Gereedschap

Nederlands
Multitools

Engineer Multifunctionele Tool
Een slecht vakman scheldt op zijn gereedschap. Met de Engineer Multifunctionele Tool ben je verzekerd
van netjes taalgebruik. Want dankzij deze multifunctionele tool verandert elke doe-het-zelver in een ware
vakman.

Bedrukte multifunctionele tool gemaakt van kunststof
Grote en kleine schroevendraaier met kruiskop en platte kop
Waterpas
Ledlampje met aan-en uitschakelaar

Nederlands
Multitools

Bullet™ Octa
Deze kleine, multifunctionele sleutelhanger doet elke handige man versteld staan. Licht geven, moertjes
aandraaien en flessen openen zijn slechts enkele van zijn skills. Laat deze handige tool bedrukken, deel hem
uit op je eerstvolgende beurs en zet een handig merk op de kaart.

Bedrukte sleutelhanger gemaakt van ABS-kunststof en RVS.
Inclusief zes moersleutelsleuven
Vereist twee knoopcelbatterijen (inbegrepen)

Nederlands
Multitools

Bullet™ Solcore Multifunctioneel gereedschap
Gereedschap met logo uitdelen aan je potentiele klanten en je personeel? Laat een gereedschapskist bedrukken
die in je broekzak past. Dat is het Solcore Multifunctioneel gereedschap van Bullet! Voeg je logo toe, deel het
bedrukte gereedschap uit en geef je merk een boost.

Bedrukt multifunctioneel gereedschap bevat 2 sleuven voor de bithouder
Inclusief schroevendraaier met 1 magnetische bit, twee platte bits en twee kruiskopbits
Ledlampje met aan- en uitschakelaar

Nederlands
Multitools

Bullet™ Heatrow veiligheidsslot
Trek de bouwkeet achter je dicht en ga met een veilig gevoel je avond tegemoet, laat een veiligheidsslot
bedrukken. Zo promoot je je merk en staat je koffiezetapparaat er veilig bij. Het veiligheidsslot is voorzien
van een 3-cijferig combinatieslot.

Veiligheidsslot gemaakt van aluminium
3-cijferig combinatieslot
Codesysteem is opnieuw in te stellen

Nederlands
Multitools

STAC™ Inbussleutelgereedschapset
De inbussleutel werd in 1936 gepatenteerd door het Duitde bedrijf Bauer & Schaurte Karcher. De naam is
opgebouwd uit de eerste letters van Innensechskantschraube Bauer und Schaurte. Nu bestel je je bedrukte
inbussleutels gewoon bij Drukwerkdeal.nl!

Bedrukte inbussleutel gemaakt van ABS-plastic en metaal
Bevat vijf inbussleutels en twee schroevendraaiers
Geleverd in een cadeauverpakking van STAC

Nederlands
Multitools

Bullet Stantech
Is het deze?...Pats! En het is donker. Geen probleem met de Bullet Stantech. De Bullet Stantech is gebouwd
voor elke donkere situatie. Met alle schroevendraaiers die je nodig hebt en ingebouwd LEDlicht ben je klaar
voor elke klus.

Bedrukt multifunctioneel gereedschap gemaakt van ABS-plastic
Platte schroevendraaiers van 3,5 mm, 5,2 mm, kruiskopschroevendraaiers PH0, PH1 en T10 Torx hoofdschroevendraaier
Zaklamp met vier witte ledlampjes en aan-uitschakelaar aan de achterkant

Nederlands
Multitools

Melvin Sleutelhanger met Multifunctioneel Gereedschap
Tools om te sleutelen voor aan je sleutelbos. Met deze multifunctionele sleutelhanger kom je nooit voor
verrassingen te staan. Laat dit gereedschap bedrukken en maak indruk met helder ledlicht, schroevendraaiers
en een bieropener.

Bedrukte sleutelhanger met multifunctioneel gereedschap
Inclusief helder ledlicht met aan-/uitschakelaar
Afmetingen: 2 cm x 6 cm x 3 cm

Nederlands
Multitools

Tonka Multifunctionele Gereedschapset
Alles wat je nodig hebt tijdens het dagelijkse kluswerk in één tool. Laat dit gereedschapset bedrukken en je
bent in een keer klaar. Dit gereedschap wordt geleverd in een mooie hoes van imitatieleer en is gemaakt van
metaal.

Bedrukt gereedschapset gemaakt van metaal
15 verschillende functies
Afmetingen: 4 cm x 2 cm x 11 cm

Nederlands
Multitools

STAC™ Stubby Hamer
Sla nooit meer een kleine plank mis en raak elke spijker netjes op zijn kop met de bedrukte hamer van STAC.
Deze compacte timmertool is perfect voor de kleine hoekjes, heeft een stevige handgreep en wordt geleverd
in een mooie geschenkverpakking.

