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Time to relax 

4595  |  ChangingColours sfeerlamp 
Snoerloze, kunststof sfeerlamp met licht in 
afwisselende kleuren. Incl. batterijen.

4580  |  SteelMug beker
Dubbelwandige RVS drinkbeker. 
Vaatwasmachinebestendig. Inhoud 220 ml.

5411  |  SuperSoft fleeceplaid 
Plaid van 100% fleece (185 g/m²), Afm, 
154 x 119 cm. Leverbaar in 7 kleuren.

2351  |  HeatPad warmtepad
Handzame, flexibele warmtepad. De substantie 
verwarmt zich tot wel 52 graden Celsius. 
Ideaal voor het opwarmen van spieren en 
koude handen. Keer op keer te gebruiken. Incl. 
gebruiksaanwijzing. Leverbaar in 9 kleuren.

5850  |  PillowPlaid 2-in-1 
Fleeceplaid (220 g/m²) in praktische 
kussenhoes van fleece en nylon, Afm, 
uitgevouwen 150 x 127 cm. Te gebruiken als 
kussen óf plaid.

Nieuwe kleuren 
verkrijgbaar

Eventuele model- en prijswijzigingen, kleurafwijkingen, kennelijke drukfouten en wettelijke heffingen voorbehouden.

€3,15

€4,15

€4,25

€0,65

€5,95



Cooking made fun

3630  |  Apron schort
Katoenen schort (130g/m²) 
met insteekvak. Leverbaar 
in 5 kleuren.

3948  |  Bamboo Serving
Fraai serveerboard van bamboe. Met 
ophangoog en finishing toplaag van 
vegetarische sojabonen-olie.

4648  |  Salt & Pepper
Stijlvolle, manuele peper-en-zoutmolen van 
geborsteld matmetaal. Handige vermalers met 
een functioneel, kunststof doorkijkvenster 
en keramisch maalwerk. Eenvoudig te vullen 
(exclusief inhoud).

6882  |  CoolSteel
Dubbelwandige RVS 
wijnkoeler.

5063  |  Vindeux wijngeschenkset
2-delige wijngeschenkset: matstalen kelnermes 
en flessenstop met houten knop. 
Per set in doos.

3938  |  Celebrate afsluitdop
Stijlvolle RVS flessenstopper voor het luchtdicht 
afsluiten van champagneflessen en wijnflessen 
met kurk.

4509  |  Tritan Wine Glass
Wijnglas op hoge voet, vervaardigd van 
helder, transparant BPA-vrij copolyester Tritan. 
Nagenoeg onbreekbaar, licht in gewicht en 
vaatwasmachinebestendig, Zeer geschikt voor 
gebruik op (sport)events, festivals en concerten 
waar dikwijls een glasverbod geldt. Ook in te 
zetten voor kampeervakanties, een picknick 
of barbecue. Dit kwaliteitsglas is geschikt voor 
meermalig gebruik. Schenkinhoud 300 ml.
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€2,49

€4,45

€5,65 €11,95

€2,89

€1,59

Prijs 
op aan-
vraag
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Winter 
Fashion

7136  |  Regatta StandOut Ashmore 
Half Zip sweater
Fleece sweater voor hem en haar. Van het 
merk Regatta • anti-pill Symmetry fleece • 
100% polyester (170 g/m²) • sneldrogend • 
superzacht • opstaande kraag en rits • inzet in 
contrasterende kleur. Leverbare maten: S, M, L, 
XL, XXL en 3XL. Leverbaar in 6 kleuren.

7201-7202  |  B&C Hooded Softshell heren/dames jack 
Stevig jack van het merk B&C, van 3 lagen softshell stretchstof • zacht, 
warm en ademend • 94% polyester/6% elastan • mesh-structuur aan 
binnenzijde • waterafstotend • winddicht • afneembare capuchon • kin 
beschermer • borstzak met ritssluiting • 2 steekzakken met ritssluiting 
• met klittenband verstelbare boorden van de mouwen • aanrijgkoord 
met stoppers in de zoom • platgestikte naden voor meer draagcomfort. 
Leverbare maten: S, M, L, XL, XXL en 3XL. Leverbaar in 6 kleuren.

5332-5334  |  Fruit Classic Hooded Sweater heren/dames 
Sweater van het merk Fruit of the Loom van • extra zacht Belcoro® garen 
• 80% katoen/20% polyester (280 g/m²) • fleece binnenzijde • dubbel 
gebreide capuchon met aanrijgkoord • dubbel gebreide boorden • dubbel 
doorgestikte naden • opgestikte zak. Leverbare maten: S, M, L, XL en XXL. 
Leverbaar in 12 kleuren.

