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Wij zijn uitermate trots dat we de hoogst haalbare beoordeling 
Platinum bij EcoVadis behaald hebben! Met dit resultaat behoort 
Toppoint tot de Top 1% bedrijven met EcoVadis-beoordelingen.

Onze toewijding aan duurzaamheid en MVO
Duurzaam en verantwoord ondernemen zijn één van onze 
belangrijkste drijfveren. Daarom is toonaangevend te zijn in onze 
branche als een maatschappelijk verantwoord bedrijf, één van onze 
topprioriteiten. We willen ervoor zorgen dat duurzaamheidspraktijken 
volledig zijn geïntegreerd in onze activiteiten door transparantie, 
medewerkersbetrokkenheid en onze ethische gedragscode te 
bevorderen.

De Ecovadis methodologie is gebaseerd op internationale 
duurzaamheidsnormen, waaronder het Global Reporting Initiative, 
het Global Compact van de Verenigde Naties en de ISO 26000, 
die betrekking heeft op 200 uitgavencategorieën en meer dan 160 
landen. De Sustainability Scorecard illustreert de prestaties van 
Toppoint als organisatie op 21 indicatoren in vijf thema’s:

• Algemene bedrijfsscore
• Milieu
• Arbeids- & Mensenrechten
• Duurzame Inkoop
• Ethiek
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Wie zijn wij?
Met meer dan 90 jaren aan ervaring is Toppoint een gerenommeerde leverancier in promotionele 
artikelen en relatiegeschenken die u of uw klanten in staat stelt om relaties te versterken. Ons 
uitgebreide assortiment bestaat uit hoogwaardige en duurzame producten. We zijn voorloper in 
innovatieve printtechnieken en werken voortdurend aan verbetering. Als u op zoek bent naar originele 
en gepersonaliseerde promotieartikelen, dan zijn wij de geschikte partner voor u.

We hebben eigen handels- en productiebedrijven in Nederland, Duitsland en Polen. Ons hoofdkantoor 
bevindt zich in Nederland. Verder hebben we vertegenwoordigers in Duitsland, Frankrijk, België, Italië 
en Scandinavië. Toppoint maakt sinds 2002 deel uit van de Zweedse beursgenoteerde onderneming 
New Wave Group.

Missie & visie
Samen met onze dealers streven we om de relaties van onze eindklanten te versterken door hen 
te voorzien van creatie communicatie-uitingen. We voorzien onze dealers graag van een deskundig 
advies.

Ons veelzijdige assortiment is continu in ontwikkeling om een vooraanstaande positie in te nemen 
op het gebied van hoogwaardige en duurzame relatiegeschenken. We zijn voorloper in innovatieve 
druktechnieken en werken voortdurend aan verbetering en spelen in op nieuwe ontwikkelingen en 
internationale trends.

De kernwaarden 'kwaliteit, ontwerp, printtechnieken & duurzaamheid' zijn op alle mogelijke manieren 
zichtbaar in onze organisatie en zijn waarden waar we bij Toppoint heilig in geloven.

AMFORI BSCI
Als amfori BSCI-deelnemer commiteren wij ons aan de amfori BSCI Code of Conduct geformuleerde 
principes en waarden, en om, binnen onze invloedssfeer, onze verantwoordelijkheid te nemen in het 
respecteren van de mensenrechten.



OEKO-TEX®
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Onze katoenen tassen zijn een verantwoorde keuze, ze zijn namelijk OEKO-TEX® gecertificeerd. Het OEKO-TEX® 
keurmerk is een wereldwijd bekende certificering voor textielproducten en garandeert dat de producten geen schadelijke 
stoffen bevatten, zoals lood of cadmium. Producten die over het OEKO-TEX® label beschikken, overtreffen in veel 
gevallen de nationale en internationale richtlijnen welke bij productie en import van toepassing zijn. Kies bewust, 
kies voor onze duurzame schoudertassen. Bovendien staan deze tassen al jaren in de top vijf van meest populaire 
promotionele artikelen.
 
IN VELE MATERIALEN EN UITVOERINGEN
De tassen zijn verkrijgbaar in meerdere kleuren. De OEKO-TEX® tassencollectie wordt geleverd in verschillende diktes 
katoen, uitgelegd middels het aantal gram katoen per vierkante meter. Deze tassen worden in vijf verschillende modellen 
geleverd en in grammages van 140 tot en met 280 gram per vierkante meter.

BEDRUKKEN MET EIGEN LOGO OF RECLAME
Alle modellen in deze tassenlijn zijn uitstekend te bedrukken in één tot en met vier kleuren. Zelfs full-colour kwaliteit 
is leverbaar dankzij een digitale transferdruk. De tassen hebben een groot drukoppervlak en zijn op beide zijden te 
bedrukken.

WAAROM KIEZEN VOOR ONZE OEKO-TEX® TASSEN?
✓ Meest uitgebreide collectie in diverse kleuren en formaten

✓ OEKO-TEX® gecertificeerd met in de tas een label ter herkenning
✓ Diverse grammages van 140 t/m 280g/m2

✓ Grote drukoppervlaktes
✓ Snelle productietijden met zeefdruk van ca. 5 werkdagen 

(ook grote aantallen snel geleverd)
✓ Geproduceerd met materialen volgens 'standaard 100' van OEKO-TEX®

✓ Gecertificeerd conform 'class 2': direct contact met de huid
✓ Cross stitching bevestiging van de hengsels voor extra stevigheid



BAGS
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100 250 500 1000
1,64 1,45 1,22 1,19 Inclusief 1 kleur druk
0,41 0,30 0,23 0,21 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Ideale tas van ongebleekt katoen voor promotionele activiteiten. 
Door de zij- en onderkant is deze tas extra ruim en met de 
OEKO-TEX® certificering een verantwoorde keuze. 
Afmeting: 400x100x350mm.

95159 | SCHOUDERTAS KATOEN OEKO-TEX® 140G/M²

100 250 500 1000
1,89 1,68 1,43 1,39 Inclusief 1 kleur druk
0,41 0,30 0,23 0,21 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Ideale schoudertas van katoen voor promotionele activiteiten. Door 
de OEKO-TEX certificering is het ook een verantwoorde keuze. 
Afmeting: 380x420mm.

95156 | SCHOUDERTAS KATOEN OEKO-TEX® 140G/M²

100 250 500 1000
1,46 1,28 1,08 1,05 Inclusief 1 kleur druk
0,41 0,30 0,23 0,21 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Ideale schoudertas van ongebleekt katoen voor promotionele 
activiteiten. Door de OEKO-TEX® certificering is het een 
verantwoorde keuze. Afmeting: 380x420mm.

95155 | SCHOUDERTAS KATOEN OEKO-TEX® 140G/M²

100 250 500 1000
2,01 1,79 1,52 1,49 Inclusief 1 kleur druk
0,41 0,30 0,23 0,21 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Ideale tas van ongebleekt katoen voor promotionele activiteiten. 
Door de zij- en onderkant is deze tas extra ruim en met de 
OEKO-TEX® certificering een verantwoorde keuze. 
Afmeting: 380x100x420mm.

