Keramiek

Gemaakt van
gerecyclede
materialen

Levering

Standaard kleuren
beschikbaar

Omdat onze zeer geautomatiseerde productiefaciliteit is gevestigd
in het Verenigd Koninkrijk, kunnen wij een uitzonderlijk snelle
levering als de norm aanbieden. Onze gemiddelde levertijd is over
het algemeen rond 5 dagen na goedkeuring van de drukproef.

Als u een last-minute campagne of ongelooflijk strakke deadline heeft, kunnen we
een 48-uurs service bieden. Stuur ons uw drukklare drukwerk vóór 12 uur en 48
uur later zullen wij verzenden. Voor alle 48-uurs orders geldt een kostentoeslag
van 25%. Neem contact met ons op voor meer informatie over deze service.
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Belangrijke informatie
Prijzen in deze brochure zijn onze Trade prijzen, instelkosten en
verzending kost extra. Voor onze volledige handelsprijslijst neem
contact met ons op.
Informatie correct op het moment van publicatie, maar is onderhevig
aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.
Alle prijzen zijn exclusief BTW.
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Bidons, thermosflessen en
reismokken, beschikbaar met fullcolour fotoprint of een ColourCoat in
vrijwel elke Pantonekleur naar keus.

Versterk uw merk met onze
enerverende reeks van matglas,
beschikbaar in vrijwel
elke Pantonekleur.

Wij bieden een scala aan robuuste
plastic mokken en bekers, allemaal
beschikbaar in verschillende
afwerkingen.

Gebruik deze gids om de
enorme hoeveelheid aan mogelijkheden die wij bieden aan
onze klanten te bevatten.

Mokstijlen

Minimale afname

Acryl mokken

Standaard levertijd

Keramiek volledig gedecoreerd in
levendige Pantonekleuren.Creatieve
en alternatieve decoratie Op warmte
reagerende WoW Mugs, ChalkMugs,
etsen en multi-branding.

Glaswerk

48 uur express
verzending vanaf
goedkeuring

Een scala aan afwerkingen
en stijlen, inclusief de enige
100% vaatwasmachinebestendige
fotomok in Europa.

TravleMugs

Personalisatie
mogelijk

Sierlijk, licht en zeer wit,
beschikbaar met een
zeef-of transferdruk.

Specialist

Duraglaze®
behandeling
mogelijk

PhotoMugs

AntiBug®
behandeling
mogelijk

Drie verschillende
stijlen beschikbaar in
elegant porselein.

Beenderporselein

Producten kunnen
gerecycled worden

Het standaard materiaal
waarvan onze meest populaire
promotionale mokken
worden gemaakt.

Porselein

Klik hier om het
Product Data sheet
te downloaden

Aardewerk

Wij zijn één van Europa's grootste fabrikanten op het gebied
van bedrukt aardewerk. geen enkele andere fabrikant heeft
hetzelfde niveau van interne capaciteit, controle over het
aanbod of een breder scala aan decoratiefaciliteiten. Onze
mokkenfabriek met een oppervlakte van 20.000 vierkante
meter, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, kan meer dan
12 miljoen mokken per jaar decoreren, waardoor wij een
ongeëvenaarde collectie van promotionele mokken kunnen
aanbieden. Wij investeren continu in onze fabrieken om de
capaciteit te verhogen, nieuwe en innovatieve processen aan
te kunnen bieden en er uiteindelijk voor te zorgen dat we u en
uw klanten de beste service bieden.

Ons ultramodern en toegewijd
productiebedrijf maakt ons
gevarieerde aanbod van
keramiek tot een succes.

Processen

Keramiek

belangrijke
symbolen

Onze toegewijde keramiekfaciliteit zit boordevol met de allernieuwste technologie. Welbeschouwd
beoefenen we meer processen dan welke keramiekfabrikant dan ook en dat allemaal onder één
dak. Door volledige controle over het productieproces zijn wij in staat om ongelooflijk concurrerende
prijzen op de hoogste kwaliteit producten aan te bieden.
Ons in-house ontwikkelingsteam introduceert voortdurend nieuwe en innovatieve lijnen en processen
om deze vooraanstaande collectie van promotionele producten fris en aantrekkelijk te houden.

