
Promotionele producten:
trends in 2022



13424704
PRIVACY CAMERA BLOCKERS

3 camera blockers om de privacy van je mobiele
apparaten te beschermen. Je hoeft de blokker
alleen maar even te bevestigen op je webcam
of camera. Voorkomt dat webcam hackers je
bespioneren. Schuifje openen wanneer je je

webcam wenst te gebruiken. Item kan gebruikt
worden voor camera's op mobiele telefoons,

tablets en geschikt voor de meeste laptops. ABS
Plastic.

AVAILABLE COLORS



1PA02900
PRIXTON SWB28 ECG SMARTWATCH

Kleurenscherm TFT 1,3''. Bluetooth® 4.0. Meet
de bloeddruk, hartslag, stappen, calorieën en

afstand. Elektrocardiogram,
medicijnherinnering, slaapmonitor en wekker.

Hoofdfuncties: ontvangen van berichten,
telefoongesprekken, wekker, externe camera en

telefoonzoeker. Batterijcapaciteit: 220 mAh.
IP67 spetterbestendig. Compatibel met iOS en

Android. Geleverd in een l...

AVAILABLE COLORS



12400700
HOUTEN SPEAKER MET DRAADLOOS

OPLAADSTATION
De houten Bluetooth® speaker is perfect voor
op kantoor of thuis. De output van 3 Watt van

de speaker produceert een helder geluid.
Bovendien is het bovenste deel van de speaker

een draadloos oplaadstation. Hij is geschikt
voor het opladen van elk draadloos oplaadbaar

apparaat. De ingebouwde 1200 mAh batterij
zorgt ervoor dat muziek gedurende meer dan 6

uur kan wor...

AVAILABLE COLORS



10058202
CHUTE MAG 600 ML KOPER VACUÜM

GEÏSOLEERDE DRINKFLES...
Duurzame, dubbelwandige roestvrijstalen

vacuüm constructie met koper isolatie,
waarmee je drankje gedurende 24 uur koud

blijft of ten minste 8 uur warm. De constructie
voorkomt ook condensatie aan de buitenkant

van de beker. Draaibaar lekvrij deksel met
magnetisch handvat dat de dop tijdens het
drinken opgeborgen houdt. Ergonomische

drankinterface die een hoge wate...

AVAILABLE COLORS



18974000
PARKER GESCHENKVERPAKKING MET

NOTITIEBOEK
Geschenkverpakking bestaande uit een luxe

gevoerd Parker notitieboek met bordeaux
elastiek en cover. Deze set is geschikt voor

Parker Urban Premium, Urban Evony en Sonnet
balpennen. Uitsluitend leverbaar in combinatie

met Parker pen. Karton.

AVAILABLE COLORS



1PX03200
SCX.DESIGN V11 GPS-AUTOTRACKER

MET OPLICHTEND LOGO
Autotracker en oplader met oplichtend logo,

uitgerust met een noodhamer en een
gordelsnijder. Gratis app op iOS en Android:

Snelle vinder. Dubbele DC-uitgang: 5 V/3,0 A in
totaal (5 V/2,4 A per stuk). DC-ingang: 12 - 24

V. Nettogewicht: 24 gram. Afmetingen: 82 x 48
x 22,5 mm. Dubbele USB-poortoplader.

Geleverd in een geschenkverpakking met
magnetische sluiting, gem...

AVAILABLE COLORS



12046050
PHEEBS 210 G/M² GERECYCLEDE
RUGZAK MET TREKKOORDSLU...

Trekkoordrugzak van 210 g/m² gerecycled
katoen-polyester mix. Gerecycled katoen wordt

vervaardigd uit voor consumenten bestemd
afval dat in textielfabrieken tijdens het

snijproces wordt geproduceerd. Groot hoofdvak
met katoenen trekkoordsluiting. Voorzien van
twee handgrepen met een valhoogte van 14

cm. Geschikt voor een gewicht tot 5 kg.
Recycled cotton, 210 g/m2,...

AVAILABLE COLORS



10253671
ANJI OPVOUWBAAR BUREAU VAN

BAMBOE
Opvouwbaar en verstelbaar bureau gemaakt

van bamboe. Dit veelzijdige bureau maakt het
mogelijk om de hoogte en ook de hoek aan te
passen voor het lezen van boeken, werken op
een laptop, films kijken op een tablet of om te

genieten van een lekkere maaltijd. De vaste
bijzettafel is geschikt voor een kopje,

computermuis en/of notitieboek. Ideaal voor op
de bank, in de...

AVAILABLE COLORS



1Z39232D
STYLUS USB STICK

Stylus USB stick. Neem uw bestanden
gemakkelijk overal mee naartoe met deze USB-
stick. Deze multifunctionele USB-stick heeft een

stylus voor gemakkelijk gebruik van
touchscreens. Rubberized plastic. Plastic.

AVAILABLE COLORS



12413401
CAPSULE UV-C STERILISATIE BOX MET

5W DRAADLOZE OPLA...
De UV-C sterilisatie box voor smartphones met
5W draadloos oplaadstation kan je smartphone
opladen en reinigen dankzij de ingebouwde UV-
C led-lampjes. Er zijn twee ontsmettingsniveaus

beschikbaar. Druk eenmaal op de knop voor
een korte reiniging van 90 seconden. Druk twee

keer op de knop voor een grondige reiniging
van 5 minuten. Naast smartphones kan de box

alles...

AVAILABLE COLORS



12415890
ANTON ANC KOPTELEFOON

Koptelefoon met geïntegreerd Active Noise
Cancellation systeem (ANC), dat het geluid van

buiten sterk reduceert, voor een perfecte
muziekervaring. Beschikt over een pasvorm
rond het oor voor optimaal draagcomfort en

met een knopbedieningssysteem om
gemakkelijk toegang te krijgen tot alle functies.

Bluetooth® 5.0 ondersteunt een maximale
afstand tot 10 meter. De kop...

AVAILABLE COLORS



11315306
PAO BAMBOE SNIJPLANK MET MES

Bamboe snijplank inclusief broodmes met
bamboe handvatten. Door het horizontale open

patroon vallen kruimels in het blad eronder,
waardoor je werkruimte of eettafel kruimelvrij
blijft. Maat mes: 34 cm x 3 cm. De bamboe is
afkomstig en geproduceerd volgens duurzame

normen. Bamboe hout, Roestvrijstaal.

AVAILABLE COLORS
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