


Cars. We love them, we hate them, we spot them, 

we collect them or we just use them. But we 

simply cannot do without them. For transport, for 

deep thoughts while driving, for showing off or 

for freedom of the open road. Drive anywhere, 

whenever you want. Your car is your campground. 

You love driving and may take the long way to your 

destination. You zone out while you are out and 

about in the world, yet you are alone. You take care 

of your car to appreciate the engineering that’s 

been put into it. With the best tools and gadgets. 



THE CARS WE DRIVE 
         SAY A LOT ABOUT US
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THE ULTIMATE
AMERICAN 
CLASSIC 

Chevrolet Deluxe

TopRide • Speed, Style & Luxury

 50 100 300 600
 12,10 11,47 10,31 9,30 Incl. 1 kleur druk (UVHG)
 0,63 0,54 0,30 0,24 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten (HG): 54 euro per kleur, positie, order

Lekvrije dubbelwandige thermo mok met uniek 
diamanten patroon. De thermo mok houdt 
dranken op temperatuur. Zeer geschikte mok 
voor in de auto, op kantoor of onderweg. 
Afmeting: Ø80x180mm. Inhoud: 45cl.

91213  THERMOBEKER DIAMANT 450ML

 25 50 100 300
 9,43 9,07 8,89 8,44 Inclusief 1 kleur druk
 0,58 0,49 0,43 0,33 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Nooit meer te weinig USB-aansluitingen in de 
auto en genoeg oplaad mogelijkheden voor 
het hele gezin met deze HUB autolader. Een 
opvallend product met opvallende logo ruimte. 
2.4A output per poort, 6A max. 
Afmeting: 20x22x110mm. 

91287  AUTOLADER 2.4A

 25 50 100 300
 15,35 13,79 12,98 12,09 Inclusief doming (2x)
Aanloopkosten doming: 54 euro per motief, order

Draadloze headphone die op te 
vouwen is tot gemakkelijk formaat. 
Inclusief AUX- en belfunctie. Fraai 
design en per stuk verpakt in een 
geschenkverpakking. 
Afmeting: 30x188x195mm. 

91164  ON-EAR KOPTELEFOON 
COMFORT DRAADLOOS

Chevrolet, ook wel bekend 

onder de naam Chevy, is een 

Amerikaans automerk en 

eigendom van General Motors. 

De naam van de bekende 

autoracer Louis Chevrolet 

werd verbonden aan het merk 

om de verkoop te stimuleren. 

Het merk Chevrolet bleef 

met nieuwe modellen op 

de markt komen, waarvan 

enkele al snel uitgroeiden tot 

een legende. Een opvallend 

model is de Chevrolet 

Deluxe die op de markt werd 

gebracht van 1941 tot 1952. 

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

INTERIOR

Niet alleen het exterieur met 

vloeiende rondingen met chroom 

en roestvrije afwerkingen zijn 

fotogeniek, ook het vintage 

interieur is oogverblindend 

mooi. Het interieur bestaat 

uit stoffen zitbanken en een 

metalen dashboard, soms met 

een nagebootste houtnerf.  
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TopRide • Speed, Style & Luxury

 25 50 100 300
 8,93 8,62 8,42 8,00 Inclusief 1 kleur druk
 0,95 0,76 0,67 0,56 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

TopRide design 1200mAh sleutelhanger powerbank. 
Wordt geleverd inclusief kabel om de powerbank op te 
laden. Per stuk in doosje verpakt. 
Afmeting: 72x59x9mm. 

91990  POWERBANK SLEUTELHANGER 1200MAH

 50 100 300 600
 2,81 2,73 2,63 2,52 Inclusief 1 kleur druk
 0,41 0,36 0,29 0,23 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

2.1A auto oplader met dubbele USB ingang. Geschikt voor het 
opladen van uw smartphone, navigatiesysteem, maar ook uw 
tablet. Afmeting: 30x45x65mm. 

90976  AUTOLADER 2.1A

 25 50 100 300
 23,17 22,28 21,87 20,86 Inclusief 1 kleur druk
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

TopRide design powerbank (2200mAh) met verschillende 
opzetstukken die gemakkelijk op de powerbank kunnen worden 
geklikt. Deze set bevat een schroevendraaier met verschillende 
bitjes en een COB led licht waarbij verschillende led lichtjes 
gecombineerd worden tot een fel licht. Afmeting: 250x150x40mm. 

