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Kiezen voor goed georganiseerde fabrieken is bij Toppoint 
een ‘must’. Dat de verschillen groot zijn tussen de fabrieken 
die powerbanks produceren ondervond ook Jürgen tijdens 
zijn reis naar China.

Jürgen Bruil, in dienst sinds 1995. Samenwonend en 
2 kinderen van 4 en 6 jaar. Zijn hobby’s; reizen (het liefst 
verre) en motorrijden. Begonnen in de Retail voor Toppoint 
om vervolgens via trading als purchasing manager terecht 
te komen of zoals hij het zelf noemt; inkoopmanager. 
Afgelopen maand bracht hij wederom een bezoek aan 
China. Aanleiding is de booming business in powerbanks 
welke behalve tot een prijzenslag ook tot enkele ongelukken 
leidde. Powerbanks met defecten zijn gevaarlijk, het is 
daarom belangrijk verantwoordelijkheid te nemen. Bij 
Toppoint kiest men voor een goed product, risico’s worden 
op elke mogelijke manier drastisch geminimaliseerd.

Jürgen bezocht 8 fabrieken, uiteenlopend van 25 tot 300 
werknemers. De verschillen zijn groot, zo zag hij fabrieken 
waar powerbanks in elkaar worden gezet alsof het om 

zaklampjes van 25 cent gaat. Rommelige fabrieken, waar 
de arbeidsomstandigheden beneden peil zijn en kwaliteits-
controles onbekend zijn. Gelukkig kan het ook anders; 
Toppoint koos 2 fabrieken waar zaken mee wordt gedaan. 
Deze fabrieken hebben een uitgebreide kwaliteitscontrole. 
Een 100% check op werking van de inkomende goederen 
(de batterij, print-platen). Ook tijdens productie wordt de 
werking van de halffabricaten 100% gecheckt en na assemblage 
volgt nog een 100% check op o.a. overlading / kortsluiting 
beveiliging / over-ontlading. 

Ook de constantheid van het vermogen wordt gecheckt, 
belangrijk voor de levensduur van het artikel. Wanneer het 
vermogen teveel schommelt kan dit de levensduur van 
aangesloten apparaten beïnvloeden. Een essentieel 
kwaliteitsaspect zijn de batterijen. Alle batterijen die 
Toppoint gebruikt worden nieuw geproduceerd en 1 op 1 
getest, iets wat erg logisch lijkt maar lang niet altijd gebeurd. 
Toppoint bouwt graag een netwerk op van leveranciers 
met wie er langdurige relaties worden aangegaan. Voor 
Toppoint zijn er duidelijke inspecties opgezet waarbij 
samen wordt gewerkt met het eigen kantoor in Shanghai. 
Dit kantoor wordt o.a. gebruikt voor CSR auditing, zij 
organiseren inspecties en zorgen ervoor dat alle data  
ten alle tijden voor Jürgen en zijn team beschikbaar zijn.

Toppoint heeft goede fabrieken gevonden, die veilige 
producten leveren tegen een prijs passend in de markt. 
Controles lopen via de NW Group waarbij gewerkt wordt 
met BSCI. Fabrieken die niet voldoen aan de controles 
mogen geen producten leveren.

Garanties kunnen niet gegeven worden maar ik ben er van 
overtuigd dat wij als Toppoint alles doen om powerbanks 
van goede kwaliteit in te kopen tegen een juiste prijs en die 
op een juist manier geproduceerd zijn aldus Jürgen. 

Wilt u het hele verhaal lezen kijk dan eens op onze 
website onder nieuws. www.toppoint.com

Powerbanks: goed(e)koop?!

