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UW SPECIALIST IN 
RELATIEGESCHENKEN & 
PROMOTIEARTIKELEN 
Sinds 2006 de toonaangevende leverancier van relatiegeschenken, promotional gifts, beursmaterialen 

en nog veel meer. Met een totaalassortiment van promotionele producten kunnen wij u ten alle tijde 

voorzien van het geschikte artikel voor bijv. promotiecampagnes, beurzen of eindejaarsgeschenk. Wij 

hebben altijd een passende oplossing.

Deze extra catalogus is een uitbreiding op onze standaard catalogus, gevuld met nog meer leuke 

cadeau ideëen voor iedere doelgroep. Tevens vindt u ook vele custom-made producten, deze kunnen 

helemaal naar eigen wens gecreëerd worden. 

Alle vanaf prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op artikelen incl. 1 kleur bedrukking. Onze producten 

kunnen daarnaast ook onbedrukt besteld worden, eventueel mogelijk met meerdere kleuren bedrukt 

worden of worden bewerkt op een andere manier.
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Dit product is verkrijgbaar in alle PMS kleuren.

De bedrukking zelf is altijd mogelijk in alle PMS kleuren.

Dit product wordt custom-made naar uw wensen geproduceerd.



POLYESTER KEYCORDS
BEDRUKKING

De polyester keycord is het meest 

populaire model. Polyester is een 

sterk materiaal die comfortabel 

om de nek gedragen kan worden. 

Leverbaar in 4 verschillende 

breedtes.

v.a. € 0,36

KEYCORDS
FULL COLOUR SUBLIMATIE

Sublimatie keycords zijn zeer 

geschikt voor full-colour ontwerpen. 

Door deze techniek voelen de 

lanyards tevens satijnachtig aan en 

hebben een lichte glans.

v.a. € 0,41

KEYCORDS
GEWEVEN

Bij een geweven keycord wordt 

het logo of tekst geweven in 

het materiaal. Dit geeft een zeer 

luxe uitstraling aan de keycord. 

Leverbaar in 3 verschillende 

breedtes.

v.a. € 0,48

VETER KEYCORDS
BEDRUKKING

De Platte Veter Keycord heeft een 

platte en smalle vorm, zoals een 

schoenveter, en is in elk gewenste 

PMS kleur te produceren. U heeft 

de keuze uit twee breedtes: 10 en 

15 mm.

v.a. € 0,36
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KEYCORDS.
Bij Promofit heeft u voor de lanyards keuze uit oneindig veel 

mogelijkheden: uit te breiden met bijvoorbeeld een klik buckle, 

veiligheidsbuckle, diverse soorten haken en/of badgehouders. 

De keycords kunnen in alle beschikbare PMS kleuren gemaakt 

worden, zodat u altijd een bedrukte keycord heeft die aansluit 

bij uw huisstijl. Bedrukking kan via zeefdruk, transfer of 

full-colour sublimatie. Wij leveren de keycords al vanaf 50 

stuks, ook zonder bedrukking!

BADGEHOUDERS
DIVERSE MODELLEN

Badgehouders zijn verkrijgbaar 

in diverse maten en modellen; 

bijvoorbeeld badgehouders met 

clip en speld, badgehouders met 

oprolbaar koord, of badgehouders 

met gaten geschikt voor lanyards 

en keycords.

v.a. € 0,18

Ga voor meer keycords naar www.promofit.nl
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VISTA SOLID
PENNEN

Blauwschrijvende balpen met 

uniek design: de body en clip van 

deze balpen zijn uit één geheel 

vormgegeven en dat maakt deze 

pen tot een bijzondere eyecatcher. 

v.a. € 0,27

CHALLENGER
SENATOR PENNEN

Niet te evenaren in kleur- en opper-

vlakcombinaties, of het nu gaat om 

hoogglans gepolijst of de nieuwe 

uitvoering in senator® soft touch.

v.a. € 0,44

MULTITOUCH 4-IN-1
STYLUSPENNEN

Aluminium balpen met rubberen 

top/pointer voor het bedienen van 

touchscreens (zoals iPhone/iPad), 

geïntegreerde laserpointer, felwit 

LED-lampje en metalen clip. Incl. 

celbatterijen. 

