PROMO & PRODUCT BROCHURE

VALENTA.COM

Product Specs
Valenta creëert voor alle modellen personalisatie
Zie hier alle producten per pagina:
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Card Wallet Luxe Leather
Card Protector Leather Skin
Card Protector Pocket Luxe
Card Protector Pocket Premium
Card Protector Slide
Card Protector Wallet
Aluminium Card Protector with Leather Strap
Aluminium Card Protector with Ejector
Aluminium Card Protector
Key Organizer
Aluminium Telefoonhouder
Aluminium Tablethouder
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Producten - Kies uw product uit onze
collectie. Voeg uw bedrijfsnaam of logo
toe, perfect voor marketing doeleinde en
maak uw klanten blij met een premium
gepersonaliseerd kado van Valenta.
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Personaliseren - Kies uit de diverse
technieken om uw gekozen product te
personaliseren.
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Service - Wij bieden u op maat gemaakte
oplossingen om u te helpen uw bedrijf of
merk uit te bouwen.

PRODUCTEN

SERVICE

Card Wallet Luxe Leather

Product Specificaties

Prachtige luxe lederen wallet die uw pasjes
beschermt tegen skimmen. Deze portemonnee is
zeer compact en luxe afgewerkt. De lederen wallet is
geschikt voor uw pasjes en briefgeld.
De aluminium houder aan de binnenkant is voor
6-7 pasjes die trapsgewijs naar boven komen d.m.v
het schuifknopje aan de onderkant. In het lederen
gedeelte is er nog ruimte voor 3 pasjes en briefgeld
achter de elastieken band. Op de achterkant is er
ruimte voor een extra pas, bijvoorbeeld een OV.

Materiaal

Leer & aluminium

Kleur opties

Glad leer: Zwart en Cognac
Vintage leer: Bruin, Blauw, Burgundy, Groen en Zwart

Afmetingen (hxbxd)

100 x 71 x 19 mm

Verpakking

Retail verpakking, Polybag of Geschenkdoos

MOQ

50

Land van herkomst

Oekraïne

Personaliseer opties

Uw logo Embossed
Uw gewenste kleur stiksels

Kenmerken:

Kan 8-10 kaarten houden
RFID beschermd
Schuifknop om de kaarten
trapsgewijs omhoog te laten komen
Ruimte voor briefgeld
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PERSONALISEER

PRODUCTEN

PERSONALISEER

SERVICE

Card Protector Leather Skin

Product Specificaties

Super dunne stijlvolle creditcard houder met lederen luxe afwerking die uw pasjes beschermt tegen
skimmen d.m.v. RFID technologie. De pasjeshouder
kan 6-7 pasjes opbergen in het aluminium gedeelte.
De voorkant heeft een extra vak voor uw OV of meest
gebruikte kaart. Door het schuifsysteem aan de
onderkant komen de pasjes in een vloeiende
beweging trapsgewijs naar boven.

Materiaal

Leer & aluminium

Kleur options

Glad leer: Zwart en Cognac
Vintage leer: Bruin, Blauw, Burgundy, Groen en Zwart

Afmetingen (hxbxd)

100 x 65 x 12 mm

Verpakking

Retail verpakking, Polybag of Geschenkdoos

MOQ

50

Land van herkomst

Oekraïne

Personaliseer opties

Uw logo Embossed
Uw gewenste kleur stiksels

Kenmerken:

Kan 6-8 kaarten houden
RFID beschermd
Schuifknop om de kaarten
omhoog te laten komen
Ruimte voor briefgeld
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PRODUCTEN

SERVICE

Card Protector Pocket Luxe

Product Specificaties

De strak vormgegeven, echt lederen
beschermhoes bevat een Valenta Card Case
Aluminium welke ruimte biedt aan 6 tot 8 pasjes.
Met behulp van ons Easy-Out-System trekt u de
pasjes eenvoudig uit de houder. De lederen strap met
magneetsluiting biedt tevens een extra beveiliging.
Het hoogwaardig aluminium beschermt uw (bank)
pasjes tegen beschadigingen en ongewenste RFIDcommunicatie, zoals skimmen. Elk product is
handgemaakt om een perfecte pasvorm en
maximale bescherming te garanderen.

