
Zonnebrillen



Nederlands

Arena Zonnebril 

Ga het gevecht aan met de meest heftige ultraviolet straling. De Arena Zonnebril garandeert je overwinning. 

Laat de zonnebril bedrukken, bescherm je ogen op zonnige dagen en promoot je merk tegelijkertijd.

 Zonnebril gemaakt van plastic

 UV 400-bescherming

Basic Zonnebrillen



Nederlands

Opvouwbare Sun Ray Zonnebril 

Deze vrolijke zonnebril blokkeert niet alleen UV, hij neemt ook nog eens nauwelijks ruimte in. Blijkt de dag 

toch minder zonnig dan je dacht? Vouw de zonnebril op, stop hem in je tas en hij zit de hele dag niet meer in 

de weg.

 Verkrijgbaar in veel verschillende kleuren

 Zonnebril gemaakt van polycarbonaat

 UV 400-bescherming

Basic Zonnebrillen

Beschikbare kleuren



Nederlands

Bullet Miami Visor Zonnebril 

De Bullet Miami Visor Zonnebril is de Chinese muur voor ultraviolet straling. Geen schadelijke straal zon 

zal de ogen treffen. De Bullet Miami Visor Zonnebril is een opvallende zonnebril met een groot bedrukbaar 

gebied. Dit maakt de bril een ideale giveaway op alle beurzen en congressen.

 Zonnebril met categorie 3 glazen

 UV 400-bescherming

 Verstelbare zonneklep

Basic Zonnebrillen

Beschikbare kleuren



Nederlands

Bullet Sun Ray Zonnebril 

Voeg een extra vleugje funk toe aan je outfit met de Bullet Sun Ray Zonnebril. De bril wordt geleverd in 

een opvallende kleur en met kristallen glazen in bijpassende kleur. Deze bedrukte zonnebril biedt je niet de 

hoogste bescherming maar wel meer vrolijkheid en stijl. 

  Zonnebril met categorie 1 kristallen glazen

 UV 400-bescherming

 Voldoet aan de EN ISO 12312-1-norm

Basic Zonnebrillen

Beschikbare kleuren



Nederlands

Bullet Pixel Zonnebril 

Speel jezelf in de kijker met het bijzondere ontwerp van de Bullet Pixel Zonnebril. Een perfect relatiegeschenk 

voor al je relaties die technisch zijn of grafisch ontwerpen. Laat de zonnebril bedrukken en stuur je relaties de 

zon in, in stijl.

 

 Zonnebril met categorie 3 glazen

 Voldoet aan EN ISO 12312-1

 UV 400-bescherming

Basic Zonnebrillen

Beschikbare kleuren



Nederlands

Sun Ray Zonnebril 

Ultraviolet maakt geen schijn van kans tegen de Sun Ray Zonnebril. Dit geliefde model zonnebrillen is 

verkrijgbaar in tal van vrolijke kleuren. Creëer binnen een handomdraai de perfecte promotionele zonnebrillen 

voor je merk.

 Zonnebril met categorie 3 glazen

 UV 400-bescherming

 Zonnebril gemaakt van polycarbonaat

Basic Zonnebrillen

Beschikbare kleuren



Nederlands

Sturdy Zonnebril 

Sta jij voor duurzaamheid en kwaliteit? Dan is dit je bril! De Sturdy Zonnebril heeft namelijk duurzame 

bescherming voor je ogen, een montuur van kwaliteit en een hoog draagcomfort. Laat de zonnebril bedrukken 

met je logo en creëer hoogwaardige, draagbare reclame.

 Zonnebril met categorie 3 glazen

 UV 400-bescherming

 Inclusief een zachte hoes die ook de glazen schoon kan maken

Basic Zonnebrillen



Nederlands

Retro Zonnebril 

Maak de zomer nu nog vrolijker en je outfit een tikkeltje old-school! De Retro Zonnebril heeft een vintagelook 

en is verkrijgbaar in vele vrolijke kleuren. Voeg je logo hier aan toe en verschijn in stijl op elke zonnige 

gelegenheid.

 Zonnebril gemaakt van PC-kunststof

 UV 400 bescherming

Basic Zonnebrillen

Beschikbare kleuren



Nederlands

Beschikbare kleuren

Crockett Zonnebril 

Geef je look de finishing touch met de vrolijke Crockett Zonnebril. De zonnebril houdt de stralen tegen die 

je ogen kunnen beschadigen. Laat de zonnebril bedrukken met je logo en de enige stralen die niet meer te 

stoppen zijn, zijn die van jou.

 Zonnebril gemaakt van PC-plastic

 UV 400 bescherming

 Verkrijgbaar in veel verschillende kleuren

Premium Zonnebrillen



Nederlands

Maverick Zonnebril 

Maak je klaar voor de zomer met de Maverick Zonnebril. Deze topper van een zonnebril biedt de bescherming 

die je ogen nodig hebben. Zoek jij een trendy, kwalitatieve en gepersonaliseerde zonnebril, die tegelijkertijd 

als perfect relatiegeschenk dient? Dan heb je hem gevonden.

