Autoaccessoires

Nederlands
Ijskrabbers

Frosty Triangle IJskrabber
Winter is coming, en dat betekent ijs van je voorruit schrapen. Je bent er nooit op voorbereid, ga maar eens
na, je ijskrabber is altijd weg wanner je hem nodig hebt. Laat een ijskrabber bedrukken met je logo en deel ze
uit onder je personeel. Zo is te laat komen wegens een bevroren voorruit nooit meer een excuus.

Bedrukte ijskrabber gemaakt van PS-kunststof
Verkrijgbaar in vele vrolijke kleuren
Afmetingen: 12 cm x 11 cm x 2 mm

Beschikbare kleuren

Nederlands
Ijskrabbers

IJskrabber met Handschoen
Vrieskou in de nacht? Geen paniek! Laat een IJskrabber bedrukken met handschoen en deel ze uit. Zo bestrijden
je relaties de nachtvorst met warme handen terwijl jij je merk promoot.

Bedrukte ijskrabber met handschoen gemaakt van polyester
Handschoen is gevoerd
Afmetingen: 16 cm x 29 cm x 2 cm

Beschikbare kleuren

Nederlands
Ijskrabbers

Bullet Cadet Veiligheids IJskrabber met Led
Dit is je kans om de held uit te hangen! Laat deze ijskrabber bedrukken met je logo, deel ze uit en geef
je relaties een gevoel van veiligheid. Dit gereedschap mág letterlijk niet ontbreken in je auto. Deze tool is
namelijk niet alleen een ijskrabber maar ook een zaklamp, hamertje en riemsnijder in één.

IJskrabber gemaakt van ABS en PP-plastic
Inclusief 3 ledlampjes, gereedschap om het raam mee in te slaan en een riemsnijder
Inclusief vier knoopcelbatterijen

Nederlands
Auto
opladers

Bullet Casco Auto Oplader
Bereikbaar zijn heeft tegenwoordig prioriteit. Zorg er voor dat je relaties en je personeel altijd een volle
batterij hebben met de Casco Auto Oplader van Bullet. Laat de auto oplader bedrukken met je logo, deel ze uit,
sta altijd in contact en promoot je merk.

Bedrukte Auto Oplader gemaakt van ABS-plastic
Geschikt voor vrachtwagens en auto’s
De spanning 12-24V en het vermogen is 500mA-1A

Beschikbare kleuren

Nederlands
Auto
opladers

Bullet Martin Tweevoudige Auto Oplader
Stap altijd met een volle batterij je auto uit dankzij de supersnelle, tweevoudige auto oplader van Bullet. Laat
de oplader bedrukken met je logo, plug hem in de lader van je auto en promoot je merk terwijl je apparaten
opladen.

Bedrukte auto oplader gemaakt van kunststof
Twee USB-poorten
Afmetingen: 4 cm x 7 cm x 5 cm

Beschikbare kleuren

Nederlands
Auto
opladers

Avenue™ QC 3.0 Auto Oplader met 4 Uitgangen
De Auto Oplader van Avenue is het meest fantastische relatiegeschenk om te ontvangen. Plug hem in je usbpoort en laad de apparaten van het hele gezin op. Laat de auto oplader bedrukken met je logo, deel hem uit
onder je personeel of relaties en laat je logo stralen in elke auto.

Bedrukte auto oplader gemaakt van ABS-kunststof
Kabel van 1,5 meter lang
Geleverd in een geschenkverpakking

Nederlands
Meetgereedschap

Bandenspanningsmeter
Is je personeel veel onderweg? Stuur ze met voldoende spanning op pad dankzij deze bedrukte
bandenspanningsmeter. Promoot je merk tegelijkertijd! Laat de bandenspanningsmeter bedrukken met je
logo en je wordt ook nog eens overal gezien.

Bandenspanningsmeter gemaakt van ABS-plastic
Meet druk tot 100PSI/6,9 bar
Voorzien van een metalen sleutelhanger

Nederlands
Meetgereedschap

STAC 3-in-1 Digital Bandenspanningsmeter met Zaklamp
Zorg voor genoeg spanning in het donker met de digitale bandenspanningsmeter van Stac. Dankzij de
ingebouwde zaklamp controleer je nu altijd moeiteloos je bandenspanning. Laat de bandenspanningsmeter
bedrukken met je logo, deel hem uit onder je personeel en promoot je merk.

Bedrukte bandenspanningsmeter gemaakt van ABS-kunststof
Meeteenheden: PSI, BAR, KPA, KG en CM2
Vereist 2 AAA-batterijen (inbegrepen)

Nederlands
Overige auto accessoires

Bullet Apex Accessoireclip voor Zonneklep
In je borstzak? Nee. In je dashboardkastje? Nee. In het voorvak van je tas? Nee. Waar is die zonnebril nou toch
gebleven? Met de Bullet Apex Accessoireclip hangt je zonnebril altijd hoog en droog aan je zonneklep.

