
Thermosflessen



Nederlands

Bullet Zamzam Beker      

De iconische coffee-to-go-wegwerpbekers van bekende koffieketens zijn nu ook verkrijgbaar in een 

duurzamere uitvoering. De Bullet Zamzam beker ziet er vrolijk uit, is perfect voor onderweg en heeft precies 

genoeg ruimte voor een goeie kop koffie of thee. 

 Gemaakt van dubbelwandig kunststof

 Met schroefdop

 Inhoud: 330 ml

 Niet geschikt voor de vaatwasser

Thermosbekers

Beschikbare kleuren



Nederlands

Bullet Daytona Thermosbeker       

Neem een flinke teug koffie en laat zien wie je bent met de Bullet Daytona Thermosbeker. Een flink handvat 

geeft je grip op de zaak en de schroefdop laat zich door je duim bedienen. Deze thermosbeker bedrukken is 

een kleine moeite door het grote beschikbare oppervlak.

 Gemaakt van dubbelwandig pc-plastic

 Met schroefdop

 Deksel openen en sluiten met je duim

 Inhoud: 330 ml

 18 cm hoog

 Niet geschikt voor de vaatwasser

 Beschikbaar in 3 kleuren

Thermosbekers

Beschikbare kleuren



Nederlands

Bullet Mojave Thermosbeker          

Zoek de ultieme verfrissing niet in een fata morgana, maar in de Mojave Thermosbeker van Bullet. De beker 

houdt je drank op de juiste temperatuur en geeft je ook nog eens alle ruimte voor een bedrukking met jouw 

logo. 

 Gemaakt van dubbelwandig rvs en polypropyleenplastic

 Met draaidop en flip-top drinkopening

 Inhoud: 300 ml

 Niet geschikt voor de vaatwasser

 Beschikbaar in 3 kleuren

Thermosbekers

Beschikbare kleuren



Nederlands

RVS Thermosmok          

Bied je relaties wat warms te drinken aan, ook als ze niet bij je op kantoor zitten. Geef ze deze RVS Thermosmok 

mee met jouw logo erop en je bent bij iedere slok warme koffie, thee of chocomel in beeld. De makkelijkste 

manier om je klanten een warm gevoel vanbinnen te bezorgen is met deze bedrukte thermosmok. 

 Buitenzijde gemaakt van rvs, dubbelwandige binnenzijde van plastic

 Met draaidop

 Deksel openen en sluiten met je duim

 Inhoud: 330 ml

 Niet geschikt voor de vaatwasser

 Beschikbaar in 6 kleuren

Thermosbekers

Beschikbare kleuren



Nederlands

Elwood Thermosbeker           

Geniet van je eigen koffie onderweg naar het werk. Een geurige kruidenthee op een picknick in het park. En 

een warme chocolademelk langs de ijsbaan. Allemaal met de Elwood Thermosbeker. Zoek jij maar een mooie 

kleur uit, en laat ons je thermosbeker bedrukken. 

 Gemaakt van rvs met een kunststof binnenlaag

 Met schroefdop en schuiflipje

 Inhoud: 470 ml

 Niet geschikt voor de vaatwasser

 Beschikbaar in 5 kleuren

Thermosbekers

Beschikbare kleuren



Nederlands

Conroe Thermosbeker       

De Conroe Thermosbeker heeft een minimalistisch design voor maximale functionaliteit. De stoere 

donkergrijze buitenzijde van deze thermosbeker bedrukken we met jouw design. Dé manier om je deze 

branded thermosbeker geheel eigen te maken! 

 Gemaakt van rvs

 Dubbelwandig kunststof voor binnenzijde

 Met schroefdop

 Inhoud: 470 ml

 Niet geschikt voor de vaatwasser

Thermosbekers



Nederlands

Bullet Pasadena Thermosbeker          

Geniet van het leven met grote teugen met de Pasadena Thermosbeker van Bullet. En laat de thermosbeker 

bedrukken met jouw ontwerp. De beker is de perfecte manier om jouw warme of koude drank naar keuze 

veilig mee te nemen. 

 Gemaakt van rvs

 Met draaidop en drinkopening

 Niet geschikt voor de vaatwasser

Thermosbekers



Nederlands

Barstow Thermosmok         

Waarom een thermosfles én een kopje meenemen als je dat ook gewoon in één kunt combineren? Deze Barstow 

Thermosmok is daar een perfect voorbeeld van. De thermosbeker die net zo lekker drinkt als je favoriete mok 

thuis. 

 Gemaakt van rvs

 Drink direct uit de mok

 Inhoud: 330 ml

 Niet geschikt voor de vaatwasser

Thermosbekers



Nederlands

Bullet Torino Thermosbeker     

Laat deze sportieve Bullet Torino Thermosbeker bedrukken met je logo voor je aanwezigheid op elk sportevent 

en iedere plek waar dorst gelest moet worden. De mat afgewerkte beker heeft een stoer gewelfd uiterlijk met 

voldoende ruimte voor jouw logo of ontwerp.   

