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PROTECTION COLLECTION

CUSTOM MADE
PRODUCTION TIME
12 WORKING DAYS*
*depending on quantity

MADE IN EU

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

93961   
HERBUIKBAAR 
GEZICHTSMASKER  
SUBLIMATIE ALL-OVER

• MADE IN EUROPE

• CUSTOM MADE

• 2-LAAGS

• ANTI-BACTERIEEL

• THERMO-ACTIVE

• IDEAAL BIJ HOGE TEMPERATUREN

• COMFORTABEL BIJ HET SPORTEN

• ALL-OVER SUBLIMATIEDRUK

• LEVERBAAR VANAF 250 STUKS

Dit custom-made 2-laags gezichtsmasker is ideaal voor de zomer. 
Het anti-bacteriele materiaal aan de binnenzijde is thermo-active en  
daarmee bijzonder comfortabel bij hoge temperaturen en het sporten.  
De buitenzijde is polyester en voorzien worden van een all-over sublimatie 
bedrukking. Dit masker wordt in Europa geproduceerd. Let op: dit is geen  
medisch gezichtsmasker of PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen).  
Het bevat geen filter. Het is alleen ontworpen voor persoonlijk gebruik.  
Wassen voor gebruik. Afmeting: 160x110mm.

NIEUW



PROTECTION COLLECTION

FROM STOCK

MADE IN EU

PRODUCTION TIME
7 WORKING DAYS

AVAILABLE
FROM STOCK

MADE IN EU

PRODUCTION TIME
7 WORKING DAYS

AVAILABLE

FROM STOCK

MADE IN EU

PRODUCTION TIME
7 WORKING DAYS

AVAILABLE
FROM STOCK

MADE IN EU

PRODUCTION TIME
7 WORKING DAYS

AVAILABLE

 100 250 500 1000
 3,59 3,36 3,11 2,82 Inclusief 1 kleur druk
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

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. Let op: dit is geen medisch 
mondmasker of PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen). Het bevat 
geen filter en is enkel bedoeld voor persoonlijk gebruik. Wassen voor 
gebruik. Afmeting: 160x120mm.

93950  HERBRUIKBAAR GEZICHTSMASKER MET 
FILTERZAKJE MADE IN EUROPE

 100 250 500 1000
 4,20 3,90 3,60 3,38 Inclusief 1 kleur druk
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

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.  
Let op: dit is geen medisch mondmasker of PBM (persoonlijke 
beschermingsmiddelen). Het bevat geen filter en is enkel bedoeld  
voor persoonlijk gebruik. Wassen voor gebruik.  
Afmeting: 200x160mm.

93952  HERBRUIKBAAR GEZICHTSMASKER KATOEN 
MADE IN EUROPE

 100 250 500 1000
 4,13 3,83 3,53 3,30 Inclusief 1 kleur druk
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Zacht dubbellaags herbruikbaar gezichtsmasker gemaakt in Europa. Het goed 
ademende gezichtsmasker, gemaakt van OEKO-TEX® gecertificeerd polyester 
met een hoge dichtheid, is geschikt voor sublimatiedruk. De bandjes zijn rekbaar 
en maken dit masker zeer comfortabel om te dragen. Het gezichtsmasker kan op 
60 graden in de wasmachine worden gewassen. Let op: dit is geen medisch 
mondmasker of PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen). Het bevat geen filter 
en is enkel bedoeld voor persoonlijk gebruik. Wassen voor gebruik. 
Afmeting: 200x145mm.

93951  HERBRUIKBAAR GEZICHTSMASKER 
POLYESTER MADE IN EUROPE

 100 250 500 1000
 4,28 3,98 3,68 3,45 Inclusief 1 kleur druk
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

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. Let op: 
dit is geen medisch gezichtsmasker of PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen). 
Het bevat geen filter. Het is alleen ontworpen voor persoonlijk gebruik. Wassen 
voor gebruik. Afmeting: 160x120mm.