v.a. € 1,91

ACCENTIVE
MARKEERSTIFTEN

Setje van groene, gele en roze 

markeerstiften in een handige 

kunststof houder. 

v.a. € 1,34

ECO PEN
DEONET PENNEN

De DEONET Eco Pen is een zeer 

voordelige promotionele pen 

gemaakt van gerecycled kunststof 

en karton. Een zeer milieubewuste 

keuze dus.

v.a. € 0,20

PENCIL 
POTLODEN

Geslepen, houten (HB) potlood met 

gum. Per 6 stuks in doosje. Prijs per 

potlood.

v.a. € 0,13
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SCHRIJFWAREN.
Naast ons ruime assortiment aan pennen bieden wij ook verschillende 

andere schrijfwaren aan. Denk hierbij aan potloden, krijtjes, stylus pennen en 

markeerstiften. Onze bedrukte schrijfwaren zijn erg populair als give-away. 

Bedrukte schrijfwaren zijn goedkoop en hierdoor ruim in te zetten voor uw 

promotie campagne. Daarnaast hebben de bedrukte schrijfwaren een lange 

levensduur, waardoor deze ook geschikt zijn voor lange termijn promoties.

Ga voor meer schrijfwaren naar www.promofit.nl
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FESTIVAL BANDJES
GEWEVEN

Uw ontwerp/reclame wordt 

geweven in het textiel bandje. Dit is 

mogelijk in alle PMS kleuren. U kunt 

kiezen uit verschillende sluitingen.

v.a. € 0,18

FESTIVAL BANDJES
POLYESTER

Uw ontwerp/reclame wordt middels 

full color sublimatie bedrukt. 

Hiermee kunnen kleine details 

scherp in beeld worden gebracht.

Met spoed leverbaar in 3 tot 4 

dagen!

v.a. € 0,27

FESTIVAL BANDJES
SATIJN

Uw ontwerp wordt middels full 

color sublimatie bedrukt. Hiermee 

kunnen details scherp in beeld 

worden gebracht. Zeer sterk 

materiaal met een satijnachtige feel 

voor extra draagcomfort.

v.a. € 0,23

SLUITTANG
VOOR ALUMINIUM SLUITING

De sluittang is te gebruiken bij 

festival bandjes met aluminium 

sluiting. Deze kan permanent 

worden dichtgeknepen; hiermee 

is de polsband fraudebestendig te 

maken als entreebewijs.

v.a. € 22,00

ZWARTE

SCHUIFSLUITING 
WITTE

SCHUIFSLUITING 
VERSTELBARE

ZILVEREN KRAAL 

VERSTELBARE 

ZWARTE KRAAL 

ALUMINIUM

SLUITING  VEERSLUITING KLIPSLUITING 
FESTIVALBANDJES.
Deze leuke festivalbandjes zijn bekend als entreebewijs bij grote evenementen, 

zoals dance festivals. Tegenwoordig wordt het steeds populairder om bruiloften in 

festival thema te vieren, de stoffen bandjes zijn daarom perfect als aandenken voor 

de gasten! U kunt kiezen uit stoffen bandjes met bedrukking (full colour sublimatie) of 

stoffen bandjes met een geweven ontwerp. Daarnaast heeft u de keuze uit diverse 

sluitingen (permanent of herbruikbaar). Leverbaar al vanaf 100 stuks!

Ga voor meer polsbandjes naar www.promofit.nl
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SILICONEN BANDJES.
Een promotioneel product dat iedereen tegenwoordig kent, zijn de vrolijk gekleurde siliconen polsbandjes. 

Siliconen bandjes worden vaak ingezet bij goede doelen of om een boodschap uit te dragen, zoals door 

anti-pest clubs en verenigingen. Voor iedere doelgroep kunt u de juiste maat bandjes uitkiezen. Van siliconen 

bandjes voor volwassenen tot bandjes voor kinderen, maar het is ook mogelijk om uw eigen afmeting door 

te geven en wij maken voor u een unieke polsband. De siliconen armbandjes met bedrukking van uw logo of 

tekst zijn de ideale give-away.

SILICONEN BANDJES
BEDRUKKING / EMBOSSING

Leverbaar in 5 verschillende maten. 