95157 | SCHOUDERTAS KATOEN OEKO-TEX® 140G/M²
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Prijzen in euro’s, inclusief 1 kleur bedrukking op 1 positie, tenzij 
anders aangegeven. Exclusief vrachtkosten en btw. 

100 250 500 1000
2,76 2,48 2,12 2,07 Inclusief 1 kleur druk
0,41 0,30 0,23 0,21 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Ideale tas van een zware kwaliteit ongebleekt katoen voor 
promotionele activiteiten. Door de zij- en onderkant is deze tas extra 
ruim en met de OEKO-TEX® certificering een verantwoorde keuze. 
Afmeting: 450x100x330mm.

95161 | SCHOUDERTAS KATOEN OEKO-TEX® 280G/M²

100 250 500 1000
2,66 2,39 2,04 2,00 Inclusief 1 kleur druk
0,41 0,30 0,23 0,21 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Ideale tas van ongebleekt katoen in een zware kwaliteit voor 
promotionele activiteiten. Door de zij- en onderkant is deze tas extra 
ruim voor een doelmatig gebruik en met de OEKO-TEX® certificering 
een verantwoorde keuze. Afmeting: 420x120x430mm.

95163 | SCHOUDERTAS KATOEN OEKO-TEX® 280G/M²

100 250 500 1000
2,27 2,03 1,73 1,68 Inclusief 1 kleur druk
0,41 0,30 0,23 0,21 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Ideale tas van katoen voor promotionele activiteiten. Door de zij- en 
onderkant is deze tas extra ruim en met de OEKO-TEX® certificering 
een verantwoorde keuze. Afmeting: 380x100x420mm.

95158 | SCHOUDERTAS KATOEN OEKO-TEX® 140G/M²

100 250 500 1000
2,36 2,10 1,80 1,76 Inclusief 1 kleur druk
0,41 0,30 0,23 0,21 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Ideale tas van katoen voor promotionele activiteiten. Door de zij- en 
onderkant is deze tas extra ruim en met de OEKO-TEX® certificering 
een verantwoorde keuze. Afmeting: 400x100x350mm.

95160 | SCHOUDERTAS KATOEN OEKO-TEX® 140G/M²
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100 250 500 1000
1,70 1,54 1,42 1,36 Inclusief 1 kleur druk
0,41 0,30 0,23 0,21 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Drawstring rugzak gemaakt van ongebleekt OEKO-TEX® Standard 
100 gecertificeerd katoen. De katoenen touwtjes geven de tas een 
natuurlijke uitstraling. Afmeting: 350x450mm.

95204 | RUGZAK OEKO-TEX® KATOEN 35X45CM

100 250 500 1000
2,16 1,98 1,85 1,77 Inclusief 1 kleur druk
0,41 0,30 0,23 0,21 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Drawstring rugzak gemaakt van OEKO-TEX® Standard 100 
gecertificeerd katoen. De katoenen touwtjes geven de tas een 
natuurlijke uitstraling. Afmeting: 350x450mm.

95205 | RUGZAK OEKO-TEX® COTTON 35X45CM

100 250 500 1000
4,14 3,75 3,24 3,17 Inclusief 1 kleur druk
0,41 0,30 0,23 0,21 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Ideale tas van een zware kwaliteit katoen voor promotionele 
activiteiten. Door de zij- en onderkant is deze tas extra ruim en met 
de OEKO-TEX® certificering een verantwoorde keuze. 
Afmeting: 450x100x330mm.

95162 | SCHOUDERTAS KATOEN OEKO-TEX® 270G/M²

100 250 500 1000
3,74 3,39 2,91 2,85 Inclusief 1 kleur druk
0,41 0,30 0,23 0,21 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Ideale tas van een zware kwaliteit katoen voor promotionele 
activiteiten. Door de zij- en onderkant is deze tas extra ruim en met 
de OEKO-TEX® certificering een verantwoorde keuze. 
Afmeting: 420x120x430mm.

95164 | SCHOUDERTAS KATOEN OEKO-TEX® 270G/M²
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95210 95211 95208 95209

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

100 250 500 1000
2,85 2,66 2,49 2,39 Inclusief 1 kleur druk
0,41 0,30 0,23 0,21 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

95211 | HERBRUIKBAAR GROENTE & FRUIT ZAKJE OEKO-TEX® 
KATOEN 40X45CM

100 250 500 1000
2,13 1,97 1,83 1,76 Inclusief 1 kleur druk
0,41 0,30 0,23 0,21 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Reduceer het aantal plastic zakjes in de supermarkt door je eigen 
groente & fruit zakje te gebruiken. Dit ongebleekte katoenen tasje 
met net is uitermate geschikt voor groene en fruit. Gebruik het iedere 
keer weer en was het op lage temperaturen (krimp is mogelijk). 
Afmeting: 400x450mm.

95210 | HERBRUIKBAAR GROENTE & FRUIT ZAKJE OEKO-TEX® 
KATOEN ECRU 40X45CM

100 250 500 1000
2,30 2,12 1,98 1,89 Inclusief 1 kleur druk
0,41 0,30 0,23 0,21 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

95209 | HERBRUIKBAAR GROENTE & FRUIT ZAKJE OEKO-TEX® 
KATOEN 30X40CM

100 250 500 1000
1,78 1,62 1,49 1,43 Inclusief 1 kleur druk
0,41 0,30 0,23 0,21 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Reduceer het aantal plastic zakjes in de supermarkt door je eigen 
groente & fruit zakje te gebruiken. Dit ongebleekte katoenen tasje 
met net is uitermate geschikt voor groene en fruit. Gebruik het iedere 
keer weer en was het op lage temperaturen (krimp is mogelijk). 
Afmeting: 300x400mm.

95208 | HERBRUIKBAAR GROENTE & FRUIT ZAKJE OEKO-TEX® 
KATOEN ECRU 30X40CM

Herbruikbare tasjes helpen bij het kopen van groente 
en fruit. Vaak worden groente en fruit in plastic zakjes 
gestopt voor het meenemen. Door herbruikbare zakjes 
van OEKO-TEX® certificeerd katoen te gebruiken wordt 

het plastic afval gereduceert en het milieu geholpen.
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95206 95207

100 250 500 1000
2,01 1,83 1,70 1,64 Inclusief 1 kleur druk
0,41 0,30 0,23 0,21 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

95207 | HERBRUIKBAAR GROENTE & FRUIT ZAKJE OEKO-TEX® 
KATOEN 25X30CM

100 250 500 1000
1,64 1,49 1,37 1,31 Inclusief 1 kleur druk
0,41 0,30 0,23 0,21 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Reduceer het aantal plastic zakjes in de supermarkt door je eigen 
groente & fruit zakje te gebruiken. Dit ongebleekte katoenen tasje 
met net is uitermate geschikt voor groene en fruit. Gebruik het iedere 
keer weer en was het op lage temperaturen (krimp is mogelijk). 
Afmeting: 250x350mm.

