Sleutelhanger/pen, Troika, Micro Construction.

Gemaakt van messing metaal en aluminium sleutelring. Met 6 functies: ballpointpen (zwarte vulling),
stylus, cm en inch liniaal, sleutelring, platte en kruiskopschroevendraaier. Een mini gereedschapskist
altijd bij de hand! Verkrijgbaar in meerdere kleuren. In mooi geschenkdoosje. Gravering 35 x 3 mm
€ 12,81

Multifunctionele pen, Troika, Construction.

Gemaakt van messing metaal. Met 7 functies: ballpointpen (zwarte vulling), stylus, cm en inch liniaal,
2 meetschalen (1:20 en 1:50), waterpas, platte en kruiskopschroevendraaier. Erg praktisch op de
bouwplaats! Verkrijgbaar in meerdere kleuren. In geschenkdoos. Gravering 45 x 4 mm € 20,25

Timmermanspotlood, Troika, Construction Zimmerman 5,6.

Gemaakt van messing metaal. Met 4 functies: extra dik 5,6mm HB potlood, cm en inch liniaal, 2
meetschalen (1:20 en 1:50) en geïntegreerde puntenslijper. Een robuust potlood voor de grote
werkhanden van timmermannen, tegenzetters, tapijtleggers, etc. Verkrijgbaar in meerdere kleuren.
In geschenkdoos. Gravering 30 x 4 mm € 26,86

Multifunctionele pen, Troika, Construction Mini.

Gemaakt van messing metaal. Met 4 functies: ballpointpen (zwarte vulling), stylus, cm en inch liniaal
en 2 meetschalen (1:20 en 1:50). Deze kleine pen is groots in klusjes. Verkrijgbaar in meerdere
kleuren. In geschenkdoos. Gravering 40 x 3 mm € 15,66

Flesopener, Troika, Gib Gas!.

Gemaakt van RVS (V2A) met zwart siliconen handvat. Geef gas en open een bierfles! Deze originele
flesopener lijkt op de gashendel van een motor. De Gib Gas! is in Duitsland geproduceerd en
geassembleerd met restonderdelen van het Westerwald-Werkstätten gGmbH, door mensen met een
beperking. In mooie geschenkdoos. Gravering 40 x 9 mm € 26,36

Kaarthouder, Troika, CardSaver® Double.

Gemaakt van zwart PVC, met een opdruk van de wereldkaart. Innovatief hoesje met speciale TÜVgeteste Cryptalloy-folie®, die beschermt tegen het contactloos skimmen van je pasje/kaart met
RFID/NFC chip (betaalpas, OV-chipkaart, (bedrijfs-)legitimatiekaart, zorgverzekeringspas, etc.). Voor
twee pasjes/kaarten. Gemaakt in Duitsland. In nette kartonnen vouw-envelop. Tampondruk 50 x 35
mm € 10,12

Sleutelhanger/flesopener, Troika, Fast Bottle.

Gemaakt van mat aluminium, in de vorm van een sportwagen. Met sleutelring. In een mooi
geschenkdoosje. Gravering 22 x 6 mm € 7,36

Sleutelhanger, Troika, Light Rider.

Gemaakt van mat verchroomd metaal. De koplampen van deze jaren '50 oldtimer zijn oranje LEDlampjes. In nette geschenkdoos. Gravering 10 x 5 mm € 16,49

Sleutelhanger/Powerbank, Troika, Stromkonserve to go.

Gemaakt van zwart kunststof en siliconen verbindingsarmen. De lithium polymeer batterij heeft een
capaciteit van 1.000 mAh. Deze externe batterij kan gebruikt worden voor iPhone, Samsung en vele
andere merken smartphones met USB. Met geïntegreerde kabels voor het opladen van smartphones
(lightning en Micro USB) en een losse kabel voor het opladen van de powerbank zelf. Vier blauwe
lampjes geven in stappen van 25% aan hoe vol de powerbank nog is. De Stromkonserve to go heeft
ook een klein wit LED lampje en wordt geleverd inclusief metalen karabijnhaak en sleutelring. In
nette geschenkdoos. Tampondruk 40 x 20 mm € 40,08