Deze brochure is CO2 neutraal geproduceerd en gedrukt op PEFC papier.  
CO2 Neutraal betekent dat we nauwkeurig onze CO2 uitstoot in kaart hebben gebracht  

en een beleid hebben gemaakt om dit te reduceren. Dit gaat verder dan alleen het 
terugdringen van ons energieverbruik. Broeikasgassen die wel geproduceerd zijn, zijn 

elders gecompenseerd. PEFC papier is afkomstig uit bossen die duurzaam beheerd 
worden. Het is een wereldwijd keurmerk dat als doel heeft dat alle bossen ter wereld 

duurzaam beheerd worden met daarbij aandacht voor mensen en milieu.
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	 10	 25	 50	 100
 21,95 21,12 20,52 19,40 Inclusief 1 kleur druk
 1,20 0,75 0,60 0,53 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten:	55,00	euro	per	kleur,	positie,	order

Brandstof voor uw smartphone of tablet. Iconisch model  
designed by Toppoint. Deze 4000mAh powerbank wordt  
in een mooie geschenkverpakking geleverd inclusief kabel  
om de powerbank op te laden. Afmeting: 35x50x120 mm. 

91024  POWERBANK BRANDSTOF 4000MAH

New

1
Aanloopkosten: 55,00 per kleur, positie,
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Aanloopkosten: 55,00 euro per kleur, positie, order

Brandstof voor uw smartphone of tablet. Iconisch model 
designed by Toppoint. Deze 4000mAh powerbank wordt 
in een mooie geschenkverpakking geleverd inclusief kabel 
om de powerbank op te laden. Afmeting: 35x50x120 mm. 

91024  POWERBANK BRANDSTOF 4000MAH

NewNew
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	 10	 25	 50	 100
 12,86 12,33 11,89 11,51 Inclusief druk
Aanloopkosten	druk:	55,00	euro	per	motief,	order

Mooie aluminium 4400mAh powerbank met dubbele  
USB uitgang om 2 mobiele apparaten op te laden.  
Wordt geleverd inclusief kabel om de powerbank op te laden.  
Geleverd in een geschenkverpakking. Afmeting: 94x47x21 mm. 

91042  POWERBANK DUBBEL 4400MAH

	 10	 25	 50	 100
 13,10 12,56 12,12 11,72 Inclusief druk
Aanloopkosten	druk:	55,00	euro	per	motief,	order

Mooie platte aluminium 4000mAh powerbank.  
Wordt geleverd inclusief kabel om de powerbank  
op te laden. Wordt geleverd in geschenkverpakking.  
Afmeting: 110x68x10 mm. 

91064  POWERBANK SLIM 4000MAH

KrachtigeKrachtige
powerbanks
Krachtige
powerbanks
Krachtige Krachtig, stoer en kleurrijk dat zijn de woorden die passen

bij deze powerbanks. Door de hoge capaciteit zijn deze bij deze powerbanks. Door de hoge capaciteit zijn deze 
krachtige powerbanks ideaal om uw telefoon of tablet op 

te laden. Met hun stoere uiterlijk en de vele 
mogelijkheden in kleur zijn zij voor iedereen 

leuk om te krijgen maar natuurlijk ook 
leuk om te geven!

New New
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	 25	 50	 100	 300
 5,05 4,85 4,68 4,55 Inclusief 1 kleur druk
 0,45 0,39 0,35 0,27 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten:	55,00	euro	per	kleur,	positie,	order

Kunststof 2200mAh powerbank in zeer veel kleuren leverbaar. 
Wordt geleverd inclusief kabel om de powerbank op te laden.  
Geleverd in een geschenkverpakking. Afmeting: 98x22x22 mm. 

91089  POWERBANK KUNSTSTOF 2200MAH

	 25	 50	 100	 300
 6,24 6,00 5,78 5,63 Inclusief lasergravure
Aanloopkosten	Lasergraveren:	55,00	euro	per	motief,	order

Populaire aluminium 2200mAh powerbank met aan/uit knop.  
In zeer veel kleuren leverbaar. Wordt geleverd inclusief kabel  
om de powerbank op te laden. Geleverd in een 
geschenkverpakking. Afmeting: 95x22x22 mm. 

