Elektronica

FlashDrives met bijpassende
pennen, een perfect
partnerschap.

FlashDrive
XXXXX
& Pennen

48 hour express
verzending vanaf
goedkeuring proef
Standaard
productietijd

Minimale afname

Standaardkleuren
verkrijgbaar

Zet uw merk op een
essentieel reisaccessoir.

Reisadapters
XXXXX

Interessante
producten om de
aandacht van uw
publiek te vangen.

Diverse
XXXXX
Elektronica

2

Met en zonder draad, van
standaard designs
tot creatieve en
alternatieve opties.

Computermuizen
XXXXX

Meer dan 70% van onze producten worden in het Verenigd Koninkrijk
geproduceerd. Onze meest populaire lijnen van computermuizen, flashdrives en
draagbare luidsprekers kunnen direct vanuit het Verenigd Koninkrijk uit voorraad
worden bedrukt, met lage minimale bestelhoeveelheden en snellere doorlooptijden.
Andere producten uit onze elektronica-assortiment zijn afkomstig van betrouwbare,
ethisch verantwoorde fabrieken in het Verre Oosten en hebben een verrassend snelle
doorlooptijd, vaak slechts twee weken na goedkeuring van de drukproef.

Snelladers voor mobiele
apparaten op zakformaat.

Power
XXXXX
Banks

Levering
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Electrical products stocked
and decorated in the UK

UKXXXXX
Stocked

Dankzij een hoge gepercipieerde waarde, associëren we
elektronische producten met innovatie en intriges. Gadgets
zijn onderdeel van ons dagelijks leven. Zo zeer zelfs dat de
vraag naar promotionele elektronica nu ongeveer 8% van de
relatiegeschenkenmarkt uitmaakt. De hoge retentiewaarde van
commerciële en innovatieve gadgets betekent dat elektronische
producten voor promotiedoeleinden scherpzinnige investeringen
zijn. Onze uitgebreide en gevarieerde productlijnen zijn
allemaal specifiek voor hun merkgeschiktheid geselecteerd.
Dit betekent dat u ons met het volste vertrouwen als onestop-shop mag beschouwen wanneer het gaat om kwaliteit
of de allernieuwste promotionele elektronica.

Breng keer op keer uw
boodschap over op een
praktisch, vooraanstaand
product tegen de laagste
prijs in de industrie.

FlashDrives
XXXXX

Elektronica

Symbol
Key

FlashDrives

FlashDrives

Direct uit het Verenigd
Konin krijk leverbaar

UK Stock Aluminium 13151UKS

UK Stock Colour Twister 13151UKT

UK Stock (Twister) 13151UKT-B

Bubble 13151-UKB

Onze Twister, Aluminium en Bubble ontwerpen, die in het Verenigd
Koninkrijk worden bedrukt, worden binnen 72 uur verzonden.
Onbedrukte producten daarentegen worden binnen 24 uur geleverd.
Uitzonderlijke service als norm.

Elke order is volledig uniek en dit reflecteert zich in de prijzen. Onder
het efficiënte team van accountmanagers vallen onder andere Frans-,
Duits- en Nederlandstaligen, evenals Engelssprekenden, wat inhoudt
dat klanten uit heel Europa moeiteloos kunnen praten over een
specificatie om tot een concurrerende prijs te komen.

Als toonaangevende promotionele productenfabrikant zijn wij trots op
onze status als pionier. Begin 2014 pasten wij het aanbod wederom
aan en transformeerden wij het supersnel leverbare UK Stock aanbod
in een jaloersmakende reeks met meer modellen, geheugenmaten en
kleuren dan ooit tevoren.
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toegankelijk hebben gemaakt, kan uw klant nu uit ruim 130 creatieve
stijlen kiezen. Wij voorzien in alle behoeften en bieden producten
aan met een behuizing van metaal, plastic, rubber of hout - allemaal
producten die geschikt zijn voor opdruk in vier primaire kleuren.
Onze direct uit het VK leverbare modellen kunt u binnen 72 uur laten
bedrukken. Ze kunnen met vooraf ingeladen inhoud worden geleverd
om het verdere effect van promotionele boodschappen te versterken.

