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HET VAKANTIEGEVOEL

Vakantie; we zijn er allemaal wel weer aan toe. Even weg uit de inmiddels te bekende

(werk)omgeving. De zon op je gezicht, zand tussen je tenen, lekker eten, warmte en gezelligheid.

En nu de dagen weer langer worden verheugen we ons stiekem weer op lange, zwoele

zomeravonden. Of je nou de grens oversteekt of lekker in eigen land blijft; de mogelijkheden zijn

eindeloos! Ga naar buiten, trek erop uit of maak van je achtertuin een heus vakantiepark. Met

een beetje creativiteit creëer jij een zomer om nooit te vergeten! 

Laat je hier inspireren of vraag ons naar de vele mogelijkheden. Maar wacht niet te lang! 

We leven op dit moment in vreemde tijden waardoor levertijden en beschikbaarheid kritischer

dan ooit zijn. Grijp dus snel je kans om jouw personeel of klanten te verrassen met een gaaf

zomergeschenk!

Ga jij vast je koffer pakken?

Geen probleem! Neem contact met ons op via sales@weboprom.nl of 036 767 0330 en 

we denken graag met je mee hoe we jouw thuiswerkende toppers kunnen verassen!

TOCH GRAAG EEN BEETJE ANDERS?

Wil jij jouw collega's graag thuis verrassen met

een leuke zomer gift? Wij verzorgen graag het

gehele traject van idee tot verzending voor je.

Alle Zomerpakketten worden geleverd in een

standaard bruine of witte postdoos.

VERSTUREN?

Team Webo

Wil je liever een gave custom made doos? Vraag dan even naar de

mogelijkheden, prijzen en levertijden!



game on

Prijzen netto p/st. excl. BTW en verzendkosten. 

Zolang de voorraad strekt.

Urenlang speelplezier met het hele gezin of vrienden! Laat de stokken gewoon

vallen om een   stapel te maken en je bent klaar om te spelen. Probeer de

stokjes van de stapel te verwijderen zonder andere te verplaatsen. Als je

slaagt, scoor je het punt dat aan de kleur is toegewezen. De set bevat 41

bamboestokken in 4 verschillende moderne kleuren. Inclusief katoenen zakje

en spelregels.

XXL MIKADO
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Bedrukking >> Incl. 1 kleur op het zakje.

Vanaf: € 9,50 p/st.

Instelkosten per kleur: € 55,00

Bedrukking >> Incl. 1 kleur op het zakje.

Vanaf: € 18,50 p/st.

Instelkosten per kleur: € 55,00

Dit verslavende tactische spel daagt spelers uit

om de houten cilinder onderhands naar de 12

houten pinnen te gooien. De eerste speler die

precies 50 punten bereikt, wint. Het mag niet

hoger zijn dan 50. Het lijkt misschien

gemakkelijk, maar het is een grote uitdaging!

Na elke worp worden de pinnen weer rechtop

gezet. De set bevat: 12x genummerde pinnen

en 1 houten werper allemaal gemaakt van sterk

grenenhout. Inclusief katoenen zakje en

spelregels

HOUTEN WERPSPEL

Kubb is van oorsprong een Zweeds werpspel, maar is

snel populair en bekend geworden over de hele

wereld. Het doel is om de 'Ridders' van de andere

teams omver te werpen door de ronde werpstokken

van een paar meter afstand onderhands te gooien.

De set bevat 1 koning, 6 werpstokken, 10 ridders en 4

hoekstokken. Gemaakt van grenenhout (koning en

ridders) en eucalyptushout (werpstokken en

hoekpalen) Inclusief katoenen etui en spelregels.

Bedrukking >> Incl. 1 kleur op het zakje.

Vanaf: € 16,95 p/st.

Instelkosten per kleur: € 55,00

Alle spellen zijn van zeer goede kwaliteit,
geleverd in mooie verpakking!



Hippe cilinder strandtas met leuke contrasterende details.

Voorzien van handig opbergvak met rits op voorzijde.

Maat gevuld: 28,5 x 58 cm

Maat leeg: 44 x 1,1 x 40 cm

Verkrijgbaar in oranje of blauw.

Onbedrukt.

Vanaf: € 12,95 p/st.

Prijzen netto p/st. excl. BTW en verzendkosten. 

