
i-did | tassen & accessoires



Sociaal in de kern
Wij geloven in een sociale en circulaire samenleving. Een

samenleving waar iedereen een bijdrage levert om de

cirkel draaiend te houden en waar niemand wordt

buitengesloten.

Bij ons werken mensen die, om wat voor reden dan ook,

lang niet of nog nooit gewerkt hebben. Samen ontdekken

we kansen, werken we aan werknemersvaardigheden en

begeleiden we onze deelnemers naar werk. In de periode

van 2016 tot 2020 is 70% van onze deelnemers

uitgestroomd naar een nieuwe baan.



Over i-did
Mireille heeft in 2009 i-did opgericht met het doel:

sociale inclusie door middel van werk. Toen eind 2012

Michiel erbij kwam, werd er al snel gesproken over de

enorme textiel afvalberg. Hoe mooi als wij hierbij kunnen

helpen om dit beetje bij beetje op te ruimen?

Hierdoor is ons prachtige gerecyclede vilt ontstaan en

maken we duurzame impact. We maken deze impact niet

alleen in onze i-did ateliers in Utrecht en Den Haag.

Dankzij onze eigen, unieke fabriek voor vervezeling en

vervilting (ook in Den Haag), kunnen we ons vilt nu

helemaal in eigen regie maken en nog meer impact

maken.

Samen met onze klanten hebben wij meer dan 10 miljoen

liter water en 600 ton CO2 bespaard.



Viltkleuren
Al onze viltkleuren zijn gemaakt van gerecycled textiel.

Zo besparen wij water en CO2 door textiel te recyclen tot

prachtig vilt. Een hoogwaardig kwaliteit vilt, waarin de

oorsprong van het textiel is terug te zien. Bijvoorbeeld

KLM Cabin Crew uniformen worden ons prachtige, helder

blauwe KLM Sky Blue vilt en oude Efteling outfits worden

sprookjesachtig bruin en blauw vilt.

De kleuren en producten kunnen iets afwijken van de

foto, omdat het gesorteerd textiel is.

Op de volgende pagina vind je al onze huidige viltkleuren.



Defence Green
Defensie textiel

Defence Desert
Defensie textiel

KLM Sky Blue
KLM Cabin Crew uniformen

KLM Cockpit
KLM piloten uniformen

KLM Turbulence
KLM piloten uniformen

Care White
Witte ziekenhuis uniformen

Red Kiss
Consumenten textiel

Efteling Fairy Blue
Efteling uniformen

Efteling Forest Brown
Efteling uniformen

Power Green
Sjorbanden

Chalkboard Black
Consumenten textiel

Banking Grey
ABN werkkleding

Samenstelling
Bij i-did recyclen we textielstukken die anders weggegooid of verbrand
zouden zijn geweest. Elke i-did kleur heeft een specifieke herkomst en
materiaal compositie. In de meeste gevallen bestaan de textielstukken
(vaak werkkleding of post-consumer kleding) uit een mix van katoen en
polyester, bij sommige kleuren kan er ook wol tussen zitten. Bij katoen zal
meer polyester of wol worden bijgemengd, bij andere textiel soorten
minder. Dat varieert van 0 tot 30%. De bijgemengde polyestervezels zijn
voor 2⁄3 gerecycled en zijn afkomstig uitWest-Europa).

In de toekomst willen we deze vezels vervangen door biologisch
afbreekbare vezels. Daarnaast moet er (nu nog) een spinvlies worden
gehecht aan het vilt om het sterker te maken.

In onze nieuwe Factory kunnen we zelf de textielstukken openen en tot vilt
transformeren. We kunnen nu flexibel zijn met het testen van kleine
hoeveelheden textiel, de bijbehorende toevoeging van polyestervezels en
spinvlies om samen een heel mooi vilt te kunnen maken!



Branding
Al onze producten zijn voorzien van een geweven i-did label.
Dit label kan vervangen worden door een label met een eigen
logo (minimaal 1.000 stuks). Hierin zijn twee opties mogelijk:

1) Het logo van jouw merk op 1 zijde van het label aanwezig (het
i-did logo blijft aan de andere zijde aanwezig). Hiervoor geldt
een meerprijs van 0,50! per product.

