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Wie zijn wij ? 
Het team van Bosscher International werkt vol passie en streeft naar de beste kwaliteit voor de beste prijs voor elke klant. Door onze 
ambities en ervaring werken wij klantgericht, en zijn wij altijd op zoek naar de beste oplossing voor elke situatie. Ook bieden wij 100% 
service om zo onze klanten optimaal van dienst te kunnen zijn!

De fabrieken waar wij zaken mee doen, zijn allemaal door mij persoonlijk uitgezocht en benaderd om de juiste verwachtingen te 
scheppen zodat wij onze klanten de beste kwaliteit kunnen garanderen. De kennis en ervaring binnen de branche heb ik opgedaan 
door héél veel tijd (over inmiddels een periode van ruim 15 jaar) door te brengen in de fabrieken, wat ik met veel liefde overdraag op 
collega’s én klanten!

Wij regelen de productie van A tot Z, waardoor onze klanten volledig door ons van het proces worden ontzorgt! Denk hierbij aan het 
maken van verschillende ontwerpen, het leveren van samples, de productie en de gehele verzending hiervan.
Wij werken samen met Climate Neutral Group om de CO2e-uitstoot van onze werkprocessen en productie te verminderen. Daarnaast 
dragen wij met investeringen in Climate Neutral Group bij om de hoeveelheid CO2e-uitstoot elders te voorkomen.
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verzending
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Casual socks

Sportsokken

Werk sokken

verpakkingen
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baby- en Kindersokken

Speciale materialen

sjaals

mutsen

Manchetknopen en speldjes

kersttruien

rpet sokken en sjaals

kerst sokken, 
mutsen en sjaals

boxershorts

Herenslips bestelwijze

Handschoenen

slippers (EVA)

slippers (Rubber)

Dames boxershorts

Dames strings

onesies

Badslippers
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Garen
Dikte van het garen: 13S 16S 32S 40S

Materialen: katoen / gekamd katoen / gemerceriseerd katoen / 
polyamide / spandex / elastane / metallic garen / nylon / modaal / 
acryl / wol / polyester / zijde / bamboe / organisch katoen.

Productietechnieken:
• Breien
• Borduren
• Geprint
• Extra badstof
• Rubber / Siliconen
• Extra zachte verwerking
• Stikken

Aantal naalden:
54 72 84 96 108 110 120 144 168 
176 200 

NOTITIE: Meer speciale sokken zijn beschikbaar, neem contact met 
ons op voor meer informatie.

Meest gangbare sokken lengtes
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Kleuren
Materiaal
Levertijden

MOQ
Maatvoering
One size fits most
Kindermaten

Maximaal 12 kleuren
85% Katoen, 10% polyamide, 5% elastane
3/4 Dagen voor een fotosample
2 Weken voor productie
120 Paar
35-38, 39-42, 43-46 en 47-50
38-44, 40-46
24-26, 28-31 en 33-35

Onze casual sokken kunnen gemaakt worden tot 12 verschillende 
kleuren, zo kunnen we vrijwel elk ontwerp creëren. Het gewenste logo 
kan over de gehele sok worden geplaatst, wat ervoor zorgt dat het een 
passend geheel wordt en je outfit compleet maakt. 
Door het hoge percentage aan katoen (85%), zijn ze sokken 
comfortabel om te dragen. Deze sokken worden vaak gebruikt als 
merchandise, premium of giveaway. Maak het geschenk compleet met 
een op maat gemaakt (Eco) doosje, welk overigens in jouw bedrijfsstijl 
of ontwerp leverbaar is. Mooie alternatieven op het doosje zijn een 
kopkaart of fullcolour bedrukte wikkel. Uiteraard allemaal voorzien van 
FSC certificaat.

casual sokken



www.bosscher-international.com

Maximaal 5 kleuren
Afhankelijk van de uitvoering
3/4 Dagen voor een fotosample
2 Weken voor productie
120 Paar
35-38, 39-42, 43-46 en 47-50
38-44, 40-46

Kleuren
Materiaal
Levertijden

MOQ
Maatvoering
One size fits most

Wandelen, joggen, tennissen, voetballen, fietsen, hardlopen, zoveel 
sporten, zoveel sokken! We kunnen een sok maken voor elke sport door 
onze speciale technieken op maat te produceren in zelfbedacht design. 
Ze zijn leverbaar in hoog of laag model.  We kunnen extra vulling 
toevoegen of een compressie sok maken. 
De kleuren van uw huisstijl kunnen we gebruiken en uw logo 
integreren in de sok. Wanneer u een sportevenement sponsort of uw 
sportieve klanten wilt verrassen, onze sportsokken is het product wat u 
nodig heeft. Maak de sok compleet met een verpakking op maat. 