95072  POWERBANK 3 IN 1 TOOL 2200MAH

 25 50 100 300
 9,49 9,09 8,80 8,40 Inclusief lasergravure
Aanloopkosten Lasergraveren: 54 euro per motief, order

Handige aluminium zaklamp met LED verlichting aan de voorzijde 
en de zijkant. In te stellen op continu of knipperlicht. Achterzijde 
voorzien van magneet, altijd handig om ergens aan te bevestigen. 
Wordt inclusief polsband en batterijen geleverd. In giftbox 
verpakt. Afmeting: Ø30x140mm. 

90997  ZAKLAMP ALU MAGNEET
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TIME FOR A 

ROADTRIP

 100 300 600 1200
 2,80 2,41 2,18 2,02 Inclusief doming
Aanloopkosten doming: 54 euro per motief, order

Metalen rechthoekige sleutelhanger met 
echt leder. Met enkelzijdige doming. 
Afmeting: 107x34x8mm. 

99662  SLEUTELHANGER METAAL

 300 600 1200 3500
 1,96 1,82 1,67 1,43 Incl. digitale druk (FC)
Aanloopkosten digitale druk: 54 euro per motief, order

TopRide design pepermuntdoos in een 
luxe metallic look. Gevuld met 5 gram EU 
pepermuntjes. Afmeting: 35x15x65mm. 

91844  PEPERMUNTDOOS VEER 
SPECIAL EDITION

 10 25 50 100
 25,83 25,27 24,75 23,76 Prijzen zonder druk

Deze TopRide design Brixton backpack 
speelt in op de trend van dit moment. Het 
unieke hipster design biedt genoeg ruimte 
om al uw spullen veilig 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: 500x160x300mm. 

91296  RUGTAS BRIXTON

Prijzen in Euro’s, inclusief 1 kleur bedrukking op 1 positie,  
tenzij anders aangegeven. Exclusief vrachtkosten en BTW. 
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TopRide • Speed, Style & Luxury

GET IN THE 
DRIVER’S 

SEAT

 10 25 50 100
 16,65 15,61 14,96 14,65 Inclusief 1 kleur druk
 1,51 0,95 0,76 0,67 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Vibe is een TopRide design draagbare powerbank 
(6000mAh) en speaker in één in een stoer design. Met Vibe 
op zak kunt u altijd uw smartphone of tablet opladen of 
muziek luisteren met de speaker. Geleverd inclusief een USB 
oplaadkabel en een 3,5mm stekker verbindingskabel in een 
handig neopreen opbergzakje. Afmeting: 115x98x40mm. 

91025  VIBE DRAAGBARE POWERBANK 6000MAH 
& SPEAKER 3W

 600 1200 3500 5500
 0,60 0,46 0,40 0,37 Inclusief 1 kleur druk
 0,26 0,15 0,12 0,11 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Transparante parkeerkaarthouder. Zorgt ervoor dat 
het parkeerkaartje niet wegglijdt van uw dashboard. 
Afmeting: 70x40x5mm. 

90923  KAARTHOUDER

 100 300 600 1200
 4,19 3,76 3,42 3,00 Inclusief 1 kleur druk (2x)
 0,43 0,33 0,26 0,15 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Hippe zonnebril met 400uv bescherming. 
Afmeting: 145x145x48mm. 

86709  ZONNEBRIL MARTY 400UV

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

SEAT

Een auto is heel wat meer dan 

vier wielen en een stuur. Je eigen 

habitat. Een vertrouwde plek. 

Eigen gemaakt met persoonlijke 

spullen, handige tools of slimme 

gadgets. Alles voor een geweldige 

rijervaring en een comfortabele 

reis. Get in the driver’s seat. Rijd, 

vervoer, geniet en maak indruk.



TopRide • Speed, Style & Luxury
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ALL YOU NEED
FOR AN URBAN
GETAWAY

Ga jij er binnenkort met je bolide 

op uit voor een urban getaway? 