2) Het logo van jouw merk op beide zijden van het label.
Hiervoor geldt een meerprijs van 1,00! per product.

Het is mogelijk om alle producten te laten bedrukken met een
eigen milieuvriendelijk transfer logo. Dat kan via ons of we
kunnen het product aanleveren bij een door de jou gekozen
drukker.

Hieronder een rekenvoorbeeld op basis van een logo met
maximaal 50 cm2 en 1 kleur

Daarnaast worden kosten voor de handeling van het opdrukken
in rekening gebracht (0,50! per product)

Samples
- Indien je een sample wenst te ontvangen van een product
(standaard met i-did label), is dit aan te vragen door een
mail te sturen naar sales@i-did.nl

- In de webshop staan onze standaard voorraad kleuren.
Indien je een sample wenst te ontvangen van een product
dat we niet standaard in onze voorraad kleuren hebben,
vragen we je een voorraad product te bestellen samen met
een stalensetje van ons vilt.

Aantal stuks 50 100 300 500 1000 2000 5000
meerprijs p.s. !2,86 !1,97 !1,25 !1,07 !0,84 !0,67 !0,52



MOQ & sta"elkorting
We hanteren voor ieder product een aantal standaard
voorraad kleuren. De producten in die kleuren kunnen we
meestal direct uit voorraad leveren.
Het minimaal af te nemen aantal is 50 stuks per product.
Indien het voorraad kleuren zijn, mag een mix van
verschillende kleuren worden gekozen. Als het niet-
voorraadkleuren zijn, geldt een minimale bestelhoeveelheid
van 50 stuks per kleur.

Sta"elkortingen (per product, per kleur):
> 500 stuks 5%
> 1.000 stuks 7,5%
> 5.000 stuks 10%

Prijzen zijn geldig t/m december 2022

Levertijden

- Kleine order uit voorraad kunnen meestal direct geleverd
worden.

- Voor ordergestuurde bestellingen (niet uit voorraad) of
custom producten (zie hieronder) is de levertijd in overleg.

- De levertijd is dan afhankelijk van de benodigde
materialen. Bijvoorbeeld: ritsen hebben een levertijd van 5
weken, waarna wij nog gaan produceren. Geweven labels
en transfer logo’s hebben een levertijd van 2 weken.

-
- Afhankelijk van de aantallen en het type product, is de

levertijd tussen de 1 en 6 weken.



Tassen



Mireille | De schoudertas
waar het mee begon

Voorraadkleuren

Consumentenprijs (incl BTW)
!25 !15

B2B (excl BTW)

Hier begon het allemaal mee, de Mireille.

Weet je nog dat we ooit allemaal de supermarkt uit
liepen met meerdere plastic tasjes? Nu niet meer voor
te stellen toch? Toen de overheid besloot de gratis
plastic tasjes te verbieden, ontwierp in 2014 onze
oprichtster Mireille de Shoulderbag. Grafisch
vormgever was wat ze voor i-did was, dus de
Shoulderbag is een grafische tas. Mooi strak, vierkant
en praktisch. Loop jij binnenkort ook met deze
klassieker?

Afmetingen
- L45cm x B44cm x D8cm
- De opening van het hengsel is 25 cm lang.

KLM Sky Blue

Defence Green

Efteling Fairy Blue

(Banking) Grey



Linda | Shopper

Voorraadkleuren

Consumentenprijs (incl BTW)
!33 !17,75

B2B (excl BTW)

Loop jij al tijden met een katoenen tasje? Dit is de
perfecte vervanger!

Praktisch, sterk en vooral een eyecatcher. Je zult er
gegarandeerd opmerkingen over krijgen, want het i-did
vilt vertelt een verhaal. De tote past perfect in een
fietstas, is groot genoeg voor je laptop, sportkleren of
strandspullen. Gebruik de Ramzia of Reza als divider
voor je kabels en kleine spullen.

