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Wie heeft er nou nog nooit een Tacx bidon in zijn handen gehad? Waarschijnlijk niemand. Niet gek natuurlijk als je weet dat we al meer 
dan 25 jaar dé branchespecialist zijn op het gebied van produceren en bedrukken van dit Nederlandse product. Bekend om  hoge 

kwaliteit bedrukkingen, service en korte levertijden. Onze collectie is onderverdeeld in de categorieën Eco, Lifestyle en Sport. 
Kortom, lekker overzichtelijk en een Tacx bidon voor iedere gelegenheid!

Bovendien sluiten we hiermee naadloos aan op de hedendaagse vraag: we worden niet alleen steeds bewuster van een gezonde 
levensstijl, maar verwachten ook milieuvriendelijke producten. Onze bidons worden daarom ook op een ethisch verantwoorde wijze 

en onder gecontroleerde condities geproduceerd. Zo zijn we voor de ontwikkeling van onze producten voortdurend op zoek naar 
nieuwe grondstoffen die zo groen, schoon en milieuvriendelijk mogelijk zijn. Om de hoge kwaliteit te kunnen waarborgen, testen, 

meten en rapporten wij continu de processen in onze Sedex gecertificeerde fabriek en bij onze ISO gecertificeerde drukker. 

Klinkt misschien wat technisch, maar op deze manier kunnen wij een positieve bijdrage leveren aan de wereld en 
kun je onze bidons zorgeloos keer op keer gebruiken. Beter voor het milieu, beter voor je portemonnee. 

JOUW PARTNER VOOR PROMOTIONELE BIDONS

https://bottlepromotions.com/nl/aanvraag-offerte/
https://bottlepromotions.com/bottle-creator/
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Tacx Sportbidon, de wereldberoemde dorstlesser
Hoewel we drukker zijn dan ooit, proberen we allemaal een sportieve en gezonde levensstijl na te jagen. Veel bedrijven willen dit ook 
stimuleren onder de medewerkers, een gezond team is immers een gemotiveerder team. Zo zie je steeds vaker dat iedereen wordt 

aangemoedigd om met de fiets naar kantoor te komen, mee te doen aan een sporttoernooi, gezellig te bootcampen na werktijd, 
of om tijdens de lunch even de spieren los te schudden in de gym van de werkgever. 

Een bedrukte sportbidon van Tacx sluit hier perfect bij aan. Door de hoge kwaliteit full colour bedrukking valt deze niet alleen heel erg op, 
je kunt hem ook keer op keer gebruiken. Wel zo makkelijk en goed voor het milieu.  

Bekijk het assortiment

Sport Bidons
Ideaal om in te zetten als échte eyecatcher

Daiya & Shiva

https://bottlepromotions.com/nl/aanvraag-offerte/
https://bottlepromotions.com/bottle-creator/
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Wil je een statement maken, dan is deze fles vast iets voor jou. Hij valt  op door zijn diamant 
vormige dop (Daiya betekent diamant) voor extra grip. Stoer met een extra grote vulopening om 
de bidon makkelijk schoon te maken. Met 1 twist snel de dop te verwijderen. De zachte trektuit 
maakt het geheel af. Prettige drinksensatie en het gemak van een vlotte hydratatie door de royale 
trektuit. Voeg daaraan toe dat de fles 100% lekvrij is, vaatwasserbestendig en BPA vrij is, dan haalt 
dit vast alle twijfel weg om deze bidon eens uit te testen.

Daiya, de nieuwe Tacx bidon lekker rebels

550ml

wit transp. zwart 295646 4126 
 

magenta3308 873124 7620

Dop opties

wit wit zwart

Wit                        Transparant                     Zwart

wit zwart 295646 4126 

Trektuit opties

magenta3308 873124 7620

De PMS kleuren zijn een indicatie.

STEL JE EIGEN 
DOP SAMEN VOOR 

DE PERFECTE 
COMBINATIE!

https://bottlepromotions.com/nl/aanvraag-offerte/
https://bottlepromotions.com/bottle-creator/
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3 Dop opties500 & 750ml

1. Original draaidop

fluo
roze

wit parel-
moer

transp. metallic 
grijs

zwart 485
zwart

801 300 287 2685 6462915
transp.