Controleer je wagen goed 

voor vertrek, want met pech 

langs de weg komen te staan 

is het laatste wat je wilt. Pak 

ook lekkere versnaperingen in 

je weekendtas mocht je in de 

file komen te staan. Om je reis 

aangenamer te maken, mogen 

handige gadgets speciaal 

voor in de auto zoals een 

telefoonoplader niet ontbreken. 
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 100 300 600 1200
 4,23 3,90 3,62 3,38 Inclusief lasergravure
Aanloopkosten Lasergraveren: 54 euro per motief, order

Magnetische houder die bestaat uit twee delen: een 
metalen deel met sticker voor achter op uw telefoon en een 
deel voor in uw auto. Zo bouwt u uw ventilatierooster in de 
auto in een handomdraai om tot een carkit. 
Afmeting: 50x40x40mm. 

91177  SMARTPHONE HOUDER AUTO MAGNEET

 50 100 300 600
 6,21 6,10 5,57 5,08 Inclusief 1 kleur druk (2x)
 0,49 0,43 0,33 0,26 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Deze zonnebril neemt je mee naar de roemruchte 
race actie van de jaren zeventig. Gemaakt voor 
snelheid, beschermt deze zonnebril je ogen met een 
UV-400 filter. Wordt geleverd met een EVA case. 
Afmeting: 150x150x50mm. 

86714  ZONNEBRIL MCQUEEN UV-400

 25 50 100 300
 12,06 11,81 11,34 10,41 Prijzen zonder druk

Stevige en hoogwaardige koeltas in trendy design en 
gemaakt van 300d polyester. Deze tas biedt genoeg 
ruimte voor al je eten en drinken op een zomerse dag. 
Met verstelbare schouderriem en 2 korte handvaten. 
Afmeting: 470x180x270mm. 

95133  COOLING BAG

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

 10 25 50 100
 23,09 22,59 22,12 21,24 Prijzen zonder druk

De TopRide design Brixton reistas is ideaal 
voor een weekendje weg. De tas beschikt over 
verschillende vakken, waardoor uw spullen 
makkelijk uit elkaar te houden zijn. Gemaakt 
van 300D polyester. Met bodemversteviging, 
2 voorvakken met magnetische knoopsluiting 
en een hoofdvak met ritssluiting. 
Afmeting: 480x260x280mm. 

91298  WEEKENDTAS BRIXTON
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 50 100 300 600
 10,22 10,03 9,14 8,48 Inclusief 1 kleur druk (IVHG)
 0,63 0,54 0,30 0,24 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten (HG): 54 euro per kleur, positie, order

De hoogwaardige roestvrijstalen fles biedt 
isolatie voor koude en warme dranken en 
is daarom bij uitstek geschikt om u 
onderweg te begeleiden. De metallic finish 
zorgt voor een sportief en robuust design. 
Afmeting: Ø70x245mm. Inhoud: 50cl.

98841  SWING METALLIC EDITION 500ML

 25 50 100 300
 36,07 34,79 34,18 32,66 Inclusief 1 kleur druk
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Met deze TopRide design powerbank (2200mAh) laadt u 
niet alleen uw telefoon op, maar kan u ook verschillende 
opzetstukken gebruiken, zoals een COB led licht waarbij 
verschillende led lichtjes gecombineerd worden tot een 
fel licht, schroevendraaier met bitjes, ventilator, zaklamp 
en speaker. Met deze set in uw auto kunt u alles aan! 
Afmeting: 250x150x40mm. 

95070  POWERBANK 6 IN 1  
TOOL/TRAVEL 2200MAH

Prijzen in Euro’s, inclusief 1 kleur bedrukking op 1 positie,  
tenzij anders aangegeven. Exclusief vrachtkosten en BTW. 
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TopRide • Speed, Style & Luxury

 50 100 300 600
 4,25 4,16 3,83 3,55 Inclusief lasergravure
Aanloopkosten Lasergraveren: 54 euro per motief, order

TopRide design metalen balpen met boogclip en 
draaimechanisme. Inclusief een blauwschrijvende metalen 
schrijfvulling. Afmeting: Ø12x140mm. 