Bedrukte hamer met tekst of logo
Hamer gemaakt van metaal en ABS-kunststof
Geleverd in geschenkverpakking van STAC

Nederlands
Multitools

Bullet™ Septa 7
Één tool voor ál je doe-het-zelfklusjes, het is mogelijk. Met de Septa 7 van Bullet kom je nooit een tool tekort.
Zelfs als je van pomp nog pompstang weet kan je overweg met deze tool. Laat het gereedschap bedrukken met
je logo, draag hem overal bij je en bouw aan je naamsbekendheid.

Bedrukt gereedschap gemaakt van ABS-kunststof
Inclusief schroevendraaiers, uitschuifbare bits en een zaklamp
Geleverd inclusief batterijen

Beschikbare kleuren

Nederlands
Multitools

STAC™ Multifunctioneel gereedschap met 16 functies
Moersleutel, adapter, kruiskopschroevendraaier, sleufkopschroevendraaier en drie doppen verpakt in een
mooie cadeauverpakking. Het perfecte relatiegeschenk voor je handige klant. Laat dit gereedschap bedrukken
en je klant heeft je logo altijd bij de hand.

Bedrukte gereedschap gemaakt van ABS-plastic en roestvrij staal
Inclusief moersleutels van 8 mm, 10 mm, 15mm en 14 GE
Afmetingen: 9 cm x 4 cm x 2 cm

Nederlands
Multitools

Casper Mini Multi Gereedschap
Je alles-in-één-tool voor elke kleine klus. Het snijden van tie-rips, het snoeien van de tulpen voor vrouwlief,
met deze tool heb je altijd het juiste gereedschap bij de hand. Kies de kleur die bij je past, voeg je logo toe en
promoot je merk bij al je dagelijkse klusjes.

Multifunctioneel gereedschap gemaakt van aluminium
Verpakt in een nylon hoes
Afmetingen: 8 mm x 7 cm x 3 cm

Beschikbare kleuren

Nederlands
Multitools

Bullet™ Casper
Geen enkel karwei is te groot met de Bullet Casper aan je broekriem. Dankzij dit multifunctionele gereedschap
met acht functies heb je alles bijdehand voor elke klus. Laat het gereedschap bedrukken met je logo, clip hem
aan je riem en laat je logo stralen tijdens elke klus.

Bedrukt gereedschap gemaakt van aluminium
Inclusief nylon hoes, riemlus en klittenbandsluiting
Inclusief batterijen

Beschikbare kleuren

Nederlands
Multitools

Casper Multifunctionele Gereedschapset
Als het niet fit pak je kit, zit het te ruim dan wordt het schuim en bij afwerkingspret is het tijd voor dit
multifunctionele gereedschapset. Laat dit gereedschap bedrukken met je logo, voer elke klus uit als een
professional en zet je bedrijf in de spotlight.

Bedrukt gereedschapset gemaakt van aluminium
Bevat een tang, nagelvijl, flessenopener, schroevendraaier, houtzaag, mes, blikjesopener, liniaal,
krattenopener en een meetlint.
Verpakt in een nylon bewaarhoes

Beschikbare kleuren

Nederlands
Multitools

STAC™ 16-in-1 Flashlight
Nooit eerder zag je zoveel handig gereedschap in één compacte tool. Dopsleutels, een flessenopener en een
zaag zijn slechts een greep uit de selectie. Laat dit multifunctionele gereedschap bedrukken en klaar elke klus
als een echte pro.

Bedrukt multifunctioneel gereedschap gemaakt van ABS-kunststof en roestvrij staal
Voorzien van een 4-delige dopsleutelset, dopsleutelhouder, flessenopener, mes, zaag, 2 kruiskopschroevendraaiers,
2 platte schroevendraaiers, inbussleutel, priem, ledzaklamp en laserpointer
Geleverd in een geschenkverpakking

Nederlands
Multitools

Nika Multifunctioneel Gereedschapset
Goed gereedschap is het halve werk. Met de Multifunctionele Gereedschapset van Nika kan je dus halve
dagen gaan werken. Laat de gereedschapset bedrukken, promoot overal je logo en heb altijd het juiste stukje
gereedschap bij de hand.

