Zaklampen

Nederlands
Premium Powerbanks

Luke Sabre Zaklamp
Met de Luke Sabre Zaklamp wordt je gevecht tegen de duisternis een eitje. Dankzij de frisse kleuren en zijn
compacte formaat is deze lichtsabel enorm geschikt voor feesten en andere nachtelijke activiteiten. Voorzie
de zaklamp van je logo en word overal gezien!

Zaklamp gemaakt van kunststof
Vier lichtstanden
Drie knoopcelbatterijen benodigd (inbegrepen)

Beschikbare kleuren

Nederlands
Basic Powerbanks

8 LED torch
Vergroot je naamsbekendheid met de snelheid van LED-licht. Met deze stoere LED-zaklamp maak je iedereen
blij. Upload je logo, laat de zaklamp bedrukken en doe hem je relaties cadeau. De 8 LED torch wordt geleverd
in een mooie geschenkverpakking.

LED-zaklamp gemaakt van aluminium
Met nylon polsriempje om makkelijk te dragen
Vereist 3 AAA-batterijen (inbegrepen)

Nederlands
Basic Powerbanks

Bullet Mars Cadeau Zaklamp
Zoek jij een stralend relatiegeschenk? Dan zoek jij de Cadeau Zaklamp van Bullet! Deze stoere, compacte
zaklamp komt in elke noodsituatie van pas. Laat de LED-zaklamp bedrukken met je logo en help al je relaties
uit de brand in het donker.

LED-zaklamp gemaakt van aluminium
Zaklamp geleverd in geschenkverpakking
Vereist 3 AAA-batterijen (inbegrepen)

Beschikbare kleuren

Nederlands
Premium Powerbanks

Marksman Polaris Technische Zaklamp
Pech in het donker? Er schijnt een lichtje aan het eind van de tunnel! Deze kwalitatieve LED-zaklamp past
gewoon in je handschoenenvak. Met de Marksman Polaris Technische Zaklamp klaar je alle klussen, zelfs in
de nacht.

Zaklamp gemaakt van aluminium
Zaklamp geleverd inclusief riemclip, band en 3 AAA-batterijen

Nederlands
Basic Powerbanks

Elevate Weyburn Zaklamp
Geef je merk zichtbaarheid met de Elevate Weyburn Zaklamp. Deze LED zaklamp is ideaal voor de avonturiers.
Gebruik hem staand, hang hem op en kies uit vier super felle lichtstanden. Laat de aluminium zaklamp
bedrukken en tast nooit meer in het duister.

Zaklamp gemaakt van aluminium
Kan staand of hangend gebruikt worden met de dubbele karabijnhaak
Vereist 3 AAA-batterijen (inbegrepen)

Nederlands
Basic Powerbanks

Comet Zaklamp
Deze schitterende weggever zorgt ervoor dat je logo overal gedragen wordt. De compacte Comet Zaklamp
neem je met het grootste gemak overal mee naar toe. Laat de zaklamp bedrukken met je logo, deel hem uit
en laat je licht overal schijnen.

LED-zaklamp gemaakt van aluminium
LED-zaklamp met polsriempje voor draagcomfort

Nederlands
Premium Powerbanks

Bullet Omega Zaklamp met Flessenopener
Flessen openen in het donker is nooit meer een probleem dankzij de Omega Zaklamp met Flessenopener.
Schroef de flessenopener van de zaklamp, schijn je flesje bij en ontdoe hem van zijn dop. Proost!

Zaklamp gemaakt van aluminium
Zaklamp met afschroefbare flessenopener
Karabijnhaak om de zaklamp makkelijk te bevestigen

Nederlands
Premium Powerbanks

STA Zaklamp met 9 ledlampjes
Verban de duisternis voorgoed met de STA zaklamp. Deze stoere LED-zaklamp is voorzien van negen
superheldere ledlampjes, geeft tot 16 uur continu licht op één set batterijen en wordt geleverd in een mooie
geschenkverpakking.

LED-zaklamp gemaakt van ABS-plastic
Zaklamp geleverd met polsriempje en geschenkverpakking
3 AAA-batterijen benodigd (inbegrepen)

Nederlands
Oplaadkabels
/ USB

Radar sleutelhangerlampje
Met de Radar Sleutelhanger blijf je altijd op koers, zelfs in het donker. Laat de sleutelhangerlamp bedrukken,
hang hem aan je sleutelbos en shine overal. Dankzij zijn felle witte licht is de zaklamp perfect voor
buitenactiviteiten of de camping.

Sleutelhangerlamp gemaakt van aluminium
Lampje van 0,5 watt met wit licht
Vier knoopcelbatterijen benodigd (inbegrepen)

Beschikbare kleuren

Nederlands
Oplaadkabels
/ USB

Avenue Mini Lantaarn Zaklamp
Zoek je een zaklamp of een volledige lantaarn? Geen licht is te groot voor de Avenue Mini Lantaarn Zaklamp.
Hang de zaklantaarn aan de karabijnhaak, trek hem uit en de duisternis verdwijnt. Laat de lamp bedrukken
met je logo en sta altijd in de spotlight.