Vele bewerkingen mogelijk zoals 

bedrukking, reliëf embossing, 

multicolour, color coated en nog 

veel meer!

v.a. € 0,17

SILICONEN BANDJES
CUSTOM SHAPE

Creëer je bandjes in je eigen 

vorm! Te veel mogelijkheden om te 

benoemen. Helemaal naar eigen 

wens!

v.a. € 0,36

SILICONEN BANDJES
DEBOSSING (+INFILL)

Bij gravering/debossing wordt 

uw logo uitgestanst. Dit geeft 

een subtiele uitstraling en u bent 

ervan verzekerd dat het ontwerp 

permanent in de bandjes blijft 

zitten.

v.a. € 0,18

LED SHAKE BANDJES
LICHTGEVEND

Licht op wanneer je danst of 

beweegt. Zeer geschikt voor 

concerten, dance events en nog 

veel meer!

v.a. € 1,59

SILICONEN BANDJES
EXTRA BREED

Deze extra brede siliconen 

polsbandjes hebben een groot 

drukoppervlakte om complexe 

afbeeldingen beter tot hun recht te 

laten komen. 2 keer zo breed als 

de standaard bandjes.

v.a. € 0,32

SILICONEN BANDJES
GLOW IN THE DARK

Glow in the dark polsbandjes 

geven licht in het donker na 

blootstelling aan zonlicht. Leverbaar 

in diverse lichte kleuren. Dezelfde 

bewerkingen mogelijk als bij de 

standaard polsbandjes

v.a. € 0,19

11Ga voor meer polsbandjes naar www.promofit.nl
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SLEUTELHANGERS
RUBBER / PVC

Rubberen sleutelhangers worden 

in lagen opgebouwd met een reliëf 

effect. Dit kan zowel enkel- als 

dubbelzijdig. Alle PMS kleuren 

mogelijk!

v.a. € 0,46

SLEUTELHANGERS
EVA FOAM

De gele “BOB” sleutelhanger is een 

bekend voorbeeld van drijvende 

sleutelhangers, gemaakt van EVA 

foam. Een schuim rubber materiaal 

dat licht is, kras- en bijtbestendig, 

zacht, afwasbaar etc.

v.a. € 0,46

SLEUTELHANGERS
METAAL

Metalen sleutelhangers zijn in elk 

gewenste vorm te produceren, 

De sleutelhanger wordt voorzien 

van een full color bedrukking en 

afgewerkt met een epoxylaag, ook 

wel doming genoemd.

v.a. € 0,40

SLEUTELHANGERS
FLIGHT TAGS

De Flight tags zijn bekend van de 

Remove Before Flight labels uit de 

luchtvaart. Deze kunnen bedrukt, 

geweven of geborduurd worden in 

elke PMS kleur. Daarnaast kunt u 

ook kiezen voor uw eigen vorm.

v.a. € 0,59

SLEUTELHANGERS.
De sleutelhanger is een handig promotioneel product en vaak ook veelzijdig. De sleutelhanger is een handig 

promotioneel product en vaak ook veelzijdig. Kies bij Promofit voor bedrukte sleutelhangers met flesopener 

of met een winkelwagenmuntje. Onze sleutelhangers zijn verkrijgbaar in diverse kleuren en zijn allen te 

personaliseren met uw logo. Heeft u spoed, dan kunnen wij al binnen 3 dagen verschillende modellen bedrukt 

leveren. Onbedrukte sleutelhangers kunnen wij al binnen 1 dag leveren.
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Opgebouwd uit 
meerdere lagen (reliëf)
3D sleutelhangers 
mogelijk, ook in metaal!

Diverse 
materialen: 
rubber, metaal, 
foam etc.

Extra opties mogelijk
bijv. epoxylaag

Verschillende haakjes
& sleutelringen

Dubbelzijdige bewerking 
mogelijk (bedrukt, 
gravering etc.)

Custom-made sleutelhangers zijn helemaal naar eigen wens te maken. 

Rubberen, houten, textiel of metalen sleutelhangers: wij kunnen diverse 

materialen toepassen om voor u het ideale relatiegeschenk te produceren. 

Er zijn oneindig veel mogelijkheden. Denk aan verschillende accessoires, 

zoals haken & sleutelringen, van enkele kleur bedrukkingen tot full colour.

Customize
YOUR OWN.