95206 | HERBRUIKBAAR GROENTE & FRUIT ZAKJE OEKO-TEX® 
KATOEN ECRU 25X30CM

100 250 500 1000
3,84 3,63 3,51 3,38 Inclusief FC transferdruk, 25cm2
Aanloopkosten: 54 euro per motief, order

Deze handige opvouwbare tas kan gebruikt worden voor veel 
verschillende doeleinden maar dankzij de rekbare netstructuur is het 
uitermate geschikt voor groente en fruit. Na gebruik kan het 
teruggevouwen worden in z'n eigen zakje en handzaam worden 
opgeborgen. Afmeting: 370x250mm.

91499 | OPVOUWBARE GROENTE & FRUIT TAS OEKO-TEX®
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NEWNEW

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

25 50 100 250
14,79 14,42 13,82 12,99 Inclusief FC transferdruk, 25cm2
Aanloopkosten: 54 euro per motief, order

Ruime shopper gemaakt van gerecycled canvas. De structuur en het 
gewassen effect van het materiaal geven de tas een stoere 
uitstraling. De tas is volledig gevoerd en wordt geleverd met 
katoenen handvatten en een verstevigde bodem. Dankzij de maat en 
grote opening is de tas ook geschikt voor een dagje strand. 
Afmeting: 430x140x330mm.

95226 | SHOPPER RECYCLED CANVAS 43X14X33CM

25 50 100 250
21,99 21,47 20,58 19,38 Inclusief FC transferdruk, 25cm2
Aanloopkosten: 54 euro per motief, order

Stevige reistas gemaakt van gerecycled canvas. De structuur en het 
gewassen effect van het materiaal geeft deze tas een stoere 
uitstraling. De tas is volledig gevoerd en wordt geleverd met een 
verstelbare katoenen schouderband en een verstevigde bodem. 
Afmeting: 500x200x330mm. Inhoud: 30L.

95225 | REISTAS GERECYCLED CANVAS

50 100 250 500
4,01         3,81         3,56        3,36 Inclusief FC transferdruk, 25cm2 
Aanloopkosten: 54 euro per motief, order

Schoudertas gemaakt van jute met canvas hengsels. Een 
verantwoord relatiegeschenk. Zeer geschikt voor bijvoorbeeld 
boodschappen of naar het strand. Afmeting: 380x100x380mm.

95108 | SCHOUDERTAS JUTE 340G/M²

50 100 250 500
4,43 4,37 4,14 4,01 Inclusief FC transferdruk, 25cm2
Aanloopkosten: 54 euro per motief, order

Boodschappentas gemaakt van jute met katoenen handvatten. 
Afmeting: 385x125x320mm.

91322 | SCHOUDERTAS JUTE
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RECYCLED
COTTON

NEW

50 100 250 500
2,88 2,81 2,64 2,49 Inclusief 1 kleur druk
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Handig rugzakje met treksluiting en handvat gemaakt van gerecycled 
katoen. De gevarieerde herkomst van het materiaal geeft de stof een 
unieke uitstraling. Lichte kleurvariaties zijn onvermijdelijk en tonen de 
authenticiteit van dit materiaal aan. Afmeting: 380x420mm.

95228 | DRAWSTRING RUGZAK GERECYCLED KATOEN 
38X42CM

100 250 500 1000
1,79 1,64 1,51 1,45 Inclusief 1 kleur druk
0,41 0,30 0,23 0,21 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Schoudertas gemaakt van katoen van gerecycled textiel. De 
gevarieerde herkomst van het material geeft de stof een unieke 
uitstraling. Lichte kleurvariaties zijn onvermijdelijk en tonen de 
autenticiteit van dit materiaal aan. Afmeting: 380x420mm.

95198 | SCHOUDERTAS GERECYCLED KATOEN 38X42CM

100 250 500 1000
2,33 2,13 2,00 1,91 Inclusief 1 kleur druk
0,41 0,30 0,23 0,21 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Schoudertas gemaakt van katoen van gerecycled textiel. De 
gevarieerde herkomst van het material geeft de stof een unieke 
uitstraling. Lichte kleurvariaties zijn onvermijdelijk en tonen de 
autenticiteit van dit materiaal aan. De extra brede schouderbanden 
geven de tas een stoer uiterlijk Afmeting: 380x100x420mm.

95199 | SCHOUDERTAS RECYCLED KATOEN 38X42X10CM

Volgens het WNF is er meer dan 20.000 liter water 
nodig om een enkele kilogram katoen te kweken! Voor 
een schoudertasje komt dit neer op 1.200 liter. De 
levenscyclus van katoen omvat veel fasen, van stof tot 
shirt tot de afvalberg. Er zijn al veel stappen genomen 
maar er is nog veel werk te doen. Het hergebruiken van 
katoen is hier een voorbeeld van.
 
De vervaardiging van recycled katoen verbruikt slechts 

een fractie water. Door katoen her te gebruiken, de 
waterconsumptie kan tot bijna nul terug gebracht 

worden. Ook beland er zo minder katoen op de 
vuilstortplaatsen of afvalverbranding.

 
Door de variatie in herkomst van het 

katoen kan er verschil optreden 
tussen verschillende productie 
batches. Dit is niet te voorkomen 
tenzij de stof door en door geverfd 
wordt. Dit zou een negatief effect 
op de duurzaamheid hebben 
en daarom is gekozen dit niet te 
doen. Het gemêleerde effect is 
hiermee dan ook een teken van 
autenticiteit.
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De R-PET tassen van TopEarth zijn gemaakt van 100% gerecyclede PET-flessen en zijn een zeer 
milieuvriendelijk alternatief voor plastic tasjes. Help met het verminderen van plastic afval en geef 
gebruikte flessen een tweede leven. Vier plastic flessen worden hergebruikt om het eco-vriendelijke 
materiaal te maken voor één tasje. 

Neem de R-PET tassen overal mee naartoe en zorg voor een vermindering van de plastic afvalberg en 
plasticsoep. Een leuke manier om je duurzame boodschap bijvoorbeeld te delen op een evenement en 
natuurlijk handig als boodschappentas. Door de lange hengsels zijn de shoppers eenvoudig over de 
schouder te dragen.  

• 100% gemaakt van gerecyclede PET flessen
• Zacht en soepel vallend synthetisch materiaal
• Licht, opvouwbaar en herbruikbaar
• Ook over de schouder te dragen
• In meerdere modellen en kleuren leverbaar
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100 250 500 1000
1,91 1,74 1,61 1,54 Inclusief 1 kleur druk
0,41 0,30 0,23 0,21 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Vier gerecyclede PET flessen zijn hergebruikt voor het materiaal van 
deze tas. Help met deze tas mee om het plastic afval te verminderen. 
Afmeting: 380x420mm.

95195 | DRAAGTAS R-PET 100G/M²

100 250 500 1000
1,84 1,67 1,55 1,48 Inclusief 1 kleur druk
0,41 0,30 0,23 0,21 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Vier gerecyclede PET flessen zijn hergebruikt voor het materiaal van 
deze tas. Help met deze tas mee om het plastic afval te verminderen. 
Door de volledige bodem en zijkant is dit model extra groot. 
Afmeting: 380x100x420mm.

95196 | SCHOUDERTAS R-PET 100G/M²

100 250 500 1000
1,58 1,42 1,30 1,25 Inclusief 1 kleur druk
0,41 0,30 0,23 0,21 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Vier gerecyclede PET flessen zijn hergebruikt voor het materiaal van 
deze tas. Help met deze tas mee om het plastic afval te verminderen. 
Afmeting: 380x420mm.