8003-8004  |  Stedman Blackline 
fleecejack heren/dames 
Comfortabel fleecejack van het merk Stedman: 
• 100% polyester polarfleece (280 g/m²) • 
buitenzijde antipilling • mouwen en capuchon 
afgewerkt met bies • 2 steekzakken met rits 
en mooie ritstrekkers • rits • aanrijgkoord. 
Keurig afgewerkt met sierstiksels en details in 
contrasterend zwart. Leverbare maten: S, M, L, 
XL en XXL. Leverbaar in 2 kleuren.

3460  |  TouchGlove handschoen
Gebreide, touchscreen handschoenen met geleidend materiaal 
in enkele vingertoppen. Hierdoor kunnen touchscreens van 
smartphones en tablets met de handschoenen aan bediend 
worden. Universele maat. Leverbaar in 4 kleuren.

8311-8312  |  B&C Paddy Jack heren/dames
Gewatteerd jack van het merk B&C • 100% polyester • afneembaar 
capuchon met aanrijgkoord en stoppers • gebreide boorden • winddicht en 
waterafstotend • steekzakken met rits • ritssluiting • getailleerd. Leverbare 
maten: S, M, L, XL en XXL. Leverbaar in 6 kleuren.

Prijs 
op aan-
vraag

Prijs 
op aan-
vraag

Prijs 
op aan-
vraag

Prijs 
op aan-
vraag

Prijs 
op aan-
vraag

€1,49
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Merry 
Christmas

1916  |  Santa Hat
Polyester kerstmuts.

7631  |  Music Light lamp 
met speaker
Energiezuinige 5-watt LED-lamp met 
ingebouwde, draadloze speaker 
(3 watt). Geschikt voor E27 fitting. 
Compatible met de gebruikelijke 
Bluetooth devices. De lamp is in te 
stellen in veel verschillende kleuren. 
Een perfecte combinatie van licht en 
geluid voor het bepalen van de juiste 
sfeer. Incl. afstandsbediening met 
batterij en gebruiksaanwijzing.

5927  |  RetroSport sporttas
PVC/PU sporttas in jaren ‘70 look 
met gevoerde binnenzijde, hoofdvak 
en ritsvak, 2 stevige handgrepen, 
inlegbodem en beschermnoppen. 
Afgewerkt met hoogwaardige materialen 
die een lange levensduur garanderen. 
Inhoud 21,5 ltr. Leverbaar in 8 kleuren.

3443  |  Retro Pull Light lamp
Opvallende lamp met 1 Watt LED-
verlichting en koord (108cm). Overal te 
gebruiken. Incl. batterijen. Leverbaar in 
7 kleuren.

2380  |  Strawberry 
opvouwbare tas
Opvouwbare, royale winkeltas van sterk 
190 T polyester. In een handomdraai van 
tas naar pouch. Afm, uitgevouwen 42 x 38 
cm. Leverbaar in 6 kleuren.

3095  |  Sprinkle 
regenponcho
Transparante poncho in kunststof 
bal met karabijnhaak. Leverbaar 
in 6 kleuren.

3202  |  Shop Easy opvouwbare 
winkeltas
Opvouwbare winkeltas van 190 T polyester. 
In etui met drukknoop en karabijnhaak. Afm. 
uitgevouwen 53 x 38 cm. Leverbaar in 16 
kleuren.

5195  |  Wamblee pluche giraf 
knuffel
Pluche giraf. Superzachte knuffel met 
geborduurde ogen. Met ophanglus.

5191  |  Tiger pluche tijger knuffel
Pluche tijger. Superzachte knuffel met 
geborduurde ogen. Met ophanglus.

5372  |  Billy Bear Big Size knuffel
Bruine, superzachte knuffelbeer in groot 
formaat. Met kraalogen en verharde neus.

€0,99

€3,85

€5,25

€3,85

€0,39

€21,95

€14,75

€2,69

€1,39

€0,89



Dit is slechts een selectie van ons aanbod. Benieuwd naar ons volledige 
kerstpakketten assortiment? Neem contact met ons op.

10

Kerstpakketten

0704  |  Sparkling lights
Aantal artikelen: 9
• Decolamp LED 11x23 cm • Met Elkaar(t) Spel • Chips 105 gram 
• Meringues 100 gram • Gezouten pinda’s 75 gram • Gezouten 
biscuits 100 gram • Caramel sticks 50 gram • Thee 10x2 gram.