Ga voor meer sleutelhangers naar www.promofit.nl



TRUCKER CAP
PETTEN

Baseballcap met voorgevormde 

foam klep, foam voorzijde, kunststof 

achterzijde in mesh structuur voor 

optimale ventilatie en verstelbare 

kunststof sluiting.

v.a. € 1,57

HEAVY CAP
PETTEN

Stoere baseballcap van extra 

zware kwaliteit. Van 100% gekamd 

katoen met voorgevormde klep en 

verstelbare, metalen clipsluiting aan 

achterzijde.

v.a. € 1,73

FITTED SIZE CAP
PETTEN

6 panel fitted size cap. Deze caps 

hebben een gesloten achterkant 

en worden geleverd in vijf 

verschillende maten. Gemaakt van 

100% katoen.

v.a. € 5,92

CUSTOM-MADE
PETTEN

Ontwerp uw eigen custom-made 

pet! De pet/cap zal helemaal naar 

eigen wens worden geproduceerd. 

Daarbij zal gebruik worden 

gemaakt van 100% geborsteld 

katoen.

v.a. € 2,95

PETTEN.
Uit de casual modebeeld zal de bedrukte cap voorlopig 

niet verdwijnen. De bedrukte petten zijn al jaren een 

populair relatiegeschenk, waarop uw logo of bedrijfsnaam 

goed onder de aandacht kan worden gebracht. De petjes 

met bedrukking worden vaak ingezet tijdens festivals en 

evenementen als give-away, maar zijn ook ideaal om bij 

uw bedrijfskleding toe te voegen om de professionele 

uitstraling af te maken. Promofit biedt een groot 

assortiment aan diverse petten. 
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Gepersonaliseerd label

All-over

bedrukking Verschillende 
druktechnieken

Gekleurde knoop

Kleur / soort klep,
kleur stiksel

Kunststof sluitingGesloten

Platte klepCustom sticker

Metalen sluiting

Gebogen klep

Klittenband sluiting

Sandwich klep

Er zijn ontzettend veel extra opties mogelijk bij de 

caps. Hiernaast ziet u er een aantal. Zo kunt u kiezen 

uit diverse sluitingen. Maar ook kunt u verschillende 

panelen laten bedrukken of in andere kleuren 

laten bewerken, zoals het voorbeeld hierboven. 

Daarnaast kunt u ervoor kiezen om zelfs de labels te 

personaliseren of de kleur van de stiksels.

Bij Promofit kunt u voordelig Custom-

made caps laten produceren. Dit kan 

volledig naar eigen wens. Zo kunt u zelf 

de soort pet kiezen, zijn er verschillende 

bewerkingen mogelijk en kan vrijwel 

alles aan de pet veranderd worden. 

Een custom-made pet is het ideale 

promotieartikel om op een unieke wijze 

uw bedrijfsnaam op de markt te brengen. 

Create
YOUR OWN.

Extra
OPTIES.

Ga voor meer petten naar www.promofit.nl
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RECYCLENOTES
NOTITIEBOEKJES

De Recyclenote is een 

milieuvriendelijk noititieboekje 

gemaakt van gerecycled materiaal. 

Te verkrijgen in diverse formaten en 

kleuren. Incl. balpen. 

v.a. € 0,66

JUTE SHOPPER
TASSEN

Verantwoord en milieuvriendelijk 

promoten met deze extreem sterke, 

jute winkeltas. Met insteekvak en 

stevige draaglussen.

v.a. € 4,29

BAMBOE & HOUT
ECO PENNEN

Blauwschrijvende balpen met 

bamboe houder en metalen 

clip. Voor een milieuvriendelijke 

promotie. Geef uw geschenk meer 

karakter met één van onze stijlvolle 

geschenkverpakkingen.

v.a. € 0,66

WOODKEY
SLEUTELHANGERS

De Woodkey Rectangle is een 

rechthoekige sleutelhanger 

gemaakt van beukenhout. Voorzien 

van een stevige sleutelring. Deze 

houten sleutelhanger is per stuk 

verpakt in een doosje.

v.a. € 0,81

BIO BOTTLE
TACX BIDONS

De Bio bottle onderscheidt zich van 

andere Tacx bidons, doordat het 

kunststof biologisch afbreekbaar 

is wanneer deze in een 

microbiologische omgeving terecht 

komt. Dit proces duurt 1 - 5 jaar. 

v.a. € 1,00

POWERBANK
SOLAR POWERCHARGER

Oplaadbaar door zowel 

zonne-energie als netstroom. 