SportSokken
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Maximaal 6 kleuren
82% Katoen, 13% polyester, 5% elastane 
2 Weken voor een sample
4/5 Weken voor productie
120 Paar
35-38, 39-42 en 43-46

Kleuren
Materiaal
Levertijden

MOQ
Maatvoering

Deze sokken zijn alles wat je nodig hebt tijdens de lange winteravond. 
Ze houden je voeten warm en zorgen ervoor dat je niet uitglijdt. 
De antislipnoppen kunnen in elk gewenst ontwerp worden geplaatst. 
U kunt de sok dus niet alleen laten ontwerpen volgens uw huisstijl, 
maar ook uw logo op de zool zetten. Verras deze kerst uw klanten en 
uw collega’s met deze op maat gemaakte huissokken, maak dit cadeau 
compleet met een op maat gemaakte verpakking. 

ANtislip sokken
(Standaard of in eigen ontwerp)
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Maximaal 6 kleuren
Afhankelijk van de uitvoering
5 Dagen voor sample
3 Weken voor productie
120 Paar
35-38, 39-42, 43-46 en 47-50

Kleuren
Materiaal
Levertijden

MOQ
Maatvoering

Werksokken worden vaak gebruikt als aanvulling op de bedrijfskleding, 
of simpelweg voor veiligheid en comfort die het biedt aan de 
drager. Door de dikkere stof en verstevigingen functioneren ze als 
ergonomische sokken. Personaliseer de werksokken met jouw logo op 
de voet, of op de sok zelf. Het eigen ontwerp zorgt voor een perfecte 
aanvulling op de werkkleding. Bij Werksokken is het draagcomfort erg 
belangrijk en zijn daarom standaard uitgerust met de hoogste kwaliteit 
katoen wat een goede doorlating van vocht stimuleert.

Werksokken
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Deze sokken zijn schattig, comfortabel en elke ouder zal deze graag 
willen krijgen. Onze op maat gemaakte baby- en kindersokken zijn 
comfortabel voor de kleine voetjes door het hoge percentage katoen 
(80%). Gebruik felle kleuren om uw logo en huisstijl te benadrukken. 
Geef de sokken weg aan uw klanten en collega’s met kinderen en maak 
er een compleet cadeau van met een gepersonaliseerd label of doosje 
voor meerdere paren.

Maximaal 6 kleuren
80% Katoen, 18% polyamide, 2% elastane
2 Weken voor sample
5 Weken voor productie
250Paar
Baby: 0-6 maanden, 6-12 maanden, 0-1 
jaar en 1-2 jaar
Kinderen: 24-26, 28-31 en 33-35

Kleuren
Materiaal
Levertijden

MOQ
Maatvoering

Baby- & Kindersokken
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5 Kleuren
80% Biologisch katoen, 15% nylon, 5% 
spandex
6 Weken
1000 Paar
35-38, 39-42 en 43-46