91030  POWERBANK ALUMINIUM 2200MAH

	 25	 50	 100	 300
 6,24 6,00 5,78 5,63 Inclusief lasergravure
Aanloopkosten	Lasergraveren:	55,00	euro	per	motief,	order

Powerbank rond 2000 mAh. Handig om uw smartphone,  
tablet of andere electronica (gedeeltelijk) op te laden, waar u  
maar bent. Laden middels bijgeleverde usb kabel en u kunt uw 
electronica laden middels bijgeleverde connecties: mini usb, 
micro usb en Apple 30pin en lightning. Wordt geleverd in 
geschenkverpakking. Afmeting: Ø22x97 mm. 
Drukformaat: 10x60 mm.

90968  POWERBANK ROND 2000MAH

	 25	 50	 100	 300
 5,15 4,94 4,77 4,64 Inclusief 1 kleur druk
 0,45 0,39 0,35 0,27 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten:	55,00	euro	per	kleur,	positie,	order

Populaire kunststof 2200mAh powerbank in zeer veel kleuren 
leverbaar. Gekleurde binnenzijde met transparante behuizing. 
Wordt geleverd inclusief kabel om de powerbank op te laden. 
Geleverd in een geschenkverpakking. Afmeting: 91x25x25 mm. 

91029  POWERBANK TRANSPARANT 2200MAH

New

New

New

3

Populaire kunststof 2200mAh powerbank in zeer veel kleuren 
leverbaar. Gekleurde binnenzijde met transparante behuizing. 
Wordt geleverd inclusief kabel om de powerbank op te laden.
Geleverd in een geschenkverpakking. Afmeting: 91x25x25 mm. 

tablet of andere electronica (gedeeltelijk) op te laden, waar u 
maar bent. Laden middels bijgeleverde usb kabel en u kunt uw 
electronica laden middels bijgeleverde connecties: mini usb, 

2000mAh

2200mAh 2200mAh

2200mAh2200mAh2200mAh



Of	u	nu	voor	zaken	naar	Düsseldorf	gaat,	naar	

een	meeting	in	Milaan	of	onderweg	bent	naar	

huis;	met	onze	powerbanks	zit	u	nooit	meer	

zonder	stroom.	Deze	platte	modellen	zijn		

makkelijk	mee	te	nemen	en	door	hun	grote	

laadvermogen	bent	u	altijd	bereikbaar.		

Door	de	geavanceerde	beveiliging	voor		

overladen,	overontladen	en	kortsluiting	hoeft		

u	niet	bang	te	zijn	voor	defecten	aan	uw		

telefoon/tablet.	Veilig	en	handig!

TOPPOINT POWERBANKS ZONDER ZORGEN!
• Werkelijke capaciteiten  

• A-kwaliteit batterijen  

• Voor, tijdens en na productie worden alle  
 componenten 1 op 1 getest

• Geavanceerde beveiliging voor overladen en  
 overontladen en kortsluitingsbeveiliging

• Per stuk in geschenkverpakking inclusief  
 handleiding

• Standaard geleverd met micro-USB/USB kabel  
 om de powerbank op te laden

• Uit te breiden met kabels om elk gewenst  
 apparaat op te laden

• Minimum afname 10 stuks  

• Levertijd binnen 5-8 dagen na akkoord filmproef

Plat en
handzaam
Handig voor onderweg

	 50	 100	 300	 600
 7,97 7,76 7,50 7,32 Inclusief digital print (FC)
Aanloopkosten	digitale	druk:	55,00	euro	per	motief,	order

Powerbank compact 2000mAh, in zeer compact formaat. 
Handig om uw electronische apparaten (gedeeltelijk) mee  
op te laden, waar u ook bent. Door het compacte formaat is  
deze draagbare powerbank gemakkelijk mee te nemen. De 
powerbank wordt geleverd inclusief kabel en connectoren (micro 
usb, mini usb, Apple connectoren) in een geschenkverpakking. 
Afmeting: 90x56x7 mm. Drukformaat: 75x47 mm.

90975  POWERBANK COMPACT 2000MAH

4

handig!