Zeefdruk

Processen

Etsen

Processen

Een gids voor
onze processen

Deze elegante druktechniek voegt diepte toe aan uw
promotiecampagne. Wij kunnen uw ontwerp daadwerkelijk in
een mok etsen en geven zo een 3D-effect aan uw logo. Etsen is
mogelijk op Pantonekleur ColourCoat mokken of onze standaard
geglazuurde mokstijlen.

ColourCoat
Dankzij onze eigen, op maat gemaakte, geautomatiseerde spuitlijn
kunnen we een kleurlaag, afgestemd op een Pantonekleur,
aanbrengen op de buitenkant van een verscheidenheid aan
keramische mokken, glaswerk en reismokken. Kies uit een Mat,
Glans, Metallic of Neon afwerking.

Sublimation

De meest populaire methode voor het decoreren van promotioneel
keramiek. Dankzij onze vooruitstrevende zeefdrukmachines, kunnen
we een breed scala aan mokstijlen bedrukken met maximaal 5
kleuren en is het mogelijk ongelooflijk strakke registratie en fijne
details te bereiken.

We hebben de meest technologisch geavanceerde sublimatiefaciliteit
dan welke andere keramiekfabrikant dan ook. Het printproces met
behulp van sublimatie biedt een prachtige, fotografische afdrukkwaliteit,
simpelweg onbereikbaar op een andere manier. Dit proces kan worden
gebruikt om een brede keuze aan drinkwaren te decoreren.

Transferdruk

Dye Sub Duraglaze®

Transferdrukken is één van de meest traditionele methoden voor
het decoreren van mokken. Dit drukproces stelt ons in staat om
ongebruikelijke mokvormen te decoreren en wordt steeds vaker
gebruikt om meer impact aan een mok toe te voegen door het
decoreren van het handvat of de binnenkant.

Onze eigen, gepatenteerde sublimatiemokken, exclusief
verkrijgbaar bij Business Gift List. Duraglaze® PhotoMugs zijn de
enige echte 100% vaatwasmachinebestendige fotomokken op de
markt; onafhankelijk getest tot meer dan 2.000 wasbeurten bieden
ze een uitzonderlijke prijs-kwaliteitverhouding.

AntiBug®

Dye Sub SatinSub®

Stelt u zich eens voor hoe snel ziektekiemen zich verspreiden in een
drukke werkplek. AntiBug® mokken doden 99,9% van de bacteriën
binnen 24 uur. Dit is onze eigen, gepatenteerde behandeling en
is beschikbaar op onze collectie van gezeefdrukte en ColourCoat
mokken. Let op het AntiBug®-symbool in deze brochure of kijk voor
meer info op pagina.

Dit product is volledig nieuw op de markt en is ontworpen en
ontwikkeld door ons. Afgedrukt met behulp van sublimatie, de
SatinSub®-afwerking biedt een scherpe en levendige afwerking
waardoor uw ontwerp echt op zal vallen.
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Processen

Colour match
systeme
Waarom zou u genoegen
nemen met een tweede plaats?

Processen

Budget Busters
Bedrukking in één kleur op één positie ...
tegen een uitzonderlijke prijs.
Als het budget van uw klant cruciaal is, dan kan onze Promoline
het antwoord zijn! Wij bieden een keuze uit onze meest verkochte
mokken en glaswerk bedrukt met een enkele kleur in één positie
tegen zeer concurrerende prijzen.
Budget Buster Bell
12130BEL

Budget Buster Durham
12130DUR

Onze enerverende nieuwe TruColour® service stelt uw klanten
in staat om hun eigen Pantonekleur® direct op een uitgebreide
collectie van gezeefdrukte mokken af te drukken.
U wordt niet langer beperkt door het traditionele kleurenpallet,
aangeboden door andere keramische decorateurs. Wij kunnen u
een kleurkeuze als nooit tevoren aanbieden!
Bovendien kan ons revolutionaire TruColour® - proces worden
toegepast op gekleurde mokken zonder verlies van levendigheid.
Kleuren die van oudsher dof zouden worden, wanneer ze worden
afgedrukt op een donker oppervlak, blijven nu helder en levendig
en zorgen ervoor dat het ontwerp echt opvalt.