5 Kleuren
65% Bamboe, 30% polyamide, 5% spandex
6 Weken
500 Paar
35-38, 39-42 en 43-46

ORGANIC COTTON
Kleuren
Materiaal

Levertijden
MOQ
Maatvoering

BAMBOO
Kleuren
Materiaal
Levertijden
MOQ
Maatvoering

Biologisch katoen wordt verbouwd zonder pesticiden. Om ervoor te 
zorgen dat het gewas niet wordt opgegeten door beestjes worden 
er andere insecten ingezet om deze schadelijke insectenpopulaties 
tegen te gaan. Ongedierte wordt ook bestreden door het toepassen 
van botanische plantenextracten. Biologisch katoen wordt ook 
weer ouderwets met de hand geplukt. Want om het machinaal te 
kunnen plukken moet chemisch ontbladeringsmiddel worden gebruikt 
en dat is natuurlijk niet toegestaan. Onze biologisch katoenen sokken 
hebben het GOTS certificaat.
Bamboesokken zijn bijzonder comfortabel doordat ze naadloos zijn, 
vocht opnemen en heel erg zacht zijn. 
Bamboesokken hebben mooie eigenschappen zoals: vocht afvoerend, 
duurzaam en ultra zacht. 
Bamboe werkt verkoelend in de zomer en verwarmend in de winter. Bij 
de teelt van bamboe wordt zeer weinig water gebruikt en het groeit 
zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen. 
De belangrijkste kenmerken van bamboevezel zijn:
• Natuurlijk zacht
• Ademend, het houdt de voeten droog
• Geurbestendig, helpt nare luchtjes bestrijden

Speciale Materialen
Organisch katoen en Bamboe sokken 
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Er zijn veel verschillende manieren om onze producten te verpakken. 
Bijvoorbeeld voor sokken kunnen we voor een vouwbaar-, schuif-, 
of gondeldoosje kiezen, variërend van 1 tot 5 paar allen op maat te 
maken. Ook een kopkaart of een wikkel behoort tot de mogelijkheden.

Er zijn ook milieuvriendelijke verpakkingen beschikbaar, 

Duurzaam verpakken draagt bij aan duurzaamheid, met onze 
duurzame-dozen en labels willen we bijdragen aan het voorkomen van 
verspilling van producten. Biologisch afbreekbare verpakkingen zijn 
gemaakt van materiaal dat zonder problemen in de natuur zal vergaan. 
Hierdoor zal het niet jarenlang rondzwerven en allerlei problemen 
veroorzaken, zoals bij veel kunststoffen. Aarzel niet over uw verpakking 
en ga voor duurzaam!

Verpakkingen



www.bosscher-international.com

Garen
Dikte van de garen: 13S 16S 32S 40S 

Materialen : katoen \ organisch katoen \ spandex \ elastane \ 
metallic garen \ nylon \ acryl 

Productie mogelijkheden
• Breien
• Borduren
• Printen
• Fleece
• Thinsulate

Aantal naalden
5 / 7 / 10 / 12 gauge 

NOTITIE: Meer speciale mutsen zijn beschikbaar, neem contact met 
ons op voor meer informatie.

Type Mutsen
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4 Kleuren
100% Arcyl
2/3 Dagen voor fotosample
2 Weken voor productie
100
22x22cm (volwassenen) of 18x18cm 
(Kinderen)

4 Kleuren
100% Arcyl
2 Weken voor sample
5 Weken voor productie
250
22x22cm (volwassenen) of 18x18cm 
(Kinderen)

Tijdens buitenactiviteiten bieden onze op maat gemaakte mutsen een 
optimale bescherming tegen kou en wind en daarom een uitstekende 
winteraccessoire.
We bieden ook reflecterende mutsen aan, deze zijn ideaal voor de 
vroege winteravonden en donkere ochtenden. Het reflecterende 
materiaal van deze muts zorgt voor extra zichtbaarheid, uiteraard is 
deze muts ook ideaal voor professionele gebruikers die in de winter 
buitenwerken. We kunnen de muts namelijk voorzien van Thinsulate! 
Dit zorgt ervoor dat de muts je warm houdt en tegelijkertijd zichtbaar 
blijft in het donker. 

Wil je meedoen met de wintertrend? Denk dan eens naar op maat 
gemaakte mutsen, volledig gepersonaliseerd met je eigen logo. 
De muts is daarnaast uit te breiden met onder andere een POM 
in verschillende kleuren en er is de keuze uit een omslag. Onze 
mutsen worden volledig op maat gemaakt en kunnen door onze 
ontwerpafdeling 100% worden afgestemd op de wensen van de klant. 
Een unieke Custom made give away!