Zaklamp gemaakt van aluminium
Inclusief batterijen
Geleverd in een geschenkverpakking

Nederlands
Premium Powerbanks

Eagle Sleutelhangerlamp met Ritstrekkers
Trek veilig de duisternis in met de Eagle Sleutelhangerlamp met Ritstrekkers. Perfect voor iedereen die graag
een rondje rent of fietst in het donker. Laat de LED-lamp bedrukken, clip hem aan je rits en laat ook in het
donker zien wie je bent.

LED-lampje knipperend of gekleurd met aan/uit knop
LED-lampje met kleine karabijnhaak
Inclusief drie knoopcelbatterijen

Beschikbare kleuren

Nederlands
Premium Powerbanks

Bullet Raver Polsband
Zet je merk in de schijnwerper met deze bedrukte polsband. Je kan het licht in de polsband constant laten
branden of kies voor het knipperlicht. Van hardlopen in het donker tot het assisteren van de discobol, met de
Bullet Rave Polsband sta je altijd aan.

Zaklamp polsband gemaakt van ABS-plastic
Vereist twee knoopcelbatterijen (inbegrepen)

Beschikbare kleuren

Nederlands
Luxe Powerbanks

Bullet Robo COB lamp
Geen zaklamp in de vorm van een robotachtige politieagent maar wel een ijzersterke weggever. De Robo COB
lamp klik je vast aan je kleding en zorgt ervoor dat je gezien wordt. Laat hem bedrukken met je logo en hij
straalt op elke jas, riem pet of tas.

Zaklamp gemaakt van LED-kunststof
Zaklamp met clip ter bevestiging aan riemen, tassen en dergelijke
Inclusief batterijen

Beschikbare kleuren

Nederlands
Oplaadkabels
/ USB

Bullet Klip Reflectorlichtje
Altijd en overal zichtbaar blijven? Stuur je relaties en je personeel veilig de donkerte in met deze bedrukte
reflectorlichtjes. Kies de kleur die bij je huisstijl past, voeg je logo toe en laat je lichtje over de wereld schijnen.

Reflectorlicht gemaakt van ABS-kunststof
Inclusief batterijen

Beschikbare kleuren

Nederlands
Oplaadkabels
/ USB

Bullet Rideo Reflectorlicht
Laat je logo schijnen waar gewerkt wordt. De onderkant van de COB Werklicht is voorzien van een magneet.
Zet hem op je stelling, steiger of werkbank en je tast nooit meer in het duister. Laat de LED-zaklamp voorzien
van je logo en je lamp is compleet.

Reflectorlicht met continu en knipperlicht
Twee knoopcelbatterijen benodigd (inbegrepen)

Beschikbare kleuren

Nederlands
Premium Powerbanks

Bullet Happy Camping Lantaarn
Deze gezellige lantaarn tovert je donkerste momenten om in zeeën van licht. Zet hem op je campingtafel of
hang hem op aan zijn ingebouwde haak. De lamp is fel, magnetisch en oogt fijn. Laat de lamp bedrukken en
laat je merk overal stralen.

Lamp gemaakt van ABS en AS-kunststof
Drie AA-batterijen benodigd (inbegrepen)

Beschikbare kleuren

Nederlands
Luxe Powerbanks

Bullet Usain LED-schoenenclip
Hardlopen in het donker? Ren als Usain Bolt en blijf veilig in het donker met de Usain LED-schoenenclip. Laat
de schoenenclip bedrukken met je logo, geef hem bij elke verkoop en zet je logo op de kaart.

LED-schoenenclip gemaakt van ABS-kunststof
Aan/uitknop voor knipperen of vaste modus
Knoopcelbatterij vereist (inbegrepen)

Beschikbare kleuren

Nederlands
Basic Powerbanks

1W Vuurtoren Zaklamp
Zet je logo in een zee van licht met de 1W Vuurtoren Zaklamp. Deze zaklamp is multifunctioneel, ontzettend
hip en wordt geleverd in een mooie cadeauverpakking. Al met al het perfecte relatiegeschenk.

Zaklamp gemaakt van aluminium, metaal en siliconen
Uitschuiffunctie voor gebruik als lantaarn
Vereist 3 AAA-batterijen (inbegrepen)

Nederlands
Luxe Powerbanks

Elevate Pika Multifunctionele Zaklamp
Nooit meer in het duister tasten! Met de Pika Multifunctionele Zaklamp draag jij het licht namelijk altijd bij
je. Upload je logo, laat de zaklamp bedrukken en val overal op. Deze bedrukte zaklamp bevestig je met gemak
aan je fiets, tas of rond je arm.
LED-zaklamp gemaakt van ABS-plastic en elastiek
Helderheid LED: 15.000 – 17.000 MCD
LED-zaklamp bevat een koord, bevestigingsclip en een elastische band

Nederlands
Basic Powerbanks

Bullet Columba Elektrische Kaars
Geen brandgevaar lopen maar toch je logo een warmer tintje geven? Verbeter de sfeer in je woonkamer,
restaurant, club of café met deze bedrukte elektrische kaars. Kies de kleur die bij je past, upload je logo en
laat hem stralen.

