2021
Productcatalogus - B2B
januari

Circulair en sociaal
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. Daarom begeleiden we mensen die lang
in de bijstand hebben gezeten naar werk.
Ook ontdekte we dat niet meer draagbare kleding een
nieuwe grondstof oplevert. Een hoogwaardig kwaliteit
vilt, waarin het karakter van de oorspronkelijke kleding is
terug te zien. We gebruiken ons gerecycled vilt voor
mooie design producten als tassen, maar nu ook als
toepassing voor design producten voor het interieur die
de akoestiek van een ruimte enorm verbeteren.
Al onze productnamen zijn gebaseerd op onze (oud-)
deelnemers, collega's of mensen die dichtbij i-did staan
en veel hebben betekend voor ons.

MOQ & staffelkorting
+

We hanteren van ieder product een aantal standaard voorraad kleuren
(deze kleuren verschillen per product). Dat betekent dat we van ieder
product een aantal kleuren op voorraad hebben liggen en je in deze kleur
ook samples kunt opvragen via onze webshop. Indien je het product graag
in een andere kleur bestelt, dan kan dit vanaf 50 stuks per product per
kleur. Lees hierover meer op pagina 7.

+

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 een ordergestuurde kleur is (niet een standaard voorraad
kleur), geldt een minimale bestelhoeveelheid van 50 stuks per kleur.

+

+

Staffelkortingen (per product, per kleur):
> 500 stuks

5%

> 1.000 stuks

7,5%

> 5.000 stuks

10%

Prijzen zijn geldig t/m december 2021

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.

Branding
+

Al onze producten zijn voorzien van een geweven i-did label. Dit label kan
vervangen worden door een label met eigen logo (minimaal 1.000 stuks).
HIerin zijn twee opties mogelijk:
1) Het logo van het merk op 1 zijde van het label aanwezig (het i-did
logo blijft aan de andere zijde aanwezig). Hierbij zijn de huisstijl
kleuren van klant leidend. Hiervoor geldt een meerprijs van 0,50€
per product.
2) Het logo van het 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. Wij kunnen dit doen, maar we kunnen ook
het product aanleveren bij een door de klant gekozen drukker. Als wij erg
drukke productietijden hebben, kan het zijn dat we niet in de gelegenheid
zijn om transfers te verwerken. Hieronder een rekenvoorbeeld op basis van
een logo met maximaal 50 cm2 en 1 kleur

aantal stuks
meerprijs per stuk:
+

50

100

300

500

1.000

2.000

5.000

2,86€

1,97€

1,25€

1,07€

0,84€

0,67€

0,52€

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), kan dit via onze webshop: shop.i-did.nl. Selecteer het product
naar keuze in de gewenste kleur en gebruik de kortingscode ‘sample’ om
50% korting te ontvangen op het product.

+

In de webshop staan sowieso onze standaard voorraad kleuren. Indien je
een sample wenst te ontvangen van een ordergestuurd product (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.

Gerecycled vilt van i-did
Het door i-did ontwikkelde gerecycled vilt is bijzonder omdat het gemaakt is van
afgewaardeerd textiel en bedrijfskleding. Er zijn al vele soorten gemaakt van onder andere:
oude KLM kleding, afgeschreven defensie pakken, van ziekenhuis uniformen, gemixte
consumenten kledingstukken, gesorteerde zwarte consumenten textiel en nu zelfs van
Efteling bedrijfskleding!
En we zijn nog lang niet klaar. Als een mooie batch kleding op ons pad komt, maken wij er
een mooie kleur vilt van. Omdat het een gerecycled product is, kan het dus ook op zijn. Of,
kan er een nieuwe verrassende kleur beschikbaar zijn! Vraag daarom altijd naar de
beschikbare kleuren voor een definitieve keuze te maken.

Defence Green en Desert Defence
We hebben tegenwoordig twee kleuren Defence vilt. De herkenbare
groene kleur heeft hij gekregen doordat het vilt is gemaakt van de oude
leger uniformen van de landmacht. Het vilt is mosgroen en past
fantastisch bij de groene revolutie in kantoren!
Daarnaast hebben we de Desert kleding vervezeld tot een prachtig
zandkleurig vilt. Voor een rustig interieur en goed te combineren met
andere kleuren.
KLM Sky Blue en Cockpit
Prachtig helder blauw vilt, gamaakt van KLM cabin crew uniformen. Het
heeft vele vlieguren gemaakt, honderden gesprekken aangehoord,
mensen ontmoet, appelsap en wodka’s rondgebracht en is na al die
noeste arbeid gerecycled tot een prachtig vilt omgetoverd!
Nu hebben we ook vilt van de piloten uniformen, de cockpit. Diep donker
blauw met kleine vleugjes knalblauw.
Red Kiss
De rode kleur heeft hij gekregen doordat het vilt is gemaakt van
gesorteerde gerecyclede kleding van consumenten. Soms zie je een
stukje van een oude trui of een glimmertje van een gescheurde
feestjurk. Geef ieder interieur warmte met deze mooie rode kleur!

