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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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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 mm / 14 x 10 mmCarabiner 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

!
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USB lanyards

connect.
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SOKKEN
Ga voor een kleurrijk detail en houd je voeten tegelijkertijd 
heerlijk warm met de 4YOU sokken. Met de keuze uit maar liefst 
17 verschillende kleuren zijn de mogelijkheden eindeloos in het 
samenstellen van jouw unieke design. Laat je merk spreken en  
zeg gedag tegen saaie sokken! 

colourful

SOCKS.



3 opdruk2 opdruk

20

eigen ontwerp

3 opdruk2 verpakking

SOKKEN4you.

250 stuks

6 weken

per stuk verpakt
in retail verpakking

1 materiaal

71% katoen 20% polyester  
7% nylon 2% elastaan

Standaard verpakt in kartonnen 
retail verpakking

Kies je eigen ontwerp!
Teen en hak altijd in effen kleur, geen design.

SOKKEN4you. 21

4 kleur

Keuze uit standaard 
17 PMS kleuren

< 5 Maximaal 5 kleuren 
per design

Eigen PMS kleuren mogelijk 
vanaf 5000 stuks

Flessen
groen
3308 C

Zwart
BLACK

Marine
blauw
296 C

Geel
100 C

D. blauw
DARK  

BLUE C

Gebr.
wit

7499 C

Paars
VIOLET C

Roze
2039 C

Bruin
4975 C

Licht
blauw
292 C

Cyaan
PROCESS 

BLUE C

Oranje
165 C

Wit
WHITE

Licht
groen

361 C

Rood
186 C

Grijs
431 C

Antraciet
COOL GRAY

10 C
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Sokken

4you.
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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

HANDDOEKKEN4you. 33

25 stuks

3-4 weken

32

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.
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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

165 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

TASSEN4you. 51

36 x 27 x 13 cm 48 x 42 x 10 cm 40 x 35 x 20 cm

50

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.
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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
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Schoenveters

statement.
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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

SLEUTELHANGERS4you.
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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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