Zolang de voorraad strekt.

BEPAKT & BEZAKT
Stijlvolle rugzak met reflecteren details op zowel de

voorzijde als de schouderbanden. De gladde coating

op het materiaal, de oprolbare bovenkant als ook de

naadloze rits maken deze tas waterafstotend (IPX1).

Het rugpaneel en de schouderbanden zijn geschuimd

voor extra draagcomfort. 

In geel en zwart verkrijgbaar.

VEILIGHEIDSRUGZAK

HIPPE STRANDTAS CILINDER

Bedrukking >> Incl. 1 kleur op 1 positie.

Vanaf: € 18,95 p/st.

Instelkosten per kleur: € 55,00

Waterafstotend!!



CANVAS STRANDTAS 380 G/M2

Prijzen netto p/st. excl. BTW en verzendkosten. 

Zolang de voorraad strekt.

Deze tas biedt genoeg ruimte voor alle strandartikelen op een

mooie zomerdag. Gemaakt van duurzaam jute.

Verkrijgbaar in blauw, roze en grijs.

JUTE STRANDTAS 340 G/M2

Bedrukking >> Incl. 1 kleur op 1 positie.

Vanaf: € 4,70 p/st.

Instelkosten per kleur: € 55,00

Bedrukking >>  Incl. 1 kleur op 1 positie.

Vanaf: € 7,95 p/st.

Instelkosten per kleur: € 55,00

Canvas tas geschikt voor bijvoorbeeld naar het strand, de stad, op

vakantie of tijdens het winkelen. Door het stijlvolle design mag je met

deze tas gezien worden. In groen, oranje en blauw verkrijgbaar.

Stevige boodschappentas gemaakt van een

uitstekende mix tussen jute en canvas. Met

katoenen handvatten.

Verkrijgbaar in navy, rood, ecru en naturel.

DRAAGTAS JUCA

Bedrukking >> Incl. 1 kleur op 1 positie.

Vanaf: € 5,95

Instelkosten per kleur: € 55,00

Duurzaam jute!



Ruime en comfortabele koeltas met rugzakfunctie. Door het

rechthoekige ontwerp wordt alle ruimte optimaal benut. De

voorkant is voorzien van een extra (niet gekoeld) vak met

ritssluiting.

Verkrijgbaar in oranje, grijs, rood of blauw.

Bedrukking >> Incl. 1 kleur op 1 positie.

Vanaf: € 11,50 p/st.

Prijzen netto p/st. excl. BTW en verzendkosten. 

Zolang de voorraad strekt.

Stevige en hoogwaardige koeltas die genoeg ruimte

biedt voor eten en drinken op een zomerse dag. Met

verstelbare schouderriem en twee korte handvatten. 

In rood, blauw en grijs verkrijgbaar.

KOELTAS XXL

KOELTAS RUGZAK

Bedrukking >> Incl. 1 kleur op 1 positie.

Vanaf: € 12,25 p/st.

Instelkosten per kleur: € 55,00

keep it cool

Lekker groot!

420D polyester koeltas met verstelbaar schouderhengsel

(1200x30mm). Een groot koelvak en een klein vakje aan

de voorzijde van de tas, beide afsluitbaar door middel

van een rits. Compact formaat om mee te nemen.

Verkrijgbaar in oranje, rood, licht blauw, navy en groen.

KOELTAS MET SCHOUDERBAND

Bedrukking >> Incl. 1 kleur op 1 positie.

Vanaf: € 5,15 p/st.

Instelkosten per kleur: € 55,00



custom case
 

Prijzen netto p/st. excl. BTW en verzendkosten. 

Zolang de voorraad strekt.

WATERWERENDE TAS IPX6

Bedrukking >> Incl. 1 kleur op 1 positie.

5L>  Vanaf: € 4,90 p/st.

10L> Vanaf: € 5,75 p/st.

15L> Vanaf: € 6,25 p/st.

Instelkosten per kleur: € 55,00

Waterwerende tas voor bijvoorbeeld op het strand, op de boot of tijdens een wandeling. Gevuld met

lucht blijft de tas in noodgevallen ook tijdelijk op het water drijven. Met de extra ring en

karabijnhaken is deze tas ook eenvoudig als schoudertas te gebruiken. Waterafstotend IPX6, bestand

tegen hoge druk waterstromen uit alle richtingen. Houd de tas niet onder water.

