Drinkflessen

Nederlands
Basic Powerbanks

Oregon Drinkfles met Karabijnhaak
Bereik de top met de Oregon Drinkfles met Karabijnhaak. Deze aluminium drinkfles oogt sportief en houdt je
gehydrateerd. Kies de kleur die bij je huisstijl past, laat de waterfles bedrukken en trek erop uit.

Waterfles met schroefdop en karabijnhaak
Inhoud van 350 ml
Alleen met de hand afwassen

Beschikbare kleuren

Nederlands
Basic Powerbanks

Sky Drinkfles
Voeg wat vrolijkheid toe aan de sportschool met de Sky Drinkfles. Deze kleurrijke waterfles springt overal in
het oog. Laat de drinkfles bedrukken met je logo en val overal op. De fles is beschikbaar in veel verschillende,
vrolijke kleuren en kan gewoon in de vaatwasser.

Waterfles met schroefdop
Inhoud van 560 ml
Geschikt voor de vaatwasser

Beschikbare kleuren

Nederlands
Premium Powerbanks

Pacific Drinkfles met Karabijnhaak
Bereik grote hoogtes met de Pacific Drinkfles met karabijnhaak. De fles is gemaakt van aluminium en kan
tegen een stootje. Ideaal voor de extreme sporters. Laat de waterfles bedrukken en je logo pieken.

Waterfles met schroefdop en karabijnhaak
Inhoud van 770 ml
Alleen met de hand afwassen

Beschikbare kleuren

Nederlands
Luxe Powerbanks

Bullet Opbergfles
Maak het lessen van je dorst gemakkelijk met de Bullet Opbergfles. De waterfles heeft een verwijderbare
houder die je kan gebruiken als drinkbeker. Kies je kleur, upload je logo, laat de waterfles bedrukken en drink
overal comfortabel.

Schroefdop met siliconen band
Inhoud van 475 ml
Verwijderbare houder

Beschikbare kleuren

Nederlands
Oplaadkabels
/ USB

Spring Drinkfles
Les je dorst in stijl met de Spring Drinkfles. Dankzij zijn stijlvolle, minimalistische ontwerp is er veel aandacht
voor je bedrukking. Laat de waterfles bedrukken en promoot je bedrijf met trotst, waar je ook bent.

Waterfles met schroefdop
Inhoud van 600 ml
Geschikt voor de vaatwasser

Beschikbare kleuren

Nederlands
Oplaadkabels
/ USB

Bullet Nassau Drinkfles
Wandelen, bergbeklimmen of hardlopen is geen probleem met de Bullet Nassau Drinkfles. Deze adellijke
waterfles lest je dorst overal. Dankzij de rubberen handgreep draag je de waterfles met je logo makkelijk
bij je.

Waterfles met schroefdop en rubberen greep
Inhoud van 750 ml
Alleen met de hand afwassen

Beschikbare kleuren

Nederlands
Oplaadkabels
/ USB

Avenue Brighton Drinkfles
Van deze elegante drinkfles loopt het water je in de mond. De vorm van de fles is zo ontworpen dat hij er
smaakvol uitziet en makkelijk draagt. Of je nou wandelt of in de volle sprint loopt, de fles ligt stevig in de
hand. Laat de waterfles bedrukken en les je dorst altijd en overal in stijl.

Waterfles met afneembare ring om hem goed schoon te maken
Inhoud van 470 ml
Alleen met de hand afwassen

Beschikbare kleuren

Nederlands
Basic Powerbanks

Avenue Fox Drinkfles
De Avenue Fox Drinkfles is een elegante waterfles met een enorme inhoud. De waterfles wordt geleverd in
een mooie cadeauverpakking. Dit maakt de fles het ideale relatiegeschenk. Laat de drinkfles bedrukken en
hydrateer je relaties of je personeel.

Waterfles met schroefdop
Inhoud van 900 ml
Verpakt in cadeauverpakking

Beschikbare kleuren

Nederlands
Luxe Powerbanks

Bullet Techno Fles met Telefoonhouder
De Bullet Techno Fles doet het hart van de gadgetliefhebber sneller kloppen. Het is namelijk niet alleen een
fles maar meteen een standaard voor je telefoon of iPad. Zet hem in de trein neer met je iPad er in en trek
bekijks. Laat de waterfles bedrukken met je logo en val nog meer op.

