
Oze
Het is een uitnodiging (durf!), een positieve energie voor verandering en een familie- en team project 
die je een manier biedt om je te ontdoen van flessen en andere plastic verpakkingen om als een ecologisch en 
duurzaam alternatief te kunnen gebruiken.

In België was Petits Bonheurs, de bedenker van Oze, een van de eersten die flessen en drinkflessen aanbood 
gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal. Enkele jaren later, dankzij ons groeiend succes, onze solide ervaring 
en de kansen van het leven, hebben we gedroomd, gedacht, gezweet, soms gevloekt, gehoopt, gezucht,
geworsteld en uiteindelijk creëerden we ons eigen merk dat voldoet aan onze eisen en onze filosofie.

Ontdek ons assortiment!
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Isotherme drinkfles 350 ml       OZ004      
Isotherme drinkfles 900 ml       OZ005      

Een drinkfles Inox 600 ml 
  OZ003        

Gourmandinette (lunchbox) inox      
                                           OZ001     

Een drinkfles Inox 1L       
OZ002      

Inhoud: 540ml+800ml
Afmetingen: 8,7 cm h x 12 cm b x 16,7 cm l

BELGISCH MERK VAN 18/8 STALEN DRINKFLESSEN EN LUNCHBOXES

Inox deksel 18/8
Een Siliconen afdichting
Verwijderbare scheiding

Afgesloten compartiment
Enkele wand

Origineel en tijdloos design
Inox deksel

Enkele wand
Waterbestendig
Gegraveerd logo

BPA-vrij
Strakke verpakking

ONEINDIG VAAK EN ALTIJD EN OVERAL BRUIKBAAR DOOR HET HELE GEZIN
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Origineel en tijdloos design
Inox Deksel 18/8
Dubbelwandige
Waterbestendig
Gegraveerd logo

BPA vrij
Strakke verpakking

Houdt dranken 12 uren warm en 24 uren koel

Isotherm drinkfles 350 ml       OZ004      

Isotherm drinkfles 900 ml       OZ005      

De isothermen
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Packs

PACK Gourmandinette (lunchbox) + Isotherme drinkfles 900 ml oze
PACK Gourmandinette (lunchbox) + Isotherme drinkfles 350 ml oze
PACK Gourmandinette (lunchbox) + enkelwandige drinkfles 1L oze
PACK Gourmandinette (lunchbox) + Enkelwandige drinkfles 600 ml oze

OZ008P
OZ007P
OZ004P
OZ005P
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Schermen

Scherm Oze (aangeboden bij aankoop van een volledig scherm)  40x28x80cm
Scherm enkelwandige drinkflessen 1L OZE X 24
Scherm enkelwandige drinkflessen 600ml OZE X 24 

OZ006
OZ013
OZ011

Scherm isotherm drinkflessen 900 ml OZE X 16
Scherm isotherm drinkflessen 350ml OZE X 24
Scherm Gourmandinette OZE X 16

OZ014
OZ012
OZ015
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Schermen

Gemengd scherm: assortiment drinkflessen
Kartonnen display (aangeboden)
6 enkelwandige drinkflessen 1L
6 enkelwandige drinkflessen 600ml
4 isotherm drinkflessen 900ml
6 isotherm drinkflessen 350ml

OZ010
 

Gemengd scherm: volledig assortiment
Kartonnen display aangeboden
3 enkelwandige drinkflessen 1L
5 enkelwandige drinkflessen 600ml
4 “Gourmandinettes”
4 isotherm drinkflessen 900ml
5 isotherm drinkflessen 350ml

OZ009
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Mogelijkheid van gepersonaliseerde gravure
 met uw logo of uw naam!

Oze logo gravure + personalisatie
                   GR.OZE



Een sterke, duidelijke en transparante intentie

Wij blijven onszelf! Oze is een productengamma, maar het is ook een knowhow en een eigen persoonlijkheid.
De belangrijkste waarden zijn humanisme en respect voor het milieu.
We klampen ons er net zo hard aan vast als ons kleine meisje zich aan ons vastklampt voor het slapen gaan.

Onze zorg is om het juiste evenwicht te vinden tussen een behoefte aan middelen voor de
werking en ontwikkeling van onze projecten met behoud van de hoge kwaliteit van onze goederen.
en in onze dienst die we zo eenvoudig, eerlijk en menselijk mogelijk willen behouden.

De roeping van Oze is om deel te nemen aan de gemeenschappelijke inspanning om onze planeet te
beschermen en om deel te nemen...
Actief bij te dragen aan onze lokale economie. Onze betrokkenheid strekt zich verder uit, want we willen een
deel van de winst besteden aan onderwijs- en milieuprojecten die worden geselecteerd op afroep.

Deze beloftes zijn terug te vinden in het hart van ons logo: een druppel water, slechts een kleine druppel, komt
een tak, een verandering, het leven, de toekomst...

Goed om weten…

Een gezond product voor een gezond lichaam

18/8 kwaliteit roestvrij staal gebruikt door professionals uit de horeca, perfect aangepast aan de behoeften
van de restaurantindustrie voor voedselgebruik, zonder het ingenomen voedsel te wijzigen.
De selectie van eenvoudige en mooie modellen die elkaar aanvullen met de meest solide componenten.
voor een grote duurzaamheid.
Een logo en patronen direct gegraveerd en geen toevoeging van materiaal (behalve de siliconen van de
dichting) zowel binnen of buiten het product.
Geen franjes in verpakkingen die zo natuurlijk mogelijk zijn om verspilling te voorkomen.
Een product dat overal en door alle leden van het gezin kan worden gebruikt.
Een snel winstgevend product dat een maximum aan afval vermijdt, vooral van plastic flessen!
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