93953  HERBRUIKBAAR GEZICHTSMASKER MADE IN 
EUROPE

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



FROM STOCK

MADE IN EU

PRODUCTION TIME
7 WORKING DAYS

AVAILABLE
FROM STOCK

MADE IN EU

PRODUCTION TIME
7 WORKING DAYS

AVAILABLE

CUSTOM MADE
PRODUCTION TIME

3 WEEKS*

*depending on quantity

PROTECTION COLLECTION

CUSTOM MADE
PRODUCTION TIME
12 WORKING DAYS*
*depending on quantity

MADE IN EU

 100 250 500 1000
 6,38 5,63 5,22 4,91 Inclusief 1 kleur transferdruk, 25cm2
 0,30 0,18 0,12 0,11 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

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. Het herbruikbare masker is machinewasbaar op 60 
graden. Let op: dit is geen medisch gezichtsmasker of PBM (persoonlijke 
beschermingsmiddelen). Het bevat geen filter. Het is alleen ontworpen voor 
persoonlijk gebruik. Wassen voor gebruik. Afmeting: 245x145mm.

93954  HERBRUIKBAAR GEZICHTSMASKER KATOEN 
3-LAAGS MADE IN EUROPE

 500 1000 2500 5000
 3,53 2,99 2,78 2,18 Inclusief digitale druk (FC)
Aanloopkosten digitale druk: 54 euro per motief, order

Een masker dragen wordt niet alleen aangeraden maar het is iets dat we 
allemaal moeten overwegen om onszelf en anderen te beschermen. Door het 
dragen van een masker bescherm je de mensen om je heen. Dit masker heeft 
drie lagen en wordt op order gemaakt met een full-colour sublimatie bedrukking 
over de gehele voorkant. Dit functionele masker is gemaakt van zacht en 
comfortabel polyester, een non-woven laag in het midden en katoen aan de 
binnenzijde. Het is te wassen op 40 graden met normaal wasmiddel. 
Afmeting: 165x115mm.

91333  HERBUIKBAAR 3-LAAGS MONDMASKER 
FULL-COLOUR ALL-OVER

 100 250 500 1000
 6,77 5,99 5,55 5,22 Inclusief 1 kleur transferdruk, 25cm2
 0,30 0,18 0,12 0,11 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

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 extra bescherming te garanderen en is 
gemaakt in Europa. Het wordt geleverd met verstelbare bandjes voor een 
perfecte pasvorm. Dankzij een metalen clip kan het strak rond de neusbrug 
worden geplaatst voor extra comfort. Let op: dit is geen medisch gezichtsmasker 
of PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen). Het bevat geen filter. Het is alleen 
ontworpen voor persoonlijk gebruik. Wassen voor gebruik. Met bedrukking 
wasbaar op 60 graden. Afmeting: 245x145mm.

93955  HERBRUIKBAAR GEZICHTSMASKER MEDISCH 
KATOEN 3-LAAGS MADE IN EUROPE

 250 500 1000 2500
 2,48 2,36 2,25 2,13 Inclusief digitale druk (FC)
Aanloopkosten digitale druk: 54 euro per motief, order

Dit custom-made 2-laags gezichtsmasker is ideaal voor de zomer. 
Het anti-bacteriele materiaal aan de binnenzijde is thermo-active en daarmee 
bijzonder comfortabel bij hoge temperaturen en het sporten. De buitenzijde  
is polyester en voorzien worden van een all-over sublimatie bedrukking.  
Dit masker wordt in Europa geproduceerd. Let op: dit is geen medisch 
gezichtsmasker of PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen).  
Het bevat geen filter. Het is alleen ontworpen voor persoonlijk gebruik.  
Wassen voor gebruik. Afmeting: 160x110mm.

93961  HERBUIKBAAR GEZICHTSMASKER SUBLIMATIE 
ALL-OVER MADE IN EUROPE

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



CUSTOM MADE
PRODUCTION TIME

3 WEEKS*

*depending on quantity

PROTECTION COLLECTION

 100 250 500 1000
 0,38 0,34 0,32 0,30 Prijzen zonder druk

Maskerlengte verlengband waarmee gezichtsmaskers kunnen worden 
gedragen zonder dat ze aan de oren zijn bevestigd. De siliconen band 
heeft kleine haakjes waar het masker aan vastgemaakt kan worden. Dit 
verlicht pijn of ongemak doordat er geen direct contact met de oren is. 
Afmeting: 195x16x2mm.