Afmetingen
- H47cm x B49cm x D8cm
- De opening van het hengsel is 27 cm lang

KLM Sky Blue

Defence Green

Red Kiss

Efteling Fairy Blue

Care White



Judith | Handtas met rits

Voorraadkleuren

Consumentenprijs (incl BTW)
!38 !20,50

B2B (excl BTW)

Even het huis uit om een boodschap te doen of een
kopje ko"ie te gaan drinken? Deze tas neem je snel en
makkelijk mee!

De hangsels zijn gemaakt van oude auto
gordelbanden en geven de tas een stoere uitstraling.
Aan de binnenkant een vakje waardoor je jouw
telefoon en sleutels ook zo bij de hand hebt. Met deze
tas word je graag gezien, hij is sjiek en nonchalant
tegelijkertijd.

Afmetingen
- H36cm x B34cm x D8cm
- De opening van het hengsel is 30,5 cm lang

Defence Desert

KLM Cockpit

Red Kiss

(Banking) Grey

Power Green



Samuel | Weekendtas met
rits

Voorraadkleuren

Consumentenprijs (incl BTW)
!44 !23,75

B2B (excl BTW)

Weekendje weg? Of een fijne, draagbare tas voor de
boodschappen? De Samuel is hier perfect voor!

De hengsels zijn gemaakt van oude auto gordelbanden
en geven de tas een stoere uitstraling. Aan de
binnenkant zitten twee vakjes waardoor je jouw
telefoon en sleutels ook zo bij de hand hebt. Met deze
tas word je graag gezien, hij is sjiek en nonchalant
tegelijkertijd.

Afmetingen
- H56cm x B37cm x D20cm
- De opening van de hengsels is 27 cm

Defence Green

KLM Cockpit

(Banking) Grey



Mimoun | Duurzame rugtas

Voorraadkleuren

Consumentenprijs (incl BTW)
!68 !36,75

B2B (excl BTW)

Defence Green (Banking) Grey

De Mimoun is een rugtas waar je veel spullen in kwijt
kan. De hengsels zijn gemaakt van oude autogordels
en geven de rugzak een strakke uitstraling. In de
rugzak zitten twee vakken om je sleutels en/of
telefoon in op te bergen.

De rugtas heeft een rits en een gesp. Hierdoor is de
rugzak niet alleen handig, maar ook super modern.
Future-proof in more ways than one!

Afmetingen
- H45 x B35cm x D5cm
- De twee binnenzakken hebben beide de volgende
afmetingen: 14x16cm
- Er past een 15 inch laptop in



Woonaccessoires



Lina | Opbergmanden

Voorraadkleuren

Groot: !19 !10,25
Middel: !16 !8,75

Consumentenprijs (incl BTW)
Klein: !13 !7

B2B (excl BTW)

Defence Green

Deze mooie manden kan je voor veel verschillende
dingen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan een mand
voor je plaids of als opberger voor in de welbekende
blokjeskast. Door de warme uitstraling van het
gerecycled vilt, creëer je meteen sfeer in huis of op
kantoor.

Doordat dit product is gemaakt van gerecycled vilt, is
deze grote opbergmand enorm duurzaam. De Lina
heeft een simpel design waardoor deze mand in veel
interieurs zal passen. Je hoeft de Lina alleen nog zelf in
elkaar vouwen.

Afmetingen
- Klein: L15 cm x B15 cm x H15 cm
- Middel: L20 cm x B20 cm x H20 cm
- Groot: L25 cm x B25 cm x H25 cm



Bintou | Opbergmanden

Voorraadkleuren

Groot: !27 !14,50
Middel: !23 !12,50

Consumentenprijs (incl BTW)
Klein: !19 !10,25

B2B (excl BTW)

Defence Desert

Hoe mooi is de Bintou collectie? Deze vilten
opbergmanden passen, door de verschillende kleuren,
in elk interieur. Door de warme uitstraling van het vilt,
creëer je meteen sfeer in huis met de Bintou!

Doordat de Bintou is gemaakt van gerecycled vilt, is
deze kleine opbergmand enorm duurzaam! De Bintou
zal ook zeker niet misstaan in een slaapkamer,
badkamer en/of kantoor.