Chalkboard Black
De zwarte kleur heeft hij gekregen doordat het vilt is gemaakt van
gesorteerde gerecyclede zwarte fashion items van consumenten. Uit de
berg verzamelde kleding die uit de textielcontainers komt, zijn voor dit
vilt alleen de zwarte items gebruikt. Zo krijgt jouw versleten little black
dress weer een tweede leven.

ABN Banking Grey
Ons rijkste vilt ;-) gemaakt van oude ABN werkkleding. Antraciet met
een vleugje wit erdoor en heel af en toe valt een vezel in warm roze en
turquoise op.

Bestel het stalenboekje via shop.i-did.nl

Gerecycled vilt van i-did
Care White
De witte kleur, met een zweem aan baby blauw en baby roze, heeft
vele uren aan bijzondere zorg gezien. Witte ziekenhuis uniformen met
kleuraccenten van kraagjes, manchetten, biesjes in blauw, roze, groen
en lila. Ze hebben door heel Nederland zorg verleend aan ieder die dat
hard nodig had. En nu verleent dit product jou een dienst. Wees er
zuinig op, want wat wit is, moet natuurlijk mooi wit blijven.
Power Green
Oersterk vilt, want het is gemaakt van oude groene sjorbanden. Ook
sjorbanden zijn op een gegeven moment ‘op’. Het was een mooi
experiment. Er was nog niet eerder vilt gemaakt van 100% polyester,
maar het resultaat mag er zijn. Dense, strak en sterk.

Heineken
Het welbekende biertje! Wij hebben van de oude werkkleding vilt
gemaakt wat een prachtige subtiele grijs/ groen is geworden. Soms
met een vleugje rood, zoals je wel zult verwachten. Echt een favoriet
onder de kleuren. Limited Edition en alleen beschikbaar in een aantal
producten.
IKEA Textile
Dat i-did samenwerkt met IKEA is al langer bekend. We hebben een
aantal mooie collecties gemaakt, waarbij we oude, niet gebruikte
stoffen en producten van stof hebben herontworpen tot speelse
kussenhoezen, schorten, tafelaankleding en meer. De restanten stof
van deze productie (flinters stof, want we gooien natuurlijk zo min
mogelijk weg) hebben we verwerkt tot vilt. Het is geweldig vilt
geworden. Fris en licht van kleur. Ook hebben we van co-worker
kleding vilt gemaakt. Dit vilt is op, maar van een aantal producten
hebben we nog wat voorraad.
Efteling Fairy Blue, Forest Brown en Golden Touch.
Wie heeft er niet heerlijke herinneringen aan een dagje Efteling? Vanaf
nu kun je deze herinneringen letterlijk bij je dragen. i-did heeft
namelijk de werkkleding van de Efteling mogen verwerken tot vilt en
wauw, wat een magische kleuren zijn het geworden!

Bestel het stalenboekje via shop.i-did.nl

Voorraad kleuren

In 2014 begonnen we met 4 kleuren vilt: Brisk Blend, Chalkboard Black, Sky Blue
en de Defence Green. We hadden een kleine collectie producten en maakte
ieder product in iedere kleur.
Inmiddels hebben we al 15 kleuren vilt geproduceerd en hebben we ook een
uitgebreide collectie producten. We hebben daarom besloten om ieder product
in 1-6 voorraad kleuren te produceren, wat betekent dat we ervoor zorgen dat
we hier (bijna) altijd 50 stuks van op voorraad hebben liggen per kleur.
Uiteraard is ieder product in iedere kleur vilt te bestellen bij een minimale
bestelhoeveelheid van 50 stuks. Bij bestellingen tussen de 50-± 200 stuks per
kleur gaan we bij deze niet-voorraad kleuren uit van een standaard kleur rits of
elastiek. In het plaatje hierboven zie je hoe die kleur combineert met jouw
gekozen kleur vilt. We zullen ervoor zorgen dat we deze standaard fournituren
altijd op voorraad hebben voor bestellingen tot 200 stuks.
Indien je graag een product met zelf gekozen kleur rits of elstiek bestelt, kan dat
in overleg. Maar dan hebben we wel genoeg tijd nodig voor de deadline, want
de levering van ritsen en elastiek duurt ongeveer 4 weken.
Vraag naar de mogelijkheden via sales@i-did.nl

Tassen

Mireille | De schoudertas waar het mee begon

Voorraad kleuren

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. De opening van het hengsel is 25 cm lang.

Consumentenprijs (incl BTW)

B2B (excl BTW)

28€

15€

Linda | Shopper

Voorraad kleuren

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.

