
UTS the source houdt in haar eigen magazijn te Weesp een uitgebalanceerd assortiment promotionele draagtassen voor u op 

voorraad. Hierdoor zijn wij in staat u supersnel en al vanaf 250 stuks een unieke draagverpakking te leveren die, voorzien van 

uw eigen bedrukking in zeefdruk,  perfect aansluit bij uw merk of organisatie.  Al onze voorraadtassen zijn scherp geprijsd en 

(zonder tussenhandel) uitsluitend verkrijgbaar bij UTS the source. Hierdoor bieden wij u de perfecte balans tussen 

kostenbeheersing en leverbetrouwbaarheid.

Onderstaand  een overzicht van modellen en kleuren. Bent u geïnteresseerd in snelle levering uit voorraad? Ga dan naar onze 

website  en klik op Òofferte	aanvragenÓ . Wij e-mailen u dan een gestaffelde prijslijst, inclusief de kosten voor 

bedrukking. 

www.uts-bags.nl

Voorraad overzicht 2021

#125.009 - DRAAAGTAS - twee lange hengsels.

Materiaal: PP non woven 80 gram m2.
Formaat :  ±(b) 38 x (h) 42 cm. Hengsels 70 x 2.5 cm.
Kleuren  : Zwart en wit.

#125.007 - SHOPPER - twee lange hengsels.

Materiaal: PP non woven 80 gram m2.
Formaat :  ±(b) 50 x (h) 42 cm. Hengsels 70 x 2.5 cm.
Kleuren  : Zwart en wit.
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#125.111 - DYMPHY SHOPPER - met ritssluiting.

Materiaal: PP non woven 140 gram m2.
Formaat :  ±(b) 45 x (d) 15 x (h) 36 cm. Hengsels 75 x 4 cm.
Kleuren  : Zwart.

#125.111 S - DYMPHY SMALL - met ritssluiting.

Materiaal: PP non woven 140 gram m2.
Formaat :  ±(b) 33x (d) 13 x (h) 25 cm. Hengsels 40 x 4 cm.
Kleuren  : Zwart.



#125.029 - GREEN BAG - met ringen en bodemplaat.

Materiaal: PP non woven 90 gram m2.
Formaat :  ±(b) 34 x (d) 22 x (h) 32 cm. Hengsels 50 x 2.5 cm.
Kleuren  : Wit, zwart en groen.

#125.023 S - PARIS BAG - met geweven trim en ringen.
#125.023 G - PARIS BAG - met geweven trim en ringen.

Materiaal: PP non woven 155 gram m2.
Formaat :  ±(b) 32 x (d) 25 x (h) 45 cm. Hengsels 38 x 3 cm.
Formaat :  ±(b) 18 x (d) 10 x (h) 22 cm. Hengsels 25 x 2 cm.
Kleuren  : Zwart.

#125.128 - COOL SHOPPER - met contrasterende stiksels.
#125.128 - COOL BIG SHOPPER.

Materiaal: PP non woven 155 gram m2.
Formaat :  ±(b) 32 x (d) 15 x (h) 40 cm. Hengsels 48 x 2 cm.
Formaat :  ±(b) 50 x (d) 15 x (h) 40 cm. Hengsels 68 x 2 cm.
Kleuren  : Zwart.

#125.233 - RAW SHOPPER - stoere shopper met trimrand, metalen
ringen en extra brede geweven hengsels.

Materiaal: PP non woven 155 gram m2.
Formaat :  ±(b) 48 x (d) 20 x  (h) 50 cm. Hengsels 41 x 5 cm.
Kleuren  : Zwart.

#125.001 - JUMBO SHOPPER - met dubbele set hengsels.

Materiaal: PP non woven 90 gram m2.
Formaat :  ±(b) 50 x (d) 18 x (h) 48 cm. Hengsels 40/80 x 2.5 cm.
Kleuren  : Zwart.

#125.022 S - PARIS BAG - met geweven trim en ringen.

Materiaal: PP non woven 155 gram m2.
Formaat :  ±(b) 32 x (d) 15 x (h) 45 cm. Hengsels 38 x 3 cm.
Kleuren  : Wit met grijze trim en donker blauw.
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#125.025 - SCHOUDERTAS LYON - met rits en voorvak.

Materiaal: PP non woven 140 gram m2.
Formaat :  ±(b) 40 x (d) 20 x (h) 35 cm. Hengsels 80 x 3 cm.
Kleuren  : Wit en zwart.

#125.107 - DJ BAG - verstelbare schouderband, flapjes en voorvak.

Materiaal: PP non woven 140 gram m2.
Formaat :  ±(b) 40 x (d) 13 x (h) 30 cm. Hengsel 160 x 5 cm.
Kleuren  : Zwart en wit.

