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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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TASSEN
Ga altijd in stijl op pad met één van de vijf verschillende 4YOU tassen! 
Kies bijvoorbeeld voor een tas met een handig opbergzakje, die ook 
wordt bedrukt met een design naar keuze. De tassen nemen op die 
manier weinig ruimte in en zijn super eenvoudig mee te nemen. Qua 
bedrukking kan je kiezen uit een zeefdruk van je bedrijfslogo of een 
allover full colour artwork. Met de keuze voor rPET materiaal denk je 
tijdens het shoppen ook meteen aan het milieu. Een win-win situatie!

handy

BAGS.
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500 stuks

4 weken

per stuk verpakt
in polybag (optie)

1 soort

eigen ontwerp

C6120 C6140 C6130 C6500 C6150

extra stevig

Sublimatie
Full colour, 1 of 2 zijdes bedrukt.

Zeefdruk
Tot 3 PMS-kleuren, 1 of 2 zijdes bedrukt.

2 materiaal

Kies de materiaalsoort 
van jouw tas!

190T - RPET
Keuze uit  
wit of zwart

210D - Polyester
Keuze uit standaard 
30 PMS kleuren (zie 4 )

3 opdruk

Geel
Yellow C

Groen
2422 C

Oranje
137 C

Keuze uit standaard 
30 PMS kleuren

Rood
185 C

Zalm
1785 C

Blauw
2195 C

Donker
blauw
2195 C

Eigen PMS kleuren  
vanaf 3000 stuks

4 PMS-kleur

+22 
kleuren

5 optioneel

Label met logo
4 x 1,5 cm printed label



Tassen

handy.
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SHOPPERS
Alle milieuvervuilende plastic tassen zijn verleden tijd met de 4YOU 
shopper! De boodschappentas is helemaal naar wens te maken door 
de talloze opties. Kies bijvoorbeeld uit verschillende soorten materiaal, 
kwaliteit en hengsels. Met de toevoeging van je eigen opdruk steel jij 
straks de show tijdens het shoppen!

eco-conscious

SHOPPERS.



9-11 weken
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36 x 27 x 13 cm 48 x 42 x 10 cm 40 x 35 x 20 cm

12

2 materiaal

Kies de materiaalsoort en 
de kwaliteit van jouw tas!

SHOPPERS4you.

500 stuks

4-6 weken

eigen ontwerp

1 afmeting 3 opdruk

Full color digitaal gedrukt
RPET materiaal is standaard mat gelamineerd

5 optioneel4 hengsels

Lang - 2,5 x 70 cm
Nylon of PP Non Woven

Lang - 3,0 x 70 cm
Nylon of PP Non Woven

Label met logo
4 x 1,5 cm printed label

Kort - 2,5 x 50 cm
Nylon of PP Non Woven

Bottom board
PP 0,5 mm of karton 600 g/m2

RPET
130 g  |  140 g
160 g

PP Woven
120 g  |  140 g
160 g

PP Non woven
105 g  |  115 g
125 g  |  135 g

Mat

Glanzend



Shoppers
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