95180 | DRAAGTAS R-PET WIT 100G/M²

100 250 500 1000
1,84 1,67 1,55 1,48 Inclusief 1 kleur druk
0,41 0,30 0,23 0,21 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Vier gerecyclede PET flessen zijn hergebruikt voor het materiaal van 
deze tas. Help met deze tas mee om het plastic afval te verminderen. 
Afmeting: 380x100x420mm.

95181 | SCHOUDERTAS R-PET WIT 100G/M²
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Prijzen in euro’s, inclusief 1 kleur bedrukking op 1 positie, tenzij 
anders aangegeven. Exclusief vrachtkosten en btw. 

100 250 500 1000
3,03 2,78 2,57 2,33 Inclusief 1 kleur druk
0,60 0,53 0,45 0,38 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Stevige grote tas gemaakt van 80% gerecycleerd PET materiaal 
(plastic flessen). Groot drukoppervlak. Vanaf 3.000 stuks diverse 
formaten mogelijk. Afmeting: 450x150x330mm.

91478 | SCHOUDERTAS PET 110G/M²

100 250 500 1000
1,84 1,67 1,55 1,48 Inclusief 1 kleur druk
0,41 0,30 0,23 0,21 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Vier gerecyclede PET flessen zijn hergebruikt voor het materiaal van 
deze tas. Help met deze tas mee om het plastic afval te verminderen. 
Door de extra brede bodem en zijkant is dit model extra groot. 
Afmeting: 400x150x300mm.

95182 | SCHOUDERTAS R-PET WIT 100G/M²

100 250 500 1000
2,16 2,00 1,85 1,77 Inclusief 1 kleur druk
0,41 0,30 0,23 0,21 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Vier gerecyclede PET flessen zijn hergebruikt voor het materiaal van 
deze tas. Help met deze tas mee om het plastic afval te verminderen. 
Door de extra brede bodem en zijkant is dit model extra groot. 
Afmeting: 400x150x300mm.

95197 | SCHOUDERTAS R-PET 100G/M²
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BAGS

100 250 500 1000
1,73 1,57 1,37 1,28 Inclusief 1 kleur druk
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Grote mat papieren draagtas met hengsels van gedraaid papier. Tas 
heeft een ecologische look. Geschikt als geschenk- en cadeautas. 
FSC-gecertificeerd. Afmeting: 300x120x400mm.

91718 | DRAAGTAS PAPIER GROOT 120G/M²

100 250 500 1000
1,39 1,25 1,10 1,01 Inclusief 1 kleur druk
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Kleine mat papieren draagtas met hengsels van gedraaid papier. Tas 
heeft een ecologische look. Geschikt als geschenk- en cadeautas. 
FSC-gecertificeerd. Afmeting: 180x80x240mm.

91716 | DRAAGTAS PAPIER KLEIN 120G/M²

100 250 500 1000
1,48 1,34 1,17 1,08 Inclusief 1 kleur druk
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Middelgrote mat papieren draagtas met hengsels van gedraaid 
papier. Tas heeft een ecologische look. Geschikt als geschenk- en 
cadeautas. FSC-gecertificeerd. Afmeting: 240x100x300mm.

91717 | DRAAGTAS PAPIER MIDDEL 120G/M²



18

BAGS

NEW

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

10 25 50 100
46,34 44,76 43,26 42,54 Inclusief FC transferdruk, 25cm2
Aanloopkosten: 54 euro per motief, order

Ruime en vernuftige reistas gemaakt van R-PET. Deze tas is 
buitengewoon geschikt om mee te nemen als handbagage. Door het 
compacte design is het ook toegestaan bij budget 
luchtvaartmaatschappijen. De twee hoofdvakken kunnen worden 
afgesloten middels zodat de inhoud gescheiden blijft. Gesloten blijft 
de tas eenvoudig toegangkelijk voor bijvoorbeeld reisdocumenten. 
Afmeting: 400x200x250mm. Inhoud: 23L.

95214 | REISTAS EXECUTIVE R-PET 23L

25 50 100 250
24,81 24,23 23,22 21,87 Inclusief FC transferdruk, 25cm2
Aanloopkosten: 54 euro per motief, order

Zeer ruime reistas met verstelbare schouderband gemaakt van 
gerecyclede PETflessen. Het speciale schoenen vak houdt de vieze 
schoenen gescheiden vande andere inhoud. 
Afmeting: 570x320x300mm. Inhoud: 45L.

95219 | R-PET OUTDOOR REISTAS XL

10 25 50 100
37,07 35,79 34,59 33,99 Inclusief FC transferdruk, 25cm2
Aanloopkosten: 54 euro per motief, order

Stijlvolle tech rugzak met anti-diefstal functie en is gemaakt van 
R-PET. Het ruime hoofdvak bevat een verstevigd en geschuimd vak 
voor een laptop (tot 15,6”) en een vakje voor tablets (tot 11”). Aan de 
buitenkant vindt men twee ritsvakjes voor kleine bezittingen. Het 
rugpaneel is voorzien van een band om de rugzak aan een 
trolleystang te bevestigen. Afmeting: 290x150x400mm. Inhoud: 18L.

95212 | RUGZAK TECH R-PET 18L

10 25 50 100
39,45 38,10 36,83 36,20 Inclusief FC transferdruk, 25cm2
Aanloopkosten: 54 euro per motief, order

Stijlvolle en stevige laptoptas/schoudertas gemaakt van R-PET. Het 
hoofdbak bevat een vestevigd en geschuimd vak voor een laptop 
(tot 15,6”) en een vakje voor tablets (tot 11”). De optionele 
schouderband is verstelbaar en extra breed voor draagcomfort. Het 
geschuimde rugpaneel heeft een band waarmee deze tas aan een 
trolleystang bevestigd kan worden. Afmeting: 420x120x280mm.

95213 | LAPTOPTAS PROFESSIONAL 15,6” R-PET
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BAGS

R-PET

NEWNEW

25 50 100 250
22,35 21,81 20,93 19,70 Inclusief FC transferdruk, 25cm2
Aanloopkosten: 54 euro per motief, order

Ruime rugzak gemaakt van recycled PET flessen. De geschuimde 
schouderbanden met compressie band en het volledig geschuimde 
rugpaneel zorgen voor een hoog draagcomfort. Uitgevoerd met 
verschillende ritsvakken, mesh vakken aan de zijkant en een laptop 
vak, deze tas kan het allemaal dragen. De reflecterende details 
vergroten de zichtbaarheid in het donker. Afmeting: 320x140x460mm. 
Inhoud: 20L.

95218 | R-PET OUTDOOR RUGZAK

25 50 100 250
11,39 11,09 10,62 9,98 Inclusief FC transferdruk, 25cm2
Aanloopkosten: 54 euro per motief, order

Modieuze koeltas met verstelbare schouderband. De ruime opening 
maakt het eenvoudig om de tas te vullen en de inhoud te bereiken. 
Het vakje aan de voorkant heeft een ritssluiting en is ideaal om kleine 
bezittingen veilig op te bergen. Afmeting: 190x170x250mm. 
Inhoud: 8L.