50
7,97

Aanloopkosten

Powerbank compact 2000mAh, in zeer compact formaat.
Handig om uw electronische apparaten (gedeeltelijk) mee 
op te laden, waar u ook bent. Door het compacte formaat is 
deze draagbare powerbank gemakkelijk mee te nemen. De 
powerbank wordt geleverd inclusief kabel en connectoren (micro 
usb, mini usb, Apple connectoren) in een geschenkverpakking. 
Afmeting: 90x56x7 mm. Drukformaat: 75x47 mm.

90975

handig!

50
7,97

Aanloopkosten

Powerbank compact 2000mAh, in zeer compact formaat.
Handig om uw electronische apparaten (gedeeltelijk) mee 
op te laden, waar u ook bent. Door het compacte formaat is 
deze draagbare powerbank gemakkelijk mee te nemen. De 
powerbank wordt geleverd inclusief kabel en connectoren (micro 
usb, mini usb, Apple connectoren) in een geschenkverpakking. 
Afmeting: 90x56x7 mm. Drukformaat: 75x47 mm.

90975

4

2000mAh



	 10	 25	 50	 100
 9,27 8,86 8,53 8,24 Inclusief digital print (FC)
Aanloopkosten	digitale	druk:	55,00	euro	per	motief,	order

Platte 2000mAh powerbank inclusief LED 
capaciteitsindicatoren. Groot drukoppervlak voor  
digitale full-colour bedrukking. Wordt geleverd inclusief 
kabel om de powerbank op te laden. Geleverd in een 
geschenkverpakking. Afmeting: 92x59x9 mm. 

91071  POWERBANK LED 2000MAH

	 10	 25	 50	 100
 26,66 25,73 24,89 24,05 Inclusief digital print (FC)
Aanloopkosten	digitale	druk:	55,00	euro	per	motief,	order

Platte 11000mAh powerbank met dubbele USB uitgang  
om 2 mobiele apparaten op te laden. Zeer grote capaciteit.  
Groot drukoppervlak voor digitale full-colour bedrukking.  
Wordt geleverd inclusief kabel om de powerbank op te laden.  
Geleverd in een geschenkverpakking. Afmeting: 152x72x15 mm. 

91033  POWERBANK FLAT 11000MAH

DE VOORDELEN VAN DIGITAAL DRUK;
- Goedkoop! 4 kleuren voor de prijs van 1
- Korte productietijd
- Veel mogelijkheden door de full color bedrukking
- Milieuvriendelijk
- Breed scala aan producten kan digitaal 
 bedrukt worden

Een duurzame bedrukking 
voor uw Powerbank.

Digitaal druk!

	 25	 50	 100	 300
 16,79 16,46 16,07 15,62 Inclusief digital print (FC)
Aanloopkosten	digitale	druk:	55,00	euro	per	motief,	order

powerbank 3500mAh slim. Handig om uw smartphone, tablet of 
andere electronica (gedeeltelijk) op te laden, waar u maar bent. 
Laden middels bijgeleverde usb kabel en u kunt uw electronica 
laden middels bijgeleverde connecties: mini usb, micro usb en 
Apple 30pin en lightning. Wordt geleverd in geschenkverpakking. 
Afmeting: 116x65x8 mm. Drukformaat: 112x64 mm.

90981  POWERBANK 3500MAH SLIM

New

New
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Aanloopkosten
Breed scala aan producten kan digitaal

powerbank 3500mAh slim. Handig om uw smartphone, tablet of 
90981  POWERBANK 3500MAH SLIM

2000mAh

Digitaal druk!Digitaal druk!Digitaal druk!Digitaal druk!