We waren een van de eersten die USB-flashdrives op de promotionele
markt brachten. Onze flashdrives maken ook gebruik van de hoogste
chipkwaliteit. In het najaar van 2013 versloegen we de concurrentie
met een best-in-industrie prijs voor de vijf meest populaire modellen.
Alle USB-flashdrives zijn afkomstig van zorgvuldig uitgekozen, ethisch
verantwoorde fabrieken in het Verre Oosten en omdat wij een van
de grootste productassortimenten voor de promotionele markt

Aluminium 13151ALU

Bamboo 3 13151BAM3

Aluminium (2) 13151ALU2

Bean 13151BEA

FlashDrives

Bubble Exec
13151BUB-E

Buckle 13151BUC

Bubble 13151BUB

Bubble 2 13151BUB2

Bullet 13151BUL

Capsule 13151CAP

CardSlider 13151CAR-S

CardTag 13151CAR-T

CardWafer 13151CAR-W

Card Wafer 2
13151CAR-W2

Chrome 13151CHR

FlashDrives

USB FlashDrives

Bottle 13151BOT

Bamboo 13151BAM

Bean 2 13151BEA2
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Chunky 13151CHU

Clip 13151CLI

Flip 2 13151FLI2

Flip 3 13151FLI3

GlossCard 13151CAR-G

Crystal 13151CRY

Disk 13151DIS

Duo 13151DUO

Heart 13151HEART

Highlight 13151HIG

Key 13151KEY

Epoxy (circle) 13151EPO-C

Exec 2 13151EXE2

Exec 3 13151EXE3

Lanyard 13151LAN

Leather 13151LEA

Leather 2 13151LEA2

Exec Wafer 13151exe-w

Fender 2 13151FEN2

FlipCard 13151CAR-F

Leather3 13151LEA3

Leather 4 13151LEA4

Leather Holster
13151LEA-H

FlashDrives

FlashDrives

Chrome 2 13151CHR2

7

8

Lustre 13151LUS

Massive 13151MAS

Oval 13151OVA

Plate 13151PLA

Pod 13151POD

Medal 13151MED

Mini Metal 13151MET

MicroFlip 13151MIC-F

Rectangle 13151REC

Rotator 13151ROT

Rubber 13151RUB

MicroSlider 13151MIC-S

MicroTwister
13151MIC-T

Mini 13151MIN

SlapBand 13151SLA

Slender 13151SLE

Slim 13151SLI

Mini 2 13151MIN2

Monolith 13151MON

Slim 2 13151SLI2

Slim 3 13151SLI3

Syringe 13151SYR

FlashDrives

FlashDrives

Lorry 13151LOR
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Stylus 13151STY

Twister (7) 13151TWI7

Twister (8) 13151TWI8

Twister (9) 13151TWI9

WaferClip 13151WAF-C

Wedge 13151WED

Wood 13151WOO

Wristband 13151WRI

FlashDrives

FlashDrives

Strip 13151STR

Twister
Twister FlashDrives zijn steeds onze meest
populaire USB FlashDrive stijlen. De
stevige tactiele behuizing beschermt de
aansluitstekker waardoor lastige sluitdopjes
niet langer verloren gaan. Twister USB’s zijn
verkrijgbaar in een behuizing van kunststof,
of gewreven, beklede of metallieke
omhulsels om aan een breed aantal smaken
te kunnen voldoen.

Twister 13151TWI

Twister (Bubble)
13151TWI-BU

Twister (Colour) 13151TCO

Twister (2) 13151TWI2

Twister (3) 13151TWI3

Wood (Twister)
13151WOOT

Wood (2)
13151WOO2

Twister (4) 13151TWI4

Twister (5) 13151TWI5

Twister (6) 13151TWI6

Wrapper 13151WRA

Wristband 2 13151WRI2
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In een tijd waarin maatschappelijk
verantwoord ondernemen steeds meer
in de schijnwerpers staat, kan uw klant
zijn merk laten bedrukken op een selectie
van USB-sticks die van gerecycled plastic
gemaakt zijn. Hierdoor kan u zeker
zijn dat uw klant een milieuvriendelijk
relatiegeschenk krijgt. Gerecycled
flashdrives zijn verkrijgbaar in Pod, Bean en
het zeer populaire Twister ontwerp.