Bijbehorende accessoires: 

7 adapters, USB-kabel en 

verlengkabel. Per set in doos.

v.a. € 12,51
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ECOLOGISCH.
Onder Ecologische producten verstaan we promotieartikelen die bijvoorbeeld 

op zonne-energie werken of gemaakt zijn van ecologisch verantwoorde 

materialen, zoals hout, bamboe vezels en maïszetmeel. Deze grondstoffen zijn 

snelgroeiend en kunnen daarom vaak geoogst worden. Onze ecologische 

producten zijn dus de perfecte promotiemiddelen voor events en bedrijven 

met een milieuvriendelijke insteek.

Ga voor meer ecologische artikelen naar www.promofit.nl



INSPIRATIE NODIG?
GA NAAR ONZE WEBSITE VOOR 
DUIZENDEN CADEAU IDEËEN.
Op onze website vindt u een totaalassortiment van promotionele producten. Zo kunnen wij u ten alle tijden voorzien van het 

geschikte artikel voor promotiecampagnes, beurzen of eindejaarsgeschenken. Wij hebben altijd een passende oplossing. 

Wanneer u vastloopt bij het maken van uw keuzes neem dan contact met ons op. Via onze persoonlijke orderbegeleiding 

helpen wij u graag verder en komen we samen tot een mooi eindproduct.

19Ga voor meer promotieartikelen naar www.promofit.nl
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BIGSHOPPERS
BOODSCHAPPENTASSEN

De bigshopper hebben we in 

diverse standaard varianten, maar 

ook volledig custom-made. Een 

ideaal promotieartikel gemaakt van 

het oersterke materiaal PP woven.

v.a. € 0,68

KATOENEN TASSEN
WINKELTASSEN

De katoenen tassen zijn populaire 

winkeltassen gemaakt van 100% 

vastgeweven katoen. Dit artikel 

is verkrijgbaar met korte of lange 

hengsels. 

v.a. € 0,93

RUGZAKKEN
DRAWSTRING, REIS, SPORT

Bij Promofit vind u een groot 

assortiment aan diverse 

soorten rugzakken. Een perfect 

promotiemiddel voor sportscholen, 

educatieve instellingen etc. Al 

leverbaar vanaf 50 stuks!

v.a. € 0,75

SCHOUDERTASSEN
& DOCUMENTENTASSEN

Schoudertassen zijn er in diverse 

soorten modellen. Zo zijn deze 

beschikbaar in verschillende 

materialen. Een ideaal product 

om documenten geordend in te 

bewaren. 

v.a. € 1,41

WINKELTASSEN
OPVOUWBAAR

Sinds het verbod op plastic tasjes 

worden opvouwbare tasjes steeds 

vaker gebruikt. Deze nemen weinig 

ruimte in beslag en bieden veel 

ruimte voor de boodschappen. 

Beschikbaar in vele modellen.

v.a. € 0,96

KOELTASSEN
VOOR ONDERWEG

Diverse soorten koeltassen te 

bedrukken met uw logo. Handig 

voor onderweg, op het strand, 

dagjes uit en nog veel meer.

Verkrijgbaar in vele modellen en 

kleuren. Leverbaar vanaf 50 stuks.

v.a. € 1,77
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TASSEN.
Heb je draagtassen nodig met als doelgroep het winkelend publiek, rugtassen 

voor de sportende relaties of koeltassen die je als promotioneel zomeritem 

in wilt zetten? Bij Promofit heeft u de keuze uit het ruimste assortiment aan 

tassen. Stevige boodschappentassen die we volledig voor u op maat kunnen 

maken tot aan eco-tassen, zodat u ook bijdraagt aan een beter milieu. Zo 

kunt u bij ons ook laptoptassen bedrukken met uw bedrijfsnaam voor uw 

eigen medewerkers. Al onze tassen zijn te bedrukken met uw eigen logo en 

er is altijd wel een tas te vinden in de kleuren van uw huisstijl. Al onze tassen 

met bedrukking zijn van uitstekende kwaliteit en zullen enthousiast worden 

ontvangen en veelvuldig in gebruik worden genomen.