0701  |  Cottage light
Aantal artikelen: 8
• Theelichthouder 11x9x14 cm 
• Waxinelichtje • Met Elkaar(t) Spel 
• Chips 110 gram • Gezouten 
biscuits 100 gram • Popcorn 
zeezout & zwarte peper 80 gram 
• Perziksap 200 ml.

0717  |  Borreltijd
Aantal artikelen: 13
• Flessenkratje 25x15x24 cm • Met Elkaar(t) Spel • Hertog Jan Grand 
Prestige 30 cl • Hertog Jan Tripel 30 cl • 2 x Hertog Jan 30 cl 
• Bierbroodmix in bakblik 300 gram • Knakworsten 184 gram 
• Gezouten pinda’s 150 gram • Chips 105 gram • Kaasknabbels 100 gram 
• Mosterd 106 ml.

Onze pakketten zijn verpakt in een 
feestelijke geschenkverpakking

1111

0720  |  Porto love
Aantal artikelen: 10
• Serveerplank 48x19 cm • Serveerschaaltje 3-vaks 23,5x8 cm 
• Met Elkaar(t) Spel • Calem Tawny port 37,5 cl • Bruschetta gegrilde 
paprika 90 gram • Dipstokjes 90 gram • Tortillachips 125 gram 
• Salsadip 280 ml • Gezouten pinda’s 150 gram.

0663  |  Amazing
Aantal artikelen: 18
• WALRA hamamdoek 100x180 cm • Belly mand 
van zeegras 32x34 cm • Janzen doucheschuim 
200 ml • Set champagneglazen 2-delig 
• Geurkaars 8x12 cm • Met Elkaar(t) Spel 
• Chamdeville Mousseux Sec 0,75 liter 
• Crème de brie 125 gram • Bonbons 150 gram 
• Gekruide pinda’s 150 gram • Hartige sticks 200 
gram • Pepermuntkussentjes 150 gram 
• Gezouten biscuits 200 gram • Theeselectie 
15x2 gram • Mokkameringues 85 gram • Chips 
105 gram • Mallows 150 gram.

0640  |  Grill maar raak
Aantal artikelen: 15
• Paninigrill 27x24x8 cm • Met Elkaar(t) Spel • 2 x Jupiler 25 cl 
• Unox hamburgers 160 gram • Lay’s Superchips Heinz Tomato Ketchup 
215 gram • Delifrance panini 2x125 gram • Eru Goudkuipje sambal 100 
gram • Augurkjes 212 ml • Cocktailuitjes 212 ml • Heinz Tomato Ketchup 
220 ml • 2 x Coca Cola Zero 33 cl • Kruidenbotermix 10 gram.
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Luxe 
geschenken

7004  |  Waterman Hemisphere Essential
Blauwschrijvende, zwarte stalen Waterman balpen in klassiek 
design met hoogglans accenten en schuifkapdruksysteem, 3 
jaar garantie. In Waterman cassette. Leverbaar in 2 kleuren.

6425  |  PrincetonDouble schrijfset 
Hoogglans schrijfset: blauwschrijvende balpen 
met draaikliksysteem en vulpotlood met 3 HB 
vullingen (0,9 mm). Beide met metalen accenten. 
In cassette.

7770  |  TucsonKing schrijfmap-doc,tas 
Documentenmap en documententas in één, in A4-formaat. Van 
fijn gebonden leder met veel opbergmogelijkheden. Door de 
2 verborgen handgrepen uit te schuiven wordt de map een 
chique documententas. Incl. schrijfblok en balpen.

7441  |  MasterClass schrijfset
Pallissanderhouten schrijfset: 
blauwschrijvende balpen en vulpotlood 
met 3 HB vullingen Beide met matstalen 
knop, clip, tussenring en voorstuk. 
In cassette.

8999  |  Parker Sonnet Slim pennen 
Blauwschrijvende Parker balpen. Slank, stijlvol 
en elegant. Met RVS houder, hoogglans 
accenten, roterende punt en draaikliksysteem. 
Met 2 jaar garantie. In luxe Parker cassette met 
magneetsluiting. Keuze uit drie verschillende 
uitvoeringen. Leverbaar in 3 kleuren.

5558  |  Parker Jotter Steel pen 
Blauwschrijvende RVS Parker balpen met 
roterende punt en 2 jaar garantie. 
In Parker cassette.

