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Onze inkt 
bevat geen 
schadelijke 
stoffen

Onze 
producten 
van pluche 
zijn geschikt 
voor alle leeftijden

Niet storingsgevoelig voor 
andere apparatuur

Onze 
producten 
bevatten geen 
verboden AZO 
kleurstoffen

Onze 
elektronische 

producten zijn 
op de RoHS richtlijn 
getest.

Onze 
houtproducten 
zijn verantwoord 

behandeld en 
gebruiksvriendelijk Onze producten 

bevatten geen ftalaten

Suikervrije 
producten

Onze producten bevatten 
geen BPA, geen van onze 
producten is gemaakt van 
polycarbonaat

Niet geschikt 
voor kinderen 
onder de drie 
jaar

Onze producten bevatten 
geen CADMIUM

Onze 
producten 
zijn 
nikkelvrij

Onze 
producten 

bieden 
bescherming 

tegen UV-straling

Onze paraplu’s bevatten geen 
verboden kleurstoffen

Wij hebben alleen 
laserpennen in de 
officiële toegestane 
klasseEco-style 

producten

De Chip On Board-
techniek positioneert 
meerdere LED chips 
dicht bij elkaar, 
waardoor er één 
zeer krachtige lamp 
ontstaat.

Onze cosmetische 
producten zijn 
geregistreerd 
bij het CPNP 
portaal.

Onze producten 
beschermen 
tegen een 
bepaalde 
zonfactor die 
voldoen aan het 
cosmetica besluit

Elektrische en 
elektronische artikelen 
moeten gescheiden 
worden aangeboden voor 
afvalverwerking

VEILIGHEID STAAT VOOROP!
ALLE ARTIKELEN IN DEZE CATALOGUS ZIJN GECERTIFICEERD
Promotionele producten moeten voldoen aan strikte Europese wet- en regelgeving. Elk type product heeft hiervoor specifieke richtlijnen. 
Onze producten zijn voorzien van een officieel certificaat dat aantoont dat deze voldoen aan de Europese wet- en regelgeving (RoHS, 
REACH, WEEE, etc.), net als de sociale naleving op het gebied van promotionele artikelen. De iconen zijn grafisch vormgegeven en kunnen 
daardoor soms afwijken van de werkelijk gebruikte (wettelijke) iconen op onze verpakking en/of etikettering. Hier kunnen geen rechten 
aan worden ontleend.

SYMBOLEN EN ICONEN

Onze 
producten 

zijn 
geschikt 

voor eten en 
drinken

Anti-
skimming

Geproduceerd in 
Europa