MUTSEN
Kleuren
Materiaal

Levertijden
MOQ
Maatvoering

REFLECTERENDE 
MUTSEN
Kleuren
Materiaal
Levertijden

MOQ
Maatvoering

Mutsen
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6 Colours
100% Arcyl
2/3 Dagen voor fotosample
2 Weken voor productie
50
140x18cm of 140x20cm

Onze geweven en gebreide sjaals zijn een perfecte winter accessoire, 
omdat ze optimale bescherming bieden tegen kou en wind.

We maken gebreide, geweven en digitaal geprinte sjaals (rPET). 

De gebreide sjaals kunnen tot 6 kleuren op de sjaal verweven worden. 
De sjaal kan enkelzijdig en dubbelzijdig gemaakt worden. De geweven 
sjaals worden vaak gebruikt gedurende (sport) evenementen en 
wedstrijden, de sjaal kan enkelzijdig en dubbelzijdig geproduceerd 
worden. 

De bedrukte sjaals kunnen full colour bedrukt worden met zoveel 
kleuren als gewenst. Wij kunnen verschillende prints produceren; satijn 
bedrukte en polar bedrukte sjaals.

Kleuren
Materiaal
Levertijden

MOQ
Maatvoering

sjaals
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Custom made
Messing, sterling zilver, ijzer, roestvrijstaal, 
goud 
2/4 weken na akkoord sample 
100 Stuks
Op maat gemaakt

Kleuren
Materiaal

Levertijden
MOQ
Maatvoering

Op maat gemaakte manchetknopen kunnen geproduceerd worden 
vanaf 50 paar en op maat gemaakte speldjes vanaf 100 stuks. Er zijn 
verschillende productiemethoden om manchetknopen en speldjes te 
laten maken, bijvoorbeeld diamantgravering, reliëf, ingekleurd, geprint 
en 3D modellen. Een paar voorbeelden:

Manchetknopen worden vaak in reliëf gemaakt om een exclusieve en 
stijlvolle uitstraling te creëren. Deze manchetknopen zijn erg populair 
bij onze klanten omdat ze stijlvol en aantrekkelijk geprijsd zijn. De 
manchetknopen met reliëf zijn dan ook zeer populair en worden vaak 
geselecteerd door onze klanten! Een op maat gemaakte Steekspeld is 
een chique cadeau dat onderscheidend is. Steekspelden kunnen op 
verschillende manieren gemaakt worden. 
Ingekleurde spelden met PMS-kleuren is een veelgebruikte 
productiemethode om kleurrijke spelden te maken. Deze spelden 
worden met de hand gemaakt, gedemonteerd en vervolgens gekleurd 
tot een PMS-kleur naar keuze.

Manchetknopen en speldjes
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Sokken / mutsen of sjaals als kerstcadeau!
Onze standaard kerstsokken, uit voorraad leverbaar of volledig op 
maat vanaf 120 paar met Oeko-Tex Standard 100 en SMETA Sedex 6.0 
certificaat. 
Onze Mutsen en Sjaals worden op maat gemaakt vanaf 100 stuks, met 
een levering van 2 weken! 

Vrolijke kerstsokken zijn onmisbaar! Bestel de kerstsokken uit voorraad 
leverbaar met onze standaard designs of volledig op maat gemaakt 
naar de wensen van de klant. Voor zowel dames als heren, kerstsokken 
zijn de perfecte aanvulling op uw Kerst! Natuurlijk zijn kerstsokken ook 
ideaal om als cadeau te geven tijdens een Kerstborrel of als dank voor 
het harde werk dat je hebt verricht het afgelopen jaar! Uiteraard allen te 
personaliseren met een op maat gemaakte (Eco) verpakking. 

Kerstsokken, Mutsen en sjaals
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6 Kleuren
100% Acryl
8 Weken
100 Stuks
Kindermaten van 2 tot 16 jaar
S / M / L / XL / XXL 

Klaar voor de Kerst? Bedenk dan eens hoe tof het is om je eigen 
Kersttrui op maat te laten maken? We kunnen je eigen ontwerp maken, 
zodat je kunt opvallen in de menigte!
De foute Kersttruien beginnen als een grapje, maar het is nu een van de 
leukste foute tradities gedurende Kerst. Je kan onze vrolijke Kersttruien 
uit voorraad bestellen met standaard ontwerpen of volledig op maat 
laten maken naar de wensen van de klant. 