#125.132 - SUNNY BAG - met ritssluiting.

Materiaal: PP non woven 140 gram m2.
Formaat :  ±(b) 60 x (h) 35 cm. Bodem 45 x 15 cm. H 75 x 3 cm.
Kleuren  : Zwart.

#125.017 - SCHOUDERTAS - met „flap-over“ klep.

Materiaal: PP non woven 140 gram m2.
Formaat :  ±(b) 38 x (d) 14 x (h) 27 cm. Hengsels 135 x 4 cm.
Kleuren  : Zwart en wit.

#125.143 - FLIGHT BAG - met ritssluiting.

Materiaal: PP non woven 140 gram m2.
Formaat :  ±(b) 30 x (d) 12 x (h) 35 cm. Hengsels 135 x 3.5 cm.
Kleuren  : Zwart en wit.

#125.008 - POSTMAN BAG - verstelbare schouderband en voorvak.

Materiaal: PP non woven 140 gram m2.
Formaat :  ±(b) 30 x (d) 12 x  (h) 33 cm. Hengsels 135 x 5 cm.
Kleuren  : Zwart.
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#271.930 - 6 FLESSENTAS van naturel Jute, aan de binnenzijde voorzien 
van een frame en met zachte katoenen hengsels met touwkern.

Materiaal: 100% jute, aan binnenzijde gelamineerd.
Formaat :  ±(b) 27 x (d) 19 x (h) 30 cm. Hengsels 55 x 4 cm.
Kleuren  : Naturel bruin jute.

#127.001 - BIG SHOPPER- met luxe geweven hengsels.

Materiaal: PP non woven 145 gram m2.
Formaat :  ±(b) 44 x (d) 18 x (h) 45 cm. Hengsels 53 x 3 cm.
Kleuren  : Zwart en wit.

#127.035 - BAKKERS TAS - PIZZA TAS - Uw pizza- en gebaksdozen
                  passen er met gemak in.

Materiaal: PP non woven 100 gram m2.
Formaat :  ±(b) 35 x (d) 35 x (h) 35 cm. Hengsels 50 x 3 cm.
Kleur      : Zwart.
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#451.745 - BIG SHOPPER - Full colour bedrukt (v.a. 1.000 stuks)

Materiaal: PP woven 120 - 145 - 160 gram m2 .

Formaat :  Alle afmetingen zijn mogelijk.

Full colour of meerdere drukkleuren zijn al mogelijk vanaf 1.000 stuks.

Mail ons voor een offerteaanvraag.

Let op: Levertijd langer, prijzen gunstiger!

Materiaal: PP non woven 100 gram m2.
Formaat :  ±(b) 30 x (d) 15 x (h) 38 cm. Hengsels 52 x 3 cm.
Kleuren  : Wit en zwart.

#127.004 - KOELTAS - met foam/aluminium voering en ritssluiting.

#401.535 - JUTE TAS - met lange 55cm katoenen hengsels.

                   met touwkern.

Materiaal: 100% jute, aan binnenzijde gelamineerd.
Formaat :  ±(b) 40 x (h) 35 cm. Bodem 15 cm breed.
Kleuren  : Naturel bruin jute.
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#352.145 - FANTASY BAG - brede schouderband door kopzoom.

Materiaal: RPET. Soepel vallend geweven materiaal, gemaakt van 
gerecyclede PET-flessen.
Formaat :  ±(b) 35 x (d) 22 x (h) 42 cm. Hengsel 160 x 5 cm.
Kleuren  : Zwart.

#125.002 - SCHOOLTASJE - met extra vak en ritssluiting.

Materiaal: PP non woven 80 gram m2.
Formaat :  ±(b) 34 x (h) 44 cm. Witte rijgkoorden door kopzoom.
Kleuren  : Kobalt, groen, roze en rood.

#125.004 - RUGTASJE - met klep en klittenbandsluiting.

Materiaal: PP non woven 80 gram m2.
Formaat :  ±(b) 42 x (h) 45 cm. Rijgkoorden door de kopzoom.
Kleuren  : Zwart, wit, geel, marine blauw en rood.

#125.026 - SCHOUDERTAS NICK - met brede schouderband.

Materiaal: PP non woven 140 gram m2.
Formaat :  ±(b) 31 x (d) 10 x (h) 40 cm. Hengsels 110 x 10 cm.
Kleuren  : Wit en zwart.
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#125.325 - ACCOUNTANTSTAS - met ritssluiting en vakje voor een
naamkaartje. Geschikt voor 4/5 ordnermappen.