65mm

57mm
70mm

40mm

Budget Buster Marrow
12130MAR

Budget Buster Sparta
12130SPA

48mm

Budget Buster GlassMug
12130GLA

61mm

1 kleur
6

70mm

5

1 positie

60mm

40mm

1 logo

57mm

Exceptionele
prijs

Marrow 12171

Onze gespecialiseerde zeefdrukmachines
zijn ontworpen om u te voorzien van een
uitzonderlijke printkwaliteit en fijne details.
Bovendien kan ons proces u uitzonderlijke
kleurweergave bieden, zelfs op donker
gekleurde mokken waarbij uw ontwerp
traditioneel dof zou worden.

Durham 12174

Aardewerk

Aardewerk

Aardewerk

De meest populaire, promotionele
mokstijlen, stijlvol en kosteneffectief met
een groot printgebied voor uw promotionele
boodschap.

Atlantic 12175

Bell 12172

Milan 12188

Newbury 12184

Latte 12195

Lincoln 12177

Quadra 12182

Sparta 12173
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Aardewerk

Klein van Formaat,
Groot in Impact

Porselein
Porselein

Onze collectie van kleine, maar perfect
gevormde aardewerk mokken zijn
ontworpen voor koffiezetapparaten. De
Dinky Durham, Little Latte en de Mini
Marrow zijn exclusief bij ons verkrijgbaar en
kunnen ook full colour gedecoreerd worden
met behulp van sublimatie of ColourCoating,
afgestemd op een Pantonekleur naar keus.
Dinky Durham 12149

Little Latte 12196

Het materiaal dat gebruikt wordt om
porseleinen mokken te produceren is fijner en
lichter dan traditionele aardewerk mokken.
Kies uit onze drie elegante en populaire
porseleinen stijlen .

Torino 12146

Florence 12148

Roma 12147

Mini Marrow 12183
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SatinTouch™
Mokken

Beenderporselein

Beenderporselein

Beenderporseleinen mokken zijn elegant,
licht en zeer wit. Wij bieden een ruime
keuze aan mokken van de traditionele
opaalvorm tot de meer ongebruikelijke
cilindervorm. Gewoonlijk decoreren we
deze stijlen met een transferdruk of
zeefdruk en zelfs op de binnenkant of het
handvat voor extra impact.

Lyric 12141

Opal 12176

Onze nieuwe SatinTouch™ mokken voelen
zo goed aan dat je ze niet meer wilt
neerzetten! Dit unieke en gepatenteerde
zijde effect wordt aangebracht op de
buitenzijde van de mok.
Wij bieden het SatinTouch™ effect aan op
een selectie van mokken en kleuren.

Geëtste
Mokken

Marlborough
12181

Tall Waist 12143

11oz
313ml

Life 12142

Espresso 12145

Boston 12144

Cylinder 12140

Beschikbaar op:
• Standaard Glazuren
• ColourCoat Mokken
• Porselein
• Beenderporselein

Meerdere
posities
bedrukbaar
Transferdrukken is een van de meest
traditionele methoden voor het decoreren
van mokken. Dit drukproces stelt ons in
staat om ongebruikelijke mokvormen te
decoreren en wordt steeds meer gebruikt
om effecten toe te voegen aan een mok
door het versieren van de handgreep of de
binnenkant.
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Specialist

Voeg diepte toe aan uw promotiecampagne
met ons 3D etsproces. Uw ontwerp kan
permanent worden geëtst in alle in deze
brochure afgebeelde mokken, hetzij op een
onbedrukte witte mok voor een subtiele
afwerking of in een ColourCoat mok met een
Pantonekleur naar keus.

Onze exclusieve gepatenteerde
Duraglaze® coating is de enige 100%
vaatwasmachinebestendige fotomok
in Europa; onafhankelijk getest aan de
hand van de Britse norm BS EN 12875-4
voor meer dan 2.000 wasbeurten! Deze
coating is meer dan 12 jaar geleden
ontwikkeld door ons en nog nooit is
een Duraglaze® mok vervaagd, zelfs
wanneer deze gewassen wordt
met een hoge temperatuur in
een commerciële vaatwasser
of met powerball tabletten en
andere moderne, krachtige
reinigingsmiddelen. Dit geeft
u het dubbele van de waarde
van het dichtstbijzijnde
alternatief en zal tien keer zo
lang meegaan als elke andere
fotomok op de markt. Wij bieden
een ruime keuze van mokstijlen
met de Duraglaze® coating; welke
alleen bij ons verkrijgbaar is.