Waterfles met schroefdop
Inhoud van 750 ml
Alleen met de hand afwassen

Nederlands
Premium Powerbanks

Avenue Hover Glazen fles
De Avenue Hover Glazen waterfles is stevig, valt op en is handzaam. Dankzij het bijzondere ontwerp van de
waterfles stop je makkelijk ijsblokjes in de fles en springt je logo van het glas. De siliconen anti-sliphoes zorgt
er voor dat je hem nooit laat vallen. Laat de Avenue Hover glazen waterfles bedrukken.

Waterfles met schroefdop inclusief karabijnhaak
Inhoud van 590 ml
Ingepakt in een beschermende, siliconen anti-sliphoes

Beschikbare kleuren

Nederlands
Oplaadkabels
/ USB

Avenue Geometrische fles
Heb je genoeg van water en werk je liever je dagelijkse dosis cafeïne bij? Laat dan de Avenue Geometrische
drinkfles bedrukken. Deze roestvrij stalen fles houdt je koffie warm en laat je logo stralen.

Drinkfles met schroefdop
Inhoud van 475 ml
Alleen met de hand afwassen

Nederlands
Luxe Powerbanks

Elevate Rambler Lekvrije Fles
Of je nou fietst voor je ploeg of wandelt in de zon, deze stoere fles is voor de echte waterdragers onder ons. De
drinkfles heeft een stoer design met een karabijnhaak waarmee je de fles een je tas bevestigt. Laat de lekvrije
waterfles bedrukken en zet een sterk merk neer.

Waterfles met schroefdop en karabijnhaak
Inhoud van 700 ml
Alleen met de hand afwassen

Nederlands
Oplaadkabels
/ USB

Flow Drinkfles
De flow drinkfles mag gezien worden. Met het speelse ontwerp en de vrolijke kleuren in combinatie met jouw
logo, heb je een waterfles die overal opvalt. Wil je een waterfles bedrukken en cadeau doen? De Flow Drinkfles
wordt geleverd in een mooie cadeauverpakking.

Waterfles met schroefdop inclusief siliconen polsriempje
Inhoud van 650 ml
Alleen met de hand afwassen

Beschikbare kleuren

Nederlands
Luxe Powerbanks

Zoom Rythm Bluetooth Audiofles
Klinkt een uniek, dorstlessend relatiegeschenk je als muziek in de oren? Dan heb je de juiste waterfles
gevonden. Deze waterfles tover je in een handomdraai om tot een speaker en mediahouder voor je smartphone.
Blijf gehydrateerd terwijl je geniet van je favoriete muziek.
Waterfles inclusief speaker
Inhoud van 530 ml
Waterfles inclusief mediahouder, speaker en ledlampjes

Nederlands
Premium Powerbanks

Tutti Frutti Fles met Filter
Speels en functioneel, dat is De Tutti Frutti Fles met Filter. De waterfles wordt geleverd inclusief draaidop
met opklapbare drinktuit. Na gebruik stop je hem gewoon in de vaatwasser. Voeg een schijfje fruit toe samen
met je logo en maak een gezonde indruk.

Waterfles met draaidop
Inhoud van 740 ml
Geschikt voor de vaatwasser

Beschikbare kleuren

Nederlands
Basic Powerbanks

Bullet Fruiton Fles met Filter
Verander water in een frisse fruitdank met de Bullet Fruiton Fles met fruitfilter. Het enige wat je nodig hebt is
een schijfje citroen of komkommer en logo. Laat de waterfles bedrukken en zet een fris en fruitig merk neer.

Waterfles met schroefdop en fruitfilter
Inhoud van 740 ml
Slag-, vlek- en geurbestendig

Nederlands
Oplaadkabels
/ USB

Avenue Trinity Fles met Filter
De Trinity Fles met filter is de perfecte waterfles voor krachtpatsers. De fruitfilter geeft je water een vleugje
gezondheid, maar dat is nog niet alles. De waterfles is ook geschikt voor shakes als poederdrankjes en
smoothies. Laat de waterfles bedrukken met je logo en zet een ijzersterk merk neer.