Voor kinderen, dames en heren zijn er verschillende maatbogen. Een 
perfect cadeau voor Kerst!

Kleuren
Materiaal
Levertijden
MOQ
Maatvoering

Kersttruien



5 Kleuren
83% rPET, 15% nylon, 3% lycra
8 Weken
1000 paar
35-38, 39-42 en 43-46

Full colour
100% Recyclede polyester
6 Weken
100 Stuks
140x18cm of 140x20cm

R-PET SOKKEN
Kleuren
Materiaal
Levertijden
MOQ
Maatvoering

R-PET SJAALS
Kleuren
Materiaal
Levertijden
MOQ
Maatvoering

Een sjaal of sok gemaakt van 100% gerecycled polyester, rPET-sjaals 
kunnen
gemaakt van 100 stuks, sokken kunnen worden aangeboden vanaf 600 
paar. Door het aanbieden van gerecyclede polyester sjaals of sokken, 
willen we bijdragen aan de
reductie van plastic. Wat zijn gerecyclede rPET-sjaals en sokken?

Gerecycled polyester garen zijn gemaakt van gerecycled plastic. Het 
is een groen en duurzaam alternatief voor andere soorten stof. Als je 
polyester op een etiket ziet denk je vaak dat het een niet-duurzame 
vezel is, niet fijn aanvoelt en snel laat zweten. Gerecycled polyester is 
dat niet, het is een groene versie van het textiel, dat gemaakt is van PET.
Bijvoorbeeld te vinden in waterflessen etc. Deze verpakkingen worden 
via diverse kanalen ingezameld en streng gesorteerd, gereinigd en 
gewassen voordat het tot een garen komt.

 Voordelen:
  rPET is een duurzaam en werkbaar materiaal
  rPET is het meest milieuvriendelijke materiaal op de markt

rpet sokken en sjaals
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Nader te bepalen
Katoen, Organisch katoen of bamboe
Circa 5-6 weken 
250 Stuks 
S / M / L / XL / XXL 

Kleuren
Materiaal
Levertijden
MOQ
Maatvoering

De boxershort is tegenwoordig niet meer weg te denken uit de 
garderobe van de man. Hoe gaaf is het om ook een boxershort als 
premium of relatiegeschenk weg te geven aan werknemers of klanten 
etc.?

De Boxershort wordt gemaakt in verschillende materialen vanaf 250 
stuks. De meest gebruikte materialen zijn: Organisch Katoen, Katoen 
en Bamboe. Wanneer er een ander materiaal gewenst is, horen we het 
graag. 
We werken met hoge kwaliteit katoen of bamboe, dit zorgt voor een 
heerlijk draagcomfort en een vaak ademende boxershort. De elastische 
band zorgt ervoor dat de boxershort perfect aansluit op het lichaam. 
Zowel de elastieken band als de stof kunnen worden voorzien van een 
eigen ontwerp. Een boxershort kan ook leuk in combinatie met een 
paar leuke eigen gemaakte ’Happy’ sokken.

Boxershorts
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Nader te bepalen 
Katoen, Organisch katoen of bamboe 
Circa 5-6 weken 
250 Stuks 
S / M / L / XL / XXL

Kleuren
Materiaal
Levertijden
MOQ
Maatvoering

Herenslips hebben een aantal voordelen waar de boxer niet 
tegenop kan, sommige mannen zweren bij de pasvorm en ook de 
bewegingsvrijheid van een slip, dat ze niks anders meer willen! Ook 
sportslips zijn populair voor heren, de slips zijn te maken in allerlei 
kleuren en verschillende personalisaties. 

