


www.araco.nl/4you 3

VOORWOORD
LANYARDS
USB LANYARDS
HANDDOEKEN
DIGITAAL GEDRUKTE 
HANDDOEKEN

KOFFERRIEMEN
TASSEN
SHOPPERS
SCHOENVETERS
REMOVE BEFORE  
FLIGHT TAGS

KLAPARMBANDEN
TRAININGSVESTEN
ZONNEBRILLEN
FANSJAALS
TUBES
T-SHIRTS
PLAIDS
REFLECTERENDE MUTSEN
MUTSEN
CAPS

4
6
12
18
24

30
36
42
48
54

60
66
72
78
84
90
96
102
108
114

INHOUD.



4 www.araco.nl/4you 5

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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LANYARDS.
SUBLIMATIE LANYARDS
Deze full colour sublimatie lanyards zijn dé eyecatcher op beurzen en 
andere gelegenheden. Door de haarscherpe sublimatiedruk knallen 
de kleuren van de opdruk van de lanyard. Alle lanyards zijn naar wens 
samen te stellen door te kiezen uit de verschillende soorten haken, 
buckles en veiligheidssluitingen. Tip: Bestel alvast kaarthouders mee 
zodat de lanyards direct te gebruiken zijn!

an eyecatcher
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eigen ontwerp

LANYARDS4you.

100 stuks

8 weken

3 weken

Lobster claw Veiligheidssluiting 

Oval hook Buckle

Kaarthouder 
Binnenmaat: 8,8 x 5,5 cm / 14 x 10 cmCarabiner hook

1 breedte 2 haak 3 optioneel

1,5 cm

2,0 cm

2,5 cm

4 opdruk

Kies je 
eigen ontwerp!
C7100
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eyecatcher.
Sublimatie lanyards
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4you.
USB LANYARDS
Altijd en overal je oplader bij de hand hebben. Met de 4YOU  
USB lanyard is het mogelijk! Door middel van sublimatiedruk geef  
je jouw oplader een uniek uiterlijk en wordt de lanyard een stijlvol  
en nuttige accessoire. Met de keuze uit verschillende aansluitingen  
of zelfs een combinatie daarvan, zit er altijd een juiste match voor  
je bij.

connect

USB 
LANYARDS.
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USB LANYARDS4you.

500 stuks

7 weken

10 weken

De 3 in 1 connector is standaard 5 Ampère, heeft een formaat van 1,2 cm x 86 cm en is te bestellen vanaf 1000 stuks.
14

verpakt per 5 stuks
in polybag (standaard)

1 lengte

1,25 cm x 45 cm of 1,25 cm x 84 cm

Hoe hoger het aantal ampère,  
hoe sneller je telefoon oplaadt!
*Niet geschikt als datakabel tussen pc en telefoon

3 ampère

1.0A* 2.7A1.8A

2 in 1
Lightning kabel & Micro USB

3 in 1 !

Lightning kabel, Micro USB & USB-CUSB-CMicro USBLightning kabel

2 connector

achterkant

achterkant

5 opdruk

Kies je eigen ontwerp!
C7103

4 inclusief

Metalen ring, plastic buckle  
en telefoonkoord

!



www.araco.nl/4you/lanyards 17

USB lanyards

connect.
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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.
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100 x 180 cm152 x 76 cm140 x 70 cm120 x 60 cm100 x 50 cm

HANDDOEKEN4you.

1 afmeting 3 opdruk

100% katoen

Kies je eigen ontwerp!
Full color digitaal gedrukt

Alle handdoeken zijn 400 gr/m2

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

200 stuks

10 weken

5 weken

2 grammage
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Digitaal gedrukte handdoeken

4you.
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4you.
30

unique

KOFFERRIEMEN
Herken jouw koffer uit duizenden met je eigen unieke kofferriem! 
De riemen kunnen worden versteld, waardoor hij om elke soort of 
maat koffer past. Met de toevoeging van jouw eigen artwork valt je 
bagage meteen op. De dubbelzijdige sublimatiedruk zorgt voor een 
oogverblindend resultaat! De kofferriemen zijn optioneel te verpakken 
in een retail verpakking.

SUITCASE 
BELT.
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8 weken

KOFFERRIEMEN4you.

1 formaat

180 cm lang

2 opdruk

Kies je 
eigen ontwerp!

250 stuks

4 weken

eigen ontwerp

5 cm

3 verpakking

Standaard verpakt 
per 10 stuks

10

1
Optie: per stuk  
verpakt in  
polybag
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unique.
Kofferriemen
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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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TASSEN4you.