Verkrijgbaar in de volgende inhoudsmaten: 5L, 10L en 15L.

Leverbaar in oranje, lime, lichtblauw, navy en zwart.

Met handige draagriem

Voor Primera maken we al enkele jaren de leukste zomercadeaus.

Al eerder verrasten we het personeel met gave, custom

strandlakens. Vorig jaar ontvingen zij een custom,  all over

bedrukte, waterwerende tas! Als losse items al leuk, 

maar als complete set een echte blikvanger!

Gaaf!!



Houten insectenhotel dat onderdak biedt aan diverse

insecten zoals vlinders, bijen, wespen en

lieveheersbeestjes. Verpakt in mooie

geschenkverpakking.

Afmeting: 20 x 7,7 x 24,6 cm.

BASIC INSECTENHOTEL

Bedrukking >> Incl. 1 kleur op 1 positie.

Vanaf: € 9,50 p/st.

Instelkosten per kleur: € 55,00

zZZoEm in

Driehoekig insectenhotel geschikt voor bijen,

lieveheersbeestjes en oorwormen.

Afmeting: 17,1 x 18,7 x 28,2 cm.

INSECTENHOTEL BEST FOR BIRDS

Keuze uit 2 soorten
bloemenmixen

Gemengde zomerbloemzaden in een kraft envelop.

Kweek een variëteit aan zomerbloemen in je tuin.

BLOEMENZADEN MIX

Onbedrukt.

Vanaf: € 7,95 p/st.

Prijzen netto p/st. excl. BTW en verzendkosten. 

Zolang de voorraad strekt.

Summer flowers Bee flowers

Bedrukking >> Incl. 1 kleur op 1 positie.

Vanaf: € 0,95 p/st.

Instelkosten per kleur: € 55,00



Deze elektrische vliegenverjager is een duurzame en diervriendelijke manier van vliegen verjagen.

De vliegenverjager die werkt op batterij is ideaal voor buiten op tafel of tijdens warme dagen.

Gebruik de Goodbye Fly binnen of buiten en geniet van een insectvrij comfort. 

Geen vliegende insecten meer in de buurt van je eten. Ideaal voor elke tafel, 

werkt zonder geluid en is veilig voor kinderen. De zachte en buigzame 

vleugels stoppen bij aanraking. Plaats voor gebruik 2x AA batterij aan de 

onderkant van deze Goodbye Fly en zet aan/uit met de knop. 

De batterijen zijn niet inbegrepen. Diervriendelijk, duurzaam en effectief.

Prijzen netto p/st. excl. BTW en verzendkosten. 

Zolang de voorraad strekt.

De kweektas vormt een kant-en-klare kweekset om binnenshuis zelf

te kweken, gewoon in de keuken, op de vensterbank. Een uniek

concept, omdat het kweektasje is gerecycled uit gebruikte

verpakkingsbalen van theeplantages uit India. 

GERECYCELDE KWEEKTAS

Vanaf 500 stuks:

Bedrukking >> Inclusief eigen label full colour bedrukt.

Vanaf: € 4,95 p/st.

Instelkosten per design: € 55,00

4 varianten
ELEKTRISCHE VLIEGENVERJAGER

Bedrukking >> Incl. 1 kleur op 1 positie.

Vanaf: € 11,50 p/st.

Instelkosten per kleur: € 55,00



Bedrukking >> Incl. 1 kleur op 1 positie.

Vanaf: € 36,50 p/st.

Instelkosten per kleur: € 55,00

WHATS COOKING?

Prijzen netto p/st. excl. BTW en verzendkosten. 

Zolang de voorraad strekt.

Draagbare en veelzijdige barbecue in kofferstijl met verwijderbare kolentray en draaghendel. De

barbecue heeft een lichtgewicht en duurzame roestvrijstalen constructie met een zwarte poedercoating

en een stevige haaksluiting. Perfect voor die spontane picknicks in de buitenlucht.

BARBECUE KOFFER

Bedrukking >> Incl. 1 kleur op de hoes.

Vanaf: € 8,95 p/st.

Instelkosten per kleur: € 55,00

Barbecue gereedschapset bestaande uit een

roestvrijstalen tang, spatel en vork, in een non-

woven hoesje met rits.