De heren slip wordt gemaakt in verschillende materialen vanaf 250 
stuks. De meest gebruikte materialen zijn: Organisch Katoen, Katoen 
en Bamboe. Wanneer er een ander materiaal gewenst is, horen we het 
graag. We gaan voor topkwaliteit, daarom maken wij ons ondergoed 
van minimaal 95% katoen / organisch katoen of bamboe. De elastische 
band zorgt ervoor dat de slip perfect aansluit! Er kan gekozen worden 
voor een compleet geprinte slip of een effen kleur slip met alleen een 
gepersonaliseerde elastieken band. 
Een slip kan ook leuk in combinatie met een paar leuke eigen gemaakte 
’Happy’ sokken.

herenslip
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Nader te bepalen 
Katoen, Organisch katoen of bamboe 
Circa 5-6 weken 
250 Stuks 
XS / S / M / L / XL / XXL

Kleuren
Materiaal
Levertijden
MOQ
Maatvoering

Dames boxershorts en hipsters, dames en jonge meiden dragen 
hipsters omdat ze perfect om je benen sluiten. De mogelijkheden 
verschillen van een hipster onderbroek met of zonder korte pijpjes of 
toch een hipster die hoog of laag op de heupen vallen.
De dames boxershorts wordt gemaakt in verschillende materialen 
vanaf 250 stuks. De meest gebruikte materialen zijn: Organisch 
katoen, katoen en bamboe. Wanneer er een ander materiaal gewenst 
is, horen we het graag. We gaan voor topkwaliteit, daarom maken 
wij ons ondergoed van minimaal 95% katoen / Organisch katoen of 
bamboe. De elastische band zorgt ervoor dat de short perfect aansluit! 
Het ondergoed kan ook leuk in combinatie met een paar leuke eigen 
gemaakte ’Happy’ sokken.

Dames boxershorts
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Nader te bepalen 
Katoen, Organisch katoen of bamboe 
Circa 5-6 weken 
250 Stuks 
XS / S / M / L / XL / XXL

Strings! Dames zijn al jaren fan en vrouwen dragen bijna niet meer 
anders. Wie wil gaan voor ‘’onzichtbaar’’ ondergoed kiest namelijk voor 
een string. Je billen blijven bloot en daarom tekent een dames string 
niet af onder een jurkje of jeans! 

Ook damesondergoed is tegenwoordig niet meer weg te denken uit de 
garderobe van een vrouw. 
De dames strings wordt gemaakt in verschillende materialen vanaf 250 
stuks. De meest gebruikte materialen zijn: Organisch katoen, katoen 
en bamboe. Wanneer er een ander materiaal gewenst is, horen we het 
graag. We gaan voor topkwaliteit, daarom maken wij ons ondergoed 
van minimaal 95% katoen / Organisch katoen of bamboe. De elastische 
band zorgt ervoor dat de string perfect aansluit!

Kleuren
Materiaal
Levertijden
MOQ
Maatvoering

Dames slips
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Nader te bepalen
Coral fleece & Polyester 
8-10 Weken 
250 Stuks 
Kinder- en volwassen maten beschikbaar

Kleuren
Materiaal
Levertijden
MOQ
Maatvoering

Een Onesie is een comfortabele jumpsuit voor kinderen en 
volwassenen. Typerend voor Onesies is dat ze uit 1 deel bestaan, 
daarom de naam. De onesie wordt vaak gebruikt om lekker in te 
loungen of voor nachtkleding. Ook zie je het terugkomen met carnaval 
en op evenementen. 
Je kan nu je onesie volledig op maat laten maken. Het is niet alleen 
voor kleine kinderen, maar ook voor volwassenen erg lekker. De dagen 
van dit veelzijdige huispak zijn nog niet uitgeteld. Geen wonder, want 
deze pyjama’s zijn heerlijk na een warm bad of voor bij de (hout)kachel. 
Het model kan op maat gemaakt worden met een capuchon, een 
ritssluiting en de mouwen zijn afgezet met boord. 
De onesies worden meestal gemaakt van een combinatie van polyester 
en katoen. Het buitenmateriaal is heerlijk warm fleece en een voering is 
optioneel. De onesie is zo heerlijk zacht en uiteraard lekker warm. 
Je kunt de onesie normaal wassen bij 40 graden, hang om op, of beter 
op een hangertje. Zo weet je zeker dat de kleuren en vormen lang mooi 
blijven. Benieuwd wat er van jouw logo gemaakt kan worden? Neem 
vrijblijvend contact met ons op voor een digitaal ontwerp, prijzen en 
minimale aantallen.

