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Algemene voorwaarden:
De prijzen in deze brochure zijn exclusief B.T.W.
Indien een artikel uitverkocht is, behouden wij ons het recht voor dit artikel te vervangen door een 
gelijkwaardig product in dezelfde prijsstelling.

Leveringsvoorwaarden:
www.kusters-promogifts.nl



KPG13. Foodclub
Vrolijke kleuren in dit pakket !
Welkom bij de Foodclub.
Dit pakket is heel bijzonder, omdat het verpakt is in een storage-box. Deze box is heel 
handig om te bewaren en om spullen in op te bergen. Heel duurzaam dus !

Serveerschaaltjes multicolour 4 stuks
Bamboe prikkers
Lemonade 75 cl
Wraps 240 gram
Mexicaanse kruidenmix 30 gram
Salty biscuits 200 gram
Nacho chips 125 gram
Grissini rode bieten 55 gram
Allioli 130 gram
Groene pesto 90 gram
Groene olijven 140 gram
Happen en trappen kortingsvoucher

Verpakt in Dutch Design storage box ‘Earth’

40,00 excl. b.t.w.



KPG26. Asia
De Aziatische keuken heeft vele fans.
Maak een heerlijke indische rijsttafel met deze produkten !
Eet smakelijk !

2 Serveerkommen
2 Placemats
2 sets eetstokjes
2 Flesjes ‘TsingTao’ bier 25 cl
Receptenkaart
Mie 500 gram
Zilvervliesrijst 200 gram
Nasi & bamikruiden 30 gram
Satésaus 100 gram
Ketjap manis 250 ml
Sambal 200 gram
Red curry pasta 100 gram
Gebakken uitjes 100 gram
Kroepoek 60 gram
Pinda’s sweet chili 70 gram
Happen en trappen kortingsvoucher

Verpakt in bijpassende doos

41,00 excl. b.t.w.



KPG40.Tapas
Spreek af met familie of vrienden voor een gezellige tapasavond.
De lekkerste hapjes komen op tafel en worden geserveerd op deze mooie plank.
Voor leuke tips kun je het receptenboekje gebruiken.

Serveerplank Teak 42 x 26 x 3 cm
Serveerschaaltje terracota 10 cm
Receptenboek ‘Tapas’
Bamboe prikkers
Sparkling grape 75 cl
Toast 100 gram
Kaaspuntjes 125 gram
Serranoham 50 gram
Tapenade tomaat 140 gram
Olijven groen 140 gram
Grissinetti rozemarijn 120 gram
Allioli 130 gram
Chips 90 gram
Borrelnootjes 60 gram
Happen en trappen kortingsvoucher

Verpakt in bijpassende doos

41,00 excl. b.t.w.



KPG36. Cosy winter
De winter trotseren kan iedereen, onder deze warme plaid.
De bekers kun je vullen met heerlijke chocolademelk, zelf gemaakt met deze hot chocolate 
spoons. Leuk om elkaar uit te dagen met het houten stapelspel.

Fleeceplaid blauw 130 x 160 cm
Stapeltoren
Beker ‘Gezellig’
Beker ‘Genieten’
Hot chocolate spoon 2 x 36 gram
Bier 33 cl
Salty biscuits 200 gram
Stroopwafels 2 stuks
Smulkoek 140 gram
Mueslirepen 3 x 20 gram
Popcorn zout 100 gram
Ribbelchips paprika 90 gram
Anta flu methol
Happen en trappen kortingsvoucher

Verpakt in bijpassende doos

45,00 excl. b.t.w.



KPG 9. Kerst is…. Genieten !
Met dit pakket haal je de sfeer in huis en geniet je samen van heel veel lekkernijen !
En met de bakvorm maak je zelf de lekkerste sterren !

Bakvorm sterren goud
Knutselboek ‘Kerst is…’
Waxinelichthouder ster
Sparkling grape 75 cl
Thee 10 x 15 gram
Chocomelk 500 ml
Slagroom 250 ml
Choco chip koekjes 180 gram
Chocoladereep XXL 250 gram
Toast 100 gram
Chips 90 gram
Popcorn 90 gram
Boomhangers 100 gram
Spekken 125 gram
Happen en trappen kortingsvoucher

Verpakt in bijpassende feestdoos

45,00 excl. b.t.w.



KPG30. Asia Dream
De Aziatische keuken heeft vele fans. Maak een heerlijke indische rijsttafel met deze 
produkten. Compleet met mooie rieten mand.
Serveer er de lekkere biertjes bij en eet smakelijk !

Belly mand 35 cm
2 Serveerkommen
2 Placemats
2 sets eetstokjes
2 flesjes ‘TsingTao’ bier 25 cl
Receptenkaart
Mie 500 gram
Zilvervliesrijst 200 gram
Nasi & bamikruiden 30 gram
Satésaus 100 gram
Ketjap manis 250 ml
Sambal 200 gram
Red curry pasta 100 gram
Gebakken uitjes 100 gram
Kroepoek 60 gram
Pinda’s sweet chili 70 gram
Happen en trappen kortingsvoucher

Verpakt in bijpassende doos

55,00 excl. b.t.w.