BARBECUE SET

Bedrukking >> Incl. 1 kleur op de zak.

Vanaf: € 11,75 p/st.

Instelkosten per kleur: € 55,00

BBQ schort van 600D polyester, handschoen en

3st. BBQ bestek.

BARBECUE SET MET SCHORT

Complete set



Prijzen netto p/st. excl. BTW en verzendkosten. 

Zolang de voorraad strekt.

Wijnkoeler van roestvrijstaal. Kan gevuld worden met ijsblokjes of

koud water, maar de gehele ijskoeler kan ook in de vriezer.

Deze wijnstick kan in de vriezer worden gelegd en na het openen

van een fles wijn in de fles gestoken worden, zodat de wijn een

lange tijd koel blijft. De stick heeft een handige schenktuit en alles

wordt in een mooie geschenkverpakking geleverd.

RVS WIJNKOELER STICK

Bedrukking >> Incl. lasergravure op 1 positie.

Vanaf: € 5,95 p/st.

Instelkosten per design: € 55,00

WIJNKOELER METAAL

Bedrukking >> Incl. lasergravure op 1 positie.

Vanaf: € 12,75 p/st.

Instelkosten per design: € 55,00

Zachte polyester wijnkoeler met klittenbandsluiting en PVC binnenvoering.

ZACHTE WIJNKOELER

Bedrukking >> Incl. 1 kleur op de hoes.

Vanaf: € 3,25 p/st.

Instelkosten per kleur: € 55,00

In prachtige geschenkverpakking

Chill out



Bedrukking >> Onbedrukt.

Vanaf: € 24,50 p/st.

Het feest is niet compleet zonder deze originele BRAINZ LED

Speaker Koeler Deluxe. Koppel de koeler eenvoudig middels

Bluetooth aan het gewenste apparaat en speel je favoriete

muziek af. De koeler beschikt over vrolijke instelbare LED

verlichting waardoor het een echte eyecatcher is. Je kunt de

emmer losdraaien van de speaker zodat deze altijd

gemakkelijk te reinigen is. In ca. 3-4 uur is de speaker

volledig opgeladen en vervolgens kun je deze ca. 2-3 uur in

gebruik nemen. De koeler is voor zowel binnen- als

buitengebruik geschikt voor bijvoorbeeld wijn of frisdrank.

Het onderstel van deze koeler heeft een luxe uitstraling door

de rubberen finish.

Prijzen netto p/st. excl. BTW en verzendkosten. 

Zolang de voorraad strekt.

Prijzen netto p/st. excl. BTW en verzendkosten. 

Zolang de voorraad strekt.

LED SPEAKER COOLER DELUXE

LEDS relax

Bedrukking >> Incl. lasergravure

Medium vanaf: € 29,50 p/st.

De LEDR boek lamp. Een nieuw soort product, dat

straalt in iedere ruimte! Voor artistieke mensen die

houden van verhalen. Het luisteren naar, het schrijven

van of het vertellen aan.

De LEDR boek lamp is gemakkelijk op te laden via

een USB en de batterij gaat 6 tot 8 uur mee. Het

licht gaat automatisch aan bij het openen van het

boek en door de flexibiliteit is het mogelijk om deze

360 graden te openen.

Medium = 16,5 cm lengte x 12 cm breedte

In de kaft van de boek lamp zijn magneten verwerkt,

waardoor het boek goed open blijft staan. Wil je de

lamp ophangen? Dan verkopen wij ook een mooi en

handig ophangsysteem!

Je kunt de lederen band voor €6,00 mee bestellen.

LEDR BOEK LAMP MEDIUM

Luxe verpakking

In 3 maten 
verkrijgbaar



Bedrukking >> Incl. 1 kleur of gravure op 1 positie.

Vanaf: € 12,50 p/st.

Instelkosten per kleur: € 55,00

Prijzen netto p/st. excl. BTW en verzendkosten. 

Zolang de voorraad strekt.

de  paden op...
Hoogwaardig aluminium gereedschap met 8 functies met

geïntegreerd super helder COB-licht en magneet. Functies:

COB-licht, mes, flesopener, blikopener, vijl, nagelreiniger, clip

en magneet. Verpakt in geschenkdoos inclusief batterijen voor

direct gebruik.