Pod (Recycled) 13151POD-R

FlashDrives

Snelleveringen

Bean (Recycled)
13151BEA-R

Oval (Recycled) 13151OVA-R

Rectangle (Recycled)
13151REC-R
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Vier van onze USB-ontwerpen zijn binnen
7 dagen leverbaar: het met rubber beklede
Pod-model ondersteunt tampondruk, terwijl
de modellen Aluminium, Aluminium 2 en
Twister zowel tampondruk als graveren
ondersteunen.

Express Twister (1) 13151EXP-TWI

Express Aluminium (1) 13151EXP-ALU

Express Pod (1) 13151EXP-POD

Express Aluminium (2) 13151EXP-ALU2

Twister (Recycled)
13151TWI-R
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FlashDrives

Gerecycled

FlashDrives

New Models
Micro Twister 3
13151CAR-MIC-T3

Opener 13151OPE

Micro Twister 2
13151ALU2

UK Stocked USB
Car Chargers

USB Car Charger 13340UKS

Push 13151PUS

Card Metal 2 13151CAR-M2

Swivel 13151SWI

Halo 2 13151HAL2

Crystal 13151STY

Leather Flip 13151LEA-F

UK Stocked
Power Banks
Laadt uw mobiele telefoon en zelfs
tablets onderweg op, zodat u niet in
vervelende situaties terecht komt. U kunt
de powerbanks ook weer opladen, door ze
simpelweg via USB aan uw computer aan
te sluiten. We hebben ook Powerbanks uit
voorraad beschikbaar om met tampondruk
te bedrukken

Gold Bar 13151GOL

UK Stocked

Laadt uw tablet,telefoon of Navigatie op met onze handige USB auto
oplader. Met tampondruk bedrukt, of voor een nog mooier effect een
full colour doming label

UK Stocked Power Bank 13330UKS

Brick 13151BRI

Compatability:
Micro USB
Mini USB
iPhone 4
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FlashDrive Pens
Pen 13151PEN

Pen 2 13151PEN2

Pen 3 13151PEN3

Pen 4 13151PEN4

Pen 5 13151PEN5

Pen Leather
13151PEN-LEA

Pen & Laser 13151PENL

Pen & Laser 2
13151PEN-L2
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Wij bieden een combinatie van pennen en flashdrives als één
setje - hierdoor krijgt de eindgebruiker twee verschillende en
uitgesproken nuttige producten. Onze sets zijn het resultaat van een
samenwerkingsverband met Senator Pennen. U kunt er dus zeker van
zijn dat deze promotionele geschenken van de hoogste kwaliteit zijn.

Executive 13200

Premium 13203

De ‘Executive’ combinatie biedt de eindgebruiker een slanke
en superieur bijpassend setje in metalliek. Deze optie omvat
ook de Slim2 FlashDrive en de Senator Challenger XL pen. Om
het zakelijk gevoel te versterken, worden deze producten bij
elkaar gebracht in een harde met kunstleder beklede behuizing
met ritssluiting.

De ‘Premium’ flashdrive met pennenset is een top-end
karakteristieke combinatie die een Executive 3 flashdrive en een
senator Tixio pen samenbrengen. De set wordt gepresenteerd in
een slijtvaste en smaakvolle kunstleren etui.

FlashDrive
& Pennen

FlashDrive
& Pennen

Deze ballpoints met USB-flashdrive zijn
een balans tussen oud en nieuw. Dit is een
bijzonder en functioneel relatiegeschenk
dat waarschijnlijk lange tijd door de
gebruiker zal worden bewaard. Het product
biedt de klant dus een promotiekans die
jarenlang meegaat.

Flashdrives en pennensets

Trend 13202

Eco 13201

Express 13204

De snelle en verrassende ‘Trend’ is
verkrijgbaar in een van vijf opvallende
kleuren en wordt voorzien van een
plastic rechthoekige flashdrive van epoxy
en bijpassende Senator Verve pen. De
set is verpakt in een eenvoudige maar
doeltreffende kaartgeschenkverpakking.

