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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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KEYRINGS.
SLEUTELHANGERS
Laat een blijvende indruk achter met de 4YOU sleutelhangers.  
Stel je eigen custom made sleutelhanger samen door te kiezen  
uit een van de beschikbare basiskleuren en stiksels. Maak de 
sleutelhanger af met een blinddruk in het zachte PU leer of het  
metaal van de sleutelhanger. Met deze stijlvolle giveaway blijf je  
blijvend in beeld tussen de sleutels van de ontvanger.

simplicity
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Blinddruk metaal 
C1064

PU leer

SLEUTELHANGERS4you.

250 stuks

5 weken

per stuk verpakt
in polybag (optie)

3 stiksel

Bruin

Rood

Zwart

Grijs

Navy

4 bewerking

Blinddruk metaal
C1065

1 soort

C1064 flesopener C1065 C1066 C1067 C1068

Bruin Grijs NavyZwart Rood

2 kleur

Alle soorten zijn in alle 
kleuren te bestellen!

Blinddruk leer

1 of 2 zijdes

optie: 
1-3 kleuren

optie:
1-3 kleuren
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Sleutelhangers

4you.
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RBF TAGS.
REMOVE BEFORE FLIGHT TAGS
De remove before flight tags komen van oorsprong uit de luchtvaart-
sector, maar zijn ook erg leuk om als sleutelhangers te gebruiken!  
Kies je formaat, de druktechniek en geef je relatie een uniek geschenk. 
Je kan je logo laten borduren of inweven, maar je kan ook een full 
colour design laten sublimeren. Welke techniek je ook kiest, de tag  
zal een mooie en opvallende toevoeging zijn aan jouw sleutelbos!

striking
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1 formaat

RBF TAGS4you.

5-6 weken

8-9 weken

13 x 3 cm 
Niet beschikbaar  
bij sublimatie

10 x 2,5 cm 
Niet beschikbaar  
bij geweven

6 x 1,5 cm 
Enkel beschikbaar  
bij geweven

18 x 3 cm
Beschikbaar voor  
alle bewerkingen

2 bewerking

Sublimatie
100% polyester

full
color

Geweven
100% polyester

max:
4 kleuren

Geborduurd
100% katoen of 100% polyester

kleur tag: 
(zie 4 )

4 kleur

Optie geborduurd: kleur tag keuze 
uit standaard 19 PMS kleuren

Kleur rand
We matchen jouw aanvraag met de best 
overeenkomende kleur

3 optioneel

Twee ontwerpen
Op elke zijde een ander ontwerp!

per stuk verpakt
in polybag (optie)

250 stuks

Zwart
BLACK

Blauw
287 C

Roze
225 C

Wit
WHITE

Groen
342 C

Navy
303 C

Leger
groen
448 C

Rood
200 C

Geel
1235 C

Oranje
021 C

+9 
kleuren
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striking.
Remove before flight tags
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