EXCALIBUR COB MULTITOOL

Super heldere zaklamp!

Bedrukking >> Incl. 1 kleur of gravure op 1 positie.

Vanaf: € 17,50 p/st.

Instelkosten per kleur: € 55,00

Ultrasterke hamertool met 10 functies. Verpakt in luxe

geschenkverpakking met een hoogwaardige 1680D pouch. Met

aluminium behuizing en roestvrijstalen gereedschap. Inclusief:

hamer, combinatietang, draadschaar, nagelklauw, mes, zaag,

kruiskopschroevendraaier, flesopener, platte schroevendraaier, vijl.

EXCALIBUR HAMER TOOL

Handig voor de tentharingen!!



Prijzen netto p/st. excl. BTW en verzendkosten. 

Zolang de voorraad strekt.

Bedrukking >> Incl. full colour sticker

op 1 positie.

Vanaf: € 1,95

Instelkosten per kleur: € 55,00

Bedrukking >>  Incl.1 kleur op 1 positie.

Vanaf: € 1,75 p/st.

Instelkosten per kleur: € 55,00

2- in -1, da's handig!!

Bedrukking >> Incl. full colour sticker

Vanaf: € 4,50 p/st.

Instelkosten per design: € 55,00

ZONNEBRANDLOTION FACTOR 30

ZONNEBRANDSPRAY FACTOR 30

2 Zonneproducten in 1 fles! 2 x 50 ml inhoud. 

Dermatologisch getest.

Voorzien van full colour sticker in eigen design.

DUO ZONNEBRAND & AFTER SUN FACTOR 30

Handzame zonnebrandspray met SPF30 om goed beschermd te zijn

tegen de zon. Groot vlak bedrukkingsoppervlak voor digitale print.

In diverse kleuren beschikbaar.

Zonnebrand lotion in een handig formaat om

mee te nemen naar bijvoorbeeld een dagje

strand of een festival. Door de speciaal

ontworpen tube waar een opening in zit, kan

de zonnebrand eenvoudig worden bevestigd

aan een sleutelbos of tas.

SMEER 'M...



MOQ 250 stuks.

Bedrukking >> Incl. full colour custom print aan 1 zijde

Vanaf: € 20,50 p/st.

Instelkosten per design: € 55,00

Grote strandhanddoek van sneldrogend microfiber

(200g/m², 1000x1800mm) met full-colour custom-

made print aan één zijde. De andere zijde is

optioneel te bedrukken. Ook de kleur van de zoom

kan aangepast worden. Deze handdoek wordt in

een handig tasje geleverd. Levertijd is circa 4-6

weken afhankelijk van het aantal.

Outdoor handdoek gemaakt van sneldrogend

microfiber (200g/m², 700x1400mm). Inclusief

een custom-made full-colour print op één

zijde. Optioneel kan de andere zijde bedrukt

worden. Ook de kleur van de zoom is aan te

passen. De handdoek wordt met een tasje

geleverd. Levertijd is circa 4-6 weken

afhankelijk van het aantal.

SNELDROGENDE OUTDOOR

HANDDOEK 

SNELDROGENDE SPORT

HANDDOEK 

shake it off
SNELDROGENDE STRANDHANDDOEK MET

CUSTOM PRINT EN TAS

Prijzen netto p/st. excl. BTW en verzendkosten. 

Zolang de voorraad strekt.

Sneldrogende microfiber handdoek in pouch

(150g/m², 300x800mm). Inclusief een custom-

made full-colour opdruk aan één zijde. De

kleur van de zoom kan aangepast worden.

Levertijd is circa 4-6 weken afhankelijk van het

aantal.

MOQ 250 stuks.

Bedrukking >> Incl. full colour custom print

aan 1 zijde

Vanaf: € 13,50 p/st.

Instelkosten per design: € 55,00

MOQ 250 stuks.

Bedrukking >> Incl. full colour custom print

aan 1 zijde

Vanaf: € 5,50 p/st.

Instelkosten per design: € 55,00

Full colour print, all over!



oosterse sferen...

Prijzen netto p/st. excl. BTW en verzendkosten. 

Zolang de voorraad strekt.