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

44

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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4you.
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4you.
48

SCHOENVETERS
Maak een statement met jouw merk met de 4YOU schoenveters.  
Echt opvallen doe je met deze full color sublimatie schoenveter.  
De dubbelzijdige, haarscherpe sublimatiedruk op deze platte veters 
zorgt ervoor dat jouw merk een blijvende indruk achterlaat bij de 
ontvanger. Optioneel zijn de veters per stuk te verpakken in een retail 
verpakking, waarmee ze ook uitermate geschikt zijn voor verkoop.

statement

LACES.
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SCHOENVETERS4you.

1 formaat

120 cm lang

2 opdruk

Kies je 
eigen ontwerp!

250 stuks

3-4 weken

verpakt per 50 stuks
(standaard)

eigen ontwerp

1 cm

3 verpakking

Standaard verpakt 
per 50 stuks

50

1
Optie: per stuk in  
retail verpakking



www.araco.nl/4you/schoenveters 53

Schoenveters

statement.
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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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prominent

KLAPARMBANDEN
De klaparmband is terug van weggeweest! In één tik sla je hem 
om je pols, waarna hij als het ideale relatiegeschenk dient. Kies uit 
verschillende kleuren armbanden en voeg je logo toe door middel 
van een zeefdruk. Liever de gehele armand voorzien van een design?  
Ga dan voor een full colour print met eigen ontwerp. Onze studio helpt 
je daar met liefde bij! Voor de finishing touch kan je ook nog glitters  
of blokjes toevoegen als patroon. 

SLAP
BRACELETS.
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Effen

Glitters

Blokjes

KLAPARMBANDEN4you.

3M materiaal - effen geel
EN13356 norm

3M materiaal - effen zilver
EN13356 norm

3 optioneel2 materiaal1 formaat

250 stuks

4-5 weken

8-9 weken

per stuk of per 5 
verpakt in polybag

5 kleur4 opdruk

Full color print
Full color print niet mogelijk op 3M materiaal

Zeefdruk
Tot 3 PMS-kleuren

Donker
groen Geel

Roze

Zilver

Paars Donker
rood

Oranje

Licht 
blauw

Licht 
groen

Donker
blauw

30 cm lang

3 cm

Keuze uit standaard 
10 kleuren
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Klaparmbanden

4you.
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distinctive

TRAININGSVESTEN
Onderscheid jezelf van een tegenstander tijdens een sportwedstrijd  
of val op in het donker tijdens je training. Met deze trainingsvesten 
kan het allebei! Ga voor een geheel eigen design door middel van 
sublimatie of plaats jouw logo op één van de 11 kleuren vesten.  
Met de toevoeging van reflecterende banden zorg je voor extra 
veiligheid. Ready, set, go!

TRAINING
VESTS.
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TRAININGSVESTEN4you.

250 stuks

8-9 weken

4-5 weken

5 optioneel

Label met logo
Zwarte opdruk

Piping
Keuze uit: wit, grijs, zwart, geel en oranje

2 reflective tapes

Breed – 5 cm
1 of 2 banen, 1 of 2 zijdes

Smal – 2,5 cm
1 of 2 banen, 1 of 2 zijdes

Gecentreerde print
Zeefdruk (max. 3 kleuren) of full colour transfer

Allover print
Sublimatie

1 opdruk

print: 
1 of 2 zijdes

print: 
1 of 2 zijdes

4 kleur

Neon
oranje

Neon
groen

Groen

Wit Zwart

Rood Blauw

Licht
blauw

Roze

Neon
geel

Magenta

Keuze uit standaard 
11 kleuren

Elastiek
Enkel of dubbel

Klittenband
Enkel of dubbel

Stopper

3 sluiting

1 1 2

1

1

per stuk verpakt
in polybag (optie)

Met EN 1150:  
1999 certificaat ( 1 )*

EN
1150

Beschikbaar  
in RPET ( 2 )

RPET

*Mits inclusief twee reflecterende banen van 5 cm aan beide zijdes.
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Trainingsvesten

4you.
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dazzling

ZONNEBRILLEN
Met deze moderne zonnebril ben jij klaar voor de zonnige dagen! 
Bepaal je eigen kleur bril en kies je opdruk om er een geheel uniek 
item van te maken. Met de keuze voor spiegelglazen krijgt de bril  
een nog stoerdere uitstraling. Klaar om te shinen! 

SUN
GLASSES.
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ZONNEBRILLEN4you.

1000 stuks

7-9 weken

4-5 weken

1 kleur bril

Kies je eigen Pantone-kleur!
Spiegelglazen
Zie 4 voor opties kleuren.