 Gemaakt van rvs

 Schroefdop met sluiting aan de zijkant

 Inhoud: 450 ml

 Niet geschikt voor de vaatwasser

 Beschikbaar in vier kleuren

Thermosbekers

Beschikbare kleuren



Nederlands

Avenue Zizzou Thermosbeker          

Strak, smaakvol en shiny: de Avenue Zissou Thermosbeker bedruk je naar hartenlust en misstaat op geen 

enkel bureau. De roestvrijstalen beker sluit je trefzeker af met een matchende drukdeksel, waaruit het ook 

nog eens heel prettig drinken is.  

 Gemaakt van rvs 

 Met drukdeksel

 Inhoud: 500 ml

 Niet geschikt voor de vaatwasser

Thermosbekers



Nederlands

Bullet Tech Thermosbeker        

De Bullet Tech Thermosbeker is drinkjuweel dat vorm en functie verenigt in een stoer ontwerp. Rubberen 

strips geven grip aan het blanke rvs dat een perfecte ondergrond biedt voor jouw ontwerp. 

 Gemaakt van dubbelwandig rvs

 Met schroefdop

 Deksel openen en sluiten met je duim

 Inhoud: 330 ml

 18 cm hoog

 Niet geschikt voor de vaatwasser

Thermosbekers



Nederlands

Flow Lekvrije Thermosbeker      

Je favoriete drank mag maar één kant op flowen: rechtstreeks jouw mond in, eventueel met een tussenstop via 

een beker. En dus niet in je tas. De Flow Lekvrije Thermosbeker staat voor precies zo’n stroom. En dat in een 

hip design dat je geheel kunt customizen met jouw bedrukking. 

 Gemaakt van rvs

 Dubbelzijdig kunststof voor binnenzijde

 Met drukknop

 Dop werkt ook als kopje – met siliconen anti-sliplaag

 Inhoud: 350 ml

 Niet geschikt voor de vaatwasser

 Beschikbaar in 5 kleuren

Thermosbekers

Beschikbare kleuren



Nederlands

Avenue Geo Thermosbeker     

Zoals je thuis kiest voor servies dat je interieur complimenteert, kies je onderweg voor een bedrukte 

thermosbeker die dat voor je stijl doet. De Avenue Geo Thermosbeker doet precies dat. De gewelfde buitenwand 

met koperlook ziet er puik uit in elke omgeving. En met jouw bedrukking maak je er een echte eyecatcher van. 

 Gemaakt van rvs

 Koperen isolatie

 Schuifsluiting op het drukdeksel

 Grote opening voor groot drinkgemak

 Inhoud: 350 ml

 Geleverd in geschenkverpakking

 Beschikbaar in 3 kleuren

Thermosbekers

Beschikbare kleuren



Nederlands

Avenue Milo koperen Thermosbeker            

Jouw ideale temperatuur is zo’n 37 graden. Die van een goeie kop koffie ongeveer 75 graden. En die van je 

favoriete frisdrank rond een graad of 4. Allemaal geen probleem voor de Milo Thermosbeker van Avenue. Hij 

ziet er niet alleen ultiem stijlvol uit, hij houdt ook nog eens iedere drank op de juiste temperatuur. 

 Gemaakt van rvs, afgewerkt met koperlook

 Met drukdeksel en schuifsluiting

 Inhoud: 590 ml

 Geleverd in geschenkverpakking

 Niet geschikt voor de vaatwasser

Thermosbekers

Beschikbare kleuren



Nederlands

Avenue Grotto keramieken thermosbeker     

Als je ’s ochtends vroeg in de trein zit met zo’n robuuste mok, durft zelfs de conducteur je niet om je kaartje 

te vragen. Ook al geniet je gewoon stilletjes van je kamillethee. De thermosbeker is gemaakt van keramiek en 

heeft een natuurlijk houten handvat. Het vergrendelbare drukdeksel houdt je warme drank op z’n plek. 

 Vergrendelbaar drukdeksel

 Gemaakt van mat afgewerkt keramiek

 Houten handvat

 Inhoud: 475 ml

 16,5 cm hoog

 Geleverd in geschenkverpakking

 Niet geschikt voor de vaatwasser

 Beschikbaar in 2 kleuren

Thermosbekers

Beschikbare kleuren



Nederlands

Elleven Traverse 2-in-1 Thermosbeker     

De bedrukte thermosbeker die je vergezeld op al je reizen en je overal hydrateert is de Elleven Traverse 2-in-

1 Thermosbeker. De buitenzijde van de isolerende beker is gemaakt van sterk en helder Eastman Tritan 

kunststof waardoor de gewelfde binnenfles goed zichtbaar is.  

 Buitenzijde gemaakt van Eastman Tritan kunststof

 Binnenfles gemaakt van rvs

 Inhoud: 475 ml

 23,5 cm hoog

 Geleverd in geschenkverpakking

 Niet geschikt voor de vaatwasser

 Beschikbaar in 2 kleuren

Thermosbekers

Beschikbare kleuren



Nederlands

Avenue Curve Lekvrije Thermosbeker          

De Curve Lekvrije Thermosbeker van Avenue volgt de contouren van de drank waar je de beker mee vult. 