Ga voor meer tassen naar www.promofit.nl



De custom-made bigshoppers hebben 

onwijs veel extra opties. Zo kunt u 

uw product geheel naar eigen wens 

creëeren. Wanneer u extra opties wilt 

toepassen kunt u deze aangeven bij uw 

bestelling of aanvraag.

Hiernaast vindt u een aantal voorbeelden 

van de meest populaire opties. U kunt 

bijvoorbeeld kiezen voor een eigen kleur 

bies, een bodemplaat met uw eigen 

bedrukking, korte of lange hengsels aan 

de binnen- of buitenzijde bevestigd en 

mat of glans laminering.

Extra
OPTIES.

Naast standaard bigshoppers kunt u deze ook 

volledig custom-made laten produceren. Custom-

made bigshoppers zijn gemaakt van het oersterke 

materiaal PP woven. Hierbij is bijna alles mogelijk. 

Zo kunt u de tas all-over bedrukken en zelfs de 

binnenkant. Daarbij zijn veel opties mogelijk, 

zoals diverse gewichten, laminering van de tas, 

bodemplaat en meer. De kwaliteit zorgt voor een 

stevige tas, zoals de bigshoppers verkrijgbaar in 

supermarkten en warenhuizen. 

Biezen 

Bodemplaat

Lange hengsels

Mat of glans laminering

Korte hengsels

Binnenzijde bedrukken

Customized
BIGSHOPPERS.

22
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SHIVA BIDONS
500 / 750 CC

De Tacx bidon Shiva is ons 

populairste model.  heeft een 

stoere uitstraling met een draaidop 

en een extra grote vulopening, 

waardoor vele fitnesscentra deze 

bidon zeer zeker zullen waarderen.

v.a. € 0,78

SPLASH BIDONS
500 CC

De Tacx bidon Splash was voor 

een lange tijd onze bestseller en 

is inmiddels een klassieker. Deze 

onderscheidt zich door zijn hoge 

kwaliteit, gebruiksvriendelijkheid en 

sterke vorm.

v.a. € 0,90

SPORT BIDONS
500 / 750 CC

De Sport bidon heeft een tijdloos 

design. De bidon heeft een 

draaidop en zes vlakjes in de 

doprand, waardoor je extra grip 

hebt om de dop goed dicht te 

draaien.

v.a. € 0,90

SOURCE BIDONS
500 / 750 CC

De Source bidon van Tacx heeft 

een vooruitstrevend, krachtig, maar 

tegelijkertijd “lichtogend” design. 

Dit effect wordt geaccentueerd 

door dorstlessende transparante 

kleuren. 

v.a. € 0,90

SHANTI BIDONS
500 / 750 CC

De dop is snel met één beweging 

open of dicht te draaien. In ‘open’ 

stand is de bidon continu klaar voor 

gebruik. Pas zodra er in geknepen 

wordt komt de drank eruit. De dop 

kan ook ‘op slot’ worden gedraaid.

v.a. € 1,96

TACX STARLIGHT
BIDONHOUDERS

De Starlight Bidonhouder 

is een gebruiksvriendelijke 

kunststof bidonhouder, geschikt 

voor maximaal 8 bidons. De 

bidonkratten zijn stapelbaar en te 

bedrukken met uw logo.

v.a. € 7,80

BIDONS.
Eén van de eerste promotionele producten waar men aan denkt is een bidon 

met bedrukking. Dat is helemaal niet vreemd. Deze bedrukte drinkbussen 

lenen zich uitstekend voor een grote bedrukking, waarop uw tekst, 

bedrijfsnaam, logo, website of andere opdruk duidelijk wordt getoond. Ook 

past een bedrukte bidon goed in de hedendaagse fit en gezondheidscultuur. 

Hiernaast past het bestellen van bidons met bedrukking in vrijwel ieder budget. 

Daarbij zal uw naam of merk niet worden beschadigd. Deze bidons zijn vrij 

van BPA en phthalaten, geproduceerd van gerecycled materiaal en voorzien 

van een grote vulopening. De bedrukking zal goed blijven staan zelfs na het 

wassen in de vaatwasser. 