KPG44.Tapas BBQ deluxe
Spreek af met familie of vrienden voor een gezellige avondje.
De BBQ emmer kan gebruikt worden om gezellig te grillen of om mallows op te roosteren. 
De lekkerste hapjes worden geserveerd op deze mooie plank. Dit pakket is aangevuld met 
heel veel lekkere hapjes en een fles rode wijn.

BBQ grill emmer 20 x 25 cm
Serveerplank Teak 42 x 26 x 3 cm
Serveerschaaltje terracota 10 cm
Rode wijn ‘Gusta’ 75 cl
Receptenboek ‘Tapas’ 
Bamboe prikkers
Toast 100 gram
Kaaspuntjes 125 gram
Serranoham 50 gram
Tapenade tomaat 140 gram
Olijven groen 140 gram
Grissinetti rozemarijn 120 gram
Allioli 130 gram
Chips 90 gram
Borrelnootjes 60 gram
Mallows 140 gram
Happen en trappen kortingsvoucher

Verpakt in bijpassende doos

60,00 excl. b.t.w.



KPG34. Oosterse slowcooker deluxe
De Aziatische keuken heeft vele fans.
Met deze slowcooker maak je een heerlijk vleesgerecht dat in de slowcooker langzaam 
wordt gegaard. Een geweldige manier van bereiden !
Maak er met de overige produkten een heerlijke indische rijsttafel bij.
Serveer er de lekkere biertjes bij en eet smakelijk !

Slowcooker Gusta 3,5 lt met keramieken deksel zandkleur
2 Serveerkommen
2 Placemats
2 sets eetstokjes
2 flesjes ‘TsingTao’ bier 25 cl
Receptenkaart
Mie 500 gram
Zilvervliesrijst 200 gram
Nasi & bamikruiden 30 gram
Satésaus 100 gram

Verpakt in bijpassende doos

81,50 excl. b.t.w.

Ketjap manis 250 ml
Sambal 200 gram
Red curry pasta 100 gram
Gebakken uitjes 100 gram
Kroepoek 60 gram
Pinda’s sweet chili 70 gram
Happen en trappen kortingsvoucher



Wij kunnen tal van cadeaus ook personaliseren,
zodat iedere ontvanger zijn eigen pakket ontvangt met een persoonlijk tintje.

Een kleine greep uit onze artikelen.
Deze kunnen per stuk als aanvulling bij uw kerstpakket of met aantallen bedrukt met uw naam en/of logo.

Heeft u interesse of vragen over onze artikelen neem contact met ons op.
Tel. 046 - 443 26 09 of info@kusters-promogifts.nl

Kusters Promo Gifts

Klokje met telefoonoplader Oordopjes



Paraplu’s

Drinkfles

Vogelhuisje

Drinkbeker



Wijnkist
met accessoires

Drinkfles met 
warmhoud functie

Peper- en zoutmolen





Bluetoothspeaker met LED-verlichting

Los te bestellen zwarte geschenkdoos met 
aan 2 kanten het merk Le Zen horizontaal 
in het wit gedrukt. Deze geschenkdoos is 
alleen geschikt voor de Le Zen small. Door 
de verhoogde bovenkant is er ruimte om een 
fles wijn of champagne te plaatsen. Tevens 
is er ruimte om extra borrel benodigd heden 
aan toe te voegen (bijvoorbeeld nootjes 
of snacks). Bij dit concept kan de klant zelf 
kiezen welke samenstelling het moet gaan 
worden. Wat dacht je bijvoorbeeld van een 
planten-pakket (groen), BBQ pakket of een 
thuiswerkpakket. Zo zijn er nog vele andere 
mogelijkheden om naast de Le Zen small (BT 
speaker, LED verlichting en (wijn) koeler) een 
creatief pakket samen te stellen!

Le Zen blijft zich ontwikkelen met nieuwe producten. 
Graag stellen we aan u voor de Le Zen LUX Sound. 
Het grote broertje van de standaard LUX is uitgerust 
met een krachtige 5Watt speaker bovenin de lamp. 
Heerlijk tijdens een zwoele zomeravond genieten 
van je eigen muziek en de nieuwe moodlight func-
tie. Deze biedt 8 verschillende kleurvariaties en is te 
bedienen via de meegeleverde afstandsbediening. 
Eenmaal opgeladen (2.000 mAh oplaadbare batte-
rij) via de bijgeleverde DC5V A1 met USB kabel kunt 
u zeker 8 uur genieten van de Le Zen LUX Sound. 
De hoogwaardige kwaliteit van de LUX Sound, zorgt 
ook dat hij tegen een stootje kan.
De vegen lederen band is standaard voorzien van 
het Le Zen logo maar kan desgewenst worden voor-
zien van uw eigen logo of tekst.



Bongerd 40
6176 AW Spaubeek (NL)
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Bezoek aan onze showroom is fijn, maar dat mag wel op afspraak zijn.