Normaal (zwart)

2 glazen 3 opdruk

Opdruk
Maximaal 3 kleuren, op 1 of 2 pootjes.

4 kleur spiegelglazen

Oranje

Groen

Geel

Blauw

Zilver

Paars

Keuze uit standaard 
6 kleuren

Gekleurde glazen alleen 
mogelijk bij spiegelglazen

5 verpakking

Standaard verpakt 
in polybag

eigen ontwerp
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Zonnebrillen

4you.
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supporting

FANSJAALS
Moedig je favoriete sportclub of artiest aan met deze unieke fansjaals. 
De sjaal is gemaakt van polysatijn en bevat aan beide kanten fringes die 
in iedere gewenste kleur verkrijgbaar zijn. Maak zelf een eigen design 
of vraag hulp aan onze studio. De dubbelzijdige sublimatiedruk zorgt 
voor een prachtig resultaat!

FAN
SCARVES.
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Kies je 
eigen ontwerp!

FANSJAALS4you.

2 materiaal1 afmeting 4 opdruk

100 stuks

5 weken

8 weken

per stuk verpakt
in polybag (optie)

135 x 16 cm 100% Polysatijn Kies je eigen kleur!

3 kleur fringes 3 opdruk2 opdruk

Twee ontwerpen
Op voor- en achterzijde een ander ontwerp

3 optioneel



Fansjaals

supporting.
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TUBES
Deze multifunctionele tubes zijn ideale accessoires tijdens  
het sporten of andere buitenactiviteiten. Hij is op verschillende 
manieren te gebruiken, waardoor hij niet alleen als sjaal kan dienen 
maar bijvoorbeeld ook als hoofdband. Voor extra warmte is de tube  
ook te verkrijgen met een fleece rand.

multifunctional

TUBES.
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TUBES4you.

250 stuks

5 weken

9 weken

per stuk verpakt
in polybag

4 kleur fleece

Keuze uit standaard 
15 PMS kleuren

Zwart
BLACK

Geel
115 C

Licht
blauw

291 C

Kobalt
blauw
7687 C

Donker
roze
205 C

Oranje
1505 C

Licht
groen
7738 C

Rood
200 C

Polyester met fleece tube
25 x 75 cm (25 cm fleece)

1 soort 2 opdruk

Sublimatie op de buitenzijde

5 instructiekaartje

Polyester tube
25 x 50 cm

*Fleece: 18,5 x 15 cm / Normaal: 13 x 13 cm

Grijs
COOL GRAY

11 C

Wit
WHITE

+5  
kleuren

3 optioneel

Verpakt in kartonnen sleeve*
Met eigen full colour opdruk

Retailverpakking
Met eigen full colour opdruk (vanaf 3000 st.)

Standaard
Op achterzijde kartonnen sleeve

Eigen ontwerp
Op achterzijde kartonnen sleeve
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Tubes

4you.
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sportive

T-SHIRTS
Kom van die bank af en begin je work-out goed met het dragen van  
een sportshirt 4YOU. Het cooldry polyester materiaal zorgt ervoor dat 
het shirt goed ademt en je lichaam op de juiste temperatuur blijft om 
blessures te voorkomen. Kies je soort shirt, de lengte van je mouwen  
en maak je eigen allover design. In een paar eenvoudige stappen heb 
jij je eigen unieke sportshirt klaar en kan de work-out beginnen!

T-SHIRTS.

4you.
www.araco.nl/4you/tshirts 91
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T-SHIRTS4you.

25 stuks

9 weken

5 weken

per stuk verpakt
in polybag (optie)

1 type

2 maat

Dames - korte mouw
Polyester (cooldry)

Heren - korte mouw
Polyester (cooldry)

Unisex - lange mouw
Polyester (cooldry)

3 hals 4 opdruk

Kies je eigen full colour 
sublimatie opdruk!

V-neck

Roundneck

S Small M Medium L Large XL Extra Large XXL Extra Extra Large
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T-shirts

4you.
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FLEECE PLAIDS
Omhul jezelf in warmte met deze zachte polar fleece plaids! Perfect 
voor een koude winterdag of een lange, gezellige zomeravond in  
de buitenlucht. Laat je eigen logo bedrukken op het stijlvolle PU label 
aan de rand van de deken. Met de keuze uit 9 verschillende kleuren 
plaids, zit er altijd een perfecte kleur tussen die matcht met jouw merk.  
Toch liever een eigen design? Kies voor een wit plaid en laat je  
eigen artwork sublimeren.

cosy

PLAIDS.

www.araco.nl/4you/plaids 97
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4 kleur

Kies je eigen kleur!
Alle plaids zijn 100% rPET en 250 gr/m2. 