Ga voor meer bidons naar www.promofit.nl
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DRINKWAREN.
Naast bidons biedt Promofit ook een groot assortiment andere drinkwaren aan,

zoals kop & schotels, mokken, bierpullen, glazen, kartonnen bekers en nog veel meer.

Bedrukte drinkwaren zijn populaire relatiegeschenken en geven een extra professionele 

uitstraling aan uw kantoor. Uw logo, slogan of andere opdruk zal altijd aanwezig zijn voor 

de gebruiker. Elk product heeft diverse bedrukkingsmogelijkheden. Zo kunnen de meeste 

glazen naast bedrukking ook gezandstraald worden. Dit is een leuke manier om unieke 

glazen te creëeren. 



Create 
YOUR OWN.
Laat zien wie u bent en creëer een persoonlijke USB memory stick op basis 

van USB 2.0. Aan de hand van uw logo ontwerp, produceren wij uw exclusieve 

hebbeding in soft PVC of kunststof met de gewenste kleuren. Tevens kunnen 

wij in reliëf uw logo aanbrengen om uw bedrijfsidentiteit extra tot uitdrukking te 

brengen. Uw artikel wordt geleverd in een afzonderlijke geschenkverpakking. 

Daarnaast kunt u ook voor andere opties kiezen, zoals andere verpakkingen, 

sleutelringen en lanyards.

USB-STICKS.
USB-sticks behoren tot de top 5 van meest gebruikte promotionele 

producten. Verras uw klanten met een leuke USB-stick. Bij Promofit 

vindt u een grote collectie aan USB-sticks. Dit gaat van standaard 

USB-sticks tot geheel naar eigen ontwerp. Tevens bevinden zich 

diverse extra optionele accessoires bij ieder product. Zo heeft u 

de keuze uit andere opslagruimtes en verschillende verpakkingen. 

Ook is het daarnaast mogelijk om uw bestand(en) vooraf te laten 

uploaden op de USB-sticks. 

TECHMATE
USB-STICKS

Klassiek model USB Flash Drive 

met beschermende metalen cover. 

Verkrijgbaar in diverse kleuren. Ook 

kunt u kiezen voor verschillende 

opslagruimtes, accessoires en 

verpakkingen. 

v.a. € 3,18

CUSTOM USB-STICK
SOFT PVC / KUNSTSTOF

USB-sticks geheel naar eigen wens. 

U heeft de keuze uit kunststof 

en soft PVC (rubberachtig). 

Soft PVC wordt opgebouwd 

uit lagen met reliëf effect. Incl. 

standaardverpakking.

v.a. € 4,14

WRISTFLASH
USB-STICK / ARMBAND

Siliconen polsband met 

ingebouwde USB-stick. Keuze uit 

diverse opslagruimtes en kleuren. 

Geleverd in standaard box, maar u 

kunt ook kiezen voor een metalen 

schenkverpakking.

v.a. € 3,72

KEYFLASH
USB-STICKS

Memory stick in de vorm van een 

rechthoekige sleutel. Bovenlaag 

van aluminium. Nieuwe kleuren: 

rood, blauw, zwart, fuchsia, lime. 

v.a. € 4,32

WOODYFLASH
USB-STICKS

Houten uitklapbare USB stick. 

Verkrijgbaar in rozenhout en 

esdoornhout. Te bedrukken t/m 

4 kleuren. Daarnaast kunt u ook 

kiezen voor gravure.

v.a. € 4,13

INFOCAP
USB-STICKS

Satin finish USB Flash Drive in 

capsule vorm. Een compacte 

oplossing voor data opslag. 

Verkrijgbaar in 4 verschillende 

standaard kleuren.

v.a. € 4,16

29Ga voor meer USB-sticks naar www.promofit.nl
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POWERBANK
ALUMINIUM 2200mAh

Populaire aluminium 2200mAh 

powerbank met aan/uit knop. Wordt 

geleverd inclusief kabel om de 

powerbank op te laden. Per stuk in 

doosje verpakt.

v.a. € 5,14

TRANSFORMER
2200mAh

Handige powerbank in stijlvol 

design. De powerbank is handig uit 

elkaar te klappen, heeft een ruim 

bedrukkingsoppervlak en zal zeker 

positief opvallen.

v.a. € 5,70

SOLAR FACTORY
7800mAh

Solar Factory, is de ideale 

reclamedrager voor een duurzame 

boodschap! Solar Factory is een 

draagbare batterij (7800mAh) 

in de vorm van een fabriek met 

zonnecellen op de daken.

v.a. € 27,10

POWERNOTE
4000mAh

Een leuke en unieke powerbank 

in de vorm van een notebook. 