Bedrukt gereedschapset gemaakt van metaal
Bevat negen schroevendraaierkoppen, tang, mes, vijl en veel meer
Verpakt in een mooi bewaarhoesje

Nederlands
Multitools

Magna Mini Multi Gereedschap
Zoek jij een handig relatiegeschenk waarmee je bouwt aan een langdurige relatie met je klanten of je
personeel? Geef ze dan dit bedrukte gereedschap cadeau. De multitool bevat gereedschap voor elke klus, is
klein van formaat en wordt geleverd in een mooie cadeauverpakking.

Bedrukte multitool gemaakt van ABS en roestvrijstaal
Gereedschap bevat 10 functies
Afmetingen: 1 cm x 7 cm x 3 cm

Nederlands
Gereedschapset

19-delige gereedschapset
Vind voor elke spijker een gat met het 19-delige gereedschapset. Met dit bedrukte gereedschapset heb je alle
tools voor de dagelijkse klus, altijd bijdehand. Klus geklaard? Vouw hem op en berg hem makkelijk weer op.
Bijvoorbeeld in je auto, zo heb je de juiste tools altijd bijdehand en promoot je jouw merk overal waar je heen
gaat.

600D en polyurethaan-hoesje
De set bestaat uit 4 sleuven (7-8-9-10 mm), 1 sleufschroevendraaier, 10 schroevendraaierkopjes, 1 verlengstuk en
3 inbussleutels (3-4-5 mm)
Afmetingen: 8 cm x 14 cm x 4 cm

Nederlands
Gereedschapset

STAC™ 20-delige gereedschapset
Moerdoppen, stanleymes, schroevendraaiers, verbindingstukken en nog veel meer. Zo veel handig gereedschap
in één elegante kist. Laat de gereedschapskist bedrukken met je logo en laat zien dat je kwaliteit levert.

Bedrukte gereedschapskist met 20 tools
Kist gemaakt van ABS-kunststof
Geleverd in een geschenkverpakking van STAC

Nederlands
Gereedschapset

STAC™ 25-delige Bandentoolset
Blijf plakken bij je klanten, geef ze het 25-delige bandentoolset van STAC cadeau. Geen gat is meer te groot en
geen band zit meer te stevig vast. Laat de bandentoolset bedrukken met je logo, deel ze uit en zorg ervoor dat
alles op rolletjes verloopt voor je relaties.
Met mini-rolmaat, kruiskop- en platte schroevendraaier, 9 bits met adapter (4 kruiskoppen, 2 platte koppen
en 3 inbus), 3 inbussleutels, 5 dopsleutels (5-9 mm), pincet, losse greep voor schroevendraaier en bit-adapter
Verpakking in de vorm van een autoband
Verpakt in de cadeauverpakking van STAC

Nederlands
Gereedschapset

25-delig Gereedschapset
Schroevendraaiers, dopsleutels, een pincet, tangen en precisiehulpmiddelen. En dat allemaal in één bedrukt
gereedschapset. De heilige graal voor al je standaard reparatieklusjes. Voeg je logo toe en timmer aan de weg
met een sterk merk.

Bedrukt gereedschapset met een hoe van 420D nylon
Bevat: schroevendraaier met 10 bitjes, verlengstuk, 4 dopsleutels, pincet, 2 tangen en 6 precisiehulpmiddelen
Afmetingen: 16 cm x 16 cm x 4 cm

Nederlands
Gereedschapset

Bullet™ 24-delige gereedschapset
Modieus en strak. Dat zijn geen kwaliteiten die je dagelijks tegenkomt bij een gereedschapsset. Het 24-delige
gereedschapsset van Bullet combineert functionaliteit met een gelikt uiterlijk. Laat de gereedschapset
bedrukken met je logo en straal overal kwaliteit uit.

Gereedschapset gemaakt van metaal
Bevat 6 schroevendraaiers, 10 bits, connector, 4 dopsleutels, 2 tangen en pincetten
Afmetingen: 14 cm x 3 cm x 18 cm

Nederlands
Gereedschapset

15-delige Gereedschapset
De man met de hamer? Dat ben jij met deze 15-delige gereedschapskist. Laat de gereedschapskist bedrukken
en je bent niet alleen de man met de hamer, maar ook met een tang, ratelschroevendraaier, opzetbits en
Engelse sleutels.

Bedrukt gereedschap gemaakt van roestvrijstaal
Verpakt in een cadeauverpakking
Afmetingen gereedschapskist: 30 cm x 18 cm

Nederlands
Schroevendraaiers

Bullet™ Forza Schroevendraaierset met 4 Functies
Draai jij je hand niet om voor kleine klusjes? Draag dan de compacte Forza Schroevendraaierset altijd bij je.
Laat de schroevendraaier bedrukken met je logo en promoot je merk overal.