87769  BALPEN SEATTLE METAAL

 50 100 300 600
 3,31 3,24 2,92 2,47 Prijzen zonder druk

Veiligheidsvest voor volwassenen met twee reflecterende 
strepen en klittenbandsluiting. Voldoet aan de EN20471 
norm, Class 2/2. Verplicht in de meeste Europese landen. 
Afmeting: 650x650mm. 

90921  VEILIGHEIDSVEST XL

 100 300 600 1200
 2,03 1,83 1,65 1,45 Inclusief 1 kleur druk
 0,43 0,33 0,26 0,15 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Ijskrabber met comfortabel aanvoelend handvat van zacht EVA 
materiaal. Bedrukking op het voorste gedeelte. Verkrijgbaar in 
verschillende kleuren. Afmeting: 215x90x35mm. 

90783  IJSKRABBER

 50 100 300 600
 9,83 8,91 8,03 7,72 Inclusief 1 kleur druk (UVHG)
 0,63 0,54 0,30 0,24 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten (HG): 54 euro per kleur, positie, order

Drinkfles van tritan materiaal uit de TopRide Design ‘Flow’ serie. 
De drinkfles met drinktuit en rietje is 100% lekvrij en BPA vrij. 
Deze drinkfles is geschikt voor koude dranken. 
Afmeting: Ø70x200mm. Inhoud: 50cl.

98788  DRINKFLES FLOW 500ML

Prijzen in Euro’s, inclusief 1 kleur bedrukking op 1 positie,  
tenzij anders aangegeven. Exclusief vrachtkosten en BTW. 
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NEVER SPILL 
A DROP

 100 300 600 1200
 3,74 3,33 3,03 2,71 Inclusief digitale druk (FC)
Aanloopkosten digitale druk: 54 euro per motief, order

Uitvouwbare TopRide design trechter voor 
bijvoorbeeld het bijvullen van de 
ruitenwisservloeistof in uw auto. Kunststof 
houder met opvouwbare siliconen trechter. 
Bedrukking op de houder. Afmeting: Ø90x15mm. 
Inhoud: 20cl.

90473  TRECHTER UITVOUWBAAR Motorolie zorgt dat de motor van je 

auto soepel blijft lopen. Controleer 

daarom regelmatig je oliepeil en 

indien nodig vul je olie bij. Met de 

uitvouwbare trechter is het bijvullen 

van autovloeistoffen zo gepiept en 

ben je weer klaar voor vertrek. 



TopRide • Speed, Style & Luxury
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VIRTUAL 
REALITY 
GLASSES

 10 25 50 100
 25,79 24,46 23,54 23,11 Inclusief 1 kleur druk
 1,51 0,95 0,76 0,67 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Complete VR Glasses met een ingebouwde geluidset. Deze 
Virtual Reality Glasses zorgen voor een complete VR ervaring. 
De bril is op drie verschillende manieren te verstellen en zit 
super comfortabel. Afmeting: 185x210x110mm. 

91157  VR GLASSES THEATER

 25 50 100 300
 9,47 9,11 8,69 7,95 Inclusief 1 kleur druk
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Virtual Reality bril met schuif waar de smartphone 
ingeschoven kan worden. De lens is verticaal en horizontaal 
verstelbaar waardoor hij super scherp te stellen is. Bij deze 
VR bril bevindt uw logo zich op een ruim en vlak oppervlak. 
Afmeting: 140x190x100mm. 

91147  VR GLASSES SLIDE

Virtual reality is het toppunt 

van entertainment. Zet 

de VR bril op en waan je 

in een virtuele wereld. 

Inmiddels zijn er vele 

games beschikbaar. Zo 

kun je bijvoorbeeld in de 

huid van een autocoureur 

kruipen en het asfalt 

voorbij zien vliegen. Zo 

voelt het net alsof je zelf 

achter het stuur zit.  

Ready... set... go! 

Kruip in de huid van 

een autocoureur! 
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 10 25 50 100
 19,17 18,61 17,69 16,92 Inclusief 1 kleur druk
 1,51 0,95 0,76 0,67 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Brandstof voor uw smartphone of tablet. Iconisch 
model uit de TopRide design collectie. Deze 4000mAh 
powerbank wordt in een mooie geschenkverpakking 
geleverd inclusief kabel om de powerbank op te laden. 
Afmeting: 35x50x120mm. 