Voorzien van gele en roze 

notitiebriefjes en een smartphone 

houder. 

v.a. € 10,95

POWERBANK BLADE
5000mAh

Ultra dunne powerbank (5000mAh) 

in stijlvol design met een mooie 

matte afwerking. Deze powerbank 

is een echte toevoeging aan uw 

mobiele accessoires.

v.a. € 14,31

POWERBANK SLIM
4000mAh

Mooie platte aluminium 4000mAh 

powerbank. Wordt geleverd 

inclusief kabel om de powerbank 

op te laden. Per stuk in doosje 

verpakt.

v.a. € 11,95
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POWERBANKS.
De populariteit van de bedrukte powerbank, een externe batterij, 

lijkt geen grenzen te kennen. De oplader voor de smartphone 

en tablet heeft het laatste jaar een enorme vlucht genomen. De 

powerbank opladers komen in verschillende modellen en lenen 

zich uitstekend voor mooie bedrukking van uw logo. Bij Promofit 

vindt u een ruim aanbod van opladers voor uw iPhone, Samsung, 

Huawei of andere mobiele telefoon. Personaliseer vandaag nog uw 

eigen mobiele opladers. Custom-made is ook mogelijk!

Ga voor meer powerbanks naar www.promofit.nl



MAGNETEN.
Magneten zijn er in diverse soorten. Zo kunt u denken 

aan automagneten en koelkastmagneten, maar ook 

kleinere magneten voor op kantoor. Deze artikelen 

zijn perfect om in te zetten als promotiemateriaal. 

Daarnaast is een automagneet een voordelige manier 

om reclame te maken op straat. Alle magneten zijn te 

bedrukken met uw foto, logo of tekst en in alle vormen 

en afmetingen leverbaar.

AUTOMAGNEET
RECHT GESNEDEN

Uw ontwerp wordt  full color 

bedrukt op hoogwaardige 

magneetfolie. U heeft de keuze uit 

rechte of afgeronde hoeken. De 

magneet heeft een totaaldikte van 

1 mm.

v.a. € 20,00

AUTOMAGNEET
CONTOUR GESNEDEN

Deze magneet is identiek aan 

de rechtgesneden automagneet. 

De magneet kan echter in elk 

gewenste vorm worden gesneden. 

v.a. € 25,00

KOELKASTMAGNETEN
FLEXIBEL

Flexibele koelkast magneten in elk 

gewenste vorm. Hierbij heeft u de 

keuze uit 3 diktes/kleefkrachten. 

Ook kunt u kiezen voor mat, glans 

of beschrijfbare toplaag.

v.a. € 0,11

RUBBEREN MAGNETEN
RELIËF EFFECT

De magneet wordt opgebouwd 

uit verschillende lagen soft PVC, 

waardoor er een reliëf effect 

ontstaat. Getoonde prijzen zijn 

gebaseerd op een ontwerp t/m 3 

kleuren. 

v.a. € 0,46

WHITEBOARD 
MAGNETEN
RECHT OF ROND

Rechte of ronde magneten van 

kunststof met full color bedrukking. 

Leverbaar in wit of zwart.

v.a. € 0,46

MAGNEETFOLIE
RECHT OF CONTOUR 

Magneetfolie is in elk gewenste 

vorm te snijden en wordt voorzien 

van uw opdruk in full color. De 

flexibele magneetfolie met 

vinylsticker is samen 0,6 mm dik. 

UV toplaag is mogelijk.

v.a. € 16,00

33Ga voor meer magneten naar www.promofit.nl
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PROMOTIEARTIKELEN
VOOR IEDERE DOELGROEP.
Bij Promofit vindt u promotieartikelen voor iedere doelgroep en elk budget. Via onze persoonlijke orderbegeleiding helpen 

wij u graag verder met het maken van de juiste keuze. Samen komen we tot een mooi eindproduct. 

Ga voor meer relatiegeschenken naar www.promofit.nl