De elegante lijnen en rustige kleuren maken deze branded thermosbeker tot een ideaal canvas voor elke 

boodschap die je erop wil drukken. 

 Gemaakt van dubbelwandig acryl

 Met schroefdop

 Inhoud: 400 ml

 Niet geschikt voor de vaatwasser

 Beschikbaar in 2 kleuren

Thermosbekers

Beschikbare kleuren



Nederlands

Avenue Stelt Thermosbeker          

Trakteer relaties, klanten of je collega’s op een dorstlessend cadeau met de Stelt Thermosbeker van Avenue. 

Je laat de thermosbeker bedrukken met het logo van je bedrijf of een ander zelfgemaakt ontwerp. De 

thermosbeker wordt geleverd in een geschenkverpakking. 

 Gemaakt van dubbelwandig rvs

 Met lekvrije schroefdop en drukschenktuit

 Inhoud: 400 ml

 Geleverd in geschenkverpakking

 Niet geschikt voor de vaatwasser

 Beschikbaar in 3 kleuren

Thermosbekers

Beschikbare kleuren



Nederlands

Elleven Traverse Tuimelaar 

Hou je drank op temperatuur met de Elleven Traverse Tuimelaar. Een stoere thermosfles die je bedrukt met je 

eigen ontwerp. Het geometrisch gewelfde design helpt je grip te houden op je drankgebruik. 

 Met flip-top opening

 Geleverd in geschenkverpakking

 Inhoud: 475 ml 

 23,5 cm hoog

 Niet geschikt voor de vaatwasser

 Beschikbaar in 2 kleuren

Thermosbekers

Beschikbare kleuren



Nederlands

Bullet Gallup Thermosfles  

De Gallup Thermosfles van Bullet laat je 500 milliliter lang genieten van je favoriete warme drank. De fles past 

makkelijk in iedere tas en vergezeld je op iedere reis. Laat de thermosfles bedrukken met je logo of ontwerp 

en laat iedereen zien bij welke club je hoort. 

 Gemaakt van dubbelwandig rvs

 Deksel doet dienst als kopje

 Inhoud: 500 ml

 Niet geschikt voor de vaatwasser

 Beschikbaar in 3 kleuren

Thermosflessen

Beschikbare kleuren



Nederlands

Bullet Sullivan Thermosfles 

Aerodynamisch als een net afgevuurde kogel en net zo isolerend als een eskimojas is de Bullet Sullivan 

Thermosfles. Hij heeft een klassiek ontwerp dat je uit duizenden herkent met een dop dat je tegelijk als 

tegelijk als kopje kunt gebruiken. Deze thermosfles bedrukken met jouw logo bezorgt de ontvanger heel wat 

warme gevoelens. 

 Gemaakt van dubbelwandig rvs

 Makkelijke schenktuit met drukdop

 Inhoud: 750 ml

 Niet geschikt voor de vaatwasser

Thermosflessen



Nederlands

Flow Thermosfles   

Go with the flow…of neem de Flow gewoon mee. Want deze thermosfles past in iedere tas. De frisse kleurtjes 

doen niet onder voor de warme dranken die hij ook kan bevatten. Die je er net zo makkelijk uitschenkt door 

de simpele drukknop. 

 Gemaakt van dubbelwandig rvs

 Met drukknop

 Dop werkt ook als kopje – met siliconen anti-sliplaag

 Inhoud: 500 ml

 25 cm hoog

 Niet geschikt voor de vaatwasser

 Beschikbaar in 5 kleuren

Thermosflessen

Beschikbare kleuren



Nederlands

Avenue Riga Thermosfles 

Een fles die eruitziet als een frisdrankfles uit de supermarkt, maar dan afgewerkt met een metallic glans én 

een koperen laagje aan de binnenzijde. De Riga Thermosfles van Avenue past prima in het schap van de hipste 

geschenkwinkels en zal ook zeker jouw klanten en relaties gelukkig maken. 

 Gemaakt van 18/8 rvs

 Binnenfles voorzien van koperen laag

 Met schroefdop

 Inhoud: 500 ml

 Geleverd in geschenkverpakking

Beschikbare kleuren

Thermosflessen



Nederlands

Avenue Everest Thermosfles met draagriem    

Voor iedereen die bergen beklimt, leeuwen temt en iedere uitdaging onderweg of op kantoor vol vertrouwen 

aanpakt hebben wij de Everest Thermosfles van Avenue. Een stoere drankhouder met robuuste handgreep en 

een riempje om deze bedrukte thermosfles mee te nemen op elk avontuur. 

 Gemaakt van dubbelwandig rvs

 Met handgreep en nylon riempje – ook los te maken

 Deksel te gebruiken als kopje

 Inhoud: 1 liter

 Geleverd in geschenkverpakking

 Niet geschikt voor de vaatwasser

Thermosflessen