91024  POWERBANK BENZINEPOMP 4000MAH

 50 100 300 600
 15,75 14,76 13,91 13,16 Inclusief 1 kleur druk (UV HG)
 0,63 0,54 0,30 0,24 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten (HG): 54 euro per kleur, positie, order

De TopRide design dubbelwandige RVS drinkbeker 
met drinktuit en rietje is 100% lekvrij en BPA vrij. 
Naast het strakke design is de mok van zeer 
hoogwaardige kwaliteit, wat ervoor zorgt dat uw 
drank langer koel blijft. Deze drinkfles is alleen 
geschikt voor koude dranken. 
Afmeting: Ø70x200mm. Inhoud: 40cl.

98843  FLOW THERMO DRINKFLES 400ML

 10 25 50 100
 37,66 35,93 34,65 34,04 Inclusief 1 kleur druk
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Deze kanonvormige draadloze speaker spreekt aan op 
handzaamheid en muziekniveau. Naast de 
hoogwaardige klanken die deze speaker produceert, is 
hij namelijk makkelijk mee te nemen aan de stoere 
handgreep. Afmeting: Ø136x254mm. 

91121  DRAADLOZE SOUNDCANNON SPEAKER 12W

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

De klassieke Amerikaanse roadtrip. 

Ontdek verbluffende routes die je de 

klassieke autoritten laten ervaren. 

Laat de klassieke droomauto het 

werk doen en laat de banden 

gewoon rollen. Begin je avontuur 

en leef de ‘American Dream’. 
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 50 100 300 600
 3,96 3,91 3,59 3,28 Inclusief 1 kleur druk
 0,49 0,43 0,33 0,26 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

USB auto oplader met twee USB poorten waarvan één 
2.1A en de andere 1A. U kunt 2 apparaten tegelijk 
opladen, handig voor onderweg. 
Afmeting: 69x30x30mm. 

91143  AUTOLADER 2.1A

 25 50 100 300
 10,96 10,46 10,22 9,71 Inclusief 1 kleur druk
 0,95 0,76 0,67 0,56 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Met deze handige draadloze autolader heeft u een toprit, 
want de telefoon kan eenvoudig in de houder geplaatst 
worden en zonder gebruik van een kabel wordt de 
telefoon opgeladen. De autolader wordt geleverd in 
bijbehorende geschenkverpakking inclusief kabel (om 
de charger aan te sluiten in de auto) en handleiding. 
Afmeting: 65x90x105mm. 

95090  DRAADLOZE AUTOLADER 5W

 10 25 50 100
 39,29 37,53 36,20 35,57 Inclusief 1 kleur druk
 1,51 0,95 0,76 0,67 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

TopRide design retro FM radio, speaker en powerbank 
(6000mAh) in 1 met metalen handvat. Leuk voor 
onderweg, vakantie of een dagje strand. LED indicatoren 
geven de aanwezige stroom in de powerbank aan. Het 
is mogelijk muziek vanaf telefoon of tablet af te spelen. 
Een super cool relatiegeschenk. 
Afmeting: 65x180x139mm. 

91110  POWERBANK 6000MAH & RETRO SPEAKER 3W

Prijzen in Euro’s, inclusief 1 kleur bedrukking op 1 positie,  
tenzij anders aangegeven. Exclusief vrachtkosten en BTW. 
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TopRide • Speed, Style & Luxury

 100 300 600 1200
 0,43 0,39 0,37 0,32 Prijzen zonder druk

Opberghoes voor veiligheidsvest. 
Afmeting: 198x159mm. 

90934  SAFETY OPBERGHOES

 50 100 300 600
 2,57 2,52 2,28 1,92 Prijzen zonder druk

Veiligheidsvest voor kinderen met twee reflecterende strepen. 
Het artikel voldoet aan de Europese EN1150 norm. 
Afmeting: 500x450mm. 

90922  VEILIGHEIDSVEST KIDS

 25 50 100 300
 11,90 11,47 11,23 10,68 Inclusief 1 kleur druk
 0,58 0,49 0,43 0,33 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Powerbank 2600mAh met power indicator waarop in procenten 
de overgebleven capaciteit van de powerbank wordt vermeld. De 
powerbank wordt geleverd inclusief kabel en per stuk in een 
doosje verpakt. Afmeting: 103x24x23mm. 