New

capaciteitsindicatoren. Groot drukoppervlak voor 
digitale full-colour bedrukking. Wordt geleverd inclusief 
kabel om de powerbank op te laden. Geleverd in een 

POWERBANK LED 2000MAH
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91033  POWERBANK FLAT 11000MAH

Aanloopkosten

powerbank 3500mAh slim. Handig om uw smartphone, tablet of 
andere electronica (gedeeltelijk) op te laden, waar u maar bent. 
Laden middels bijgeleverde usb kabel en u kunt uw electronica 
laden middels bijgeleverde connecties: mini usb, micro usb en 
Apple 30pin en lightning. Wordt geleverd in geschenkverpakking. 
Afmeting: 116x65x8 mm. Drukformaat: 112x64 mm.

powerbank 3500mAh slim. Handig om uw smartphone, tablet of 
90981

11000mAh

3500mAh



	 10	 25	 50	 100
 13,23 12,41 11,90 11,51 Inclusief 1 kleur druk
 1,20 0,75 0,60 0,53 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten:	55,00	euro	per	kleur,	positie,	order

Powerbank 2200mAh met goede kwaliteit speaker.  
Direct in uw smartphone te pluggen en tevens te gebruiken  
als telefoonstandaard. In zeer veel kleuren leverbaar.  
Wordt geleverd inclusief kabel om de powerbank op te laden.  
Geleverd in een geschenkverpakking. Afmeting: Ø30x135 mm. 

91062  POWERBANK SPEAKER 2200MAH

	 10	 25	 50	 100
 23,01 22,16 21,21 20,25 Inclusief 1 kleur druk
 1,20 0,75 0,60 0,53 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten:	55,00	euro	per	kleur,	positie,	order

Vibe is een designed by Toppoint draagbare 
powerbank (6000mAh) en speaker in 1 in een 
stoer design. Met Vibe op zak kunt u altijd uw 
smartphone of tablet opladen of muziek  
luisteren met de speaker. Geleverd inclusief  
een USB oplaadkabel en een 3,5mm jack 
verbindingskabel in een handig neopreen 
opbergzakje. Afmeting: 115x98x40 mm. 
Drukformaat: 30x25 mm.

91025  DRAAGBARE POWERBANK/
SPEAKER VIBE

	 25	 50	 100	 300
 11,66 11,49 11,33 11,17 Prijzen zonder druk

Draagbare powerbank (4400mAh) in een klassiek koffer design.  
Erg handig voor onderweg of op reis, wanneer uw smartphone of 
tablet of ander electronisch apparaat opgeladen dient te worden. 
Dit artikel wordt geleverd inclusief geschenkverpakking en USB 
kabel met verschillende connectoren: micro USB en connectoren 
voor Apple apparaten (30-pin en lightning). 
Afmeting: 84x59x24 mm. Drukformaat: 40x66 mm.

91039  PORTABLE BATTERY SUITCASE

Charger & speaker

Stoer en ijzersterk

NewNewNew
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91025 DRAAGBARE POWERBANK/

powerbank (6000mAh) en speaker in 1 in een 
stoer design. Met Vibe op zak kunt u altijd uw 

Draagbare powerbank (4400mAh) in een klassiek koffer design. 
Erg handig voor onderweg of op reis, wanneer uw smartphone of 
tablet of ander electronisch apparaat opgeladen dient te worden. 
Dit artikel wordt geleverd inclusief geschenkverpakking en USB 
kabel met verschillende connectoren: micro USB en connectoren 

6000mAh

4400mAh

Charger & speakerCharger & speakerCharger & speakerCharger & speakerCharger & speakerCharger & speakerCharger & speakerCharger & speakerCharger & speakerCharger & speakerCharger & speakerCharger & speakerCharger & speakerCharger & speakerCharger & speakerCharger & speakerCharger & speaker
2200mAh2200mAh2200mAh
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	 10	 25	 50	 100
 17,33 16,67 16,10 15,59 Inclusief digital print (FC)
Aanloopkosten	digitale	druk:	55,00	euro	per	motief,	order

Mooie 6000mAh powerbank met dubbele USB uitgang om 
meerdere apparaten tegelijkertijd op te laden. Groot drukoppervlak 
voor digitale bedrukking. Wordt geleverd inclusief kabel om de 
powerbank op te laden. Geleverd in een geschenkverpakking. 
Afmeting: 73x73x22 mm. 

