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4you.
IMPRESS.
INSPIRE.
INFLUENCE.

UNIEK ZIJN WAS NOG NOOIT ZO EENVOUDIG
Met de uitgebreide 4YOU lijn maken we het mogelijk om in een  
aantal eenvoudige stappen een uniek custom made product te  
creëren; Kies uit een van de basisartikelen, maak een keuze uit  
de verschillende opties en creëer zo gemakkelijk een uniek artikel  
dat past bij jouw wensen! Je ontdekt de eindeloze mogelijkheden  
in deze catalogus. 
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TOWELS.
HANDDOEKEN
Met de 4YOU handdoeken creëer je de ultieme blijvende merkbeleving. 
Door de verschillende bewerkingsmethodes is er altijd een manier 
om een merk echt te laten opvallen! Maak een keuze uit Jacquard, 
Sublimatie, Ton sur Ton boord inweving, Meerkleurige boord inweving 
en Reliëf inweving en creëer jouw unieke handdoek. Alle handdoeken 
worden verantwoord geproduceerd in Europa en zijn standaard per 
stuk verpakt in een polybag waardoor ze direct klaar zijn om weg  
te geven!

ultimate brand experience
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4 soort

Borderinweving
meerkleurig

C9902

Ton sur ton
geweven border

C9901

Reliëf inweving 
C9903

Sublimatie
C9905

Jacquard
C9904

*Minimaal te bestellen aantal is afhankelijk van de afmeting van de handdoek. 

200-1500* 200-1500* 200-1500* 700-3000* 1000

HANDDOEKEN4you.

1 afmeting 2 grammage 3 kleur

50 x 100 cm

70 x 140 cm

100 x 180 cm Kies je eigen Pantone-kleur!

eigen ontwerp

200-3000 stuks

5-6 weken

per stuk verpakt
in polybag

30 x 50 cm 
Niet beschikbaar voor Sublimatie

400 gr/m2

Niet beschikbaar voor Jacquard en Sublimatie

450 gr/m2

Niet beschikbaar voor Sublimatie

500 gr/m2

Niet beschikbaar voor Sublimatie

350 gr/m2

Enkel beschikbaar voor Sublimatie
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handdoeken

4you.
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personal

DIGITAAL GEDRUKTE HANDDOEKEN
Deze digitaal gedrukte handdoeken sluiten perfect aan bij de 4YOU 
lijn. Naast het feit dat de handdoek in zijn geheel kan worden bedrukt 
met een eigen design, is ook personalisatie mogelijk. Geef je relatie 
een persoonlijk cadeau, waardoor je merk meer zal aanspreken dan 
ooit tevoren. Voor de finishing touch zijn de handdoeken optioneel te 
verpakken in een full color geschenkdoos die tevens helemaal naar 
eigen wens te ontwerpen is. 

FULL COLOUR 
TOWELS.



Made in Holland
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25 stuks

3-4 weken

12

HANDDOEKEN4you.

1 afmeting 2 grammage 3 opdruk

50 x 100 cm

70 x 140 cm

100 x 180 cm

100% velours katoen

30 x 50 cm

Kies je eigen ontwerp!
Full color digitaal gedrukt

350 gr/m2

A  AI3640   B  AI3620   C  AI3600   D  AI3695

420 gr/m2

A  AI3740   B  AI3720   C  AI3700   D  AI3795

Optie: per stuk 
gepersonaliseerd met 
bijvoorbeeld een naam.

4 optioneel 5 verpakking

Optie: per stuk 
verpakt in polybag

1

Optie: per stuk 
verpakt in full color 
geschenkdoos
Zie nevenstaand voorbeeld.

James

Elisa

Standaard 
bulk verpakt

A

B

C

D
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Digitaal gedrukte handdoeken

4you.



4you.