Twee van de meeste effectieve
promotionele producten in één: een
stijlvolle USB flashdrive en pennenset.
The Eco optie combineert een Senator
Nature+ pen met een gerecyclede Twister
USB. Sociale verantwoordelijkheid blijft
een hoge prioriteit voor grote bedrijven,
dus help uw klanten hun ethische
verantwoording te benadrukken en boost
de merknaam met deze gewilde set.

De mid-market optie ‘Express’ omvat
onze robuuste UK Stock flashdrive
met een doorzichtig plastic Senator
Challenger Icy pen. Deze producten
worden netjes gepresenteerd in een
witte geschenkdoos en worden slechts
vijf werkdagen na goedkeuring van de
drukproeven verzonden.
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Power Banks

Cylinder 13301

Powerbanks zorgen ervoor dat een lege
batterij niet uw dag verpest. Deze bronnen
van energie op zakformaat zijn eenvoudig
op te bergen en staan klaar om uw
smartphone of tablet onderweg nieuw leven
in te blazen. Ze zijn ook volledig op te laden,
door ze simpelweg in de USB poort van uw
computer te steken.

Torch 13303

Compatability:
Micro USB
Mini USB
iPhone 4
iPhone Lightning optional

Verschillende modellen bieden verschillende
capaciteiten, oplaadduur en extra’s die meer
waarde toevoegen aan een reeds waardevol
product. Of waarom laat u de compacte en
kleurrijke powerbanks niet graveren voor dat
echte luxueuze gevoel? Dit is beschikbaar op
model Cylinder, model Stick en model Twin.

Capacity 2200mAh

Stick 13302

Power Banks

Power Banks

Compatability:
Micro USB
Mini USB
iPhone 4
iPhone Lightning optional

Compatability:
Micro USB
Mini USB
iPhone 4
iPhone Lightning optional

Capacity 4400mAh

MultiReel 13305

UK Stocked Power Bank 13330UKS

Compatability:
Micro USB
Mini USB
iPhone 4

Compatability:
Micro USB
Mini USB
iPhone 4
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Card 13307

Compatability:
Micro USB
iPhone Lightning optional

Capacity 2200mAh

Twin 13304

Compatability:
Micro USB
Mini USB
iPhone 4
iPhone Lightning optional

Capacity 2200mAh
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Capacity 8800mAh

Computermuizen

Cordless Mice

Express Mice

Bean (cordless) 130203BEA-RF

CarMouse (cordless) 130203CAR-RF

Crescent Mouse (cordless) 130203CRE-RF

Flip Mouse (cordless) 130203FLI-RF

Met of zonder snoer, van standaard op maat
gemaakte ontwerpen tot andere creatieve
en alternatieve opties - computermuizen zijn
een ideaal promotiemiddel voor de werkplek
dat het merk van uw klant in de handen
van de eindgebruiker legt. Wij leveren
computermuizen voor elke omgeving. Op
deze manier is uw klant verzekerd van een
langdurige reclameactie in elke bedrijfs- of
thuissituatie.

Stowaway Mouse (cordless) 130203STO

Computermuizen

Computermuizen

SlimMouse Express (corded) 130203SLI-E

Liquid filled Mice
LiquiMouse (corded) 130203LIQ

LiquiMouse (cordless) 130203LIQ-RF
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Extra drukopties

CarMouse (corded) 130203CAR

Mini CarMouse (corded) 130203CAR-M

Crescent Mouse (corded) 130203CRE

Micro Mouse (2)
130203MIC

Optical Mouse (corded)
130203OPT

Mouse + Mat set

Voor gebruikers die een meer doordringende
product willen, ondersteunen veel van onze
computermuizen een levendig ColourWrapafdruk in vier kleuren die zeker niet
onopgemerkt blijft.

ColourWrap Effect

Bedrijfslogo’s schijnen er letterlijk doorheen
als onze computermuizen van een haloeffect worden voorzien. Een eenvoudige
LED die onder de schil van de muis is
gemonteerd, schijnt door het bedrijfslogo
heen waardoor het logo onmogelijk
genegeerd kan worden.