Duraglaze® El Grande 12166

Duraglaze® Dinky Durham 12190

Duraglaze® Sparta 12167

Duraglaze® Can 12156

Duraglaze® Windsor 12170

PhotoMugs

PhotoMugs

Duraglaze®
PhotoMugs

Duraglaze® Durham 12165

Duraglaze® Latte 12168SMA

Duraglaze® Little Latte 12197LIT

Duraglaze® Marrow 12205

Duraglaze® Mini Marrow 12206
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Budget PhotoMugs

SatinSub PhotoMugs
®

Budget Latte PhotoMug
12178SMA

Budget PhotoMug 12179

De Budget PhotoMug is vergelijkbaar
met andere fotomokken op de markt en
is ideaal als prijs een cruciale factor is. Ze
zijn niet zo duurzaam als onze Duraglaze
PhotoMugs, die een uitzonderlijke prijskwaliteitverhouding bieden.

Kies uit een selectie van onze meest
verkochte mokstijlen en afwerkingen,
allemaal gedecoreerd met behulp
van sublimatie voor een impact dat is
gewoonweg onbereikbaar is op een andere
manier.

Dit unieke product, gepatenteerd, bedacht en ontwikkeld door ons,
is volledig nieuw op de markt en is wereldwijd exclusief bij ons
verkrijgbaar. De stijlvolle SatinSub® PhotoMug heeft een voelbare
satijnen afwerkingslaag en wordt full colour bedrukt met behulp van

sublimatie, waardoor de fotomok scherpe en heldere, felle kleuren
biedt die uw ontwerp echt laten opvallen. Kies uit vier verschillende
mokstijlen: de meest verkochte Durham, onze populaire Latte of de
nieuwe en unieke Dinky Durham en Little Latte varianten.

SatinSub® Marrow
12198MAR

SatinSub® Durham
12198DUR

SatinSub® Latte
12198LAT

SatinSub® Mini Marrow
12198MIN

SatinSub® Dinky Durham
12198DIN

SatinSub® Little Latte
12198LIT

InnerSparkle™
Haal de binnenste sprankeling naar buiten
en vice versa! Kies uit twee nieuwe
effecten om uw mokken nog meer impact
te geven.
InnerSparkle mokken hebben een gouden
of zilveren afwerking aan de binnenkant
van de mok. De buitenkant wordt
gesublimeerd met een waanzinnige full
colour bedrukking.
Maak uw campagne sprankelend met
Sparklemugs™, nu al vanaf 72 stuks
verkrijgbaar met uw ontwerp in full colour
gedrukt op een zilverenmok, voor dat
metallic effect.
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PhotoMugs

PhotoMugs

Durham Black (PhotoMug)
12164

WoWMugs

ChalkMugs

®

Onthul uw promotionele boodschap met
promotionele Wowmokken®. Wij bieden een
reeks van stijlen aan met een hitte gevoelige
coating: indien een warme vloeistof wordt
toegevoegd verschijnt een afbeelding.
Waarom voegt u geen permanente
zeefbedrukking toe aan uw ontwerp zodat
een gedeelte hiervan altijd zichtbaar is.

Schrijf of krabbel en dan simpelweg veeg het weer
weg en begin opnieuw. De krijtmok is een leuke
manier van communiceren zonder zelfs uw lippen
te bewegen. Handig als er geen pen en papier is of
gewoon voor de lol!
Latte WoWMug®
12161SMA

Tall Latte WoWMug®
12161TAL

Satin ColourChange
12162

Durham 12169DUR

Marrow 12169MAR

Mini Marrow 12169MIN

Bell 12169BEL

Sparta 12169SPA

Opal 12169OPA

16oz
473ml
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Wij bieden u een reeks van modellen en vanaf 288
stuks kunt u deze krijtmokken zelf in iedere PMS kleur
krijgen. Bel ons voor meer informatie.
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Specialist