 Zonnebril gemaakt van metaal

 UV 400-bescherming

 Zonnebril wordt geleverd in een zachte hoes met sluitkoord.

Premium Zonnebrillen



Nederlands

Bullet Sun Ray Crystal Zonnebril 

Opvallen met je logo? Laat dan de Bullet Sun Ray Crystal Zonnebril bedrukken. Met deze blikvanger springt je 

merk gegarandeerd in het oog. Kies de kleur die bij je past en laat zien wie je bent.

 Zonnebril gemaakt van plastic

 UV 400-bescherming

 Drukwerk in 1 kleur

Premium Zonnebrillen

Beschikbare kleuren



Nederlands

US Basic Baja Zonnebril 

Stoere kleuren, een geliefd montuur en felgekleurde glazen, dat is de US Basic Baja Zonnebril. Een zonnebril 

voor elke gelegenheid. Laat de zonnebril bedrukken met je logo en zet je merk aan de horizon. 

 Zonnebril met categorie 3 glazen

 Voldoet aan EN ISO 12312-1

 UV 400-bescherming

Premium Zonnebrillen

Beschikbare kleuren



Nederlands

US Basic California Zonnebril 

Voeg een beetje West Coast toe aan je garderobe met de US Basic California Zonnebril. De bril is verkrijgbaar 

in verschillende frisse kleuren. Voeg je logo toe en straal als Laguna Beach. Deze bedrukte zonnebril wordt 

geleverd inclusief een cadeauzakje en een microvezeldoekje.

 Zonnebril met categorie 3 glazen

 UV 400-bescherming

 Verpakt in een cadeauzakje van US Basic

Premium Zonnebrillen

Beschikbare kleuren



Nederlands

Elevate Cell Zonnebril  

Het meest modieuze relatiegeschenk vind je hier. De Elevate Cell Zonnebril tilt de band met je relaties naar 

een hoger niveau. De bril biedt goede bescherming voor je ogen én goede looks. Voeg je logo hier aan toe en 

laat je merk in het oog springen.

 Zonnebril met categorie 3 glazen

 UV 400-bescherming

 Spiegelglazen in een montuur van gekleurd metaal

Luxe Zonnebrillen



Nederlands

Slazenger Breaker Zonnebril 

gekleurde spiegelglazen, het hippe montuur en de mooie geschenkverpakking. Alle ingrediënten voor een 

verrassend relatiegeschenk. Verreik je dagelijkse look en bescherm direct je ogen met deze trendy zonnebril. 

 Zonnebril gemaakt van polycarbonaat en glazen van acryl

 Zonnebril met categorie 3 glazen

 UV 400-bescherming

Luxe Zonnebrillen



Nederlands

Sportief, snel en exclusief. Zijn deze termen je op het lijf geschreven? Dan is de Slazenger Bold Zonnebril voor 

jou gemaakt. De zonnebril wordt geleverd in een mooie geschenkverpakking. Laat de zonnebril bedrukken 

met je logo en zet je merk in het zonnetje.

 Zonnebril met categorie 3 glazen

 UV 400-bescherming

 Inclusief een zachte hoes die ook de glazen schoon kan maken

Slazenger Bold Zonnebril 
Luxe Zonnebrillen



Nederlands

Slazenger Duotone Zonnebril 

Voeg wat extra kleur toe aan je dagelijkse outfit met de Slazenger Duotone Zonnebril. Het montuur van de 

bril bestaat uit twee kleuren en er zit kleurverloop in het glas. Laat de zonnebril bedrukken met je logo en 

blokkeer uv-licht als een baas.

 Zonnebril met categorie 3 glazen

 UV 400-bescherming

 Inclusief schoonmaakdoekje, geschenkverpakking en bewaarkoker

Luxe Zonnebrillen



Nederlands

Slazenger Blackburn Zonnebril 

Bescherm je ogen, zie er cool uit en promoot je merk tegelijkertijd. Laat de zonnebril nu bedrukken en geniet 

er elke zonnige dag weer van. Met de Blackburn Zonnebril van Slazenger glinstert je logo elke zonnige dag.

 Zonnebril gemaakt van metaal

 UV 400-bescherming

 Geleverd met een bewaarhoes en schoonmaakdoekjes

Luxe Zonnebrillen



Nederlands

Slazenger Newtown Zonnebril 

Ga altijd stijlvol op pad met de Slazenger Newtown Zonnebril. Het ontwerp van de zonnebril is fraai en strak 

waardoor je altijd goed voor de dag komt.  Laat de zonnebril bedrukken met je logo en je outfit is compleet.

 Zonnebril gemaakt van polycarbonaat

 UV 400-bescherming

Luxe Zonnebrillen