Accessoireclip voor Zonneklep gemaakt van AS-kunststof
EVA-laagje aan de binnenkant beschermt je accessoires
Afmetingen: 3 cm x 7 cm x 4 cm

Nederlands
Overige auto accessoires

Bullet Roadtrip Afvaldispenser
Knalt jouw personeel met de vlam in de pijp door de Brennerpas? Heb jij zakenrelaties die continu op weg zijn?
Stuur ze op pad in een schone werkomgeving met de Bullet Roadtrip Afvaldispenser. Laat de afvaldispenser
bedrukken met je logo en word ook nog eens overal gezien.

Afvaldispenser gemaakt van ABS-kunststof
Met 12 wegwerpbare plastic vuilniszakken
Klemt makkelijk aan je zijvak of zonnescherm

Beschikbare kleuren

Nederlands
Overige auto accessoires

Saki 15-in-1 Plat Instrument
De Saki 15-in-1 Plat Instrument is een bedrukte lifehack voor in je portemonnee of auto. Één plat instrument
bevat een blikopener, mes, schroevendraaier, liniaal, flesopener, moersleutel met 2 en 4 posities,
vleugelboutsleutel, zaagblad, richtingwijzer en sleutelhanger.

15-in-1 Plat Instrument gemaakt van roestvrijstaal
Geleverd in een hoesje met lederlook
Afmetingen: 8 cm x 3 mm x 6 cm

Nederlands
Overige auto accessoires

Veiligheids Slap Wrap
Stranden met autopech is al erg genoeg. Laat staan stranden met autopech, in het donker, zonder veiligheids
Slap Wrap. Stuur je relaties op pad voorzien van een bedrukte slap wrap. Zo valt je logo op in het duister en
slaan je relaties zich veilig een weg door de donkerte.

Slap Wrap gemaakt van PVC
Afmetingen: 3 cm x 34 cm

Nederlands
Overige auto accessoires

Organiser voor de Achterbank met Tabletvak
Waar is de iPad gebleven? Heb jij misschien pen en papier bij je? Hebben we een oplader meegenomen? Of
het nou gaat om je zakelijke uitrusting of de grote berg spullen van je kinderen, met deze bedrukte organiser
houd je alles overzichtelijk en bij de hand.

Bedrukte organiser gemaakt van 210D polyester
Met het sluitkoord aan de onderkant kun je de organiser vastmaken aan de achterkant van je autostoel
Afmetingen: 44 cm x 54 cm

Nederlands
Overige auto accessoires

STAC 6-delige Autowasset
Laat je auto extra hard shinen met deze 6-delige autowasset van STAC. Laat hem bedrukken met je logo,
steek de handen uit de mouwen en geef je auto én je merk glans mee. De autowasset wordt geleverd inclusief
microvezeldoekje, spons, washand en een wisser.

Autowasset met opbergdoos van 600D polyester
Met een stevige opvouwemmer van 19 liter, met metalen greep
Afmetingen: 9 cm x 26 cm

Nederlands
Overige auto accessoires

Autozonnescherm
Hou je hoofd, of dat van je relaties en je personeel, altijd cool met het bedrukte autozonnescherm. Een ideaal
relatiegeschenk voor de warme dagen. Ga voor het bedrukken van je logo of een autozonnescherm met naam
en je merk wordt overal gezien.

Bedrukt autozonnescherm gemakt van EPE-schuim
Past onder de voorruit
Afmetingen: 129 cm x 60 cm

Nederlands
Noodhamers

STAC Multifunctionele Noodzaklamp voor in de auto
Zaklamp, raamhamer, gordelsnijder…niets is te gek voor de multifunctionele noodzaklamp van STAC. In
geval van nood is je licht tot wel 200 meter afstand zichtbaar, de bedrukte zaklamp werkt tot 36 uur en wordt
geleverd in een mooie geschenkverpakking. Laat de zaklamp bedrukken met je logo en creëer een veilig
relatiegeschenk.

Bedrukte noodzaklamp gemaakt van ABS-plastic
Verlicht tot 200 meter afstand
Twee AA-batterijen benodigd (inbegrepen)

Nederlands
Noodhamers

Noodhamer
Verlaat elke benarde situatie in veiligheid met de bedrukte noodhamer. Laat de noodhamer bedrukken met je
logo en snijd gordels door, tik ruitjes in en vul je dashboard op in stijl.

Bedrukte noodhamer gemaakt van ABS-plastic
Noodhamer met ingebouwde gordelsnijder in de handgreep
Afmeting van 2 cm x 15 cm x 10 cm

Nederlands
Overige auto accessoires

STAC™ 3-in-1 Noodgereedschap
Als het paradijs onder je dashboardlicht verandert in een benarde situatie, heb je altijd nog het noodgereedschap
van STAC in je handschoenenvakje. Deze noodhamer, gordelsnijder en dynamozaklamp in één, kan maar zo
van pas komen. Voeg je logo toe, deel hem uit en red het vege lijf van je relaties.

Noodgereedschap gemaakt van ABS-kunststof
Met handgreep om stroom op te wekken
Afmetingen: 8 cm x 3 cm x 15 cm.