95220 | R-PET KOELTAS 8L

R-PET (gerecycled PET) is materiaal dat is verkregen uit gebruikte PET flessen. 
Schoongemaakt, vermalen en gespind tot nieuwe garen, oude flessen kunnen 
worden getransformeerd in nieuwe stoffen om allerhande producten te maken. Niet 
alleen tassen maar ook notitieboekjes en zelfs kleding.
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Tarwestro is een perfect alternatief voor plastic. Het is een groene, duurzame 
vervanger van olie voor plastic producten. Tarwestro groeit gewoon uit 
de grond en is biologisch afbreekbaar. Veel beter voor het milieu dan het 
reguliere plastic.

Suikerriet is een hernieuwbaar bio-grondstof voor plastic. Suikerrietplastic 
is moleculair identiek aan het standaard plastic op oliebasis en is dus een 
duurzame oplossing die weinig concessies doet aan de kwaliteit van het 
product

PLA staat voor polymelkzuur. PLA is niet gemaakt van aardolie maar van een 
plantaardige bron. De basis van PLA bestaat uit melkzuur, dat wordt verkregen 
uit landbouwgewassen zoals mais. Veel PLA-producten zijn biologisch 
afbreekbaar. 

Katoen is een natuurlijke grondstof, gemaakt van de zachte vezels die de 
zaden van de katoenplant bedekken en beschermen. Katoenzaad wordt 
ook wel gebruikt om katoenzaadolie te produceren, die net als elke andere 
plantaardige olie eetbaar is. 

Biologisch afbreekbaar kunststof is een verpakkingsmateriaal dat in het milieu 
op geheel natuurlijke wijze afbreekt. De olie wordt gemaakt van natuurlijke 
grondstoffen zoals mais, rietsuiker of aardappelen. Zo ga je plasticsoep tegen 
en is er een lagere CO2 uitstoot. 

De papierindustrie is een van de grootste vervuilers ter wereld. Voor 
steenpapier is geen ontbossing, waterverspilling of CO2 uitstoot nodig. 
Dit natuurlijkvriendelijke alternatief is gemaakt van afval en nauwelijks te 
onderscheiden van normaal papier. 
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Gerecycled ABS is een soort kunststof die een ondoorzichtig thermoplastisch 
en amorf polymeer is. Thermoplastisch materiaal is een smeltbaar polymeer; het 
kan in een vorm worden gegoten door het te verwarmen. ABS kan keer op keer 

worden verhit, wat betekent dat ABS een perfect materiaal is voor recycling. 

PET is een thermoplast dat 100% recyclebaar is. PET wordt het meest gebruikt 
bij het verpakken van dranken en voedsel. PET-materiaal wordt zorgvuldig 

gescheiden en gereinigd. De gesorteerde flessen worden vermalen tot vlokken. 
Het materiaal wordt verwarmd om het plastic te smelten en te extruderen. 

Bamboe heeft van nature de eigenschap om CO2 uit de lucht op te nemen. Door 
CO2 uit de lucht op te nemen helpt bamboe het broeikaseffect tegen te gaan. 
Bamboe is door zijn holle en ronde structuur sterker dan hout en het buigt ook 

verder zonder te breken. Ook is bamboe de snelst groeiende plant, wat betekend 
dat het veel sneller te produceren is dan andere houtsoorten.

Jute is een natuurlijke textielvezel gemaakt van de juteplant. Het geeft een relatief 
ruwe en zeer duurzame stof die zeer goed bestand is tegen slijtage en vlekken. 

Jute heeft een positieve impact op het milieu en is biologisch afbreekbaar. 

Papierrecycling is een proces waarbij oud papier wordt omgezet tot nieuwe 
papierproducten. De oud papieronderneming neemt het papieren afval af, 

reinigt het en sorteert. Vervolgens wordt het geperst tot balen en transporteert 
het naar een papier- of kartonfabriek. De pulp vormt de basis van nieuwe 

papier en karton. 

Hout is een van de oudste natuurlijke grondstoffen die de mensheid gebruikt. 
Bomen halen 90% van hun voeding uit de atmosfeer en slechts 10% uit de 

bodem. Hout is biologisch afbreekbaar materiaal en een hernieuwbare hulpbron. 
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Prijzen in euro’s, inclusief 1 kleur bedrukking op 1 positie, tenzij 
anders aangegeven. Exclusief vrachtkosten en btw. 

100 250 500 1000
1,76 1,48 1,36 1,24 Inclusief 1 kleur druk (UV High Gloss)
Aanloopkosten (HG): 54 euro per kleur, positie, order

Europese kwaliteitsbeker gemaakt van 95% bio kunststof vervaardigd 
uit suikerriet. De beker is 100% recyclebaar en door het uitgekiende 
ontwerp stapelbaar en blijft de buitenrand altijd koud. Afmeting: 
Ø85x90mm. Inhoud: 240ml.

98706 | KOFFIEBEKER HOT-BUT-COOL 240ML

100 250 500 1000
2,12 1,94 1,77 1,59 Inclusief 1 kleur druk
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Europese kwaliteitsbeker gemaakt van 95% bio kunststof vervaardigd 
uit suikerriet. De beker is herbruikbaar, 100% recyclebaar en door het 
uitgekiende ontwerp blijft de buitenrand van de deksel altijd koud. 
Afmeting: Ø84x107mm. Inhoud: 240ml.

98707 | KOFFIEBEKER HOT-BUT-COOL MET DEKSEL 240ML

100 250 500 1000
1,52 1,27 1,18 1,10 Inclusief 1 kleur druk (UV High Gloss)
0,45 0,26 0,21 0,18 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten (HG): 54 euro per kleur, positie, order

Herbruikbare bekers zijn het milieuvriendelijke alternatief voor de 
wegwerpbekers. Deze sterke bekers zijn van 94% bio kunststof uit 
suikerriet, stapelbaar, 100% recyclebaar en geproduceerd in 
Duitsland. Voldoen aan de strengste voedselveiligheidsvoorschriften 
en de bekers zijn geheel smaak- en geurneutraal. Afmeting: 
Ø73x100mm. Inhoud: 250ml.

98700 | ECOLOGISCHE CUP BIOMATERIAAL 250ML

100 250 500 1000
1,93 1,65 1,55 1,46 Inclusief 1 kleur druk (UV High Gloss)
0,45 0,26 0,21 0,18 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten (HG): 54 euro per kleur, positie, order

Herbruikbare bekers zijn het milieuvriendelijke alternatief voor de 
wegwerpbekers. Deze sterke bekers zijn van 94% bio kunststof uit 
suikerriet, stapelbaar, 100% recyclebaar en geproduceerd in 
Duitsland. Voldoen aan de strengste voedselveiligheidsvoorschriften 
en de bekers zijn geheel smaak- en geurneutraal. Afmeting: 
Ø83x166mm. Inhoud: 500ml.

98701 | ECOLOGIC CUP BIOMATERIAAL 500ML
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25 50 100 250
2,76 2,64 2,52 2,33 Inclusief lasergravure
Aanloopkosten Lasergraveren: 54 euro per motief, order

Beperk de plastic soep en gebruik daarom deze duurzame bestekset 
van bamboe. De set wordt geleverd in een FSC gecertificeerde 
geschenkverpakking. Afmeting: 114x18x226mm.