Materiaal

Leer

Kleur opties

Glad leer: Zwart en Cognac
Vintage leer: Blauw en Bruin

Afmetingen (hxbxd)

100 x 71 x 19 mm

Verpakking

Retail verpakking, Polybag of Geschenkdoos

MOQ

50

Land van herkomst

Oekraïne

Personaliseer opties

Uw logo Embossed
Uw gewenste kleur stiksels

Kenmerken:

Kan 6-8 kaarten houden
RFID beschermd
Easy-out-systeem.
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PERSONALISEER
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Card Protector Pocket Premium

Product Specificaties

De strak vormgegeven en handig openklapbare, echt
lederen beschermhoes bevat een Valenta Card Case
Aluminium welke ruimte biedt aan 6 tot 8 pasjes.
Daarnaast biedt de flap ruimte aan extra pasjes en
briefgeld. Met behulp van ons bekende Easy-Out-System
trekt u de pasjes eenvoudig uit de houder. De lederen strap
met magneetsluiting biedt tevens extra beveiliging. Het
hoogwaardig aluminium beschermt uw (bank)pasjes tegen
beschadigingen en ongewenste RFID-communicatie.
Elk product is handgemaakt om een perfecte pasvorm en
maximale bescherming te garanderen.

Materiaal

Leer

Kleur opties

Glad leer: Zwart en Cognac
Vintage leer: Blauw en Bruin

Afmetingen (hxbxd)

100 x 71 x 19 mm

Verpakking

Retail verpakking, Polybag of Geschenkdoos

MOQ

50

Land van herkomst

Oekraïne

Personaliseer opties

Uw logo Embossed
Uw gewenste kleur stiksels

Kenmerken:

Kan 8-10 kaarten houden
RFID beschermd
Easy out systeem
Ruimte voor briefgeld
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PRODUCTEN

SERVICE

Card Protector Pocket Slide

Product Specificaties

Schuif eenvoudig je pasjes uit deze handige
insteekhoes van Valenta. De Pocket Slide kan
maximaal 5 pasjes bevatten welke via het Easy-Outsysteem gebruikt kunnen worden. Aan de achterkant
van de hoes ruimte voor een 6e kaart, bijvoorbeeld
uw rijbewijs. Deze Card Pocket geschikt tegen
skimmen en RFID-beschermd. Deze insteekhoes is
zeer compact, dun en stijlvol door haar eenvoud.

Materiaal

Leer

Kleur opties

Zwart, Bruin en Rood

Afmetingen (hxbxd)

100 x 73 x 10 mm

Verpakking

Retail verpakking, Polybag of Geschenkdoos

MOQ

50

Land van herkomst

Oekraïne

Personaliseer opties

Uw logo Embossed
Uw gewenste kleur stiksels

Kenmerken:

Kan 6 kaarten houden
RFID beschermd
Easy-Out-systeem
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PERSONALISEER

PRODUCTEN

PERSONALISEER

SERVICE

Card Protector Wallet

Product Specificaties

Deze compacte lederen portemonnee bevat een
stijlvolle Valenta pashouder welke ruimte biedt aan 6 tot
8 pasjes. Tevens is er ruimte voor bijvoorbeeld
papiergeld, visitekaartjes en extra pasjes. U sluit de
portemonnee met een drukknoop en via de opening aan
de bovenzijde trekt u de pasjes eenvoudig uit de houder.
Het hoogwaardig aluminium beschermt uw
(bank)pasjes in de Valenta Card Case Aluminium tegen
beschadigingen en ongewenste RFID-communicatie.
Elk product is handgemaakt om een perfecte pasvorm
en maximale bescherming te garanderen

Materiaal

Leer & aluminium

Kleur opties

Aluminium: Zwart en Zilver
Glad leer: Cognac en Zwart
Vintage leer: Zwart, Goud, Bruin, Blauw en Groen

Afmetingen (hxbxd)

95 x 71 x 19 mm

Verpakking

Retail verpakking, Polybag of Geschenkdoos

MOQ

50

Land van herkomst

Oekraïne

Personaliseer opties

Uw logo Embossed
Uw gewenste kleur stiksels

Kenmerken:

Kan 8-10 kaarten houden
RFID beschermd
Ruimte voor briefgeld
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Aluminium Card Protector with Leather Money Strap

Product Specificaties

De Valenta Card Case Aluminium in combinatie met
Valenta Money Strap, een echt lederen kaarthouder met
een elastieke band. De perfecte manier om briefgeld en
een extra pasje mee te nemen. De stijlvolle en
functionele Valenta Card Case Aluminium biedt
ruimte aan 6 tot 8 pasjes. Via de opening aan de
bovenzijde trekt u de pasjes eenvoudig uit de houder.
Door het gebruik van hoogwaardig aluminium worden
uw (bank)pasjes beschermt tegen beschadigingen,
skimmen waaronder ongewenste RFID-communicatie.

Materiaal

Leer & aluminium

Kleur opties

Aluminium: Zwart en Zilver
Glad leer: Zwart
Vintage leer: Blauw en Bruin

Afmetingen (hxbxd)

92 x 66 x 16 mm

Verpakking

Retail verpakking, Polybag of Geschenkdoos

MOQ

50

Land van herkomst

Oekraïne

Personaliseer opties

Uw logo Embossed
Uw logo UV printen
Uw gewenste kleur stiksels

Kenmerken:

Kan 6-8 kaarten houden
RFID beschermd
Afneembare kaarthouder met
elastiek
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PRODUCTEN

PERSONALISEER

SERVICE

Aluminium Card Protector With Ejector

Product Specificaties

Prachtige stijlvolle pasjeshouder van Valenta
gemaakt van aluminium, beschermt uw pasjes tegen
skimmen. Door het knopje aan de onderkant, schuift
u in een vloeiende beweging de pasjes trapsgewijs
naar boven. Er gaan 6-7 pasjes in de creditcard
houder en beschermd tegen RFID technologie.

Materiaal

Aluminium

Kleur opties

Zwart, Grijs en Zilver

Afmetingen (hxbxd)

106 x 62 x 8 mm

Verpakking

Retail verpakking, Polybag of Geschenkdoos

MOQ

1000

Land van herkomst

P.R.C.

Personaliseer opties

Uw logo UV printen

Kenmerken:

Kan 6-8 kaarten houden
RFID beschermd
Schuifknop om de kaarten
trapsgewijs omhoog te laten komen
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PRODUCTEN

SERVICE

Aluminium Card Protector

Product Specificaties

De aluminium Card Case van Valenta is een
stijlvolle en functionele pasjeshouder die ruimte
biedt aan 6 tot 8 pasjes. Via de opening aan de
bovenzijde trekt u de pasjes eenvoudig uit de houder.
Door het gebruik van hoogwaardig aluminium
worden uw (bank)pasjes beschermt tegen
beschadigingen en ongewenste RFID-communicatie
waaronder skimmen.

Materiaal

Aluminium

Kleur opties

Zwart en Geborsteld zilver

Afmetingen (hxbxd)

92 x 66 x 9 mm

Verpakking

Retail verpakking, Polybag of Geschenkdoos

MOQ

1000

Land van herkomst

P.R.C

Personaliseer opties

Uw logo UV printen

Kenmerken:

Kan 6-8 kaarten houden
RFID beschermd
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PRODUCTEN

PERSONALISEER

SERVICE

Key Organizer

Product Specificaties

De Valenta Key Organizer is een mooi en praktische
accessoire. Door de unieke sluitmechanisme is het
mogelijk tot 7 sleutels te bundelen. De key organizer
is geruisloos; nooit meer last van rinkelende sleutels. De D-ring bevestiging aan de onderkant is er
voor uw autosleutel of andere items die u hierdoor
gemakkelijk met u meedraagt.

Materiaal

Leer & Metaal

Kleur opties

Zwart, Cognac, Rood, Roze, Licht Beige
Vintage leer: Bruin, Blauw

Afmetingen (hxbxd)

88 x 20 x 22mm

Verpakking

Retail verpakking

MOQ

50

Land van herkomst

P.R.C

Personaliseer opties

Uw logo Embossed
Uw gewenste kleur stiksel

Kenmerken:

Bundelt 2-7 sleutels
Functioneel
Beschermt tegen het krassen
van de sleutels
Handzaam & georganiseerd
leer
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PRODUCTEN

SERVICE

Aluminium Telefoonhouder

Product Specificaties

Een inklapbaar en in hoogte verstelbare houder. Je
smartphone (of mini tablet) kan zowel verticaal als
horizontaal in de houder worden geplaatst. De rubberen elementen beschermt uw smartphone tegen
wegglijden.Deze telefoonhouder kan op alle vlakke
ondergronden worden geplaatst. De houder wordt
geleverd met een keurig opberg tasje.