92704  LENGTE VERLENGER MASKER

 500 1000 2500 5000
 1,94 1,63 1,52 1,34 Inclusief Sublimatie (Full Colour)
 0,65 0,63 0,60 0,59 Extra voor druk op achterzijde
Aanloopkosten: 54 euro per order

Draag deze multifunctionele sjaal als gezichtsmasker om jezelf of 
mensen om je heen te beschermen, draag hem als bandana of 
gewoon als muts. De keuze is aan jou. Deze multifunctionele sjaal kan 
all over bedrukt worden met sublimatie. Bedrukking van de achterkant 
is optioneel. De kleur van het basismateriaal is wit. Wassen voor 
gebruik. Afmeting: 245x500mm.

91326  MULTIFUNCTIONELE SJAAL CUSTOM-MADE

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



PROTECTION COLLECTION

 25 50 100 250
 4,17 4,05 3,75 3,41 Prijzen zonder druk

Eigen gezondheid en veiligheid staan   voorop, maar ook die van de 
mensen om je heen. Deze gezichtsmaskers beschermen het gezicht 
tegen mogelijke gevaren zoals vloeistoffen, sprays, stof en vuil. Het past 
over een bril, geeft een helder zicht met volledig perifeer zicht, is 
lichtgewicht en comfortabel met een schuimrubberen hoofdband. Het 
schild is alleen ter dekking en niet stootvast. EN166 gecertificeerd. 
Afmeting: 320x240mm.

92705  GEZICHTSSCHILD

 50 100 250 500
 1,76 1,62 1,46 1,37 Prijzen zonder druk

Lichtgewicht veiligheidsbril die gemiddelde impact oogbescherming 
biedt. Is geschikt voor overbrilbescherming en biedt volledige en brede 
wenkbrauwbedekking voor bescherming boven het hoofd. Kan worden 
gedragen over een bril op sterkte. EN166 gecertificeerd. 
Afmeting: 160x145x60mm.

93407  VEILIGHEIDSBRIL

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



MASKS AVAILABLE 
IN WHITE & BLACK

MASKS AVAILABLE 
IN WHITE & BLACK

FROM STOCK

MADE IN EU

PRODUCTION TIME
APPROX. 3 WEEKS

AVAILABLE
FROM STOCK

MADE IN EU

PRODUCTION TIME
APPROX. 3 WEEKS

AVAILABLE

PROTECTION COLLECTION

 100 250 500 1000
 11,49 10,82 10,05 9,20 Inclusief 1 kleur druk (3x)
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Set van 3 dubbellaags herbruikbare gezichtsmaskers met ruimte voor een filter 
voor extra bescherming gemaakt in Europa en verpakt in een geschenkdoosje. De 
maskers zijn gemaakt van zacht en rekbaar OEKO-TEX® gecertificeerd polyamide 
wat zorgt dat ze comfortabel zijn om te dragen. Het gezichtsmasker kan op 90 
graden in de wasmachine worden gewassen. Let op: dit is geen medisch 
mondmasker of PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen). Het bevat geen filter 
en is enkel bedoeld voor persoonlijk gebruik. Wassen voor gebruik. 
Afmeting: 120x95x20mm.

93959  SET VAN 3 MASKERS IN GESCHENKDOOS

 500 1000 2500 5000
 9,35 8,45 7,46 6,93 Inclusief druk (Full Colour)
Aanloopkosten digitale druk: 54 euro per motief, order

Set van 3 dubbellaags herbruikbare gezichtsmaskers met ruimte voor een filter voor 
extra bescherming gemaakt in Europa en verpakt in een custom-made 
geschenkdoosje. De maskers zijn gemaakt van zacht en rekbaar OEKO-TEX® 
gecertificeerd polyamide wat zorgt dat ze comfortabel zijn om te dragen. Het 
gezichtsmasker kan op 90 graden in de wasmachine worden gewassen. Let op: dit 
is geen medisch mondmasker of PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen). Het 
bevat geen filter en is enkel bedoeld voor persoonlijk gebruik. Wassen voor gebruik. 
Afmeting: 120x95x20mm.