91134  POWERBANK POWER INDICATOR 2600MAH

 100 300 600 1200
 4,46 4,11 3,77 3,45 Inclusief 1 kleur druk
 0,43 0,33 0,26 0,15 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

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 makkelijk op te 
hangen. Afmeting: 155x16x32mm. 

91216  ZAKLAMP COB
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 10 25 50 100
 27,09 25,70 24,73 24,28 Inclusief 1 kleur druk
 1,51 0,95 0,76 0,67 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

In-ear draadloze oordopjes met een elegant laadstation. 
Hiermee kunt u naar muziek luisteren of 
telefoongesprekken draadloos voeren. Laad de 
oordopjes gemakkelijk op door terug te plaatsen in het 
laadstation. Met een grote bedrukkingsruimte en 
verpakt in een giftbox. Afmeting: Ø64x35mm. 

95075  IN-EAR DRAADLOZE OORDOPJES 
MET LAADSTATION

 50 100 300 600
 4,70 4,64 4,25 3,93 Inclusief 1 kleur druk
 0,49 0,43 0,33 0,26 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Lamp met verstelbaar standaard, zodat deze lamp overal 
makkelijk neer te zetten en op te hangen is. De standaard is 
voorzien van magneten en de lamp kan hierdoor ook gemakkelijk 
blijven hangen. Per stuk in giftbox en inclusief batterijen geleverd. 
Afmeting: 149x55x25mm. 

93309  COB WERKLAMP

 25 50 100 300
 16,18 15,44 14,80 13,51 Inclusief 1 kleur druk
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Raak nooit meer uw sleutels kwijt met deze luxe key finder met 
selfieshutter voor iPhone- en Android telefoons. Door een klik op 
de knop van de app van deze key finder hoort u een alarm afgaan 
van de key finder en vindt u in no time uw sleutels. 
Afmeting: 72x30x9mm. 

93200  KEY FINDER DELUXE

Prijzen in Euro’s, inclusief 1 kleur bedrukking op 1 positie,  
tenzij anders aangegeven. Exclusief vrachtkosten en BTW. 
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WHEREVER 
YOU GO, BRING 
SOME COFFEE

THE FLOW MUG

Maak een autorit nog comfortabeler 
met de stevige Flow mug voor 
onderweg. Dankzij het speciale 
design blijft het stevig staan in 
de bekerhouder. De lekvrije 
thermo reisbeker is dubbelwandig 
stainless steel geïsoleerd, zodat 
de koffie urenlang op temperatuur 
blijft. Genieten van een kopje 
koffie onderweg is nog nooit zo 
eenvoudig geweest.   
Enjoy your ride! 
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 100 300 600 1200
 3,52 3,07 2,83 2,64 Inclusief doming
Aanloopkosten doming: 54 euro per motief, order

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

99703  SLEUTELHANGER DOMING RECHTHOEK

 10 25 50 100
 23,99 23,47 22,99 22,07 Prijzen zonder druk

De unieke TopRide design Brixton laptoptas. Deze hipster tas 
biedt genoeg ruimte om meerdere apparaten in op te bergen. 
Het robuuste design biedt daarnaast een optimale bescherming. 
Gemaakt van 300D polyester. Afmeting: 390x100x3300mm. 

91297  LAPTOPTAS BRIXTON

 50 100 300 600
 14,44 13,48 12,65 11,97 Incl. 1 kleur druk (UVHG)
Aanloopkosten (HG): 54 euro per kleur, positie, order

Dubbelwandig vacuüm geïsoleerde automok 
uit de TopRide design ‘Flow’ serie. De mok 
met omklapdop is 100% lekvrij, dus 
gemakkelijk mee te nemen. Zowel de 
binnenwand als de buitenwand van de mok 
bestaan uit RVS materiaal. Naast het strakke 
design is de mok van zeer hoogwaardige 
kwaliteit, wat ervoor zorgt dat uw drank langer 
op de juiste temperatuur blijft. 
Afmeting: Ø70x157mm. Inhoud: 30cl.

98779  THERMO AUTOMOK FLOW 300ML

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