91044  POWERBANK VIERKANT 6000MAH

	 10	 25	 50	 100
 14,54 13,97 13,49 13,04 Inclusief digital print (FC)
Aanloopkosten	digitale	druk:	55,00	euro	per	motief,	order

Platte 3000mAh powerbank met dubbele USB uitgang om  
2 mobiele apparaten op te laden. Inclusief zuignappen aan de 
achterzijde om de powerbank aan uw smartphone te bevestigen. 
Groot drukoppervlak voor digitale full-colour bedrukking.  
Wordt geleverd inclusief kabel om de powerbank op te laden.  
Geleverd in een geschenkverpakking. Afmeting: 112x56x16 mm. 

91038  POWERBANK MET ZUIGNAPPEN 3000MAH

	 10	 25	 50	 100
 10,19 9,77 9,36 9,05 Inclusief lasergravure
Aanloopkosten	Lasergraveren:	55,00	euro	per	motief,	order

Aluminium zaklamp met powerbank 2200mAh.  
Wordt geleverd inclusief kabel om de powerbank  
op te laden. Geleverd in een geschenkverpakking. 
Afmeting: Ø30x115 mm. 

91020  POWERBANK ZAKLAMP 2200MAH

Charger & TorchNew

New New
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6000mAh

91020 POWERBANK ZAKLAMP 2200MAHPOWERBANK ZAKLAMP 2200MAHPOWERBANK ZAKLAMP 2200MAHPOWERBANK ZAKLAMP 2200MAHPOWERBANK ZAKLAMP 2200MAHPOWERBANK ZAKLAMP 2200MAH

10,19
Aanloopkosten

Aluminium zaklamp met powerbank 2200mAh. 
Wordt geleverd inclusief kabel om de powerbank 
op te laden. Geleverd in een geschenkverpakking. 
Afmeting: Ø30x115 mm. 

91020

NewNew

91020

2200mAh

91044  POWERBANK VIERKANT 6000MAH

6000mAh

Platte 3000mAh powerbank met dubbele USB uitgang om 
91038  POWERBANK MET ZUIGNAPPEN 3000MAH

3000mAh



8000mAh 6000mAh

	 10	 25	 50	 100
 24,22 23,29 22,41 21,46 Inclusief 1 kleur druk
 1,20 0,75 0,60 0,53 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten:	55,00	euro	per	kleur,	positie,	order

Solar House is de perfecte reclamedrager voor een duurzame 
boodschap! Solar House is een designed by Toppoint mobiele 
powerbank (6000mAh) in de vorm van een huis met een zonnepaneel. 
Uw telefoon of tablet kan opgeladen worden via zonnecel-
technologie of de geïntegreerde powerbank. Solar House wordt 
geleverd inclusief oplaadkabel in een geschenkverpakking. 
Afmeting: 102x80x88 mm. Drukformaat: 20x70 mm.

91021  SOLAR HOUSE POWERBANK

	 10	 25	 50	 100
 29,44 28,11 27,56 26,99 Inclusief 1 kleur druk
 1,20 0,75 0,60 0,53 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten:	55,00	euro	per	kleur,	positie,	order

Solar Factory, is de ideale reclamedrager voor een duurzame 
boodschap! Solar Factory is een draagbare powerbank (7800mAh) 
in de vorm van een fabriek met zonnecellen op de daken. Laat uw 
telefoon of tablet op via zonneceltechnologie of geïntegreerde 
powerbank. Solar Factory wordt geleverd inclusief oplaadkabels in 
een geschenkverpakking. Designed by Toppoint. 
Afmeting: 150x92x56 mm. Drukformaat: 25x28 mm.

91022  SOLAR FACTORY POWERBANK

Het leveren van functionele producten 

met een lange levensduur, die zijn 

gemaakt met een zo laag mogelijke 

milieu impact en goede 

werkomstandigheden voor 

al onze medewerkers in 

de gehele keten.