93960  SET VAN 3 MASKERS IN CUSTOM-MADE GESCHENKDOOS

 10 25 50 100
 15,12 14,43 13,92 13,67 Inclusief 1 kleur druk
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Deurklinken zijn de meest door virussen en bacteriën aangetaste 
objecten. Met deze handvrije deurkruk hoef je geen deuren meer met 
de handen te openen. Open deuren met bedekte armen in plaats van 
met blote handen om verdere overdracht van bacteriën en virussen te 
voorkomen. Afmeting: 117x75x75mm.

92700  HANDVRIJE DEUROPENER

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



DELIVERY TIME
10 WORKING DAYS
INCLUDING LABEL

PROTECTION COLLECTION

 100 250 500 1000
 2,19 2,00 1,86 1,73 Inclusief 1 kleur druk
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

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 3,5cl.

92708  DESINFECTERENDE HANDGEL  
MADE IN EUROPE 35ML

 500 1000 2500 5000
 3,47 3,35 3,09 3,05 Inclusief label (Full Colour)
Aanloopkosten Sticker: 54 euro per motief, order

Compact flesje met reinigingsgel voor de handen. Deze gel is gemaakt 
in Europa. De gel bevat 70% alcohol. Dankzij het compacte formaat is 
het eenvoudig mee te nemen en is bescherming binnen handbereik. 
Afmeting: Ø38x132mm. Inhoud: 10cl.

92715  ANTIBACTERIËLE REINIGINGSGEL 
MADE IN EUROPE 100ML

 25 50 100 250
 12,75 12,00 11,63 11,25 Prijzen zonder druk

Handgel in een fles met een hygiënische pomp.  
De gel is Europees geproduceerd en bevat 70% alcohol. 
Afmeting: Ø70x200mm. Inhoud: 50cl.

92707  HANDGEL MET ALCOHOL  
500ML

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



 250 500 1000 2500
 1,08 1,00 0,89 0,82 Inclusief 1 kleur druk
 0,29 0,23 0,14 0,12 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Reinigingsgel als handige spray. Op basis van alcohol (62%). 
Afmeting: Ø18x125mm. Inhoud: 0,8cl.

90345  REINIGENDE HANDSPRAY 8ML

 100 250 500 1000
 2,24 1,98 1,85 1,69 Inclusief digitale druk (FC)
Aanloopkosten digitale druk: 54 euro per motief, order

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: 2cl.

91840  REINIGENDE HANDSPRAY SPRING 20ML

 250 500 1000 2500
 1,27 1,19 1,10 1,01 Inclusief digitale druk (FC)
Aanloopkosten digitale druk: 54 euro per motief, order

Reinigingsspray op basis van alcohol (62%)  
in een compact formaat. 
Afmeting: 15x44x90mm. Inhoud: 2cl.

91209  REINIGENDE HANDSPRAY 20ML

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

 250 500 1000 2500
 1,31 1,19 1,04 0,96 Inclusief 1 kleur druk
 0,29 0,23 0,14 0,12 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

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: 3cl.

91295  REINIGENDE HANDGEL 30ML



PROTECTION COLLECTION

 100 250 500 1000
 1,44 1,29 1,20 1,13 Inclusief lasergravure
Aanloopkosten Lasergraveren: 54 euro per motief, order

De clean hands sleutelhanger is een veiligere manier om objecten in openbare 
ruimtes zoals resistieve touchscreens, deuren en knoppen te gebruiken. De 
tool maakt het mogelijk om deuren te openen en bijvoorbeeld knoppen in te 
drukken zonder direct contact met deze besmettelijke oppervlakken. Dit 
vermindert de blootstelling aan bacteriën en kan worden gepersonaliseerd met 
een opdruk. Gemaakt van aluminium. Afmeting: 70x25x3mm.