Waterfles met fruitfilter
Inhoud van 750 ml
Alleen met de hand afwassen

Beschikbare kleuren

Nederlands
Oplaadkabels
/ USB

Bullet Victoria Bidon
Of je hem nou gebruikt in de sportschool of er de bergen mee in trekt, deze bidon bedrukken is een ijzersterk
plan. De Bullet Victoria Bidon is ontzettend stevig en is geschikt om overal je dorst te lessen. Laat de waterfles
bedrukken en maak en sterke indruk met je logo.

Bidon met flip dop
Inhoud van 750 ml
Alleen met de hand afwassen

Nederlands
Premium Powerbanks

Yukon Bidon met Koelelement
De Yukon Bidon is de klassieke bidon met een koelelement als extraatje. Laat de bidon bedrukken, stop het
koelelement in de vriezer en drink altijd koud water uit je gepersonaliseerde waterfles.

Inhoud van 500 ml
Bevat een koelelement
Alleen met de hand afwassen

Nederlands
Premium Powerbanks

Gobi Sportfles
Met de Gobi Sportfles hoef je nergens meer dorst te krijgen. Dankzij het sportieve ontwerp van de fles is hij
makkelijk vast te houden. Draag hem altijd bij je tijdens het wandelen, joggen of als je de strijd aangaat met
de loopband. Laat de bidon bedrukken en kom sportief voor de dag.

Waterfles met schroefdop en deksel met drinkopening
Inhoud van 500 ml
Alleen met de hand afwassen

Nederlands
Basic Powerbanks

Bullet Square Sportfles
De Bullet Square Sportfles is het ideale relatiegeschenk. De fles oogt basic en stijlvol waardoor de waterfles niet
alleen geschikt is voor de sportschool maar ook ideaal voor op kantoor. De fles is slag-, vlek- en geurbestendig.
Dus, laat de waterfles bedrukken en je logo blijft fris in beeld.

Waterfles met schroefdop
Inhoud van 590 ml
Slag-, vlek- en geurbestendig

Beschikbare kleuren

Nederlands
Premium Powerbanks

Slice Tritan Sportfles
Zoek jij een waterfles die alles heeft om het sporten aangenaam te maken? Laat dan deze bidon bedrukken!
De Slice Tritan Sportfles heeft een fruitfilter in het midden om een smaak aan je water toe te voegen. Voeg je
logo toe en een stukje munt of komkommer en calorieën verbranden wordt een eitje.

Waterfles met schroefdop en fruitfilter
Inhoud van 600 ml
Geschikt voor de vaatwasser

Nederlands
Basic Powerbanks

Bullet Aqua Sportfles
De Bullet Aqua Sportfles ziet er supersnel uit en houdt rekening met al je wensen. De waterfles heeft een
handige opening voor ijsblokjes, is slag-, vlek- en geur bestendig en heeft een flinke inhoud. Laat de waterfles
bedrukken en je logo is onstuitbaar in de sportschool.

Waterfles met brede schroefdop
Inhoud van 685 ml
Alleen met de hand afwassen

Beschikbare kleuren

Nederlands
Premium Powerbanks

Horizon Sportfles
Met deze bedrukte waterfles komt je logo altijd goed voor de dag en hoef je nooit meer dorst te hebben.
De Horizon Sportfles wordt geleverd met een sleutelkoord, zo draag je de waterfles altijd bij je. Dankzij de
roestvrij stalen schroefdoppen kan de fles gewoon in de vaatwasser.

Waterfles met roestvrij stalen schroefdop
Inhoud van 500 ml
Geschikt voor de vaatwasser

Nederlands
Basic Powerbanks

Avenue Radius Geometric Sportfles
Deze luxe bidon maakt water drinken tijdens het sporten makkelijker dan ooit. Dankzij zijn geometrische
ontwerp is de waterfles makkelijk vast te houden tijdens het wandelen of joggen en met het ingebouwde rietje
drink je zelfs tijdens de eindsprint. Upload je logo, laat de bidon bedrukken, blijf drinken en blijf opvallen.

Waterfles met schroefdop
Inhoud van 830 ml
Alleen met de hand afwassen

Beschikbare kleuren

Nederlands
Basic Powerbanks

Capri Sportfles
De Capri Sportfles is een handige bidon met een strak ontwerp. De waterfles heeft een drukknop en een
drinktuit in de dop. Zo drink je zelfs makkelijk in een volle sprint. Dankzij zijn strakke ontwerp is de bidon
ook ideaal voor op kantoor. Upload je ontwerp en doe je personeel een bidon met logo cadeau.