Onesies
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Nader te bepalen
Acryl, recylede materialen, 
Organisch katoen
6-8 Weken 
250 pairs
Kinder- en volwassen maten beschikbaar

Kleuren
Materiaal

Levertijden
MOQ
Maatvoering

Een gave premium gedurende de winterperiode is natuurlijk de 
handschoen! 
Deze gebreide handschoenen (uiteraard met logo) kunnen worden 
gemaakt in een huisstijl, speciale kleuren en gewenste logo’s. 
Op zoek naar handschoenen die je kan personaliseren? Vanaf 250 paar 
is het mogelijk om handschoenen naar wens te laten maken.
Er zijn verschillende keuzes uit materiaal, van acryl tot recyclede 
materialen. Ga voor duurzaam en kies voor een recyclede handschoen, 
natuurlijk mooi te combineren met je eigen sjaal en muts! 
Voor de handschoenen kun je kiezen uit een uni-colour / multi-colour, 
met vingers of vingerloze of zelfs met een mooie voering. Maak het 
ontwerp zoals gewenst, rustig of druk en vrolijk. De handschoenen zijn 
beschikbaar in kindermaten, dames- en herenmaten. 
Uiteraard staan onze ontwerpers klaar om een leuk ontwerp voor je te 
maken, neem contact met ons op, dan maken we direct jouw digitale 
proeven op maat. 

Handschoenen
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Full Colour 
EVA – Strap PVC
Sample circa 10-20 dagen
Productie circa 40 dagen  
1000 paar 
Meest gebruikt zijn 35-37 / 38-39 / 40-42 / 
43-44 / 45-47     
Er zijn ook kindermaten beschikbaar

Kleuren
Materiaal
Levertijden

MOQ
Maatvoering

Custom made slippers, een mooi zomers relatiegeschenk! Het zijn 
ideale promotieartikelen voor iedereen die houdt van zon, zee, strand 
en vakanties! U kunt de slippers uitdelen tijdens beurzen, festivals, 
feesten en verschillende evenementen of als personeelsgeschenk.

Mogelijkheid tot een uitgestanst logo / cut out logo of een opener aan 
de onderkant
Enkele zool of Dubbele zool 
Bovenkant met eigen logo in print 
Support-straps bedrukken met print of reliëf
Verschillende maatvoeringen mogelijk voor zowel dames als heren

Een leuk idee is uiteraard een uitgestanst logo, deze komt er in 
spiegelbeeld op, als uw medewerkers of relaties door het zand lopen, 
blijft er een mooie afdruk achter in het zand. Dat is pas marketing!
De mogelijkheden om slippers te bestellen en weg te geven zijn 
eindeloos, verzin een leuke spaaractie, als weggevertje of als bedankje 
voor het harde werken.

Slippers (EVA)
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Full Colour 
Rubber – Strap PVC 
Sample circa 10-20 dagen
Productie circa 40 dagen  
1000 paar 
Meest gebruikt zijn 35-37 / 38-39 / 40-42 / 
43-44 / 45-47     
Er zijn ook kindermaten beschikbaar

Kleuren
Materiaal

Levertijden
MOQ
Maatvoering

Hoge kwaliteit a la Havaiana slippers met eigen print op de slipper 
en tekst op de bandjes? Stel je eigen slippers samen, een mooi 
zomers relatiegeschenk die u niet kunt laten gaan! Het zijn ideale 
promotieartikelen voor iedereen die houdt van zon, zee, strand en 
vakanties! U kunt de slippers uitdelen tijdens beurzen, festivals, feesten 
en verschillende evenementen. 
Enkele zool of Dubbele zool, bovenkant met eigen logo in print, 
mogelijkheid bij dubbele zool slipper, uitgestanst logo, support-straps 
bedrukken met print of reliëf, verschillende maatvoeringen mogelijk 
voor zowel dames als heren en hoge kwaliteit slipper

Een leuk idee is uiteraard een uitgestanst logo, deze komt er in 
spiegelbeeld op, zodat als uw medewerkers of relaties door het zand 
lopen, een mooie afdruk achterlaten in het zand. Dat is pas marketing!
De mogelijkheden om slippers te bestellen en weg te geven zijn 
eindeloos, verzin een leuke spaaractie, als weggevertje of als bedankje 
voor het harde werken. Als u slippers zoekt met een gedegen kwaliteit, 
bent u bij ons aan het juiste adres, de slippers zijn niet voor 1 zomer 
maar gaan lang mee door de hoge kwaliteit. Wij zorgen voor het gehele 
ontwerp proces, een sample en uiteraard ook de gehele verzending.