92702  CLEAN HANDS SLEUTELHANGER

 250 500 1000 2500
 1,94 1,80 1,66 1,58 Inclusief digitale druk (FC)
Aanloopkosten digitale druk: 54 euro per motief, order

Schoonmaakspray met microfiber doekje in één.  
Op de achterkant van dit product bevindt zich een  
uitermate geschikt oppervlak voor het bedrukken  
van een communicatie-uiting of logo.  
Afmeting: 20x95x20mm. Inhoud: 2cl.

91729  SPRAY CLEANER

 250 500 1000 2500
 1,47 1,37 1,23 1,13 Inclusief 1 kleur druk
 0,29 0,23 0,14 0,12 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

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.

91715  SMARTPHONE REINIGINGSSET

 50 100 250 500
 2,97 2,88 2,63 2,27 Inclusief 1 kleur druk
 0,41 0,36 0,29 0,23 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Dispenser met een microvezeldoekje van 150x150mm en 8ml 
reinigingsspray. Voorzien van karabijnhaak. Maak een smartphone of 
tablet eenvoudig schoon en hang de spray op aan een tas. 
Afmeting: 110x38x26mm. Inhoud: 1cl.

95027  SCHERMREINIGER

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



PROTECTION COLLECTION

 250 500 1000 2500
 0,50 0,47 0,44 0,41 Inclusief 1 kleur druk
 0,11 0,09 0,08 0,07 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Pennen kunnen grote boosdoeners zijn in het verspreiden van bacteriën. In de 
iProtect pen zijn zink ionen verwerkt die een vijandige omgeving vormen voor 
bacteriën en zodoende de verspreiding van hand tot hand voorkomen. Het is 
de promotionele pen voor bedrijven in de medische wereld en ook zeer 
geschikt voor bijvoorbeeld scholen, horeca en publieke instellingen. 
Gecertificeerd volgens de ISO 22196 normering. Afmeting: Ø10x135mm.

80913  IPROTECT ANTIBACTERIËLE PEN

 250 500 1000 2500
 0,50 0,47 0,42 0,40 Inclusief 1 kleur druk
 0,11 0,09 0,08 0,07 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Anti bacteriële pen gemaakt van ABS met een stevige clip. De anti 
bacteriële behandeling van het materiaal voorkomt dat bacteriën zich 
op de pen gaan koloniseren. Gecertificeerd volgens de ISO 22196 
normering. Afmeting: Ø12x143mm.

87760  BALPEN CLICK-SHADOW ANTIBACTERIEEL

 250 500 1000 2500
 0,38 0,33 0,32 0,30 Inclusief 1 kleur druk
 0,11 0,09 0,08 0,07 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

ABS pen met anti bacteriële houder en een metalen clip. De anti 
bacteriële behandeling voorkomt dat bacteriën zich op de pen gaan 
koloniseren. Gecertificeerd volgens de ISO 22196 normering. 
Afmeting: Ø13x140mm.

80425  BALPEN HAWAII ANTIBACTERIEEL

ANTIBACTERIËLE 
PENNEN, DE ENIGE 
MET ZINK-IONEN
Pennen kunnen grote boosdoeners zijn in het 
verspreiden van bacteriën. Antibacteriële pennen 
voorkomen de verspreiding van bacteriën van hand 
tot hand, dankzij het speciale antibacteriële additief 
zink-ionen dat in de pennen is gebruikt. Het zijn dé 
promotionele pennen voor de gezondheidszorg, maar 
ook zeer geschikt voor drukke plaatsen zoals scholen, 
horeca en publieke instellingen.

De antibacteriële pennen kenmerken:

• Voldoet aan de veeleisende normen van ISO 22196;

• Is gemaakt van hoge kwaliteit ABS met een  
 antibacteriële toevoeging dat gegarandeerd  
 beschermt tegen 99% van de bacteriën;

• Geeft permanent 24/7 bescherming omdat de  
 antibacteriële toevoeging in het plastic is verwerkt.