94542 | BAMBOE BESTEKSET

50 100 250 500
14,72 14,01 13,05 12,12 Inclusief 1 kleur druk (UV High Gloss)
0,53 0,45 0,26 0,21 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten (HG): 54 euro per kleur, positie, order

Dubbelwandig vacuüm geïsoleerde beker uit de Toppoint design 
'Flow' serie. De mok met bamboe finish en klapdeksel is 100% lekvrij. 
De binnenwand van de mok bestaan uit RVS en is van zeer 
hoogwaardige kwaliteit. De buitenwand is gemaakt van bamboe. 
Dranken blijven tenminste 12 uur warm of 24 uur koud. Wordt 
geleverd in geschenkverpakking. Afmeting: Ø70x200mm. 
Inhoud: 400ml.

98717 | THERMOFLES FLOW BAMBOE 400ML

100 250 500 1000
2,37 2,19 2,00 1,89 Inclusief 1 kleur druk (UV High Gloss)
0,27 0,23 0,20 0,14 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten (HG): 54 euro per kleur, positie, order

Bidon is geproduceerd in Europa van 95% bio-kunststof vervaardigd 
uit suikerriet. De bidon voldoet aan de strengste 
voedselveiligheidsvoorschriften en is geheel smaak- en geurneutraal, 
lekvrij en 100% recyclebaar. Afmeting: Ø73x248mm. Inhoud: 750ml.

98860 | SPORTBIDON BIO 750ML
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NOTEBOOKS

80

80 80

80

NEW NEW

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

100 250 500 1000
3,09 2,90 2,75 2,57 Inclusief 1 kleur druk
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Hardcover A5 bullet journal van R-PET. Dit stijlvolle en duurzame 
notitieboek bevat 160 pagina's van gerecycled papier met puntraster. 
Afmeting: 140x12x210mm.

92530 | R-PET BULLET JOURNAL A5

100 250 500 1000
3,02 2,84 2,69 2,51 Inclusief 1 kleur druk
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Hardcover A5 notitieboek gemaakt van R-PET. Dit stijlvolle en 
duurzame notitieboek is uitgevoerd met een elastieken pennen lus 
en band. De 160 geruite pagina's zijn gemaakt van gerecycled papier. 
Afmeting: 140x12x210mm.

92528 | R-PET NOTITIEBOEK A5

50 100 250 500
4,46 4,38 4,16 3,95 Inclusief 1 kleur druk
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Modieuze bulletjournal met een natuurlijke uitstraling. De cover is 
gemaakt van recycled leer en is bestand tegen krassen en scheuren. 
De bulletjournal bevat 160 crème kleurige pagina's en wordt 
dichtgehouden met een elastieken band. Afmeting: 135x10x209mm.

92521 | BULLETJOURNAL RECYCLED LEER A5

50 100 250 500
4,22 4,14 3,92 3,71 Inclusief 1 kleur druk
0,63 0,56 0,48 0,41 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Stijlvol hardcover notebook met een natuurlijke uitstraling. De cover 
is gemaakt van recycled leer en is bestand tegen krassen en 
scheuren. Het notebook bevat 160 crème kleurige pagina's, een 
leeslint, elastieken penhouder en wordt dichtgehouden met een 
elastieken band. Afmeting: 135x12x210mm.

92522 | HARDCOVER NOTEBOOK RECYCLED LEER A5
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50 100 250 500
3,90 3,83 3,62 3,42 Inclusief 1 kleur druk
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

De pagina's van dit notitieboek zijn gemaakt van rotsen en ander 
gesteente. Het resultaat is een stevig glad papier dat opmerkelijk 
koel aanvoelt. De velletjes zijn voorzien van een perforatie zodat ze 
eenvoudig uit het boekje gescheurd kunnen worden. 
Afmeting: 155x15x215mm.

92520 | ROCK PAPER NOTITIEBOEK A5

100 250 500 1000
1,55 1,43 1,33 1,20 Inclusief 1 kleur druk
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

De 50 blaadjes van dit duurzame notitieboek in zakformaat zijn 
gemaakt van rotsen en ander gesteente. Het resultaat is glad en 
waterafstotend papier dat opmerkelijk koel aanvoelt. De vorm en 
spiraalbinding maken het gemakkelijk om snel notities te maken. 
Afmeting: 85x7x135mm.

92523 | ROCK PAPER REPORTERBOEK 85X135MM

100 250 500 1000
2,37 2,21 2,09 1,92 Inclusief 1 kleur druk
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Notitieboekje van groeipapier. Stop de kaft in de grond en geef het 
water. Naeen tijdje ontkiemen de zaadjes (mix van o.a. lavendel, 
madeliefjes, chrysant,munt, cherry tomaat) en gaat de boodschap 
letterlijk bloeien. Een ergmilieuvriendelijk en origineel artikel. Bevat 
100 pagina's gerecycled papier metruitjes. Afmeting: 110x17x148mm.

92526 | SPIRAAL NOTITIEBOEKJE GROEIPAPIER

100 250 500 1000
1,94 1,81 1,69 1,55 Inclusief 1 kleur druk
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Een set van groeipapier met zelfklevende notitieblaadjes. Stop de 
kaft in degrond en geef het water. Na een tijdje ontkiemen de 
zaadjes (mix van o.a.lavendel, madeliefjes, munt, cherry tomaat) en 
gaat de boodschap letterlijkbloeien. Bevat 100 pagina's gerecycled 
papier met ruitjes, 25 zelfklevendememoblaadjes en 5x25 index 
tabs. Afmeting: 80x15x150mm.

92527 | GROEIPAPIER NOTITIEBOEKJE EN ZELFKLEVENDE 
MEMOBLAADJES
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PENS

87279 87629 87999 EUEU
87999

87629

87279

250 500 1000 2500
0,42 0,40 0,37 0,34 Inclusief 1 kleur druk
0,11 0,09 0,08 0,07 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Toppoint balpen Speedy met gekleurde tip en clip, voorzien van 
draaimechanisme. Deze balpen is gemaakt van 60% tarwestro en 
40% normaal ABS kunststof. Verkrijgbaar in verschillende kleuren. 
Blauwschrijvend. Afmeting: Ø11x143mm.

87279 | BALPEN SPEEDY ECO

250 500 1000 2500
0,68 0,65 0,61 0,56 Inclusief 1 kleur druk
0,11 0,09 0,08 0,07 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Toppoint design balpen, geproduceerd in Duitsland. De kunststof 
delen zijn gemaakt van PLA. Dit materiaal is biologisch afbreekbaar 
en voor 70% vervaardigd uit materialen van natuurlijke herkomst 
zoals suikerriet. Voorzien van blauwschrijvende Jumbo vulling met 
4.5km schrijfplezier. Afmeting: Ø12x147mm.

87999 | BALPEN CUBE BIO

250 500 1000 2500
0,62 0,56 0,49 0,44 Inclusief 1 kleur druk
0,11 0,09 0,08 0,07 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Toppoint design balpen, geproduceerd in Duitsland. De kunststof 
delen zijn gemaakt van PLA. Dit materiaal is biologisch afbreekbaar 
en voor 70% vervaardigd uit materialen van natuurlijke herkomst 
zoals suikerriet. Voorzien van blauwschrijvende X20 vulling met 
2,5km schrijfplezier. Afmeting: Ø10x145mm.