Afmetingen
- Klein: L17 cm x B18 cm x H24 cm
- Middel: L24 cm x B24 cm x H32 cm
- Groot: L31 cm x B31 cm x H36 cm

(Banking) Grey

Efteling Forest Brown Red Kiss



Valeriano | Kussenhoezen

Voorraadkleuren

Rechthoek: !25 !15,30
Vierkant: !20 !12,25
Consumentenprijs (incl BTW) B2B (excl BTW)

KLM Turbulence/Defence Green

De Valeriano is een speelse duo-tone kussenhoes met
een e"en achterkant en ronde accenten op de
voorkant. De achterkant van de Valeriano heeft een
handige rits, zodat je er makkelijk een kussen in kan
doen. De kussenhoezen zijn gemaakt van ons
gerecycled vilt, hierdoor zijn ze lekker zacht en gaan ze
lang mee!

De Valeriano wordt geleverd zonder vulling, maar is
goed te combineren met de kussenvullingen van de
IKEA.

De hoezen zijn te krijgen in twee afmetingen:
- Vierkant 50cm x 50cm
- Rechthoekig 65cm x 40cm

Efteling Fairy blue/Efteling Forest Brown



Mirjam | Set onderzetters

Voorraadkleuren

Defence Green

De Mirjam vilten onderzetters zijn niet alleen een
handige accessoire voor in huis, maar geven elke
kamer ook een sfeervolle finishing touch. De
onderzetters voorkomen kringen op wat voor
oppervlak dan ook. Doordat de onderzetters gemaakt
zijn van ons stevige vilt, zijn ze van goede kwaliteit en
gaan ze lang mee.

De onderzetters zijn verkrijgbaar in sets van 4 en
hebben een ronde van vorm met een diameter van 9
centimeter. Ze kunnen gemakkelijk gereinigd worden in
de wasmachine en blijven het mooist wanneer ze in een
waszakje zitten.

Efteling Fairy Blue

Consumentenprijs (incl BTW)
!6 !3,25

B2B (excl BTW)



Floor | Duurzame vlaggenlijn

Voorraadkleuren

Defence Green

De Floor is de perfecte vervanger voor de wegwerp
papieren en plastic vlaggenlijn omdat de slinger
eindeloos herbruik baar is en ook nog gemaakt van
gerecycled materiaal.

Deze duurzame slinger wordt geleverd als een DIY
pakketje. Je moet zelf dus nog eventjes het touwtje
door de vlaggetjes heen halen.

Door de kleuren is deze duurzame slinger ook leuk om
in een (kinder)kamer op te hangen. Zo is de vlaggelijn
niet alleen leuk voor feestjes, maar ook als decoratie.

Afmetingen
- het touw is 4 meter lang
- 15 vlaggetjes

Efteling Mix

KLM Sky Blue Red Kiss

Consumentenprijs (incl BTW)
!19 !10,25

B2B (excl BTW)



Anske | Duurzame slinger

Voorraadkleuren

Red Kiss

De Anske is de duurzame variant van de papieren
versier slinger! Zo kan je de Anske ophangen, maar ook
als versiering voor de klassieke verjaardagsstoel
gebruiken.

Deze slinger wordt geleverd als een DIY pakketje. Je
moet zelf dus nog eventjes de cirkels in elkaar
schuiven. Tip: wil je een langere slinger? of een andere
mix van kleuren? Je kan dan twee slingers bestellen en
zo maak je gemakkelijk een langere of gemixte slinger!

Afmetingen
- 4 meter lang

Efteling Mix

Red Kiss/KLM Sky Blue/Power Green

Consumentenprijs (incl BTW)
!12 !6,50

B2B (excl BTW)



Accessoires



Ramzia | Opbergtasje met rits

Voorraadkleuren

KLM Cockpit

Waar kun je de Ramzia niet voor gebruiken?

Wij gebruiken ‘m voor onze naaispullen, laptop snoeren, als
divider in een schoudertas of voor je tekenspullen. Maar er
zijn nog zo veel meer toepassingen mogelijk! Ook voor
mannen is de Ramzia heel stoer als toilettas.