Specialist

Durham WoWMug® 12160

ColourCoat Mokken

ColourCoat Little Latte 12155LIT

ColourCoat Latte 12155LAT

ColourCoat Torino 12155TOR

Marrow 12155MAR

Specialist

Specialist

Dankzij onze vooruitstrevende,
geautomatiseerde spuitlijn kunnen we een
kleurlaag, afgestemd op een Pantonekleur
naar keus aanbieden, in een selectie van
afwerkingen vanaf slechts 288 stuks.
Naast de meest verkochte glanzende
ColourCoat, bieden wij ook een stijlvolle
matte afwerking, evenals fluorescerende
en metallic kleuren. We kunnen zelfs
onze ChalkMugs afstemmen op een
Pantonekleur. Kies uit een selectie van
mokstijlen; als je niet kunt zien wat
u zoekt, neem dan contact op met
ons verkoopteam, want er worden
constant nieuwe stijlen toegevoegd.

ColourCoat Dinky Durham 12155DIN

ColourCoat Mini Marrow
12155MIN

ColourCoat Gloss Durham 12155DUR

Voeg impact toe aan uw promotionele
boodschap met een logo op de binnenkant
van uw beker via een proces dat exclusief
bij ons beschikbaar is. Dankzij onze
in-house productiefaciliteiten hebben we
volledige controle over uw bestelling.

ColourCoat Roma 12155ROM

ColourCoat Bell 12155BEL

ColourCoat Opal
12155OPA
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ColourCoat Sparta
12155SPA
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Inner & Outer
ColourCoat Mugs
Met gepaste trots lanceren wij onze nieuwe Inner
ColourCoat Mokken; Ontwikkeld door ons en daarom
ook alleen bij ons te krijgen. Vanaf nu kunnen we ook
de binnenkant van de mok in elke gewenste Pantone®
kleur leveren. De buitenkant kan bedrukt worden met
een eenvoudige doch effectieve zeefdruk, of in full
colour met sublimatie druk.

Inner ColourCoat Duraglaze PhotoMug
12401DUR

In onze eigen fabriek gemaakt, met onze eigen spray
lijn, te leveren vanaf slechts 288 stuks, op een selectie
van mokstijlen.
Met Inner Colourcoat mokken creeert u een unieke en
oogverblindende campagne.

Inner & Outer ColourCoat Marrow
12403MAR

Inner ColourCoat Durham
12401DUR
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Neon ColourCoat
Ontwikkeld door Business Gift List en
verkrijgbaar in een keuze van opvallende
kleuren, onze Neon mokken zullen ervoor
zorgen dat uw boodschap echt opvalt.
Vergeet niet dat we gebruik maken van
ons innovatieve TruColour® colour match
systeem; perfect treffen van uw gekozen
PMS kleur en bovendien onvoorstelbare
print details.

Neon ColourCoat Latte 12155LIT

ColourCoat Processes
Matte ColourCoat
Een nieuwe, moderne en stijlvolle matte
afwerking in een Pantonekleur naar keus
vanaf slechts 288 stuks. Kies uit een
selectie van mokstijlen.

De Neon finish wordt aangebracht
door gebruik te maken van onze eigen
allernieuwste robot spray line en is slechts
een van de uitgebreide reeks van kleuren,
effecten en afwerkingen die wij aanbieden.
Kies voor de klassieke glanzende coating of
waarom probeert u niet de nieuwe, exclusief
bij Business Gift List verkrijgbare, matte
afwerking. Vraag uw vaste contactpersoon
om een sample pakket.

Glanzende ColourCoat

Specialist

Onze originele en meest verkocht
afwerking, het glanseffect geeft uw
Pantonekleur extra levendigheid. Onze
hele ColourCoat mokcollectie, verkrijgbaar
in elke Pantonekleur vanaf slechts 288
stuks, wordt gedecoreerd in het Verenigd
Koninkrijk voor snelle levering.

Metallic ColourCoat

MedalMug™

Uw campagne zal uitblinken met onze
metallic afwerking. Deze mokken zijn
beschikbaar in elke metaaloptie uit het
Pantone kleurenpalet. Neem contact met
ons op voor extra kosten.