87629 | BALPEN COSMO BIO

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

87551 87540 87541EU EU EU
87541

87540

87551

250 500 1000 2500
0,53 0,47 0,44 0,43 Inclusief 1 kleur druk
0,11 0,09 0,08 0,07 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Moderne Stilolinea S45 balpen gemaakt van 100% gerecycled 
kunststof. Een promotioneel artikel met een hoge 
duurzaamheidsgehalte. Bevat een X20 vulling van een hoge 
kwaliteit. De vulling bevat blauw schrijvende inkt. Het heeft een 
drukmechaniek en is geproduceerd in Europa. Kleur combinaties 
voor deze pen zijn mogelijk vanaf 5.000 stuks. Afmeting: 
Ø10x138mm.

87551 | BALPEN S45 RECYCLED HARDCOLOUR

250 500 1000 2500
0,68 0,59 0,57 0,55 Inclusief 1 kleur druk
0,11 0,09 0,08 0,07 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Hardcolour witte Vegetal balpen met gekleurde onderdelen. 
Gemaakt van PLA kunststof, wat een biologisch materiaal is. Dit 
betekend dat het een goede en duurzame keuze is als promotioneel 
artikel. De pen bevat een X20 vulling met blauw schrijvende inkt. Het 
bevat een drukmechaniek en is geproduceerd in Europa. Afmeting: 
Ø11x137mm.

87541 | BALPEN VEGETAL PEN HARDCOLOUR

250 500 1000 2500
0,68 0,59 0,57 0,55 Inclusief 1 kleur druk
0,11 0,09 0,08 0,07 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Transparante Vegetal Clear balpen met gekleurde clip. Gemaakt van 
PLA wat een biologisch afbreekbaar materiaal is. Dit betekend dat 
het een goede en duurzame keuze is als promotioneel artikel. De 
pen bevat een X20 vulling met blauw schrijvende inkt. Het heeft een 
drukmechaniek en is geproduceerd in Europa. Afmeting: Ø11x137mm.

87540 | BALPEN VEGETAL PEN CLEAR TRANSPARANT
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PENS

87552 8751887292 87283 NEW

87518

87552

250 500 1000 2500
0,73 0,65 0,53 0,50 Inclusief 1 kleur druk
0,29 0,23 0,14 0,12 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Balpen van bamboe materiaal met metalen clip en gemetaliseerde 
drukker en punt. De pen bevat een blauwschrijvende Jumbo vulling. 
Afmeting: Ø11x138mm.

87292 | BALPEN ANTARCTICA BAMBOE

250 500 1000 2500
1,10 1,01 0,89 0,83 Inclusief 1 kleur druk
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Bamboo balpen met gekleurde metalen clip en kunststof delen. 
Afmeting: Ø13x142mm.

87552 | BALPEN WOODY

250 500 1000 2500
0,69 0,59 0,49 0,47 Inclusief 1 kleur druk
0,29 0,23 0,14 0,12 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Ecologische bamboe balpen met de clip in de vorm van een blad. 
Drukker en onderstuk gekleurd. Zwartschrijvende X20 vulling. 
Bedrukking op de clip mogelijk. Afmeting: Ø11x136mm.

87518 | BALPEN ECO LEAF

100 250 500 1000
0,89 0,79 0,71 0,60 Inclusief 1 kleur druk
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

De populaire New York balpen, nu ook in bamboe editie. Het 
bamboe materiaal geeft de pen een duurzame uitstraling. Inclusief 
een metalen clip. Bevat een kunststof blauwschrijvende Jumbo 
vulling. Afmeting: Ø11x140mm.

87283 | BALPEN NEW YORK BAMBOE
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87547 NEW NEW87553 87106 87111

NEW
RECYCLED

GRIP

EU EU

87111

87106

87553

87547

100 250 500 1000
0,57 0,50 0,47 0,43 Inclusief digitale druk (FC)
Aanloopkosten digitale druk: 54 euro per motief, order

Deze transparante balpen is gemaakt van gerecyclede PET-flessen. 
Een verantwoordelijke keuze in transparante kleuren. Bevat een 
kunststof blauwschrijvende X20 vulling. Afmeting: Ø12x140mm.

87547 | BALPEN R-PET

250 500 1000 2500
0,69 0,63 0,59 0,54 Inclusief 1 kleur druk
0,11 0,09 0,08 0,07 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Toppoint design balpen gemaakt van gerecycled ABS, geproduceerd 
in Duitsland. Deze pen bevat een blauwschrijvende Jumbo vulling 
voor 4,5km schrijfplezier en heeft een hardcolour finish. Afmeting: 
Ø12x147mm.

87106 | BALPEN APOLLO RECYCLED

250 500 1000 2500
0,71 0,65 0,59 0,56 Inclusief 1 kleur druk
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Toppoint design balpen gemaakt van gerecycled ABS, geproduceerd 
in Duitsland. Deze pen bevat een blauwschrijvende Jumbo vulling 
voor 4,5km schrijfplezier en heeft een hardcolour finish. Afmeting: 
Ø12x147mm.

87111 | BALPEN APOLLO RECYCLED WITH GRIP

250 500 1000 2500
0,48 0,45 0,42 0,39 Inclusief 1 kleur druk
0,11 0,09 0,08 0,07 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Deze transparante balpen is gemaakt van gerecyclede PET-flessen. 
Een verantwoordelijke keuze in veel vrolijke kleuren. 
Blauwschrijvend. Afmeting: Ø12x143mm.

87553 | BALPEN R-PET
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87562 NEW87294

87294

87562

250 500 1000 2500
0,82 0,74 0,63 0,59 Inclusief 1 kleur druk
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Balpen gemaakt van 100% PLA materiaal. Polymelkzuur (PLA) is 
biologisch afbreekbaar, biocompatibel en wordt geproduceerd uit 
plantaardige grondstoffen (maïszetmeel). De pen en clip zijn uit één 
stuk gemaakt voor extra stevigheid. Bevat een blauwschrijvende 
vulling. Afmeting: Ø11x146mm.

87562 | BALPEN PLA

500 1000 2500 5000
0,43 0,33 0,32 0,29 Inclusief 1 kleur druk
0,23 0,14 0,12 0,11 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Bio-papieren balpen met gekleurde onderdelen. Blauwschrijvende 
X20 vulling. Afmeting: Ø9x138mm.

87294 | BALPEN PAPIER

100 250 500 1000
1,96 1,76 1,60 1,49 Inclusief 1 kleur transferdruk
0,39 0,29 0,21 0,20 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per motief, order

Keycord van gecertificeerd organisch katoen. De duurzame keycord 
heeft eennatuurlijke look. Afmeting: 450x20mm.