4193

876 magenta 677 74773262 348 108 170 485 212375 151fluo
geel

2665

2. Premium Shanti membraan dop

wit 375 801 485zwart 151 806

440

3. XT verlengde trektuit

zwart

18-1411

Drie draaidop opties. Shiva original, ook verkrijgbaar in biologisch afbreekbaar materiaal en 100% duurzaam 
materiaal gemaakt van suikerriet. Groot oppervlak voor full colour bedrukking.

Shiva, iconische bidon met krachtig ontwerp

wit parelmoer transp. metallic 
grijs

zwart
transp.

zwart

801 300 2872915
transp.

2665* 3262* fluo
geel

375 108

151 485 212170* fluo
roze

7477 18-1411*677*

* Zolang de voorraad strektDe PMS kleuren zijn een indicatie.

https://bottlepromotions.com/nl/aanvraag-offerte/
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Positieve bijdrage aan het milieu
We willen tegenwoording allemaal het liefst zo groen en milieubewust door het leven gaan. Om in die behoefte te voldoen hebben wij voor onze 

bidons voor hoge kwaliteit basismaterialen gekozen waardoor onze bidons jarenlang mee gaan. Zo dragen wij ons steentje bij aan het 
terugdringen van “single-use plastics”. Mocht je onverhoopt toch iets anders willen, dan zijn deze bidons 100% te recyclen. Wil je nog een stapje 

verder gaan? Geen probleem, kies dan voor één van onze natuurvriendelijke eco materialen, zoals biobased polyethyleen 
gemaakt van suikerriet of biologisch afbreekbaar polyethyleen. Geeft jou een goed gevoel en is beter voor het milieu.  

Bekijk het assortiment 

Daiya & Shiva O2
Daiya, Shiva & Fuse Bio

Eco Bidons
Biobased gemaakt van suikerriet  
of biologisch afbreekbaar

https://bottlepromotions.com/nl/aanvraag-offerte/
https://bottlepromotions.com/bottle-creator/
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Daiya O2
550ml  

wit

Shiva O2
500ml & 750ml 

wit transp. zwart

NEW

295

Original draaidop Original draaidop

wit wit348 zwart 295

100% Duurzaam 
gemaakt van suikerriet
Deze bidon bestaat uit 100% biobased materiaal en is 
gemaakt van suikerriet. Van het rest materiaal van de 
suikerriet wordt polyethyleen gemaakt die wij gebruiken 
voor onze bidons. Dit proces is veel schoner dan de 
conventionele methodes en heeft een extra voordeel tijdens 
de groei van het suikerriet haalt het riet CO2 uit de lucht. 

Shiva Bio Fuse Bio
450ml 

transp. 

500ml & 750ml 

Original draaidop

wit 348 zwart 4193646 876

Deze bidon is gemaakt van polyethylene met een bio-batch additief. Dit additief 
verandert de moleculaire structuur van de bidon. Dit heeft geen invloed op het 
gebruik van de bidon totdat hij in een vuilstort of ‘per ongeluk’ in het bos wordt 
achtergelaten. Bij de juiste temperatuur wordt de bio-batch toevoeging actief en valt 
de bidon uiteen in water, humus en gas. Het hele composteerproces in een vuilstort 
duurt zo’n één tot vijf jaar, in de natuur duurt het aanzienlijk langer.

Daiya Bio
550ml 

Original draaidop

Biologisch afbreekbaar

NEW

wit transp. zwart 646 4193 876 17-1310off-
white

wit transp. zwart

wit transp. zwart

Dop en fruit fusion 
stick zijn niet bio, 
bekijk de gewone 
Fuse pagina voor alle 
dop kleuren opties.

De PMS kleuren zijn een indicatie.

https://bottlepromotions.com/nl/aanvraag-offerte/
https://bottlepromotions.com/bottle-creator/
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Lifestyle Bidons
Fuse, de elegante fruitbidon van Tacx

Dé manier om smaak en vitamines aan je water toe te voegen
Veel water drinken is noodzakelijk maar niet altijd even spannend… dus pimp je water 

door er een smaakje aan te geven met de Tacx Fuse bidon. 
Deze elegante lifestyle fles heeft een fruit fusion stick waar je fruit en kruiden aan kunt prikken. 

Zo voeg je eenvoudig smaak en vitamines toe aan je water. Lekker én gezond!