Vier succes of beloon iemand met
Medaille mokken™. Verkrijgbaar in mat
goud, zilver of brons, medaille mokken
helpen om van uw campagne een
succes te maken.
Gelanceerd net op tijd voor
de Kerst. Deze mokken
kunnen per stuk verpakt
worden en ook gevuld
worden met een lekkere
traktatie.

Neon ColourCoat
Uw mok zal niet te missen zijn met
onze keuze aan neongekleurde
afwerkingslagen. Deze mokken zijn
beschikbaar in elke neonkleuroptie uit het
Pantone kleurenpalet op een ruime keus
aan mokstijlen.
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TravelMugs

H2GO Drinks Bottle
12300
Maak de reis naar het werk prettiger met onze stijlvolle Travelmokken
van hoge kwaliteit. Onze nieuwste aanwinst op dit gebied is de Rio
Travelmok. In 2015 nieuw en alleen verkrijgbaar bij Business Gift List
met een full colour foto opdruk. Verkrijgbaar met blauwe of zwarte
uiteinden en bedrukt in Engeland. Per stuk verpakt en leverbaar vanaf
slechts 84 stuks. De Rio Travelmok is een van de vele unieke en in het
oog springende producten die alleen bij Business Gift List verkrijgbaar
zijn. Naast de full colour bedrukte Travelmokken hebben we vanaf
288 stuks ook Pantone® gematchte Travelmokken verkrijgbaar in
verschillende soorten.

Wij bieden een fantastische collectie reismokken van hoge kwaliteit.
Kies uit een reeks van innovatieve decoratiemethoden die ervoor te
zorgen dat uw promotionele product indruk maakt. Reismokken zijn
een praktisch relatiegeschenk die ervoor zorgen dat uw boodschap
met uw klanten meereist als ze onderweg zijn.

Malabar Gloss ColourCoat 12194GLO

Traditioneel gezien waren reismokken alleen alleen verkrijgbaar
in een selectie van standaardkleuren. Val op met onze unieke
en fantastische collectie van reismokken, verkrijgbaar
in uw Pantonekleur naar keuze voor een echt unieke
promotie. Bovendien kunt u kiezen uit een scala van
gespecialiseerde afwerkingen en effecten, zoals
glanzend, mat, neon en metallic. ColourCoat
reismokken zijn verkrijgbaar vanaf slechts
288 stuks, afgestemd op een Pantonekleur
naar keus en worden gedecoreerd in onze
eigen in het Verenigd Koninkrijk gevestigde
productiefaciliteiten geeft ons volledige
controle over uw bestelling.

Rio Photo TravelMug 12204

Malabar Matt ColourCoat
12194MAT

TravleMugs
Onze stijlvolle nieuwe H2Go sportfles is een waterfles die filtert
terwijl u drinkt. De H2Go wordt met een vervangbare filter geleverd.
Hiermee kunt u de smaak van uw kraanwater aanzienlijk verbeteren.
Elke H2Go fles staat gelijk aan 300 normale flesjes water. Door de
verhoogde aanwezigheid van uw bedrukking krijgt u meer dan waar
voor uw geld. H2Go flesjes zijn verkrijgbaar vanaf 120 stuks met
een ruime keuze aan dop kleuren. Door ons in Engeland bedrukt
met een zeefbedrukking voor een snelle levertijd. We leveren tevens
vervangende filters uit voorraad
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Robusta Photo 12199PHO

Thermal PhotoFlask 12191

Malabar Photo
12194PHO

Sumatra (Insert) 12185

Columbian (Plastic)
12187

TakeAway Mug (ceramic) 12186

Aluminium Bottle (600ml)
12180600W

Aluminium Bottle (400ml)
12180400W

Keramische TakeAway Mokken zijn
een populair promotieartikel. Ze zijn
dubbelwandig en worden met een siliconen
deksel geleverd.
Stijlvolle 350ml thermoskannen zijn zowel
praktisch als aantrekkelijk. Deze volledig
geïsoleerde flessen houden uw dranken
langer warm en worden geleverd met een
zwart deksel, die ook fungeert als een kopje
voor gebruik onderweg. Zij hebben het extra
voordeel van een prachtige full colour print,
vanaf de bovenkant helemaal tot de bodem
van de fles. U kunt kiezen uit een witte of
zilverkleurige afwerking.