Onze
definitie 

van duurzaam

Uit onze eigen design studio: Krachtige solar chargers  

in de vorm van een huis, fabriek en truck. Dankzij de  

sterke solarcellen laadt u uw tablet of smartphone  

razendsnel op. De solar serie is tevens uitgerust  

met een geïntegreerde powerbank, die bij te laden is 

middels de USB aansluiting. De truck kan daardoor  

makkelijk meegenomen worden op reis. De solarchargers  

worden geleverd in een verpakking, inclusief kabel en connectoren.

FACTORY, 
HOUSE AND 
TRUCK
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8000mAh

9102191022 SOLAR FACTORY POWERBANK

6000mAh

Solar House is de perfecte reclamedrager voor een duurzame 
boodschap! Solar House is een designed by Toppoint mobiele 
powerbank (6000mAh) in de vorm van een huis met een zonnepaneel. 

91021  SOLAR HOUSE POWERBANK91021 SOLAR HOUSE POWERBANK

powerbank (6000mAh) in de vorm van een huis met een zonnepaneel. powerbank (6000mAh) in de vorm van een huis met een zonnepaneel. 

HOUSE AND 
TRUCK

worden geleverd in een verpakking, inclusief kabel en connectoren.

Uit onze eigen design studio: Krachtige solar chargers 

makkelijk meegenomen worden op reis. De solarchargers 

TRUCKTRUCKSolar
7800mAh 6000mAh

SolarDesigned bySolarToppointSolarToppointSolarSolarDesigned bySolarToppointSolarDesigned bySolar



	 25	 50	 100	 300
 9,14 8,84 8,63 8,41 Inclusief 1 kleur druk
 0,75 0,60 0,53 0,45 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten:	55,00	euro	per	kleur,	positie,	order

Draagbare accu 500mAh. Handig om uw smartphone, of andere 
electronica gedeeltelijk op te laden, waar u maar bent. Laden 
middels geintegreerde usb kabel of met zonne-energie (zonlicht) 
en u kunt uw electronica laden middels micro usb en Apple 30pin 
connector. Wordt geleverd in geschenkverpakking. 
Afmeting: 11x59x59 mm. Drukformaat: 5x26 mm.

90980  DRAAGBARE POWERBANK SOLAR 500MAH

	 10	 25	 50	 100
 27,83 26,50 25,94 25,39 Inclusief 1 kleur druk
 1,20 0,75 0,60 0,53 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten:	55,00	euro	per	kleur,	positie,	order

Solar Truck is een designed by Toppoint draagbare powerbank 
(4000mAh) met een zonnecel en houder in de vorm van een 
truck, geleverd inclusief oplaadkabel in geschenkverpakking.  
De zonnecel powerbank biedt de mogelijkheid om uw telefoon of 
tablet op te laden via zonneceltechnologie of de geïntegreerde 
powerbank. De truck kan ook fungeren als telefoonstandaard. 
Afmeting: 118x73x88 mm. Drukformaat: 10x60 mm.

91023  SOLAR TRUCK POWERBANK

Tegenwoordig beschikken we allemaal 

over steeds meer elektronische apparaten.

Al deze apparaten dienen opgeladen te 

worden wat lijdt tot een steeds grotere 

milieu impact en tevens een hogere elektrici-

teitsrekening. Daarom zou iedereen gebruik 

moeten maken van Solar energie! Met onze solar moeten maken van Solar energie! Met onze solar 

chargers genereert u uw eigen energie. Een duurzame 

manier om uw smartphone of tablet op te laden.

Inclusief  
connectoren

en kabel! 

energySolar
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worden wat lijdt tot een steeds grotere 

milieu impact en tevens een hogere elektrici

teitsrekening. Daarom zou iedereen gebruik 

moeten maken van Solar energie! Met onze solar moeten maken van Solar energie! Met onze solar 

chargers genereert u uw eigen energie. Een duurzame 

manier om uw smartphone of tablet op te laden.

Solar Truck is een designed by Toppoint draagbare powerbank 
(4000mAh) met een zonnecel en houder in de vorm van een 
truck, geleverd inclusief oplaadkabel in geschenkverpakking. 