Bekijk het assortiment

Fuse

https://bottlepromotions.com/nl/aanvraag-offerte/
https://bottlepromotions.com/bottle-creator/
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transp. wit zwart

aqua 
transp.

blauw
transp.

rood 
transp.

Specials*

450ml

MIX AND MATCH
FLES EN DOP VOOR

DE PERFECTE
COMBINATIE!

zwart wit 7488 348 108 151 485 212 2665 2685285298

Wit

Antraciet (pms 440)

zwart wit 298 285 7488 348 108 151 485 212 2665 2685

Fruit Fusion Stick, optioneel

440 298 285 348 151 485 212 2665 2685 wit

Dop opties

Fuse, fruit fusion bidon
Meest betaalbare fruit fusion bidon. Formaat geschikt voor kinderhanden. Ook verkrijgbaar in 
75% biologisch afbreekbaar materiaal. Groot printoppervlak van ring tot onderkant.

* Zolang de voorraad strektDe PMS kleuren zijn een indicatie.

Standaard assortiment

450ml

Fuse 
transparant ook 

verkrijgbaar in  

Bio versie

https://bottlepromotions.com/nl/aanvraag-offerte/
https://bottlepromotions.com/bottle-creator/


Catalogus 2023

Sport Bidons       Eco Bidons       Lifestyle Bidons        Accessoires        Tech info        Vracht        Sponsoring        Contact        Over ons

Aanvraag offerte Bottle creator

Bidonhouders StarLight bidonkrat

Deva
Bidonhouder met een unieke
cilindrische vorm die zorgt voor
een perfecte klemkracht; heeft
zijn waarde bewezen tijdens
klassiekers over de kasseien.

Diverse kleur opties

Ciro
Lichtgewicht bidonhouder
(29 gram) met slanke vorm
en stevige klemming.
De glasvezel basis maakt
‘m sterk, betrouwbaar en
gaat lang mee.

Diverse kleur opties

Radar
Bidonhouder met opening
aan de zijkant, speciaal
ontworpen voor kleine fiets-
frames. Glasvezel basis geeft
sterkte klemkracht.

Alleen  in zwart

Geschikt voor het vervoeren van 8 Shiva bidons van 500ml of 750ml en Daiya 550ml.

Alleen in zwart verkrijgbaar. Eigen kleur vanaf 500 stuks.

https://bottlepromotions.com/nl/aanvraag-offerte/
https://bottlepromotions.com/bottle-creator/
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Bestandsformaat
• Adobe Illustrator 8.0 of hoger (eps of vector ai bestand)
• Adobe Photoshop 5.0 of hoger (alleen voor foto’s)

Lettertypes
• Mac: lettertype in Outline (s.v.p. font meesturen)
• PC: verander letters altijd in Outlines

Formaat drukoppervlak
• Bidon 450ml: 195 x 140 mm
• Bidon 500ml: 235,5 x 100 mm
• Bidon 750ml: 235,5 x 100 mm & 235,5 x 29 mm 
  (bovenrand)
Afstand tussen onderkant en bovenrand: 95 mm 
(hart-tot-hart).

Volledige rondom bedrukking
Bij een rondom bedrukking zal er op de plek waar het 
begin en einde van de print bij elkaar komen een 
smetlijn te zien zijn. Dit moet worden geaccepteerd. 
Als alternatief kunt u kiezen voor een opening van 5 mm.

Bovenbedrukking 750ml bidons
Bij een bedrukking op de bovenrand van de 750ml bidon worden 
deze als extra drukgangen gezien. Dus 2 kleuren boven en 
2 beneden bedrukken is totaal een 4 kleuren bedrukking. 

Full colour (CMYK) bedrukking
Bij een ontwerp met CMYK opbouw kan het noodzakelijk zijn 
om met steunkleuren te werken. Kleine teksten kunnen niet in 
cmyk worden opgebouwd of je dient een pms kleur aan de full 
colour bedrukking toe te voegen omdat er een specifieke PMS 
kleur gedrukt dient te worden (logo kleur). Een extra kleur heeft
vanzelfsprekend prijsconsequenties. Vraag vooraf advies. 

Silk screen prints
Voor elke bedrukkings kleur maken wij een aparte screen.
Wij kunnen maximaal 12 kleuren bedrukken. Onze state of 
the art bedrukkingsmachine print 6 kleuren in 1 run.