Materiaal

Aluminium

Kleur opties

Zilver en Zwart

Afmetingen (hxbxd)

113 x 74 x 88 mm

Verpakking

Retail verpakking

MOQ

50

Land van herkomst

P.R.C

Personaliseer opties

Uw logo Laser printen

Kenmerken:
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PERSONALISEER

Lichtgewicht Aluminium
Verstelbaar in hoogte
Anti slip
Inklapbaar
Incl opbergtasje

PRODUCTEN

PERSONALISEER

SERVICE

Aluminium Tablethouder

Product Specificaties

De Valenta tablethouder is inklapbaar en in hoogte
verstelbaar. De tablet kan zowel verticaal als
horizontaal in de houder worden geplaatst. Door de
rubberen elementen wordt uw tablet beschermt
tegen wegglijden. Deze tablet houder kan op alle
vlakke ondergronden worden geplaatst.

Materiaal

Aluminium

Kleur opties

Zilver en Grijs

Afmetingen (hxbxd)

170 x 135 x 135mm

Verpakking

Retail verpakking

MOQ

50

Land van herkomst

P.R.C

Personaliseer opties

Uw logo Laser printen

Kenmerken:

Lichtgewicht Aluminium
Verstelbaar in hoogte
Anti slip
Inklapbaar
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PERSONALISEER

SERVICE

PERSONALISEER JE PRODUCTEN OM UW
BEDRIJF OF MERK TE PROMOTEN

Hoe personaliseren wij?
Wij werken veel met leder en dat is perfect materiaal om uw bedrijfsnaam of logo in te zetten.

Wij werken met de volgende technieken:
Embossen – Dit is de meest gebruikte techniek.
Ten eerste maken wij een digitale versie. U krijgt
hiervan al een goed beeld van het eind resultaat.
Bij akkoord maken wij een mal op de gewenste
maat van uw bedrijfslogo of -naam. Vervolgens
gaat het product in productie.

Stiksels – Wij kunnen het stiksel van alle lederen
modellen in bijna elk gewenste kleur verwerken in
het product.

“Kies een kleur om je product te personaliseren“

PRODUCTEN

De technieken
UV Printen – Door onze Mimaki printer kunnen wij
een kleurenlogo of -plaatje op het leer printen.
Ten eerste maken wij een digitale versie. U krijgt
hiervan al een goed beeld van het eind resultaat.
Bij akkoord starten we de productie.

Printen – Dit gebeurt d.m.v. zeef- of tampondruk.
Deze techniek gebruiken wij op onze aluminium
pasjeshouders. Ten eerste maken wij een digitale
versie. U krijgt hiervan al een goed beeld van het
eind resultaat. Bij akkoord gaat het product in
productie.

PERSONALISEER

SERVICE

PRODUCTEN

PERSONALISEER

SERVICE

“Onze service is zo hoog als de
kwaliteit van onze producten”

Onze service is zo hoog als de kwaliteit van onze producten
Hoe gaan wij te werk?
Kies een product uit, stuur ons uw logo, wensen,
maten en de gewenste positie van het logo.
Vervolgens maken wij een digitaal voorstel van uw
product. Bij akkoord, sturen wij een startup fee,
afhankelijk van uw wensen. Bij het voldaan hiervan,
maken wij een ‘gouden’ sample. Is deze akkoord,
dan sturen wij u onze voorwaarden en het
financiële overzicht. Bij akkoord, gaat alles in
productie en dan is het wachten tot u uw
gepersonaliseerde producten ontvangt.

Retail Verpakking

Gift Box

Offerte aanvragen
Als u een offerte op maat wil, neem dan contact
met ons op via telefoon of email.
M | info@valenta.com
T | +31 (0)299 667080

Polybag