Consumentenprijs (incl BTW)

B2B (excl BTW)

33€

17,75€

Judith | Handtas met rits

Voorraad kleuren

Even het huis uit om een boodschap te doen of een kopje koffie 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.

Consumentenprijs (incl BTW)

B2B (excl BTW)

38€

20,50€

Samuel | Weekendtas met rits

Voorraad kleuren

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.

Consumentenprijs (incl BTW)

B2B (excl BTW)

44€

23,75€

Home
deco

Lina | Opbergmanden

Voorraad kleuren

Deze mooie manden kan je voor veel verschillende dingen gebruiken. Denk

Afmetingen

bijvoorbeeld aan een mand voor je plaids of als opberger voor in de welbekende

Klein: L15 cm x B15 cm x H15 cm

blokjeskast. Door de warme uitstraling van het gerecycled vilt, creëer je meteen

Middel: L20 cm x B20 cm x H20 cm

sfeer in huis of op kantoor.

Groot: L25 cm x B25 cm x H25 cm

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

Consumentenprijs (incl BTW)

B2B (excl BTW)

Klein

Klein

13€

7€

Middel

Middel

16€

8,75€

Groot

Groot

19€

10,25€

Set van de drie maten

Set van de drie maten

42€

23€

Bintou | Opbergmanden

Voorraad kleuren

Hoe mooi is de Bintou collectie? Deze vilten opbergmanden passen, door de

Afmetingen

verschillende kleuren, in elk interieur. Door de warme uitstraling van het vilt,

Klein: L17 cm x B18 cm x H24 cm

creëer je meteen sfeer in huis met de Bintou!

Middel: L24 cm x B24 cm x H32 cm
Groot: L31 cm x B31 cm x H36 cm

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.

Consumentenprijs (incl BTW)

B2B (excl BTW)

Klein

Klein

19€

10,25€

Middel

Middel

23€

12,50€

Groot

Groot

27€

14,50€

Set van de drie maten

Set van de drie maten

63€

34€

Floor | Duurzame vlaggenlijn

Voorraad kleuren

Het leven is een feestje, alleen moet je zelf de duurzame slingers ophangen (en
in elkaar zetten)! De Floor is de perfecte vervanger voor de wegwerp papieren
en plastic vlaggenlijn. Deze duurzame slinger wordt geleverd als een DIY
pakketje. Je moet zelf dus nog eventjes het touwtje door de vlaggetjes heen
halen.
Doordat de vlaggenlijn is gemaakt van gerecycled vilt, is de slinger duurzamer
dan andere stoffen slingers. Ook gaat de vlaggenlijn heel lang mee. Als dat niet
duurzaam is! 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

Consumentenprijs (incl BTW)

B2B (excl BTW)

19€

10,25€

Anske | Duurzame slinger

Voorraad kleuren

Heb je binnenkort iets te vieren? 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

Consumentenprijs (incl BTW)

B2B (excl BTW)

12€

6,50€

Accessoires

Saida | Laptophoes 13 inch

Voorraad kleuren

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.

Consumentenprijs (incl

B2B (excl BTW)

23€

12,25€

Saida | Laptophoes 15 inch

Voorraad kleuren

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.
Ook een PC laptop van 14” past prima in deze sleede indien dit een wat dikkere
laptop is. Kijk dus goed naar de formaten van jouw laptop om te beoordelen of
de sleeve zal passen.

Consumentenprijs (incl BTW)

B2B (excl BTW)

25€

13,50€

Mosi | Notitieboek organiser

Voorraad kleuren

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.

+

Consumentenprijs (incl BTW)

B2B (excl BTW)

19€

10,25€

Hafida | Handige opberger

Voorraad kleuren

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. Maak je muziek
dan kun je makkelijk een tablet, een koptelefoon en andere zaken bij elkaar verzamelen!
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

Consumentenprijs (incl BTW)

B2B (excl BTW)

37,50€

20,25€

Ramzia | Opbergtasje met rits

Voorraad kleuren

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

Consumentenprijs (incl BTW)

B2B (excl BTW)

21€

11,25€

Reza | Grote etui

Voorraad kleuren

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

Consumentenprijs (incl BTW)

B2B (excl BTW)

18€

9,75€

Rosa | Small pouch

Voorraad kleuren

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

Consumentenprijs (incl BTW)

B2B (excl BTW)

14,50€

7,75€

Kim | Telefoonhoes met pasjeshouder (deluxe)

Voorraad kleuren

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

Consumentenprijs (incl BTW)

B2B (excl BTW)

16€

8,50€

Coen | Telefoonhoes met pasjeshouder

Voorraad kleuren

Door het flexwerken lopen we wat af en aan met al onze spullen. Is het dan niet
handig dat jouw pasjes en telefoon goed bij elkaar worden gehouden in deze
Coen?
Afmetingen: Dicht L18cm x B10,5cm | Open L18cm x B21cm

