7045 |
BarbecueBoss schort
Sterk geweven polyester schort met
ovenwant, peper-en-zoutstel en RVS
spatel, vleesvork en vlees-/vistang.
Conform EU-norm (2004/1935/CE).

4821 | BeachTennis strandspel
Sportieve strandset: 2 houten rackets en een rubber
balletje. Leverbaar in 6 kleuren.

summer
F U N

3239 | Fiesta zonnebril (spiegelglas)
Opvallende zonnebril met spiegelglazen. In het
montuur komen twee kleuren samen. De kleur van
het glas matcht perfect met de kleur in het montuur.
Met UV400 bescherming (volgens Europese normen).

3028 |
Fruit Ringer T-shirt
Comfortabel T-shirt van het merk
Fruit of the Loom • 100% katoen
(wit: 160 g/m² en kleur: 165 g/m²)
• boorden van hals en mouwen in
een opvallende, contrasterende
kleur • dubbel doorgestikte
boorden • recht ingezette mouwen.
Leverbare maten: S, M, L, XL en
XXL. Leverbaar in 9 kleuren.

3016 | Trucker cap
Baseballcap verkrijgbaar in de kleuren
wit, geel, kobaltblauw, navy, oranje, rood,
groen en zwart.

Summer
SPORTS

3128 | CoolDown koelhanddoek
Speciale koelhanddoek van 100% polyester. Na
een dompeling in koud water biedt deze handdoek
verkoeling tijdens sportieve activiteiten of bij
zonnebrand. Ideaal formaat (afm. 30 x 80 cm) om te
dragen als nekkoeler. In transparante koker met ABS
schroefdeksel met karabijnhaak.
Leverbaar in 7 kleuren.

3733 | HeartFit activity tracker

4121 | CompactSound headset
Compacte, opvouwbare hoofdtelefoon met kabel
(110 cm) in een matchende kleur. Met verstelbare
hoofdbeugel, comfortabele oorschelpen en
een 3,5 mm stereo plug voor het aansluiten op
draagbare apparaten. Leverbaar in 2 kleuren.

Bluetooth activiteitentracker voor het volgen van activiteiten
zoals calorieënverbruik, afgelegde afstanden en aantal stappen.
Inclusief hartslagmeter. De gratis app geeft inzicht in je prestaties.
Compatibel met IOS 7 en Android 4.4 of hoger. Met siliconen
polsband. Incl. batterij, USB-kabel en gebruiksaanwijzing. Levering
vanaf 25 stuks. Leverbaar in 3 kleuren.

4238 |
Contigo® Swish waterfles
Opvallende waterfles van BPA-vrij Tritan,
in een trendy kleurencombinatie. Met
AUTOSEAL®-technologie (100% mors- en
lekvrij ontwerp. Bestand tegen harde
schokken. Vaatwasmachinebestendig. Incl.
gebruiksaanwijzing. Inhoud 500 ml.

4038 |
GetAway rugzak
Superlichte, polyester rugzak
met ruim hoofdvak, voorvak
met rits, gewatteerde rugzijde,
verstelbare gewatteerde
schouderriemen en draaglus.
Leverbaar in 9 kleuren.

De drinkflessen zijn met één hand te
bedienen en gegarandeerd 100% lekvrij,
dus overal en altijd te gebruiken. Ga voor
een duurzame promotie met onze allerbeste
favorieten! Leverbaar in 6 kleuren.