Afmetingen: L20cm x B32cm x D7cm

(Banking) Grey

Defence Green Efteling Forest Brown

Consumentenprijs (incl BTW) B2B (excl BTW)
!21 !11,25



Hafida | Handige opberger

Voorraadkleuren

Defence Desert

De Hafida is gebaseerd op een gereedschapskistje alleen
dan gemaakt van gerecycled vilt.

Je kan hem gebruiken op het werk zodat je alle spullen bij
elkaar hebt, een lekker opgeruimd bureau. Of als je flexibel
werkt kun je makkelijk je spullen verzamelen en meenemen.
Thuis kan natuurlijk ook om je naaigerei of tekenspullen bij
de hand te hebben.

De Hafida is gemaakt van 2 lagen vilt zodat hij stevig is.
Een handvat, twee vakken om je spullen in op te bergen en
een klittenband strip in een kekke kleur om te zorgen dat
de vakken bij elkaar blijven.

Afmetingen:
- H25cm x B30cm x D7,5cm
- Afmeting van de 2 vakken: H17cm x B29cm x D6cm

(Banking) Grey

Efteling Fairy Blue Efteling Forest Brown

Consumentenprijs (incl BTW) B2B (excl BTW)
!37,50 !20,25



Saida | Laptophoes 13”

Voorraadkleuren

Red Kiss

Altijd al een laptop sleeve van gerecycled vilt willen
hebben?We hebben nu dit mooie nieuwe ontwerp!

In de 13” Saida passen sowieso de volgende laptops:
- Apple MacBook Pro (tm model 2017, formaat model

2020 is 30,6x21,4x1,5 cm)
- HP envy 13,3” (formaat laptop: 31x21x1,8 cm)
- Asus Chromebook C223MA 11,6” (formaat laptop

28,5x19,5x1,8 cm)

Generaliserend kunnen we zeggen dat een breedte
van 21 cm bij een hoogte van maximaal 2 cm goed
werkt. Een lengte van 31 cm is de maximale lengte die
je laptop mag hebben voor deze laptop sleeve. Stel dat
je een 14” PC laptop hebt, dan kun je beter onze 15”
laptophoes kiezen.

(Banking) Grey

Defence Green Efteling Fairy Blue

KLM Sky Blue Defence Desert

Consumentenprijs (incl BTW)
!23 !12,25

B2B (excl BTW)



Saida | Laptophoes 15”

Voorraadkleuren

Red Kiss

Altijd al een laptop sleeve van gerecycled vilt willen
hebben?We hebben nu dit mooie nieuwe ontwerp!

In de 15” Saida passen sowieso de volgende laptops:

- MacBook Pro (tm model 2010, model 2020 met
formaat 35,8x24,6x1,6 cm)

- Lenovo Yoga Chromebook C630 15,6” (formaat
36,54x24,5x1,7 cm)

- Medion S6445G 15,6” (formaat 36,2x24,5x2,2 cm)
- HP 15S-EQ0842ND 15,6” (formaat 36x24,4x2 cm)
- HP Gaming laptop Pavilion Powe DK0875ND 15,6”

(formaat 36x26x2,5 cm)

Generaliserend kunnen we zeggen dat jouw laptop
maximaal 24,5 cm breed mag zijn bij een maximale
hoogte van 2,2 cm. De lengte van 36 cm past goed.

(Banking) Grey

Defence Green Efteling Fairy Blue

KLM Sky Blue Defence Desert

Consumentenprijs (incl BTW) B2B (excl BTW)
!25 !13,50



Sylvia | Laptoporganizer 13”

Voorraadkleuren

Naast een groot laptopvak, heeft de Sylvia een groot
vak (A4 formaat) en twee kleinere vakjes (23x15,5cm
en 10x15,5cm). Hier kan je dus een notitieboekje,
belangrijke papieren en/of je telefoon in kwijt.