Consumentenprijs (incl BTW)

B2B (excl BTW)

11€

5,90€

Solli | Sleutelhanger met geweven label

Voorraad kleuren

De Solli 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). Indien je
graag een keyholder wil met eigen transfer opdruk (wat in kleinere oplage kan),
kies dan voor de Saad (zie volgende pagina).
Afmetingen vilten deel (excl ring): L14cm x B2,5cm

Consumentenprijs (incl BTW)

B2B (excl BTW)

5€

2,75€

Saad | Sleutelhanger voor eigen branding

Voorraad kleuren

Deze keyholder met holniet is een mooi simpel en strak ontwerp dat dient als
perfecte basis om eigen branding op toe te passen. Bijvoorbeeld door een
transfer. Dit kan zowel door i-did worden verzorgd (mits onze productieplanning
het toelaat) als door jouw eigen drukker.
Afmetingen vilten deel (excl ring): L10,5cm x B2,5cm

Consumentenprijs (incl BTW)

B2B (excl BTW)

4€

2,25€

Sammie | Opberger voor je oortjes

Voorraad kleuren

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

Consumentenprijs (incl BTW)

B2B (excl BTW)

4€

2,25€

Ruud | Pashouder

Voorraad kleuren

Heb jij jouw OV chipkaart, pinpas of bedrijfspasje altijd los in jouw zak? Deze
simpele card holder Ruud beschermt je pasje, terwijl je ‘m nog steeds kunt
gebruiken om mee in te checken/ betalen.
Afmetingen: L9cm x B6,8cm

Consumentenprijs (incl BTW)

B2B (excl BTW)

6€

3,25€

Hassan | Pasjeshouder

Voorraad kleuren

Heb jij slechts een paar pasjes en wil je deze samen in een simpele portemonnee
bewaren? Dan is de card holder double Hassan perfect!
Afmetingen: Dicht L9,9 x B6,8cm | Open L19,8 x B6,8cm

Consumentenprijs (incl BTW)

B2B (excl BTW)

7€

3,75€

Moussa | Badge houder

Voorraad kleuren

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.
Afmetingen pasje: standaard bankpasje

Consumentenprijs (incl BTW)

B2B (excl BTW)

6,50€

3,50€

Parisa | Paspoort hoes

Voorraad kleuren

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 vaccinatiepapieren en een gleuf waar een pasje of
credit card in kan.
Afmetingen: voor een Nederlands paspoort + standaard vaccinatieboekje

Consumentenprijs (incl BTW)

B2B (excl BTW)

8€

4,25€

Hakim | Telefoonhouder stopcontact

Voorraad kleuren

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.

Consumentenprijs (incl BTW)

B2B (excl BTW)

11€

5,90€

Gerecycled vilt

Het door i-did ontwikkelde gerecycled vilt is bĳzonder want het is gemaakt
van afgewaardeerd textiel en bedrĳfskleding. Er zĳn al vele soorten gemaakt
van onder andere oude KLM kleding, afgeschreven defensie akken, KE
textiel, ziekenhuis uniformen, gemixte consumenten kledingstukken,
gesorteerde zwarte consumenten textiel en nu zelfs van Efteling
bedrĳfskleding
En we zĳn nog lang niet klaar. ls een mooie batch kleding o ons ad komt,
maken wĳ er een mooie kleur vilt van. m het een gerecycled roduct is, kan
het dus ook o zĳn. f, kan er een nieuwe verrassende kleur beschikbaar zĳn
raag daarom altĳd naar de beschikbare kleuren voor een de nitieve keuze te
maken.

Je kunt nu ook ons vilt gebruiken voor je eigen projecten. Als je wil weten
waar je mee gaat werken, kun je een sample setje bestellen via onze
webshop.
Ga naar de webshop voor meer informatie.
Van de meeste kleuren vilt hebben we de breedtes 60, 100 en 140 cm. Van de
Efteling kleuren hebben we rollen van 107/110 cm breed. Vraag naar de
mogelijkheden via sales@i-did.nl.

Niet brandvertragend

1-9 m2
30€/m

10-99 m2
15€/m

100-999 m2
15% korting

> 1.000 m2
30% korting

100-999 m2
15% korting

> 1.000 m2
30% korting

Brandvertragend

1-9 m2
40€

10-99 m2
25€/m

Je kunt al onze productfoto’s downloaden via
deze Flickr link (klik op deze link).

Klik hier voor
onze Flickr site
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Neem contact met ons op

sales@i-did.nl
030 276 2668

i-did Den Haag
Televisiestraat 2H
2525 KD Den Haag
i-did Utrecht
Floridadreef 50
3565 AM Utrecht