Onze exclusieve nieuwe Photo TravelMugs bieden een prachtige
afdruk van fotografische kwaliteit op een groot gebied van de mok.
Fotoreismokken zijn beschikbaar vanaf slechts 96 stuks en kunnen
worden verzonden binnen 48 uur.
Aluminium Sportflessen zijn ideaal voor koude dranken en kunnen
gebruikt worden in de sportschool, voor een schoolreisje of wanneer
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u onderweg bent.
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TravleMugs

TravleMugs

Robusta ColourCoat 12199GLO

Glazen PhotoMugs worden afgedrukt in
full colour op matglas voor een een grote
impact op een stijlvol product. Beschikbaar
vanaf slechts 72 stuks.

Glasswerk

Thermochromic Glass 10540

Kunt u niet vinden wat u zoekt? Bel ons en
wij zullen ons best doen om uw verzoek
tegemoet te komen.
Naar aanleiding van de enorme
dorst naar door hitte veranderende
mokken introduceerd Business Gift List
ThermoGlass. Bij kamertemperatuur heeft
het glas een wit gefrost aanzicht. Met
verwondering zal men toezien hoe het glas
van kleur veranderd als er een koude drank
ingeschonken wordt.

ColourCoat Glass

ThermoGlass is een solide investering
in een campagne waar nog lang over
gesproken zal worden

PhotoMug (Glass) 10540

6oz Glass 10600

10oz Glass 10602

Versterk uw merk met onze enerverende reeks van matglas en
gekleurd glaswerk. Kies uit een selectie van populaire glasstijlen in
verschillende maten en afgestemd in elke gewenste pantonekleur
vanaf slechts 288 stuks. Uw glaswerk kan worden gedecoreerd met
een zeefdruk of voeg extra impact toe door uw logo of ontwerp in
het glas te laten etsen.

12oz Glass 10601

Highball (6oz) 10500

Highball (10oz) 10502

Highball (12oz) 10501

Fluted Beer Glass 10510

Tulip (small) 10520

Tulip (large) 10521

10oz Gloss Glass 10603

Glaswerk

Glaswerk

ColourCoat Glass Mug 10603

Photo Highball 10540
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Plastic Bekers

Overzicht stijlen

Plastic PhotoMug 18045

Index
ColourCoat

Wij bieden een ruim aanbod van robuuste, kunststof mokken
en bekers, allemaal beschikbaar in een verscheidenheid aan
afwerkingen. Kies uit twee stijlen van mokken met vaste, doorzichtige
of glitterafwerking. Als u op zoek bent naar een milieuvriendelijke
promotie, kies dan voor de bekers gemaakt van gerecycled kunststof.

Atlantic

Bell

Boston

Cambridge

Etching
Duraglaze

Drinkbekers zijn ideaal voor campagnes gericht op kinderen. Onze
drinkbekers kunnen worden gestapeld voor eenvoudig opbergen
en de heldere, glitter paarse, rode en blauwe bekers zijn uit onze
voorraad leverbaar.

Sublimation
AntiBug

De kunststof PhotoMug wordt gedecoreerd in onze Britse fabriek in
full colour met behulp van sublimatie.

Ergo Acrylic Mug 18042

Spot Print

SatinSub

Tumbler Acrylic Cup 18043

Verpakkingen

Acryl mokken

Wij bieden een selectie van beschermende en representatieve
verpakkingen aan voor onze mokcollectie. Kies uit drie groottes van
robuuste kartonnen dozen voor individuele mokken of kies voor
versterkte kartonnen dozen voor 4-6 mokken per doos.
Uw ontwerp op de verpakking? Pronk met uw product, terwijl deze
wordt beschermd tegen stof en vuil met een presentatiedoos van
acetaat. Denk ook na over onze handige styreen dozen, om zo
min mogelijk risico te lopen: een populaire verpakkingsoptie die
nauwsluitend rondom de mok past en slechts €0,28 per stuk kost.

