
PENNEN
CATALOGUS



P E N N E N
EEN RELATIEGESCHENK DAT BLIJFT

Kwaliteit onze topprioriteit. We produceren iedere dag 

duizendende producten volledig naar de wens van onze 

klanten. Zo ook onze pennen!

Een pen kunt u altijd als relatiegeschenk inzetten. Een goede 

reden dus om te kiezen voor bedrukte pennen of gegraveerde 

pennen. Pennen met opdruk zijn de ideale reclamemakers!

• Mogelijkheid tot individuele personalisatie

• Kies uit diverse materialen, zoals kunststof of metaal

• Verkrijgbaar in verschillende kleuren

• Een uniek relatiegeschenk voor ieder budget

• Te bestellen vanaf 50 stuks.



GRAVURE:  
EEN ONUITWISBARE 
PERSONALISATIE
LASERGRAVURE
Lasergravure is een stijlvolle manier om een logo of tekst op 

een product aan te brengen. Met een graveermachine wordt 

het artwork met behulp van een laser in het product ‘gebrand’. 

Een computer regelt nauwkeurig de positie van de laser om 

het gewenste artwork in het product te graveren.

DEOCHROME
DeoChrome® is een unieke gravure techniek waarmee de 

personalisatie in chroom wordt weergegeven. Het resultaat is 

een prachtig weerspiegelend logo, website of naam.



Materiaal:   metaal
Kleur: donker groen, fuchsia, groen, lichtblauw, 
 oranje, wit, geel
Inkt kleur: blauw (zwart op aanvraag)
Afmetingen: 130,7 x 7,5 x 9,8 mm  
Bedrukkingsgebied: 50 x 3,5 mm / 40 x 3,5 mm
Personalisatie: meerdere posities, full colour bedrukking,   
 DeoChrome
Bestel aantal: vanaf 70 stuks 

Materiaal:  metaal
Kleur:  zwart, lichtblauw, fuchsia, donker groen, 

donker blauw, rood, zilver en geel
Inkt kleur: zwart, blauw
Afmetingen: 140,5 x 9,7 x 13,7 mm 
Bedrukkingsgebied:  95 x 5 mm / 54 x 5 mm
Personalisatie: meerdere posities
  full color bedrukking, DeoChrome
Bestel aantal: vanaf 50 stuks

SUPERIOR MINI PEN

SUPERIOR PEN

Materiaal:   metaal
Kleur: zwart, donker blauw, wit, zilver
Inkt kleur: blauw
Afmetingen: 135 x 8,2 x 11 mm  
Bedrukkingsgebied: 100 x 3 mm
Personalisatie: bedrukking in full color op 3 zijdes
Bestel aantal: vanaf 70 stuks 

Materiaal:  metaal
Kleur:  zwart, donker blauw, wit, zilver
Inkt kleur: blauw
Afmetingen: 137,5 x 10 x 13,5 mm 
Bedrukkingsgebied:  99mm x 5mm
Personalisatie: bedrukking in full color op 3 zijdes
Bestel aantal: vanaf 70 stuks

SUPERIOR MINI+ PEN

SUPERIOR+ PEN



Materiaal:    metaal
Kleur: zwart, blauw, wit
Capaciteit: 2 / 4 / 8 / 16 / 32 / 64 GB
Inkt kleur: zwart, blauw
Afmetingen: 138,3 x 14,8 mm 
Bedrukkingsgebied: 66,5 x 5 mm / 36 x 5 mm
Personalisatie: meerdere posities
 full colour bedrukking, lasergravure
Bestel aantal:  vanaf 25 stuks

STOCKHOLM PEN

Materiaal:  metaal
Kleur: zwart, grijs, rood
Inkt kleur: blauw
Afmetingen: 136 x 14 x 10 mm 
Bedrukkingsgebied: 99 x 5 mm 
Personalisatie:  enkelzijdig 

full colour bedrukking, 
Bestel aantal:  vanaf 50 stuks

MADRID PEN

Materiaal:  aluminium
Kleur: zwart, blauw, wit
Inkt kleur: blauw
Afmetingen: 137 x 9,5 mm 
Bedrukkingsgebied: 74 x 5 mm
Personalisatie: meerdere posities
 full colour bedrukking
Bestel aantal: vanaf 100 stuks

ALU PEN

Materiaal:  metaal
Kleur: zwart, wit
Inkt kleur: blauw
Afmetingen: 136 x 14 x 10 mm 
Bedrukkingsgebied: dop: 45 x 5 mm 
 pen: 60 x 5 mm
Personalisatie: meerdere posities full colour bedrukking, 
Bestel aantal:  vanaf 50 stuks

LEON PEN



Materiaal:  metaal
Kleur: zwart, blauw, rood, zilver
Inkt kleur: zwart, blauw
Afmetingen:   139 x 10 x 14 mm 
Bedrukkingsgebied: 34 x 5 mm / 45 x 5 mm
Personalisatie:  meerdere posities
  full color bedrukking, lasergravure
Bestel aantal: vanaf 50 stuks

PARIS PEN

SPECTRA PEN
Materiaal:   kunststof
Kleur:  donker blauw, fuchsia, geel
Inkt kleur: zwart 
Afmetingen: 140 x 9 x 12,6 mm 
Bedrukkingsgebied: 90 x 5 mm
Personalisatie: enkelzijdig full color bedrukking
Bestel aantal:  vanaf 700 stuks

Materiaal:   kunststof
Kleur: zwart, blauw
Inkt kleur: zwart, blauw
Afmetingen: 140 x 9 x 12,6 mm  
Bedrukkingsgebied: 90 x 5 mm
Personalisatie: enkelzijdig full color bedrukking
Bestel aantal:  vanaf 700 stuks

BUDGET PEN

Materiaal:  kunststof
Kleur: lichtblauw, fuchsia, oranje, en geel
Inkt kleur: blauw, zwart
Afmetingen:   140,5 x 13,4 x 12,5 mm
Bedrukkingsgebied: 83 x 6,5 mm
Personalisatie: enkelzijdig
 full color bedrukking
Bestel aantal:  vanaf 500 stuks

RIGA PEN



Materiaal:  metaal
Kleur: zwart
Schrijfkleur: zwart, blauw, rood, potlood
Afmetingen: 148 x 12,5 mm 
Bedrukkingsgebied: 60 x 5 mm
Personalisatie: lasergravure
Bestel aantal: vanaf 50 stuks

QUADRO PEN

PEN BOX 

FLUWELEN 
PEN HOESJE

VERPAKKINGEN
Upgrade uw promotie product met een geschenkverpakking. 

We kunnen al onze pennen op verschillende manieren inpakken.

FRAME

GIFT BOX
TUBE

CARTON PEN 
SLEEVE



5  d a g e n  p r o d u c t i e

G e p r o d u c e e r d  i n  E u r o p a

S t a n d a a r d  f u l l  c o l o r  b e d r u k k i n g