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



AVAILABLE
POUCH 

COLOURS

AVAILABLE
POUCH 

COLOURS

YOUR IMPRINT HERE

S E T  I N C L U D E S
RE-USABLE
FACE MASKS5

PROTECTION COLLECTION

 25 50 100 250
 21,53 20,63 20,25 19,88 Inclusief 1 kleur druk (5x)
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Reinigingsset die alles bevat om verspreiding van bacteriën en virussen 
zoveel mogelijk te voorkomen. De set bevat vijf mondmaskers zodat als 
deze gewassen worden, er altijd een nieuw masker beschikbaar is om 
te dragen. Ook zit er in deze set een fles hand reinigingsgel van 0,5L 
met 70% alcohol. Afmeting: 200x70x120mm.

92709  REINIGINGSSET

 100 250 500 1000
 7,59 7,52 7,46 7,37 Inclusief 1 kleur druk (5x)
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Verzorgingsset voor in de auto die perfect geschikt is voor lange dagen 
op de weg. Inclusief een mintdispenser voor een frisse adem, een 35ml 
handreiniger (70% alcohol) voor het schoonhouden van de handen en 
een zonnebril met hoesje voor bescherming van de ogen tegen de zon. 
De complete set komt in een reistasje voor het eenvoudig meenemen 
van de set. Afmeting: 190x80x100mm.

92710  VERZORGINGSSET AUTO

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



AVAILABLE
POUCH 

COLOURS

S E T  I N C L U D E S
RE-USABLE
FACE MASKS3

PROTECTION COLLECTION

 100 250 500 1000
 5,12 5,04 4,98 4,89 Inclusief 1 kleur druk
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Een compacte set van drie mondmaskers en een handreiniger van 
35ml (70% alcohol) die ervoor zorgen dat de verspreiding van bacteriën 
en virussen zoveel mogelijk voorkomen worden. De set wordt geleverd 
in een reistasje zodat het overal mee naartoe genomen kan worden. 
Afmeting: 180x50x70mm.

92711  REINIGINGSSET KLEIN

 100 250 500 1000
 4,82 4,74 4,68 4,59 Inclusief 1 kleur druk
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Zorg dat handen en telefoons schoon blijven met deze smartphone 
reinigingsset. De waterdichte smartphonetas beschermt de telefoon 
tegen stof en water. Het flesje handgel met een inhoud van 35ml bevat 
70% alcohol en zorgt ervoor dat handen gereinigd kunnen worden 
zonder het gebruiken van water. De set bevat ook een reinigingsspray 
voor het reinigen van telefoonschermen inclusief een microvezeldoekje. 
Afmeting: 230x125x25mm.

92713  SMARTPHONE REINIGINGSSET

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



Voor on- & offline zichtbaarheidVoor on- & offline zichtbaarheid

AVAILABLE COLOURS 
FOR SUNGLASSES & 
SUNSCREEN SPRAY

S E T  I N C L U D E S

FACE MASKS5

S E T  I N C L U D E S

FACE MASKS2

YOUR IMPRINT HERE

PROTECTION COLLECTION

100  250  500  1000
 11,10  10,95  10,83  10,65  Inclusief 1 kleur druk (2x)
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Ga goed beschermd op vakantie met deze zomerse reisset. De set 

zonnebril, zonnebrand voor de bescherming tegen de felle zomerzon, 
vijf mondmaskers gemaakt van zacht en rekbaar OEKO-TEX® 

alcohol) voor het schoonhouden van de handen. De ideale set om mee 
te nemen op reis. Afmeting:  280x220x30mm.

92712   ZOMER VERZORGINGSSET

Voor on- & offline zichtbaarheid

50 

Voor on- & offline zichtbaarheid

100  250  500
5,78  5,63  5,48  5,33  Inclusief 1 kleur druk (2x)

Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Deze set bevat twee mondmaskers gemaakt van zacht en rekbaar 

beschermend doosje om te zorgen dat wanneer de mondkapjes 
gebruikt moeten worden, deze nog niet in aanraking zijn gekomen met 
eventueel besmette oppervlakken. Met vakje om een eventueel 

 80x65x35mm.

92714   MASKER SET 2 STUKS

PROTECTION
COLLECTION

AVAILABLE AT:

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

Voor on- & offline zichtbaarheid