Bedrukte schroevendraaier gemaakt van ABS-plastic
2 maten platte bits en 2 maten kruiskopbits
Afmetingen: 9 cm x 2 cm x 1 cm

Beschikbare kleuren

Nederlands
Schroevendraaiers

Reno Mini Schroevendraaierset
Draai meer schroeven dan een motorboot met deze kleine maar fijne schroevendraaierset. Laat de
schroevendraaier bedrukken met je logo of je slogan, draai elke schroef moeiteloos vast en zet een sterk merk
op de kaart.

Bedrukte schroevendraaier gemaakt van kunststof
Bevat drie platte en drie kruiskopbits
Inclusief magnetische schroevendraaierkop

Nederlands
Schroevendraaiers

King 7 Function Schroevendraaier-Lichtpen met 7 Functies
Kruip in de huid van ‘Q’ en deel handige gadgets uit aan je personeel! Deze pen schrijft en oogt als een gewone
balpen, maar niets is minder waar. De pen bevat een afschroefbaar omhulsel met een magnetische houder
voor 5 schroevendraaier bits.

Lichtpen gemaakt van ABS-kunststof
Balpen met draaimechanisme in de punt
Inclusief batterijen

Beschikbare kleuren

Nederlands
Schroevendraaiers

Bullet™ Ifix Schroevendraaierset
Stuur je potentiele klanten en je personeel op pad als Angus Macgyver met de Ifix Schroevendraaierset van
Bullet. Dit stukje bedrukt gereedschap oogt als een gewone sleutelhanger. Ondertussen heb je te maken met
dubbelzijdige opzetstukken met een platte, kruiskop en torxkop.

Bedrukte schroevendraaierset van ABS-kunststof
Met klapdeksel
Inclusief dubbelzijdige opzetstukken met platte, kruis- en torxkop

Beschikbare kleuren

Nederlands
Schroevendraaiers

Duke Schroevendraaierset
Elke goede klus begint bij een goede basis. Leg de juiste fundering voor het aandraaien van elke schroef
denkbaar met de bedrukte schroeverdraaierset van Duke. Met dit alles-in-een-ontwerp draai je voor geen
enkele schroef de hand meer om.

Bedrukte schroevendraaierset gemaakt van aluminium
Inclusief lampje aan de onderkant
Kruiskop-, sleufkop- en torxschroevendraaiers in twee verschillende maten

Nederlands
Schroevendraaiers

STAC™ Spidey 8-in-1
Is het een spin? Nee, is het een zaklamp? Nee wacht, het is een schroevendraaier. Nee, het zijn al die dingen
in één, en meer, gebaseerd op het uiterlijk van een spin. Deze multitool is geschikt voor elke klus, in het licht
of in het donker.

Bedrukte multitool gemaakt ABS-kunststof
Bevat een ledlamp, kruiskoppen, platte koppen en een loep met schroefdop
Geleverd inclusief AAA-batterijen en geschenkverpakking

Nederlands
Rolmaten en meetlatten

Meetlint 1,5M
Rond je kleine klussen af met precisie, laat deze compacte rolmaat bedrukken. Dankzij zijn kleine formaat
draag je hem altijd bij je in je broekzak. Voeg je logo toe, doe de rolmaat met logo cadeau aan je relaties en je
merk maakt meters.

Bedrukte rolmaat gemaakt van kunststof
Bevat zowel centimeters als inches
Afmetingen: 1 cm hoog x 5 cm diameter

Nederlands
Rolmaten en meetlatten

Rolmaat 3M
De maat die je nooit in de steek laat! Deze rolmaat toont zowel centimeters als inches, heeft een riemclip
en een perfect gebied om te bedrukken. Ga voor een rolmaat met je logo en creëer een relatiegeschenk met
precisie.

Bedrukte rolmaat gemaakt van ABS-plastic
Inclusief riemclip
Afmetingen: 6 cm x 6 cm x 4 cm

Nederlands
Rolmaten en meetlatten

Opvouwbare Liniaal 2M
Meten is weten, missen is gissen. Mis niets meer met je eigen, gepersonaliseerde liniaal. Heb je alle centimeters
netjes in kaart? Vouw de liniaal op en berg hem met het grootste gemak weer op in je gereedschapkist.

Bedrukte liniaal gemaakt van ABS-plastic
Dubbelzijdige bedrukking
Afmetingen: 3 cm x 23 cm x 10 mm

Nederlands
Rolmaten en meetlatten

Rolmaat 5M
Wie zomaar begint te zagen, moet zich achteraf beklagen. Voorkom frustratie achteraf, laat een rolmaat
bedrukken. Hang je rolmaat met logo aan je riemclip en bouw altijd met precisie aan je merk.