Full colour bedrukking 
Als je een full colour ontwerp bedrukt moet je op de 
plekken waar de kleuren elkaar raken een tolerantie van 
0,5 mm accepteren. Als de full colour bedrukking in cmyk 
wordt opgebouwd is het eindresultaat mat, gepixeld en kan 
afwijken van de visual. De gebruikte raster maat is 34 dpi. 

Printen op gekleurde bidons
Als je op gekleurde bidons drukt, is het noodzakelijk een 
witte onderdruk te gebruiken. In sommige gevallen zal 
een dunne lijn te zien zijn die je zal moeten accepteren. 
De witte onderdruk is een extra screen en extra drukgang. 
Als een witte kleur al deel uitmaakt van het ontwerp zullen 
er geen extra kosten zijn.

Donkere bidons + bovenkant Shanti dop
Donkere bidons en de Shanti doppen zijn helaas erg 
gevoelig voor krasjes en kleine beschadigingen. 
Dit moet geaccepteerd worden.

Templates
Wij bieden gratis lege templates aan om een ontwerp 
te maken.

Tech info

Download templates 

https://bottlepromotions.com/nl/aanvraag-offerte/
https://bottlepromotions.com/bottle-creator/
https://bottlepromotions.com/templates/
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Bidons

Dozen
Bidons Inhoud Aantal Maat doos Gewicht

Fuse met fruit fusion 450ml 50 st. 33x33x47 cm 4,9 kg
Fuse 450ml 50 st. 33x33x47 cm 4,4 kg
Shanti 500ml 25 st. 39x39x22 cm 2.50 kg
Shanti 750ml 25 st. 39x39x27 cm 3.10 kg
Shiva 500ml 50 st. 39x39x40 cm 4.4 kg
Shiva 750ml 50 st. 39x39x52 cm 5.4 kg
Daiya 550ml 50 st. 39x39x40 cm 4.4 kg

Big pallet
Bidons Inhoud Bidon/pallet Grote pallet maat

Fuse 450ml 2,100 st. 120x120x210 cm
Shanti 500ml 2,025 st. 120x120x220 cm
Shanti 750ml 1,575 st. 120x120x220 cm
Shiva & Daiya 500ml/550ml 2,250 st. 120x120x220 cm
Shiva 750ml 1,800 st. 120x120x220 cm

Small pallet (disposable pallets)
Bidons Inhoud Bidon/pallet Kleine pallet maat

Fuse 450ml 1,500 st. 80x120x215 cm
Shanti 500ml 1,350 st. 80x120x220 cm
Shanti 750ml 1,050 st. 80x120x220 cm
Shiva & Daiya 500ml/550ml 1,500 st. 80x120x220 cm
Shiva 750ml 1,200 st. 80x120x220 cm

Toeslag Euro pallet € 15,00 per pallet

Maten bidons
Bidons Inhoud Hoogte Diameter Gewicht

Fuse met fruit fusion 450ml 230 mm 64 mm 90 grams
Fuse 450ml 230 mm 64 mm 80 grams
Shanti 500ml 202 mm 77 mm 90 grams
Shanti 750ml 257 mm 77 mm 115 grams
Shiva 500ml 196 mm 77 mm 75 grams
Shiva 750ml 250 mm 77 mm 95 grams
Daiya 550ml 196 mm 72 mm 75 grams

Maat per pallet 120x120x220

135 st. verpakt in losse dozen
200 st. in bulk verpakking

StarLight in doos

Maat doos = 36x26x21 cm
Gewicht = 880 grams

UPS

4 st. StarLight - 1 pakket met UPS
50 bidons 500ml & 750ml - 1 pakket met UPS

StarLight bidonkrat

https://bottlepromotions.com/nl/aanvraag-offerte/
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Kampioenen vertrouwen op Tacx bidons
Wij zijn de technische partner van veel World Tour teams, Pro-continental teams, Continental 
teams en vrouwen teams. Het is deze hechte relatie met professionele wielrenners waardoor 

Tacx het soort producten kan creëren waar professionals op vertrouwen. 
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Our bottles are 
BPA free 

Full color all 
round printing 

Food approved 2 weeks delivery Dishwasher safe 
up to 40 degrees 

Recyclable Made in the 
Netherlands

Refillable

Our USP’s 

https://bottlepromotions.com/nl/aanvraag-offerte/
https://bottlepromotions.com/bottle-creator/
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