Wit Donker
grijs

Donker
blauw

Licht
paars Geel

Beige Rood Flessen
groen

Mint
groen

98

eigen ontwerp
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PLAIDS4you.

100 stuks

4 weken

bulk verpakt

Voorkant

Banderoll 
Formaat: Achterkant

1 formaat 2 PU-label 3 banderoll

X x X cm 
100% rPET, 250 gr/m2 
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Plaids

4you.
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bright

REFLECTERENDE MUTSEN
Combineer warmte en veiligheid met deze omslagmuts! Door  
het reflecterende garen blijf je goed zichtbaar in de schemering.  
De muts is verkrijgbaar voor zowel volwassenen als kinderen en is  
dus ideaal voor een avondwandeling of op de fiets naar school! Kies 
voor een borduring met je eigen logo of laat je muts nog meer luxe 
uitstralen met één van de drie verschillende labels op de omslag. 

REFLECTIVE 
BEANIES.

102
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Keuze uit standaard 
14 kleuren

REFLECTERENDE MUTSEN4you.

PU label met blinddruk 
Label verkrijgbaar in zwart en bruin

Satijnen label
Label verkrijgbaar in klein en groot formaat

Woven label
Label verkrijgbaar in klein en groot formaatBorduring

1 maat 2 label

250 stuks

9-10 weken

4 weken

per stuk verpakt in 
polybag (optioneel)

Volwassen
100% acryl

Kind
100% acryl 

4 kleur

Blauw

GeelFlessen
groen Oranje Rood

RozeNavy +6 kleuren

Eigen PMS-kleur* mogelijk 
vanaf 500 stuks

*Let op: de kleur wijkt af door het reflecterende garen.

Zwart

refl ecterende garen

refl ecterende garen

Stof reflecteert  
in het donker
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4you.
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4you.warmth

108 www.araco.nl/4you/mutsen 109

MUTSEN
Deze muts houdt je lekker warm tijdens de koude dagen en past 
daarnaast goed bij je outfit door zijn trendy uitstraling. Met de 7 
verschillende bewerkingsmogelijkheden zit er altijd een optie tussen 
die bij je past. Kies bijvoorbeeld voor een stoer PU label of laat je merk 
of logo borduren op het item zelf. De muts is verkrijgbaar in maar liefst 
14 verschillende kleuren voor zowel volwassenen als kinderen. 

BEANIES.
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Keuze uit standaard 
14 kleuren

4 kleur

Kobaltblauw

GeelLichtgroen Oranje Rood

RozePaars +6 kleuren

Eigen PMS-kleur mogelijk 
vanaf 500 stuks

Zwart

MUTSEN4you.

PU label met blinddruk 
Label verkrijgbaar in zwart en bruin

Satijnen label
Label verkrijgbaar in klein en groot formaat

Woven label
Label verkrijgbaar in klein en groot formaatBorduring

1 maat 2 label

250 stuks

9-10 weken

4 weken

per stuk verpakt in 
polybag (optioneel)

Volwassen
100% acryl

Kind
100% acryl 



Mutsen

warmth.
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CAPS
Maak je outfit compleet met een eigen 4YOU cap. Door de eindeloze 
mogelijkheden kan je jouw cap helemaal naar eigen wens maken. 
Ga bijvoorbeeld voor een stoer metalen buckle in plaats van een 
klittenbandsluiting of onderscheid je van de rest met een eigen design 
op de onderkant van de klep. Niets is te gek. Haal de designer in je 
naar boven en begin met ontwerpen! 

CAPS.
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CAPS4you.

150 stuks

9-10 weken

4-5 weken

per stuk verpakt in 
polybag (optioneel)

1 materiaal 4 opties2 borduring*

Logo achterzijde
*Optioneel

Logo voorzijde
*Optioneel

Standaard
100% geborsteld katoen

GeelPaarsLicht
blauw

Rood

3 kleur
+10 

kleuren Button & oogjes
Eigen kleur

Onderkant klep
Sublimatie bedrukt

Paneltapes
Bedrukt aan binnenzijde

Sandwich
Bedrukt of in eigen kleur

Turned
Gedraaide naden

Woven label
Met lockrand

Woven label
Achterzijde

Buckle met blinddruk
Standaard met klittenband

Piping (eigen kleur)
Linker- en rechterpaneel

Keuze uit standaard 
14 kleuren



Caps

creative.
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