Waan jezelf in een prachtig Oosters badhuis met deze XXL

Hamamdoek. Deze hamamdoek, met een indrukwekkende

afmeting, kan worden ingeweven met elk logo in 2 kleuren

garen.

80% katoen + 20% gerecycled garen, 300 gram.

MOQ 150 stuks. Levertijd 6-8 weken.

XXL HAMAM DOEK

Bedrukking >> Incl. 2 kleuren weving

180x180 cm vanaf: € 18,95 p/st.

200x200 cm vanaf: € 21,50 p/st.

Instelkosten per design: € 55,00

xxl !!!



Katoenen hamamdoek/strandhanddoek 180 g/m².
90 x 170 cm. In diverse kleuren leverbaar.

HAMAMDOEK RECHTHOEKIG

Bedrukking >> Incl. transfer in 1 kleur op 1 positie.

Vanaf: € 7,95 p/st.

Instelkosten per kleur: € 55,00

HAMAMDOEK ROND

Prijzen netto p/st. excl. BTW en verzendkosten. 

Zolang de voorraad strekt.

Rond Hamam strandlaken van 180 g/m² katoen. 

Diameter 155 cm.

Hamman jacquard. Deze hamamdoek is verkrijgbaar in 100% katoen of gerecycled katoen en plastic

dat wordt opgeruimd uit de oceanen (ECO). 100 x 170 cm. Tevens in 100x200 cm verkrijgbaar!

MOQ 300 stuks.

LUXE HAMAMDOEK

Bedrukking >> Geweven logo in 1 kleur

100 x 170 cm

100% katoen vanaf: € 6,95 p/st.

ECO katoen vanaf: € 7,95 p/st.

Instelkosten per logo: € 55,00

Bedrukking >> Incl. transfer in 1 kleur op 1 positie.

Vanaf: € 12,95 p/st.

Instelkosten per kleur: € 55,00

Eco = Safe the turtles!



Hoogwaardige kwaliteit strandhanddoek. 

In 2 kleuren geweven.

100% katoen. MOQ 250 stuks.

JACQUARD HANDDOEK IN 2 KLEUREN

Bedrukking >> Incl. 2 kleuren weving

100x180 cm vanaf: € 13,95 p/st.

100x200 cm vanaf: € 14,95 p/st.

Instelkosten per design: € 55,00

Bedrukking >> Incl. debossed logo

100x180 cm vanaf: € 13,95 p/st.

100x200 cm vanaf: € 14,95 p/st.

Instelkosten per logo: € 55,00

Fotoprint ook mogelijk!

Prijzen netto p/st. excl. BTW en verzendkosten. 

Zolang de voorraad strekt.

JACQUARD HANDDOEK MET EMBOSSED LOGO

70 x 140 cm vanaf: € 15,25 p/st.

100 x 180 cm vanaf: € 24,75 p/st.

Instelkosten per design: € 55,00

Hoogwaardige kwaliteit strandhanddoek. 

Voorzien van debossed (relief) logo. 

100% katoen.

SUBLIMATIE HANDDOEK

Hoogwaardige kwaliteit strandhanddoek. 

Katoen/ recycled rPet polyester, 400 grams kwaliteit.

Bedrukking >> Full colour digitale print op 1 zijde.

Ook verkrijgbaar in ECO materialen:

70% gerecycled katoen + 30% Rpet

Meerprijs € 0,65 per handdoek



Zet opvallende stappen met deze unieke custom

teenslippers. 2 of 3 laags voor optimaal draag-

comfort. Te voorzien van all over full colour

(foto-)print en zeefdruk op de zool. Ook de bandjes

zijn te bedrukken of, voor een nog luxere uitstraling,

te voorzien van een PVC labeltje. 

Echt indruk maken? Laat je logo of boodschap

debossen in de onderkant van de zool, zo laat jij

ook in het zand je boodschap achter!

Verkrijgbaar in maatserie M (36-39) en L (40-43).

MOQ 500 paar, ca. 10 weken levertijd.

neem een slipperdag!

Fotoprint ook mogelijk!

Prijzen netto p/st. excl. BTW en verzendkosten. 

Zolang de voorraad strekt.

Bedrukking >> Full colour sublimatie.