Spectrum Acrylic Mug
18041

Durham

Acetate Boxes
from €0.44 each

Polystyrene Box
from €0.32 each

Small Latte

White Mailing Box
from €0.28 each

Full Colour Box
from €0.64 each

Life

Dinky Durham

Can

Lincoln

Espresso

Florence

El Grande

Cylinder

Little Latte

Tall Latte

Lyric

Marlborough

Marrow

Mokstijlen
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Mini Marrow

Milan

Newbury

Opal

Quadra

Roma

Sparta

Tall Waist

Take Away

Windsor

Black PhotoMug

Spectrum Mug

Malabar
TravelMug

Robusta
TravelMug

Aluminium
Bottle 400ml

Fluted Glass

Glass Mug
ColourCoat

Columbian
TravelMug

Small Highball
Glass

Medium
Highball Glass

Tall Highball
Glass

Glass Mug PhotoMug

WoW Durham

WoW Latte

WoW Tall Latte

Satin WoW
Durham

Acrylic
Tumbler

Rio
TravelMug

H2GO
Drinks Bottle

Tulip Large Glass

Torino

Sumatra
TravelMug

Spectrum Glitter

Ergo

Aluminium
Bottle 600ml

Thermal
PhotoFlask

Mokstijlen

Mokstijlen

Tulip Small Glass
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Waarom zou
u bij ons
kopen?
Wij hebben we meer dan 12 jaar ervaring met
het decoreren van keramiek in onze Britse
productiefaciliteiten. Onze 20.000 vierkante meter
fabrieksoppervlakte gewijd aan keramiek, stelt
ons in staat meer dan 12 miljoen mokken per jaar
te decoreren, waardoor wij een ongeëvenaarde
collectie van promotionele mokken kunnen
aanbieden. Wij investeren continu in onze fabrieken
om de capaciteit te verhogen en ervoor te zorgen
dat we u de best mogelijke service aanbieden.
Onze in-house geautomatiseerde spuitleiding
decoreert keramiek en glaswerk vanaf
lage bestelhoeveelheden. Op Pantonekleuren
afgestemde drinkwaren zijn beschikbaar vanaf
slechts 288 eenheden.
Onze gepatenteerde Duraglaze® PhotoMugs
zijn onafhankelijk getest op meer dan 2.000
wasbeurten. Deze uitzonderlijke coating werd meer
dan 12 jaar geleden ontwikkeld door ons en we
hebben nog nooit één enkele klacht over vervaging
gehad. De coating is nog steeds even duurzaam
als de mok wordt gewassen in een commerciële
vaatwasser of met powerball tabletten en andere
krachtige schoonmaakmiddelen.
Wij bieden een uitgebreide collectie van meest
verkochte gezeefdrukte mokken. Let op onze
stijlvolle nieuwe keramische mokstijlen waarvan
3 nieuwe porseleinlijnen en een Dinky Durham
versiant van
onze meest verkochte mok. Allemaal beschikbaar
voor kleurendecoratie vanaf slechts 72 stuks.
Wij verkopen nooit rechtstreeks aan eindgebruikers,
zodat u er zeker van kunt zijn dat wij uw partner
zijn voor promotioneel keramiek.

AntiBug

®

Baanbrekende innovaties worden regelmatig geïntroduceerd
in onze collectie, zoals de bekroonde AntiBug®-behandeling,
die 99,9% van de bacteriën doodt en wordt aangebracht in
onze Britse productiefaciliteit. We kunnen deze gepatenteerde
behandeling toepassen op een verzameling van mokken,
onderzetters, muismatten en baliematten.

Wij bieden een uitgebreide collectie van
mokstijlen binnen onze toonaangevende,
gezeefdrukte keramische lijnen. Onze
in-house technologie stelt ons in staat om
snelle levertijden en een flexibele service
te bieden.

Gebruikmakend van onze in-house
geautomatiseerde spuitlijn voor
ColourCoat mokken, glaswerk en
tegenwoordig ook reismokken, betekent
dat we afgestemde Pantonekleuren
op een reeks van drinkwaren kunnen
aanbieden vanaf slechts 288 stuks.
Historisch gezien zou dit soort
personalisatie worden gedaan in het
Verre Oosten met hoge minimale
bestelhoeveelheden als gevolg.

Meer dan 10 jaar geleden lanceerden wij
als eerste de met behulp van sublimatie
gedrukte PhotoMugs en WoWMugs op
de promotionele markt en wij zijn de
enige leverancier in Europa die onze
exclusieve gepatenteerde Duraglaze®
PhotoMugs aanbieden.