Halo Effect

Packaging Options
Veel van onze producten kunnen met een
uitgebreide keuze aan zichtverpakking
worden verzonden en computermuizen
zijn daarop geen uitzondering. Of u nu een
eenvoudige presentatiedoos van acetaat
wilt of een presentatiedoos voor uw product
wilt in premium metallic - wij kunnen tegen
meerprijs leveren. Neem contact met ons
op voor meer informatie.
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Computermuizen

Computermuizen

Corded Mice

SKROSS reisadapters
World Adaptor Pro 16011

World Adaptor Evo USB 16010

Evo wereldadapter
Een twee-polige adapter die in meer dan
150 landen kan worden gebruikt - de
adapter wordt compleet geleverd met
reservezekeringen.

Wij leveren een uitgebreid assortiment
van superieure, gepatenteerde
wereldreisadapters, verkrijgbaar in diverse
kleuren. De World Travel Adapter is door
populaire kranten aangeprezen als een
van de 10 beste zomergeschenken - een
vertrouwd en onmisbaar product dat
uitstekende opdrukmogelijkheden biedt,
voor gebruik zowel wereldwijd als in de
eigen woning. Bovendien zijn de makers
van de World Travel Adapter zo overtuigd
van de waarde van hun product dat hun
klassieke model met een levenslange
vervangingsgarantie wordt geleverd.

World Adaptor Pro USB 16011+

Pro USB wereldadapter

Reisadapters

Reisadapters

In tegenstelling tot het Evo-assortiment,
kan deze adapter voor 3-polige apparaten
worden gebruikt, zoals haardrogers en
laptops, waardoor uw voedingsadapter en
USB in meer dan 150 landen kan worden
gebruikt.

World Adaptor Pro + USB 16019+

Wereldadapter Pro + USB
Klein van formaat, maar groots in functie
- of deze nu in Londen of Sydney wordt
gebruikt, New York of Rome of een tal
van andere bestemmingen, met de Wereld
Adapter Pro + USB kunt u twee- en
driepolige apparaten tot hun maximaal
vermogen gelijktijdig opladen.
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Diverse Elektronica

DigiFrame
13180STIL

SmartBand
20010

4 Port USB Hub 13154HUB

deze USB-poort zorgt voor een praktisch product waar de
eindgebruiker zeker langdurig gebruik van zal maken. Het mooiste
van alles is, dat het grote vlakke oppervlak uitstekende opties biedt
om een merkafdruk op aan te brengen, met een blijvend
en indrukvol effect.

Web Click Presenter
13130WEB

Pen Presenter 13130PEN

Dit high-end zakelijk geschenk is beschikbaar met of zonder
ondersteuning van videoweergave. Strak in zijn eenvoud en door
het elektriciteitsnet gevoed, ondersteunt dit product SD/MMCkaarten. Het is dus niet beperkt door opslagruimte of problemen
met de voeding.

FlashCard Torch 13150

Waarom bij
ons bestellen?
Wij zijn pioniers in het introduceren van elektronische
apparatuur op de promotionele markt. Door voorop te lopen
met onze promotionele USB Flasdrives en computermuizen
blijven we ons aanbod constant moderniseren en uitbreiden
volgens de eisen van de markt en technologische trends.
Wij houden ons zonder uitzondering aan de richtlijnen van
WEEE voor het beheer van elektronisch afval. Bovendien
werken wij en onze partners in het Verre Oosten volledig
volgens RoHS richtlijnen, welke zijn bedoeld voor het
beperken van het gebruik van gevaarlijke chemicaliën in
elektronische apperatuur.

Wij, en onze partners in het Verre Oosten zijn er trots op dat wij
volledig aan de RoHS-richtlijnen voldoen, die tot doel heeft het
gebruik van gevaarlijke chemicaliën in elektronische apparatuur te
beperken.
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Onze ervaring op dit gebied, onze hoogstaande elektronische
apparatuur, onze concurrerende prijzen en dit alles ethisch
verantwoord volgens wetgeving zorgen ervoor dat u met een
gerust hart bij ons kunt bestellen.

Klein wat de kosten betreft maar groot in functie - deze zaklampjes
ondersteunen vierkleurendruk op beide kanten en zijn slank genoeg
voor een etui, portemonnee of broekzak.
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Diverse Elektronica

Diverse Elektronica

Roller Presenter 1313ROL