Zonder cijferslot vanaf: € 3,75

Met cijferslot vanaf: € 5,75

Instelkosten per design: € 55,00

RPET SUBLIMATIE KOFFERRIEM

CUSTOM STEENSLIPPERS

Deze schitterend bedrukte kofferriemen gemaakt van

gerecycled PET, zijn een lust voor het oog en de koffer.

Full color all over bedrukt. MOQ 250 stuks. Levertijd ca. 6

weken.

*Vraag naar de mogelijkheden en actuele prijzen.



Duurzame sfeermaker voor binnen en buiten.

Overdag verzamelt de Sun Jar zonlicht via haar

zonnecellen en slaat het op in de oplaadbare

batterij. Zodra het donker wordt gaat het licht

automatisch aan. Deze functie is handmatig in en uit

te schakelen. Spatwaterdicht (IP44). Brandtijd van 6

uur (volle batterij). Inclusief gebruiksaanwijzing. 

Per stuk in kraft doos.

Prijzen netto p/st. excl. BTW en verzendkosten. 

Zolang de voorraad strekt.

Vrolijk brievenbusdoosje gevuld met vijf verschillende

smaken Frozen Cocktails (5% alcohol). De staafjes

hebben een inhoud van 65 ml per stuk met gemiddeld

56 calorieën. Al onze smaken worden vloeibaar

afgevuld in de verpakking en hebben een vloeibare

houdbaarheid van ten minste twee jaar. Deze

eigenschap van het product zorgt ervoor dat er geen

koeltransport of koelopslag gebruikt hoeft te worden.

Plaats de cocktail ijsjes voor gebruik in de vriezer

(-18°C) en consumeer wanneer ze compleet bevroren

zijn.

Bedrukking >> Incl. eigen logo en persoonsnaam

op het doosje + kaartje

Vanaf: € 6,25 p/st.

SUNJAR SOLAR LIGHTlet's party

Bedrukking >> Incl. 1 kleur op 1 positie.

Vanaf: € 7,95 p/st.

Instelkosten per kleur: € 55,00

Zonnecel op de deksel

FROZEN COCKTAIL HOLIDAY BOX

Ook 0% alcohol verkrijgbaar



Bedrukking >>  Incl. 1 kleur op 1 pootje.

Vanaf: € 1,30 p/st.

Instelkosten per kleur: € 55,00

Stijlvolle, klassieke zonnebril met spiegelglazen en

bijpassende pootjes. UV400 bescherming.

In diverse kleuren beschikbaar.

KLASSIEKE ZONNEBRIL UV400

Zonnebril met bamboe pootjes en gekleurde

spiegelende glazen. Deze klassieke zonnebril

heeft een retro design dat, gecombineerd

met een natuurlijke uitstraling, een mooi

zomer item is. De bril wordt geleverd in een

zakje van microvezel. De glazen bieden

UV400 bescherming en kunnen dus gebruikt

worden voor dagelijkse activiteiten als de zon

schijnt. Bamboe is een natuurproduct, er

kunnen kleine variaties in kleur en grootte per

item zijn, wat het uiteindelijke decoratie

resultaat kan beïnvloeden.

Bedrukking >> Incl. 1 kleur op 1 pootje.

Vanaf: € 3,95 p/st.

Instelkosten per design: € 55,00

DRIJVENDE BRILLENBAND

Prijzen netto p/st. excl. BTW en verzendkosten. 

Zolang de voorraad strekt.

Bedrukking >> Incl. 1 kleur op 1 positie.

Vanaf: € 1,50

Instelkosten per kleur: € 55,00

RETRO DESIGN ZONNEBRIL UV400

Met deze brillenband raak je de bril niet kwijt. De bril blijft door het

schuim in de band namelijk drijven. Door de siliconen verbinding is het

geschikt voor praktisch iedere bril.

Met handig opbergzakje

OOGverblindend!



Bedrukking >> Incl. 1 kleur op de tas.

Vanaf: € 11,50 p/st.

Instelkosten per kleur: € 55,00

In handige opbergtas!

Prijzen netto p/st. excl. BTW en verzendkosten. 

Zolang de voorraad strekt.

lekker luchtig
Fun in the sun met deze opblaasbare

eenhoorn (144x93x98cm). Neem de eenhoorn

eenvoudig mee naar bijvoorbeeld het strand

of zwembad in de bijgeleverde strandtas.