5813  |  Pocket 
Notebook A5 
Notitieboek in A5-
formaat met 96 pagina’s 
crèmekleurig, gelinieerd 
papier, opbergvak, 
gebonden rug en harde 
kaft. Leverbaar in 11 
kleuren.

Perfecte 
combinatie

Prijs 
op aan-
vraag

€14,95

€33,95

€15,95

Prijs 
op aan-
vraag

€1,89

Prijs 
op aan-
vraag
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8212  |  Retro Sound bluetooth speaker 
Oplaadbare, draadloze speaker in vintage look. Bluetooth 
versie V4,2. Met siliconen bedieningspaneel, geweven textiel 
beklede ABS behuizing en middels drukknopen afneembare 
lederen draaglus. Eenvoudig te bedienen en geschikt voor de 
meest gangbare mobiele apparaten of tablets. Ook geschikt 
voor SD kaarten. Incl. micro-USB/Audio kabel (ca. 51 cm) met 
standaard 3,5 mm plug, oplaadbare Li-ion batterij (2000mAh) 
en gebruiksaanwijzing.  Leverbaar in 2 kleuren.

7602  |  PowerSound 3500 powerbank 
Praktische PowerCharger met dubbele functie: powerbank met 
ingebouwde lithium batterij (3500mAh/3,7V). De PowerSound kan via 
USB, met bijgeleverde USB-kabel, worden opgeladen. Voor het opladen 
van de meest gangbare mobiele apparaten. Handig als er geen stroom 
voorhanden is. Input: 5V-1A. Output: 5V-1A. Compacte speaker met 
een perfecte geluidsweergave. Compatible met de meest gangbare 
smartphones. Met USB/Audio kabel met standaard 3,5 mm plug en micro 
usb connector. Incl. gebruiksaanwijzing. Leverbaar in 2 kleuren.

5920  |  BoomBox speaker 
Oplaadbare, draadloze minispeaker (bluetooth versie 3,0) in metalen 
behuizing, met uitstekende geluidsweergave. Frequentie: 200Hz-20Khz, 
Vermogen 3W. Eenvoudig te bedienen en geschikt voor de meest 
gangbare mobiele apparaten of tablets. Ook geschikt voor SD kaarten, 
Incl. USB/Audio kabel (ca. 51 cm) met standaard 3,5 mm plug, oplaadbare 
batterij en gebruiksaanwijzing. Leverbaar in 8 kleuren.

7450  |  Powerbox 4 geschenkset 
Geschenkset met: • PowerCharger 4000Plus, compacte 
powerbank met oplichtende batterij-indicator en 
zaklampfunctie. • BoomBox, oplaadbare, draadloze minispeaker 
(bluetooth versie 3.0) met uitstekende geluidsweergave. • 
USB Stick Twist Reverse (16 Gb). • Athos Solid Touch pen 
met rubberen pointer voor het bedienen van touchscreens. 
Inclusief opdruk in 1 kleur, op 1 positie op alle artikelen. Incl. 
bijbehorende accessoires, batterijen en gebruiksaanwijzing. 
Per set in doos. Leverbaar in 4 kleuren.

3733  |  HeartFit activity tracker
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.

4125  |  Bluetooth Headset 
Draadloze, opvouwbare bluetooth headset met perfecte geluidsweergave. 
Met verstelbare hoofdbeugel, comfortabele, zachte oorschelpen, 
ingebouwde kaartlezer, aansluiting voor microfoon en bedieningspaneel 
op de speaker. De draadloze verbinding met je laptop, smartphone of 
tablet geeft je meer bewegingsvrijheid. Incl. losse verbindingskabel 
met standaard 3,5 mm stereo plug, USB-kabel, lithium batterij en 
gebruiksaanwijzing. Leverbaar in 2 kleuren.

4543  |  Bluetooth Tracker 
Bluetooth tracker met keyfinder, voice recorder, 
make-a-selfie-functie en volgsysteem; de auto, 
scooter, handtas en personen zijn gemakkelijk 
te traceren en te vinden via de gratis app op een 
smartphone. Compatibel met IOS 7.0 en Android 
4.0 of hoger. Incl. batterij en gebruiksaanwijzing. 
Leverbaar in 4 kleuren.
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Verras met 
technologie

€25,49

€10,95
Prijs 

op aan-
vraag

€9,95

Prijs 
op aan-
vraag

€3,79

€16,95
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Gepersonaliseerde 
eindejaarsgeschenken

2569  |  Ebony Matt pennen 
Blauwschrijvende óf zwartschrijvende, 
aluminium balpen met matgekleurde houder in 
metallic look en metalen clip. Geef je geschenk 
meer karakter met één van onze stijlvolle 
geschenkverpakkingen. Leverbaar in 13 kleuren.

