijl. Verpakt in fraaie giftbox. 
Afmeting: 15x76x21mm. 

90726  ZAKMES ADVENTURE 7 FUNCTIES



CLIMB THE 
WALL AND 
ROCK THE 
MOUNTAIN

9

 10 25 50 100

 11,72 11,21 10,73 10,49 Inclusief lasergravure

Aanloopkosten Lasergraveren: 54 euro per motief, order

Aluminium zaklamp met powerbank 2200mAh. Wordt 
geleverd inclusief kabel om de powerbank op te laden. 
Per stuk in doosje verpakt. Afmeting: Ø30x115mm. 

91020  POWERBANK ZAKLAMP 2200MAH Een echte avonturier en gek op 

bergbeklimmen? In de spectaculaire 

berglandschappen voel je je verbonden 

met de natuur. Bergbeklimmen is 

niet zonder risico’s en daarom alleen 

geschikt voor echte daredevils. Goede 

uitrusting en het beheersen van de juiste 

klimtechnieken zijn daarbij essentieel. 

Prijzen in Euro’s, inclusief 1 kleur bedrukking op 1 positie,  
tenzij anders aangegeven. Exclusief vrachtkosten en BTW. 
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LIFE’S A 
CLIMB BUT 
THE VIEW 
IS GREAT

 25 50 100 300

 14,15 13,75 13,48 12,85 Inclusief 1 kleur druk

Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

AdventureTop design 3 in 1 compacte powerbank met USB flashdrive 
en zaklamp. Deze Powerbank heeft een vermogen van 900mAh, de 
USB drive heeft een opslag van 8GB. Voorzien van een handige USB / 
micro USB kabel die tevens te gebruiken is om de powerbank vast te 
houden. Met rubberen buitenrand die de powerbank een stoere look 
geeft. Per stuk in giftbox verpakt. Afmeting: 25x85x20mm. 

91090  POWERBANK ADVENTURE 3-IN-1 900MAH

 25 50 100 300

 7,69 7,43 7,09 6,48 Inclusief lasergravure

Aanloopkosten Lasergraveren: 54 euro per motief, order

Neem deze compacte en lichtgewicht aluminium zaklamp 
mee tijdens een survival tocht of op de camping. De zaklamp 
met een 3W LED wordt geleverd in een geschenkverpakking 
inclusief batterijen. Afmeting: 36x36x140mm. 

93312  SURVIVAL ZAKLAMP
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CUSTOM MADE 
TOWELS
FULL COLOUR POSSIBLE IN YOUR OWN DESIGN

 25 50 100 300

 24,61 23,69 23,26 22,23 Inclusief lasergravure

Aanloopkosten Lasergraveren: 54 euro per motief, order

AdventureTop design Powerbank en zaklamp in 1. Powerbank 
(5000mAh) met LED verlichting aan de voorzijde en zijkant. Aan de 
zijkant wit en rood licht dat in te stellen is op continu of knipperlicht. 
Voorzien van handige USB/micro USB kabel die te gebruiken is om 
de powerbank vast te houden. Stoere powerbank, handig voor 
onderweg. Geleverd in giftbox. Afmeting: 132x55x25mm. 

91093  POWERBANK ADVENTURE 5000MAH

 300 600 1200 3500

 16,50 15,44 14,42 13,00 Inclusief Sublimatie (Full Colour)

 3,05 2,86 2,69 2,45 Extra voor druk op achterzijde

Aanloopkosten: 54 euro per order

Super comfortabele outdoor handdoek gemaakt van 
sneldrogend microfibre (200g/m2). Inclusief een custom 
made full colour print op één zijde. Optioneel kan de 
andere zijde bedrukt worden. Ook de kleur van de zoom 
is aan te passen. Levertijd circa 4 weken. 
Afmeting: 1400x700mm. 

95039  SNELDROGENDE HANDDOEK MET 
CUSTOM MADE PRINT

 300 600 1200 3500

 18,17 17,00 15,87 14,34 Inclusief Sublimatie (Full Colour)

 3,05 2,86 2,69 2,45 Extra voor druk op achterzijde

Aanloopkosten: 54 euro per order

Super comfortabele outdoor handdoek gemaakt van 
sneldrogend microfibre (200g/m2, 70x140cm). Inclusief 
een custom made full colour print op één zijde. Optioneel 
kan de andere zijde bedrukt worden. Ook de kleur van de 
zoom is aan te passen. De handdoek wordt met een tasje 
geleverd. Levertijd circa 4 weken. 
Afmeting: 65x65x190mm. 

95040  SNELDROGENDE HANDDOEK MET 
CUSTOM MADE PRINT EN TAS

Prijzen in Euro’s, inclusief 1 kleur bedrukking op 1 positie,  
tenzij anders aangegeven. Exclusief vrachtkosten en BTW. 
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PUSH YOUR 
LIMITS 
IN THE 
OUTDOORS

 300 600 1200 3500

 1,09 0,97 0,82 0,71 Inclusief 1 kleur druk

 0,33 0,26 0,15 0,12 Extra per kleur/positie

Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Deze handige sleutelhanger, blijft drijven in het water. 
Bedrukking middels tampondruk. Afmeting: Ø25x95mm. 

99758  SLEUTELHANGER DRIJVEND
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 100 300 600 1200

 4,82 4,45 4,10 3,73 Inclusief 1 kleur druk

Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Hoofdlampen zijn handig als u beide handen wilt gebruiken bij 
activiteiten in het donker, bijvoorbeeld tijdens het wandelen, 
hardlopen of andere outdooractiviteiten. De lamp is voorzien van 
10 LED lampjes en heeft daarmee voldoende lichtsterkte. De 
hoofdband en de lamp zijn verstelbaar en worden geleverd in een 
geschenkverpakking inclusief batterijen. Afmeting: 39x59x32mm. 

93311  ADVENTURE HOOFDLAMP

 100 300 600 1200

 1,76 1,58 1,45 1,34 Inclusief lasergravure

Aanloopkosten Lasergraveren: 54 euro per motief, order

Aluminium balpen met draaimechanisme en stylus functie. Tevens 
te gebruiken als standaard en reiniger voor uw mobiele telefoon. 
In de houder zit een 2-delige schroevendraaier geïntegreerd en 
een liniaal in centimenter en inch is op de houder gedrukt. 
De balpen is blauwschrijvend. Afmeting: Ø11x157mm. 

87813  MULTIFUNCTIONELE BALPEN 6 IN 1

 25 50 100 300

 16,76 16,33 16,02 15,28 Inclusief 1 kleur druk

Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

AdventureTop design outdoor powerbank (4000mAh) met stoere 
rubberen buitenrand. De powerbank wordt geleverd inclusief 
USB/micro USB kabel die tevens te gebruiken is om de 
powerbank vast te houden. Ideaal voor onderweg. Per stuk in 
giftbox geleverd. Afmeting: 115x67x13mm. 

91092  POWERBANK ADVENTURE 4000MAH

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