OPBLAASBARE EENHOORN MET TAS

Dual line promotionele matrasvlieger van

duurzaam polyester. Incl. 2 handvaten,

Terylene lijnen 30m x 2. 

Geleverd in polyester tas.

Incl. bedrukking all over in 2 kleuren.

120 x 50 cm

Minimale afname: 250 stuks. 

Levertijd: 6-8 weken. 

PROMOTIONELE MATRASVLIEGER

*Prijs afhankelijk van model en aantal    

  kleuren. Vraag naar de mogelijkheden!

  

Dat trekt wel 
aandacht!



Strandstoel van hout. Neem deze

draagbare en opvouwbare stoel mee

naar het strand of het park voor een

ontspannen middag. Het is ook een

leuk, natuurlijk ogend meubelstuk voor

in je eigen tuin of balkon om in te zitten

en te genieten van de zon. Max

gewicht: 120 kg. Gemaakt in de EU.

Besteleenheid van dit artikel; per 2

stuks in 1 doos.

STRANDSTOEL

Bedrukking >> Incl. 1 kleur op 1 positie.

Vanaf: € 32,95 p/st.

Instelkosten per kleur: € 55,00

Prijzen netto p/st. excl. BTW en verzendkosten. 

Zolang de voorraad strekt.

Een gezellige dag buiten is niet compleet zonder een fijn stoeltje om

even lekker in te ontspannen. De mini chair is zeer klein op te klappen

waardoor uitermate geschikt om overal mee naar toe te nemen.

Dankzij het handzame formaat ook makkelijk te verzenden als

origineel geschenk voor jouw personeel, klanten en/of zakenrelaties!

OPKLAPBAAR STRANDSTOELTJE

Bedrukking >> full colour gesublimeerd doek.

Vanaf: € 20,95 p/st.

Instelkosten per design: € 75,00

let's lounge

All over design!



2 meter lang, vanaf: € 36,95 p/st.

4 meter lang, vanaf: € 41,50 p/st.

5 meter lang, vanaf: € 49,50 p/st.

Instelkosten per design: € 75,00

Diverse afmetingen leverbaar.

Wordt voorzien van all-over full colour sublimatie print.

Ook zeer geschikt voor fotoprint.

MOQ 25 stuks.

SUBLIMATIE WINDSCHERM

Eenvoudig te hanteren. Hoogwaardig, winddicht

systeem met maximale frameflexibiliteit in

stormachtige omstandigheden. Ribben en 2-

delige opvouwbare stok gemaakt van stevig

glasvezel. Voorzien van sterke punt om de

parasol in de grond te kunnen steken. Doek met

zonbeschermingsfactor UPF 50+. Op te bergen

in handige draagtas met schouderriem. Dankzij

handzame formaat eenvoudig mee te nemen in

trolleykoffer. Ook te gebruiken als paraplu.

Bedrukking >> Incl. 1 kleur op 1 paneel.

Vanaf: € 24,95 p/st.

Instelkosten per design: € 55,00

TRAVEL STRANDPARASOL 

lekker beschut

Prijzen netto p/st. excl. BTW en verzendkosten. 

Zolang de voorraad strekt.

Eye catcher!



260 ml € 7,95  

500 ml € 8,75  

750 ml € 12,25  

1000 ml € 13,50  

Prijzen netto p/st. excl. BTW en verzendkosten. 

Zolang de voorraad strekt.

Bedrukking >> Incl. full colour digital print 360 graden

Prijs per stuk vanaf:

dorstlesser
Dubbelwandig vacuüm geïsoleerde thermofles. De 100% lekvrije fles wordt geleverd in een mooie

geschenkverpakking. Door het vacuüm tussen de wanden blijven dranken langer op temperatuur.

Dranken blijven tenminste 12 uur warm of 24 uur koud.

THERMOSFLES SWING

Instelkosten per design: € 55,00

Deze siliconen lus zorgt voor

extra draagmogelijkheden voor

de Swing flessen. Via de lus zijn

de flessen ook eenvoudig op te

hangen aan bijvoorbeeld een

karabijnhaak.

SWING LUS

Onbedrukt

Vanaf: € 1,00 p/st.



 sales@weboprom.nl

 www.webopromotion.nl

 036 767 0330