SOLAR TRUCK POWERBANK

worden wat lijdt tot een steeds grotere 

milieu impact en tevens een hogere elektrici

teitsrekening. Daarom zou iedereen gebruik 

moeten maken van Solar energie! Met onze solar moeten maken van Solar energie! Met onze solar 

chargers genereert u uw eigen energie. Een duurzame 

manier om uw smartphone of tablet op te laden.

Solar Truck is een designed by Toppoint draagbare powerbank 
(4000mAh) met een zonnecel en houder in de vorm van een 

SOLAR TRUCK POWERBANK
Solar Truck is een designed by Toppoint draagbare powerbank 
(4000mAh) met een zonnecel en houder in de vorm van een 

91023  SOLAR TRUCK POWERBANK

4000mAh



Prijzen in Euro’s, inclusief 1 kleur bedrukking op 1 positie, tenzij anders aangegeven. 
Exclusief vrachtkosten en BTW. Het vermelde drukformaat is van de standaard drukpositie. 

Stap 1
Inkomende goederen controle o.b.v. internationale inspectie-
standaard (o.a. behuizing en de bedieningsknoppen). De batte-
rijen die gebruikt worden zijn eerste klas nieuwe merkbatterijen 
die per order geproduceerd worden. De batterijen zijn per stuk 
gemerkt en daardoor zijn de producties traceerbaar. De print-
plaat wordt in de eigen fabriek geproduceerd. Hierdoor kan de 
kwaliteit 100% gewaarborgd worden. Vòòr assemblage wordt 
10% van de batterijen gecontroleerd op capaciteit en vermogen.

Stap 2
100% Controle op de printplaat met de daarop gemonteerde 
componenten. De soldering wordt 1:1 gecontroleerd en er vindt 
een uitgebreide functionaliteits check plaats. Ondeugdelijke 
componenten veroorzaken een inconstante input en output,  
wat schade aan uw mobiele telefoon of tablet kan geven.  
100% Weerstandtest. Dit is erg belangrijk omdat een ondeugelijke 
batterij warm kan worden met ontploffing of brand tot gevolg.

Stap 3
De batterij wordt aan de printplaat bevestigd en dit  
half-fabrikaat wordt 100% gecontroleerd op veiligheid en  
prestatie: de kortsluitingsbeveiliging wordt gecontroleerd,  
het input en output voltage en de stabiliteit hiervan.

Stap 4
Het definitieve  
product wordt  
geassembleerd.

 
Stap 5
Het eindproduct wordt 100% gecontroleerd op de volgende  
punten: capaciteit, kortsluitings beveiliging, input en output 
voltage en de stabliteit hiervan. Tevens wordt de oplaad en  
ontlaad capaciteit gecontroleerd, alsmede de overladings en  
overontladingsbeveiliging.

Stap 6
In een volgende controlestap  
wordt de praktische werking  
en de functionaliteit 100%  
gecontroleerd. Het artikel  
wordt inclusief oplaadkabels  
verpakt en het uiteindelijke  
product wordt op basis van internationale inspectie  
standaarden voor de laatste keer gecheckt.

Een belangrijk aspect binnen Toppoint is de productveiligheid. Wij hebben tijdens onze uitgebreide fabriekselectie 

gemerkt dat er veel powerbankproducenten zijn die onveilige powerbanks produceren. Met name bij powerbanks is  

het gebruik van veilige componenten en uitgebreide kwaliteitscontrole vòòr, tijdens en na productie essentieel. 

Onveilige powerbanks zijn zeer gevaarlijk en kunnen spontaan in brand vliegen, ontploffen, werken niet of niet goed  

en brengen schade toe aan de batterij van uw mobiele telefoon of tablet. Samen met onze fabrikanten hebben  

we onderstaande productieprocedure opgesteld waarin we aangeven waar welke controles gedaan worden.  

De fabriek is BSCI gecertificeerd.

Uitgebreide kwaliteitscontrole

NL / LT06107