90882 | KEYCORD ORGANISCH KATOEN

Prijzen in euro’s, inclusief 1 kleur bedrukking op 1 positie, tenzij 
anders aangegeven. Exclusief vrachtkosten en btw. 
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UV 400

100 250 500 1000
3,08 2,90 2,81 2,70 Inclusief FC transferdruk, 25cm2
Aanloopkosten: 54 euro per motief, order

Een duurzame eyecatcher tijdens iedere sport activiteit. Bevochtig de 
handdoek en het verdampt en koelt hiermee de 
omgevingstemperatuur en zodoende ook de lichaamstemperatuur. 
Zowel de handdoek als het handige zakje zijn gemaakt van R-PET, 
wat op zijn beurt weer gemaakt is van recyclede PET flessen. De 
handdoek is 30x80cm. Afmeting: 110x20x145mm.

91204 | R-PET COOLING TOWEL 30X80CM

100 250 500 1000
1,50 1,43 1,37 1,32 Inclusief sticker
Aanloopkosten Sticker: 54 euro per motief, order

Biologisch afbreekbare poncho van bio PE kunststof. Deze poncho 
wordt binnentwaalf maanden op natuurlijke wijze afgebroken. 
Poncho: 127x100cm. Afmeting: 110x160x5mm.

90490 | BIOLOGISCH AFBREEKBARE REGENPONCHO

100 250 500 1000
2,36 2,15 1,97 1,73 Inclusief 1 kleur druk (2x)
0,36 0,29 0,23 0,14 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Zonnebril Earth bestaat voor 60% uit plantaardige tarwestro vezels. 
Hierdoor heeft deze bril een natuulijke uitstraling. De glazen hebben 
een UV400 filter. De zonnenbril wordt in een FSC-gecertificeerd 
kartonnen geschenkdoosje geleverd. Afmeting: 145x145x50mm.

86715 | ECO ZONNEBRIL TARWESTRO EARTH UV400

250 500 1000 2500
1,63 1,59 1,52 1,40 Inclusief FC transferdruk, 25cm2
Aanloopkosten: 54 euro per motief, order

Zadelhoes van R-PET die eenvoudig om het fietszadel te doen is 
door middel van een elastiek. Past op de meeste gangbare zadels. 
Afmeting: 250x235mm.

90428 | ZADELHOES R-PET
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Prijzen in euro’s, inclusief 1 kleur bedrukking op 1 positie, tenzij 
anders aangegeven. Exclusief vrachtkosten en btw. 

10 25 50 100
17,91 17,42 16,92 16,22 Inclusief lasergravure
Aanloopkosten Lasergraveren: 54 euro per motief, order

Dit vogel voederhuis heeft een moderne uitstraling met het zwarte 
dak. Door het touw aan de bovenkant is het eenvoudig op te hangen 
aan een tak of haak. Door de drie verschillende ingangen kunnen er 
meerdere vogels tegelijk eten. Dit voederhuis is afgevuld met bollen 
met zonnebloempitten. Afmeting: 105x90x250mm.

94547 | VOGEL VOEDERHUIS

10 25 50 100
21,45 20,88 20,31 19,47 Inclusief lasergravure
Aanloopkosten Lasergraveren: 54 euro per motief, order

Dit vogel voederhuis heeft een moderne uitstraling door het zwarte 
dak. Door het touw aan de bovenkant is het eenvoudig op te hangen 
aan een tak of haak. Door de vijf verschillende ingangen kunnen er 
meerdere vogels tegelijk eten. Afmeting: 105x90x350mm.

94548 | VOGEL VOEDERHUIS XL

100 250 500 1000
3,80 3,38 3,14 2,88 Inclusief 1 kleur druk (UV High Gloss)
Aanloopkosten (HG): 54 euro per kleur, positie, order

Een potje met een pakje aardbeienplant zaadjes in meerdere vrolijk 
kleuren. Als het plantje groot genoeg is om deze over te zetten in de 
tuin, dan is de bloempot tevens ook in de vaatwasser schoon te 
maken en te gebruiken als koffiemok. De goed ontworpen rand zorgt 
voor een dubbele wand, om te voorkomen dat de hand verbrand bij 
het drinken. Afmeting: Ø85x90mm.

94552 | HOT-BUT-COOL BEKER MET AARDBEIENPLANT 
ZAADJES

1000 2500 5000 10000
2,81 2,31 2,10 1,89 Inclusief druk (Full Colour)
Aanloopkosten digitale druk: 54 euro per motief, order

Geen leuker en vrolijker cadeau als deze bloemenzaadjes. De 
envelop is volledig full-colour te bedrukken en met een zakje met 
bloemzaadjes in de envelop is dit een uitstekend cadeau om weg te 
geven en door de brievenbus op de deurmat te laten vallen! 
Afmeting: 116x162x4mm.

94551 | BLOEMEN ENVELOP
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25 50 100 250
10,20 9,86 9,45 8,94 Inclusief lasergravure
Aanloopkosten Lasergraveren: 54 euro per motief, order

Dit vogelhuisje met 30mm opening is geschikt voor kleine tuinvogels 
zoals mezen. De koolmees is een natuurlijke vijand van de 
eikenprocessierups. Het hout is FSC gecertificeerd en afkomstig van 
hernieuwbare bronnen. 15mm dik hout voor isolatie en voorzien van 
kieren voor drainage. Afmeting: 120x145x225mm.

94549 | VOGELHUISJE RUSTIEK

25 50 100 250
16,49 16,01 15,35 14,52 Inclusief lasergravure
Aanloopkosten Lasergraveren: 54 euro per motief, order

Dit vogelhuisje met 30mm opening is geschikt voor kleine tuinvogels 
zoals mezen. De koolmees is een natuurlijke vijand van de 
eikenprocessierups. Het hout is FSC gecertificeerd en afkomstig van 
hernieuwbare bronnen. 15mm dik hout voor isolatie en is voorzien 
van kieren voor drainage. Afmeting: 190x125x245mm.

94509 | VOGELHUISJE

50 100 250 500
5,01 4,79 4,53 4,26 Inclusief lasergravure
Aanloopkosten Lasergraveren: 54 euro per motief, order

Bouw je eigen vogelhuisje. Dit 7-delige bouwpakket vogelhuisje kan 
opgezet worden zonder gereedschap. Het is gemaakt van MDF hout 
en wordt in een geschenkverpakking geleverd inclusief instructies. 
Afmeting: 142x121x175mm.

94550 | VOGELHUISJE BOUWPAKKET

25 50 100 250
12,83 12,42 11,91 11,27 Inclusief lasergravure
Aanloopkosten Lasergraveren: 54 euro per motief, order

Houten insectenhotel dat onderdak biedt aan diverse insecten zoals 
vlinders, bijen, wespen en lieveheersbeestjes. Verpakt in mooie 
geschenkverpakking Afmeting: 200x77x246mm.

94514 | INSECTENHOTEL
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BIOTOP 
PAPER
BioTop paper is a beautiful off-white uncoated 
paper type. Because the paper is uncoated, it 
has a nice matt look and it is also easy to write 
on and stamp. It is chlorine-free bleached and 
contains no optical brighteners. The off-white 
paper colour gives the paper an elegant and 
environmentally friendly appearance. BioTop 
is FSC certified.





WWW.KAMPPROMOGIFTS.NL


	COVER_FRONT
	TopEarth_catalogus_2022_NL
	COVER_BACK