Bedrukte rolmaat gemaakt van plastic
Meetlint van 5 meter
Inclusief riemclip

Nederlands
Rolmaten en meetlatten

2M Meetlint met Waterpas
Meet als een professional met dit meetlint inclusief waterpas. Zo heb je het altijd bij het rechte eind. Laat de
rolmaat bedrukken met je logo, werk met precisie en bouw aan een betrouwbaar merk.

Bedrukt meetlint van twee meter
Inclusief ingebouwd notitieblok en pen
Meet in centimeters en inches

Nederlands
Rolmaten en meetlatten

STAC Multifunctioneel Meetapparaat
Twee keer meten, één keer zagen, anders is het om problemen vragen. Maar met het multifunctionele
meetapparaat van STAC ben je in één keer klaar. Hij kan nog net niet zagen. Laat het meetapparaat bedrukken
met je logo en meet op indrukwekkende wijze.

Bedrukt meetapparaat gemaakt van ABS
Bestaat uit een meetlint, een laser en twee waterpassen
Twee AA-batterijen benodigd (inbegrepen)

Nederlands
Zakmessen

Bullet™ Emmy Zakmes met 9 Functies
Geen Sjoerd Kuyper, maar wel hét zakmes. Dit zakmes is namelijk multifunctioneel, prima geschikt als
sleutelhanger en beschikbaar in verschillende fijne kleuren. Laat het zakmes bedrukken met je logo en zet je
merk scherp op de kaart.

Zakmes gemaakt van ABS-kunststof
Kruiskopschroevendraaier, platte schroevendraaier, flessenopener, kurkentrekker, blikopener, brievenopener,
pincet, tandenstoker en mes
Afmetingen: 9 cm x 3 cm x 9mm

Beschikbare kleuren

Nederlands
Zakmessen

Bullet™ Multifunctioneel mes
Ga geen uitdaging uit de weg met het multifunctionele mes van Bullet. Dit mes heeft namelijk zoveel functies
dat geen probleem te groot meer is. Laat het multifunctionele mes bedrukken met je logo en zet een veelzijdig
merk op de kaart.

Roestvrijstalen mes met hoes van 600D polyester
Inclusief flessenopener, schaar, houtzaag, groot mes, deksellifter met krattenopener en schroevendraaiervijl van
3 mm, leren naald, vijl, kurkentrekker 11. Kruiskopschroevendraaier 12.
Inclusief sleutelhanger

Nederlands
Zakmessen

Semmy Multifunctioneel Mes
Een superhandig hulpmiddel en een stijlvol relatiegeschenk. Dit multifunctionele mes maakt overal indruk.
Het mes wordt geleverd in een tinnen cadeauverpakking en heeft een stijlvolle, houten inleg. Laat het mes
bedrukken en creëer een imponerende giveaway.

Bedrukt mes van metaal met houten inleg
Multifunctioneel mes met 15 functies
Wordt geleverd in een tinnen cadeauverpakking

Nederlands
Zakmessen

Elevate™ Deltaform Mes met karabijnhaak
Klussen is verpakkingen openmaken. Steek de draak met pakken laminaat, tiewraps en polypropyleenbanden.
Dankzij de ingebouwde karabijnhaak is het mes ook perfect voor al je buitenactiviteiten. Laat het mes
bedrukken met je logo en zet overal een scherp merk neer.

Bedrukt mes gemaakt van roestvrij staal en aluminium
Extra grip dankzij gripvoering op de handgreep
Dankzij de vergrendeling houd je he lemmet geopend en veilig op zijn plek

Nederlands
Zakmessen

Marksman™ Terra inklapbaar mes
Ben je op zoek naar een relatiegeschenk dat de boel op scherp zet? Laat dan het Terra inklapbare mes bedrukken
met je logo en deel ze uit onder je klanten en personeel. Het mes is mat zwart, oogt chique en wordt geleverd
in een schitterende cadeauverpakking van Marksman.

Bedrukt mes met roestvrijstalen lemmet en aluminium heft
Inclusief veilige vergrendeling
Afmetingen: 3 cm x 18 cm x 1 cm

Nederlands
Zakmessen

Elevate™ Haidukin Zakmes met 13 functies
Dit mes snijdt niet aan twee, maar aan dertien kanten. Laat het zakmes bedrukken met je logo, stuur je
personeel met het mes op pad en elke kleine klus wordt een fluitje van een cent. Dat terwijl je een sterk merk
neerzet.

Bedrukt zakmes gemaakt van aluminium en roestvrij staal
Zakmes met vouwkarabijnhaak en vouwlemmet voorzien van titanium coating
Extra houvast dankzij textuuroppervlak van de handgreep