Waterfles met drukknop en drinktuit
Inhoud van 700 ml
Geschikt voor de vaatwasser

Beschikbare kleuren

Nederlands
Oplaadkabels
/ USB

Bullet Gradient Fles
Zoek jij een fles die je dorst lest en geschikt is voor knoeikonten? Dan is de Bullet Gradient Fles de fles die je
zoekt. Dankzij de knoeibestendige drinktuit knoei je zelfs niet tijdens het hardlopen. De mooie kleuroverloop
in de fles zorgt er ook nog voor dat hij extra opvalt.

Waterfles met draaidop en opklapbare, knoeibestendige drinktuit
Inhoud van 740 ml
Alleen met de hand afwassen

Beschikbare kleuren

Nederlands
Oplaadkabels
/ USB

Avenue Hot & Cold Flip n Sip Geometric Thermosbeker
Nooit meer koude koffie of warme ijsthee? Laat dan de Hot & Cold Flip n Sip Geometric Thermosbeker bedrukken.
De thermosbeker is zo ontworpen dat je nooit meer knoeit onderweg, altijd op de juiste temperatuur drinkt
en ook nog eens opvalt.

Thermosbeker met schroefdop en uitschuifbaar rietje voor koude drankjes
Inhoud van 535 ml
Alleen met de hand afwassen

Beschikbare kleuren

Nederlands
Oplaadkabels
/ USB

Sipper Thermosfles
Van de Sipper Thermosfles kan je niet vrolijker worden. Hij houdt je thee warm, je water koud en wordt
geleverd in een mooie cadeauverpakking. Het ideale relatiegeschenk voor al je klanten dus. Laat de thermosfles
bedrukken en maak je klanten blij.

Thermosbeker met schroefdop en uitschuifbaar rietje voor koude drankjes
Inhoud van 570 ml
Alleen met de hand afwassen

Beschikbare kleuren

Nederlands
Oplaadkabels
/ USB

Milkshake beker
Verkoop je milkshakes, smoothies en sapjes in je enige echte, eigen milkshake beker. Dankzij de dubbele
wand geef je de drankjes ijskoud mee en blijven ze lekker fris. Kies de kleur die bij je past, upload je logo en
laat de milkshake beker bedrukken.

Dubbelwandige milkshake beker met bijpassend rietje
Inhoud van 450 ml
Alleen met de hand afwassen

Nederlands
Oplaadkabels
/ USB

Bullet Binx Drinkbeker
Voeg een vleugje drooglegging toe en laat de Bullet Binx Drinkbeker bedrukken. Deze drinkbeker is de perfecte
drinkbeker voor smoothies, ijsthee en alle andere koude drinkwaren. Serveer je ijskoude drankjes in de hippe
Bullet Binx Drinkbeker met je logo.

Drinkbeker met schroefdop en bijpassend rietje
Inhoud van 750 ml
Geschikt voor de vaatwasser

Beschikbare kleuren

Nederlands
Oplaadkabels
/ USB

Cabo Mini Waterzak
Wandel je vaak de korte routes van de klompenpaden, maar wil je toch wat drinken op zak hebben? Dan ben
je op zoek naar de Cabo Mini Waterzak. Met de bijgeleverde karabijnhaak bevestig je hem gemakkelijk aan je
broek of aan je tas. Laat de waterzak bedrukken, hang hem aan je tas en je logo is altijd en overal in het zicht.

Gelamineerde, plastic drinkzak met aluminium karabijnhaak
Inhoud van 375 ml
Voorzien van een draaibare trektuit

Beschikbare kleuren

Nederlands
Oplaadkabels
/ USB

Cabo Waterzak
De Cabo Waterzak is licht van gewicht. Dankzij de karabijnhaak hang je hem ook nog gemakkelijk aan je broek
of tas. De ideale waterzak voor al je outdoor activiteiten en een perfect alternatief voor de wegwerpflesjes.
Laat de waterzak nu bedrukken en promoot je merk ook in je vrije tijd.

Plastic waterzak inclusief draaidop en karabijnhaak
Inhoud van 600 ml
Alleen met de hand afwassen

Beschikbare kleuren