Elektrische kaars gemaakt van PP-plastic
Aan/uitknop
Vereist een CR2032-knoopcelbatterij (inbegrepen)

Beschikbare kleuren

Nederlands
Oplaadkabels
/ USB

Bullet Switz Ledlampje
De Bullet Switz Ledlamp is het meest in het oog springende relatiegeschenk dat je kan bedenken. De LEDlamp heeft een speels ontwerp en plak je zo tegen de muur. Laat de Switz LED-lamp bedrukken met je logo,
schakel de knop om en laat je logo stralen aan de wanden.

LED-lamp gemaakt van ABS-plastic
LED-lamp met zelfklevend tape en sleutelgat
3 AAA-batterijen benodigd (inbegrepen)

Beschikbare kleuren

Nederlands
Basic Powerbanks

Bullet Helper Illuminator
Zet je eigen kantoor, of die van je relaties, in de schijnwerpers met de hippe Helper Illuminator. Deze retro
zaklamp, vormgegeven als een ouderwetse hanglamp, is een echte blikvanger. Upload je logo, laat de lamp
bedrukken en val op!

Zaklamp gemaakt van ABS-plastic
Zaklamp met aan-uitrekknop
LED-licht in de vorm van een gloeilamp

Beschikbare kleuren

Nederlands
Oplaadkabels
/ USB

Bullet A-tract Magnetische Zaklamp
Ben jij op zoek naar een frisse giveaway die ook nog eens handig is? Laat dan de A-tract Magnetische Zaklamp
bedrukken! Het bijzondere ontwerp van de zaklamp maakt het een origineel cadeau en je merk is zichtbaar
elke keer als de lamp zijn licht laat schijnen.

Zaklamp gemaakt van PVC
2 CR knoopcelbatterijen benodigd (inbegrepen)

Beschikbare kleuren

Nederlands
Oplaadkabels
/ USB

Bullet Magnetische Zaklamp
Deze heldere LED lamp valt overal op. Blijf hangen bij je relaties met de Bullet Magnetische Zaklamp. Laat
de zaklamp bedrukken met je logo, deel ze uit aan al je relaties en laat je licht zelfs op de donkerste plekken
schijnen.

Magnetische zaklamp gemaakt van PS-kunststof
Helderheid LED: 11.000 – 13.000 MCD
2-delige magneet aan de onderkant.

Beschikbare kleuren

Nederlands
Oplaadkabels
/ USB

COB Werklicht met Magneet
Laat je logo schijnen waar gewerkt wordt. De onderkant van de COB Werklicht is voorzien van een magneet.
Zet hem op je stelling, steiger of werkbank en je tast nooit meer in het duister. Laat de LED-zaklamp voorzien
van je logo en je lamp is compleet.

LED-zaklamp gemaakt van ABS-kunststof
Verschillende lichtmodi
Geleverd in een geschenkverpakking

Nederlands
Luxe Powerbanks

Bullet Rigel Oplaadbare USB-Zaklamp
Je logo in beeld tijdens de meest benarde noodsituaties? Laat dan deze oplaadbare USB-zaklamp bedrukken.
Deel hem uit aan je relaties en zij zullen nog eens aan je denken wanneer alle stoppen doorslaan.

USB-Zaklamp gemaakt van ABS-plastic met een rubberen deklaag
1 watt led (13.000 MCD / 40 lumen)
USB met draaidop en handige polsriem

Beschikbare kleuren

Nederlands
Basic Powerbanks

Capella Dynamo Zaklamp
Knijp een straal licht de duisternis in met de Capella Dynamo Zaklamp, de ouderwetse knijpkat met een
nieuwe look. Laat de dynamo zaklamp bedrukken en maak de look compleet.

LED-zaklamp gemaakt van ABS-plastic
Oplaadbare batterij

Nederlands
Premium Powerbanks

Bullet Lumo USB-zaklamp
Laat je licht schijnen over alle zaken die via het toetsenbord van je relaties worden ingeklopt. Upload je logo,
laat de USB-zaklamp bedrukken en doe de zaklamp cadeau. Zo staat je logo zelfs in het donker midden in de
schijnwerpers.

Zaklamp gemaakt van ABS-kunststof
Ovale, opvouwbare USB-zaklamp

Beschikbare kleuren

Nederlands
Oplaadkabels
/ USB

Patel Laserpen met LED
Leg de laserpunt op de juiste plek met de Patel LED-laserpen. Altijd handig voor op school of op je werk. Laat
de laserpen bedrukken met je logo en benadruk de belangrijke punten van je presentatie met je logo in beeld.

Laserpen gemaakt van metaal
Laserpen geleverd in een hoesje met lederlook
Laserkleur Rood

Nederlands
Oplaadkabels
/ USB

Bullet Basov Laserpen
Presenteer als een baas met de Bullet Basov Laserpen. Deze bedrukte laserpen heeft een laserafstand van 50
meter, zodat je alle kanten op kan tijdens je presentatie. Laat de laserpen bedrukken met je logo en maak een
blijvende indruk op je publiek.

Laserpen gemaakt van metaal
Laserafstand van 50 meter