Slippers (rubber)
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Eigen PMS (Full Colour) bovenkant, 
zool 1 kleur, voetzool 1 kleur
EVA of PVC
PU of PVC
Sample circa 15-20 dagen
Productie circa 30 dagen
1200 paar
Meest gebruikte maten: dames 36-40 
en heren 40-45 

Kleuren

Materiaal voetzool
Materiaal wreefband
Levertijden

MOQ
Maatvoering

Custom made Badslippers, ideaal voor in de zomer, de tuin, de sauna of 
na het sporten? Met deze sportieve badslippers loop je er ook nog eens 
goed bij! Badslippers zijn een ideaal relatiegeschenk voor iedereen die 
houdt van zon, zee, strand en vakanties! Tijdens verschillende uitingen 
kunt u de badslippers uitdelen!

Dankzij het voorgevormde voetbed dragen de slippers comfortabel. 
Tevens is de voetzool van de slipper te maken met kleine 
massagekussentjes. Het logo kan geprint of uitgestanst op de 
wreefband van de slipper, zo kan het logo er mooi uitspringen! 
Verschillende maatvoeringen mogelijk voor zowel dames als heren. 

De mogelijkheden om badslippers te bestellen en weg te geven zijn 
eindeloos, verzin een leuke spaaractie, als weggevertje of als bedankje 
voor het harde werken.

Badslippers



29www.bosscher-international.com

Hoe te bestellen?

Ontwerpen en o�erte zijn goedgekeurd, productieproces kan 
beginnnen!

Ontwerpen worden gemaakt naar de wensen van de klant.O�erte wordt gemaakt op basis van gebruikte materialen, product, 
aantallen, levertijd en transport.

We gebruiken zowel Express- als Airfreight vrachtvervoer.Voor lange afstanden, grote orders en ruime deadlines gebruiken we 
zeetransport.

Vervoer per vrachtwagen geeft ons de mogelijkheid om tussen 1 en 2 
weken te leveren.

Mutsen en sjaals kunnen worden geleverd met een geweven of leren 
label, verpakt in een speciale doos of op maat gemaakte verpakking.

Sokken kunnen worden verpakt met een label, wikkel of in een mooie 
doos. Eco-verpakkingen zijn ook beschikbaar.

Om onze leuke producten af   te maken, kunnen we ze in een mooie 
verpakking leveren: het perfecte cadeau!

Tevreden klant!
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lucht transport
We gebruiken zowel Express als normaal 
vliegtransport. Zo kunnen wij tussen de 
3 dagen en 1 week goederen leveren. 
Volgende dag levering is ook mogelijk.

Land transport
Transport per vrachtwagen geeft ons de 
mogelijkheid om tussen 1 en 2 weken te 
leveren, bij de grotere aantallen zullen we 
hier vaker gebruik van maken.

Zee transport
Voor lange afstanden, grote orders en 
langere levertijden, bieden we ook 
zeetransport aan. Dit duurt circa 1 maand.

Verzendmethoden
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Dit certificaat is het bewijs dat 
 

Bosscher International
36.8 ton CO2-equivalenten heeft gecompenseerd

met Gold Standard cooking stove projecten.

Compensatie vindt plaats middels de speciaal door Climate Neutral Group 
geselecteerde duurzame energieprojecten. 

 
Met deze projecten wordt elders CO2eq-uitstoot teruggebracht. 

Wij selecteren onze projecten altijd op de bijdrage die zij leveren 
aan de ontwikkeling van de lokale bevolking en regio. 

Ontwikkelingen zoals: werkgelegenheid, kennisoverdracht, gezondheidsverbetering, 
stimulering van de eigen economie en lokale milieuverbeteringen.  

RReennéé  TTooeett
Managing Director

Utrecht, 06/12/2019
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