- Apple MacBook Pro (tm model 2017, formaat model
2020 30,6x21,4x1,5 cm)

- Nieuwste model MacBook Air. LET OP: Het laatste
model MacBook Air (A1932) past. De modellen
daarvoor (A1466 en eerder) hadden een iets
grotere afmeting, en passen niet.

- HP envy 13,3" (fr,ait laptop: 31x21x1,8 cm)
- Asus Chromebook C223MA 11,6" (formaat

28,5x19,5x1,8 cm)

Generaliserend: het maximale formaat van de laptop
mag 21 x 2 x 32cm zijn.

(Banking) GreyDefence Green

Consumentenprijs (incl BTW) B2B (excl BTW)
!25 !17



Sylvia | Laptoporganizer 15”

Voorraadkleuren

Naast een groot laptopvak, heeft de Sylvia een groot
vak (A4 formaat) en twee kleinere vakjes (23x15,5cm
en 10x15,5cm). Hier kan je dus een notitieboekje,
belangrijke papieren en/of je telefoon in kwijt.

- MacBook Pro (tm model 2010, model 2020 met
formaat 35,8x24,6x1,6 cm)

- Lenovo Yoga Chromebook C630 15,6" (formaat
36,54x24,5x1,7 cm)

- Medion S6445G 15,6" (formaat 36,2x24,5x2,2 cm)
- HP 15S-EQ0842ND 15,6" (formaat 36x24,4x2 cm)
- HP Gaming laptop Pavilion Powe DK0875ND 15,6"

(formaat 36x26x2,5 cm)

Generaliserend: het maximale formaat van de laptop
mag 24,5 x 2,2 x 36 cm zijn.

(Banking) GreyDefence Green

Consumentenprijs (incl BTW) B2B (excl BTW)
!27 !17



Mosi | Notitieboek organiser

Voorraadkleuren

KLM Cockpit

Weer zo’n handig product voor het flex werken. Hou jouw
kaartjes, pasjes, telefoon, pennen, notitieboekje en tablet
bij elkaar in deze Mosi.

Afmetingen:
- Geschikt voor een A5 schrift met een hoogte van 21cm
- Het tablet vak is: L24,5 x B17cm. De iPad mini past er in.
- Het telefoonvakje is: L15,5 x B9,5cm. De iPhone XR is

een groot model en past erin. Maar ook kleiner model
als iPhone 6 past er prima in.

(Banking) Grey

Efteling Fairy Blue

Consumentenprijs (incl BTW) B2B (excl BTW)
!19 !10,25



Reza | Grote etui

Voorraadkleuren

KLM Sky Blue

Liever een platte opberger voor in je al zo volle tas?

Dan is de Reza de oplossing. Bijvoorbeeld voor al je
snoeren, schrijfgerei, knutselspullen of als beschermhoes
voor je tablet of e-reader.

Afmetingen:
- L23cm x B35cm

(Banking) Grey

Defence Green Care White

Consumentenprijs (incl BTW) B2B (excl BTW)
!18 !9,75



Rosa | Kleine etui

Voorraadkleuren

KLM Cockpit

We hebben eindelijk een kleine versie van onze geliefde
Reza gemaakt! Dit etui is perfect voor kleinere items zoals
een paar pennen/ stiften/ kabeltjes en
dag-toilettas.

Afmetingen:
- L17cm x B25cm

Defence Desert

Defence Green

Efteling Fairy Blue

Red Kiss

Efteling Forest Brown

Consumentenprijs (incl BTW) B2B (excl BTW)
!14,50 !7,75



Silvester | Cadeauverpakking

Voorraadkleuren

Red Kiss

Ben je op zoek naar een duurzame cadeauverpakking die
herbruikbaar is? Dan is de Silvester een uitkomst. Niet
alleen is hij leuk van vorm, dankzij het meegeleverde
koordje kan je hem omtoveren tot een interieur ornament.
Leuk voor in de kerstboom bijvoorbeeld!

Afmetingen:
Middel 17x15 cm
Groot 25x18 cm

In de Silvester Middel past een cadeautje van ongeveer 13
cm hoogte en in de Silvester Groot past een cadeautje van
ongeveer 16 cm hoogte.