Materiaal: PP non woven 155 gram m2 - geheel grijs gevoerd.
Formaat :  ±(b) 40 x (d) 17 x (h) 40 cm. 
Met naamvakje en bodemplaat. (Geschikt voor 3 tot 4 mappen).
Kleuren  : Zwart.

#125.024 - BLOKTAS - met brede bodem / zijden.

Materiaal: PP non woven 100 gram m2.
Formaat :  ±(b) 48 x (d) 15 x (h) 35 cm. Hengsels 70 x 3 cm.
Kleuren  : Wit, zwart, bruin en marine blauw.



#126.001 - CANVAS SHOPPER - met brede hengsels.

Materiaal: 100% katoen. Zware canvas kwaliteit.
Formaat :  ±(b) 50 x (h) 35 cm. Bodem 10 cm breed.
Kleuren  : Zwart en Ecru.

#126.004 - DRAAGTAS - met twee lange hengsels.

Materiaal: 100% katoen. Zeer mooie kwaliteit. Kreukvrij.
Formaat :  ±(b) 38 x (h) 42 cm. Hengsels 75 x 2.5 cm.
Kleuren  : Ecru, zwart en wit.
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#125.013 - TRAPOS SHOPPER - met blokbodem en balein in 
kopzoom.

Materiaal: PP non woven 80 gram m2.
Formaat :  ±(b) 50 x (h) 35 cm. Hengsels 65 x 4 cm.
Kleuren  : Zwart..

#126.007 - ZWARE CANVAS SHOPPER - met lange hengsels. #126.008 - ZWARE CANVAS SHOPPER - met extra lange hengsels.

Materiaal: Zeer zware canvas Materiaal: Zeer zware canvas
Formaat :  ±(b) 50 x (d) 10 x (h) 40 cm. Hengsels 63 x 3 cm. Formaat :  ±(b) 41 x (d) 10 x (h) 48 cm. Hengsels 78 x 3 cm.
Kleuren  : Ecru. Kleuren  : Ecru.
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#125.124 - MISS ANNA BAG - designtas met small hengsels.

Materiaal: PP non woven 140 gram m2.
Formaat :  ±(b) 31 x (d) 15 x (h) 40 cm. Hengsels 58 x 2 cm.
Kleuren  : Geheel zwart en wit met zwarte bies.
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#62.007 - Luxe kledinghoes - met hardplastic handgreep.

Materiaal: PP non woven 100 gram m2.
Formaat :  ±(b) 60 x (h) 110 cm..
Kleuren  : Zwart en zeer donker marine.

UNIVERSAL TRADE SERVICE B.V., Flevolaan 58A, 1382 JZ WEESP - TEL +31 294 415 188  FAX +31 294 419 217  E-MAIL info@uts-weesp.nl

WEBSITES: www.uts-bags.nl  -  www.big-shopper.com  -  www.kledinghoezen.com 

#60.110 - BASIC SUIT BAG - met metalen ring.

Materiaal: PP non woven 70 gram m2.
Formaat :  ±(b) 60 x (h) 110 cm. 
Kleuren  : Zwart.

#65.180 - BRUIDSKLEDINGHOES - met metalen ring,  zijvouw en 
                een handig mapje voor een vermaakbriefje.

Materiaal: PP non woven 100 gram m2.
Formaat :  ±(b) 65 x (d) 10 x (h) 180 cm. 
Kleuren  : Wit.

#60.150 - BASIC LONG SUIT BAG - met metalen ring.

Materiaal: PP non woven 70 gram m2.
Formaat :  ±(b) 60 x (h) 150 cm. 
Kleuren  : Zwart.

#62.110 - LUXE SUIT BAG - met drukkers en webbing hengsels.

Materiaal: PP non woven 100 gram m2.
Formaat :  ±(b) 62 x (h) 110 cm. 
Kleuren  : Zwart, nappa bruin, gtrijs en donker blauw.

#125.635 - BEACH BAG BALR.

Materiaal:  Zware kwaliteit Polyester.
Formaat  : (b) 44 x (h) 34,5 cm - bodem 16 cm.
Kleur       :  Zwart
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#131.003 - OPVOUWBARE TAS - met afsluitbaar buideltje.

Materiaal: 100% polyester - kwaliteit 190T
Formaat :  ±(b) 45 x (h) 43 cm. Hengsels 42 x 6.5 cm.

#131.005 - OPVOUWBARE TAS - met buideltje.

Materiaal: 100% polyester - kwaliteit 210T
Formaat :  ±(b) 47 x (h) 43 cm. Met bodemvouw 10 cm. 

Kleuren  : Wit, oranje, zwart, groen, blauw, marine blauw en fuchsia.

Kleuren  : Blauw, geel, groen, rood, zwart, wit, marine blauw en grijs.
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