1769  |  Stilolinea Baron 03 Color pennen 
Blauwschrijvende balpen met kleuraccenten. Een 
combinatie van mat en hoogglans polish. Made in Italy. 
Leverbaar in 8 kleuren.

5698  |  RainbowNote A4 schrijfmap 
Schrijfmap in A4-formaat. Van stevig, gewatteerd microfiber. Met 4 
insteekvakken, elastische penhouder, gelinieerde schrijfblok en balpen. 
Deze schrijfmappen leveren wij precies zoals jij wilt: in iedere gewenste 
kleur, met een uniek ontworpen print of eigen design. Zelfs haarscherpe 
foto’s of een combinatie van alle bovenstaande opties behoren tot de 
mogelijkheden.

3631  |  Full Colour PostmanBag 
Praktische schoudertas van nonwoven 
materiaal (120 g/m²). Superlicht en sterk. 
Met ruim hoofdvak, insteekvakjes voor 
balpennen, schouderriem en overslag met 
klittenbandsluiting. Deze schoudertassen 
leveren wij precies zoals jij wilt: in iedere 
gewenste kleur, met een uniek ontworpen print 
of eigen design. Zelfs haarscherpe foto’s of 
een combinatie van alle bovenstaande opties 
behoren tot de mogelijkheden.

2808  |  FullColour Mug mok
Mok van hoogwaardig keramiek. De perfecte 
mok voor alle full colour bedrukkingen. 
Schenkinhoud 300 ml.

€0,48

€7,25

€1,69

€1,75Prijs 
op aan-
vraag



6416  |  Contigo® Cortland drinkfles 
Gebruiksvriendelijke waterfles van helder BPA-vrij Tritan. Met AUTOSEAL®-
technologie 100% mors- en lekvrij ontwerp. Druk op de AUTOSEAL®-knop, 
neem een slokje. De drinkopening sluit automatisch na elke slok. Uniek 
vergrendelsysteem en karabijnhaak. Vaatwasmachinebestendig. Incl. 
gebruiksaanwijzing. Inhoud 720 ml.
Ga voor een duurzame promotie met onze allerbeste favorieten! 
Leverbaar in 4 kleuren.
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Reizen!
3898  |  Steps stappenteller
Compacte stappenteller met digitaal display. Duidelijke weergave van 
aantal stappen, afgelegde afstand (km/mijlen) en verbrande calorieën. Met 
bevestigingsclip. Incl. celbatterij en gebruiksaanwijzing. Leverbaar in 4 
kleuren.

4636  |  Tropical Drink waterfles 
Waterfles met infuser. Van helder Tritan kunststof: 
milieuvriendelijk, BPA-vrij en duurzaam. Met gekleurde, 
praktische schroefdop en afsluitbare drinkopening. Vul het 
royale infuser compartiment met vers fruit of groente en creëer 
je eigen smaaksensatie. De infuser is ook als koelelement te 
gebruiken. Inhoud 700 ml. Leverbaar in 5 kleuren.

8444  |  Cabinet Trolley
Trolley van 1000 D polyester met royaal 
hoofdvak, dubbele rits, diverse insteekvakken, 
2 wielen en uitschuifbare aluminium handgreep. 
Inhoud 22 ltr.

4246  |  Express rugzak 
Trendy rugzak van geweven 190 T polyester. Met royaal hoofdvak met 
aantrekkoord, apart foam beschermvak voor het veilig vervoeren van een 
laptop (tot 17”), twee ritsvakken en kliksluiting. Draagt comfortabel dankzij 
de foam rugzijde en gewatteerde, verstelbare schouderriemen.

5501  |  PocketSound oortelefoon 
Bluetooth oortelefoon met siliconen oordopjes. 
Direct draadloos in contact met je smartphone 
voor het voeren van gesprekken. Prima 
geluidsweergave en regelbaar volume. Incl. 
USB-kabel met standaard 3,5 mm en micro USB-
plug, lithium batterij en gebruiksaanwijzing. Per 
set in bewaarbox. Leverbaar in 2 kleuren.

Sporten!
€41,95

€8,25

€10,75

€1,55

Prijs 
op aan-
vraag

€3,95