Groot: !9 !5

Consumentenprijs (incl BTW)
Middel: !7 !3,75

B2B (excl BTW)



Kim | Telefoonhoes met
pasjeshouder (deluxe)

Voorraadkleuren

KLM Sky Blue

Draag je telefoon en al je belangrijkste pasjes bij je in stijl
met de Kim.

Praktisch en stijlvol. Bij sommige kleuren ook nog met een
flitsende kleur elastiek. De Kim is een echte favoriet!

Afmetingen:
- Dicht L20,5cm x B10,5cm
- Open L20,5cm x B21cm

Efteling Fairy Blue

(Banking)

Consumentenprijs (incl BTW) B2B (excl BTW)
!16 !8,50



Sammie | Opberger voor je
oortjes

Voorraadkleuren

Care White

Raakt jouw telefoonsnoertje ook altijd verstrikt tussen de
spullen in je tas? Deze handige Sammie zorgt ervoor dat
dat verleden tijd is. Met een simpele handeling gaat het
telefoonsnoertje voortaan georganiseerd in de
schoudertas Mireille of Opbergtasje Ramzia.

Afmetingen:
- L11,5cm x B7,5cm

Efteling Fairy Blue

Consumentenprijs (incl BTW) B2B (excl BTW)
!4 !2,25



Sandra | Sleutelhanger
De Sandra sleutelhanger is een klein en functioneel product
met een metalen ring, doorsnede 2,6 cm (binnenmaat).

Deze kan ideaal gebruikt worden om een eigen
branding aan toe te voegen door het geweven label te
vervangen door een eigen geweven label (de minimale
oplage hiervan is echter 1.000 stuks).

Afmetingen vilten deel (excl ring):
- L16cm x B2,6cm

Consumentenprijs (incl BTW) B2B (excl BTW)
!3,50 !2

Verkrijgbaar in alle kleuren



Hassan | Pasjeshouder

Voorraadkleuren

Efteling Forest Brown

Heb jij slechts een paar pasjes en wil je deze samen in een
simpele portemonnee bewaren? Dan is de Hassan perfect!

Afmetingen:
- Dicht L9,9 x B6,8cm
- Open L19,8 x B6,8cm

(Banking) Grey

Defence Green Power Green

Consumentenprijs (incl BTW) B2B (excl BTW)
!7 !3,75



Moussa | Badge houder

Voorraadkleuren

KLM Cockpit

Plastic pashouder zijn we gewend. Deze vilten versie is
meteen een ‘conversation starter’ bij de receptie of bij de
uitgifte van pasjes van een evenement. Er past een
standaard bankpasje in.

Afmetingen:
- H11cm x B13cm

Power Green

Defence Desert

Consumentenprijs (incl BTW) B2B (excl BTW)
!6,50 !3,50



Parisa | Paspoort hoes

Voorraadkleuren

Efteling Forest Brown

Reis je veel en ben je op zoek naar een mooie manier om
jouw reispapieren te beschermen? Dan is deze Parisa de
uitkomst. Er zit een vakje in voor jouw paspoort, een vakje
voor de (vaccinatie)papieren en een gleuf waar een pasje
of credit card in kan.

Afmetingen:
- H12cm x B14cm

Red Kiss

KLM Cockpit KLM Sky Blue

Consumentenprijs (incl BTW) B2B (excl BTW)
!8 !4,25



Hakim | Telefoonhouder
stopcontact

Voorraadkleuren

(Banking) Grey

Slingert jouw telefoon ook altijd op de grond als hij aan de
stekker hangt te laden? Deze handige houder die je aan de
stekker hangt, zorgt ervoor dat je telefoon veilig
opgeborgen is tijdens het laden.

Afmetingen:
- L24cm x B12cm, opening voor de stekker heeft een

diameter van 5cm.

Care White

Defence Green

Power Green

KLM Cockpit

Consumentenprijs (incl BTW) B2B (excl BTW)
!11 !5,90



do it with i-did shop.i-did.nl
www.i-did.nl

Op al onze overeenkomsten zijn de algemene verkoopvoorwaarden van i-did van toepassing.


