
Zitkubus
Een uitnodigende blikvanger 
De bedrukte poefjes zijn originele en ludieke promo  
objecten. Gebruik ze binnen op een beurs of buiten  
tijdens een sportevenement of festival. We drukken je 
merk op de zes zijden voor een optimale visibiliteit. 

Creëer een leuke zithoek of stapel de kubussen tot een 
opvallende eyecatcher. Door de handige ritssluiting kan 
je de hoes makkelijk wassen of vervangen. De poefjes 
zijn zeer licht in gewicht en makkelijk te vervoeren. 

Ideaal voor
Outdoor Event  |  Sport  |  Expo  |  Showroom
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ZITKUBUS
(b) 45 x (h) 45 x (d) 45 cm

PLOOIBARE ZITKUBUS
(b) 40 x (h) 40 x (d) 40 cm

VOORDELEN 
 Afneembare hoes
 Licht in gewicht
 Optimaal zitcomfort
 Voor binnen én buiten

MATERIAAL
Polyurethaan met een schuimlaag voor het zitcomfort
De stof is 100% polyester en werkt brandvertragend

KENMERKEN
Volledig bedrukt
Gewicht: 3 kg
Afmetingen: 45 x 45 x 45 cm

VOORDELEN 
 Ideaal om mee te nemen
 Licht in gewicht
 Optimaal zitcomfort
 Voor binnen én buiten

MATERIAAL
Houtvezelplaat + schuimbekleding, met bedrukte hoes 

KENMERKEN
Volledig bedrukt
Gewicht: 3 kg
Afmetingen: 40 x 40 x 40 cm
Opgevouwen : 40 x 40 x 6 cm

De branded zitkubus is een leuke gadget op je event. Je 
maakt er je beursstand wat speelser mee.
De 6 kanten kan je apart voorzien van logo of een ikoon. 

Een erg handige zitcubus die je makkelijk kan meene-
men op locatie. Je kan hem opvouwen en dankzij het 
handvat als een tasje meenemen. 
Stevig zitvlak. Je kan de cubus ook gebruiken om er iets 
in op te bergen.
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ZITKUBUS
45 x 45 x 45 cm
PLOOIBARE ZITKUBUS
40 x 40 x 40 cm
EVENT CUBE
(b) 40 x (h) 40 x (d) 40,8 cmVOORDELEN 

 Uniek en handig inklapmechanisme
 Bespaart tot 73% opslagruimte  en transportkosten
 Compact om mee te nemen, inclusief draagtas
 Opgeplooid, 72 stuks op 1 Europalet

MATERIAAL
Gemaakt van gerecycled PP-materiaal 
Afneembare en wisselbare hoes polyester 240 gr/m2

KENMERKEN
Volledig bedrukt
UV- en waterbestendig
Opvouwbaar
Gewicht: 3,5 kg
Afmetingen: 40 x 40 x 40,8 cm
Opgevouwd:  61 x 40 x 7,5 cm

met draagtas Stapelbaar, 72 stuks op 1 pallet

EVENT CUBE
(b) 40 x (h) 40 x (d) 40,8 cm

De Event CUBE is een opvouwbare stevige kubus met een 
gepersonaliseerde hoes. Je koopt éénmalig de stevige kubus 
aan en vervangt de hoes voor elk volgende event.
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