
Tassen en accessoires van vrachtwagen binnenband 
 
Gefeliciteerd met de aankoop van je MoreThanHip autobandtas of accessoire! 
In deze flyer lees je meer over de achtergrond van het product en hoe je het 
kunt onderhouden. Wij wensen je veel plezier van je aankoop!  
 
Upcycling van truck binnenbanden 
De autobandartikelen van MoreThanHip worden gemaakt van hergebruikte  
binnenbanden van vrachtauto’s. Dit materiaal is niet alleen zeer soepel en 
sterk, maar heeft ook een grote variatie in textuur. In combinatie met een 
basic design en geraffineerde kleuraccenten en details, levert het een stoere 
en superhippe uitstraling op.  
 
Bovendien zijn onze autobandartikelen ook heel geschikt voor zakelijke toe-
passingen, zoals relatiegeschenken met gelaserd of gedrukt logo. 

Beter voor het milieu 
De collectie wordt geproduceerd in Colombia, waar het recyclen van auto-
banden bijdraagt aan een schoner milieu. Materiaal dat voorheen gewoon werd  
verbrand, waarbij schadelijke stoffen vrijkomen, krijgt nu een nieuwe functie.  
 
Eerlijke handel 
De producten worden geproduceerd door mensen met een sociale achterstand-
positie, zoals alleenstaande moeders en inwoners van sloppenwijken.             
Zij kunnen rekenen op goede arbeidsomstandigheden en beloning boven het 
minimum loon. Eerlijke handel dus! 

 



Zo blijft je autoband product in topconditie! 
 
Artikelen van binnenband hebben nauwelijks onderhoud nodig. Tijdens het 
productieproces is het rubber goed gereinigd en nabehandeld met milieu-
vriendelijke middelen, waardoor het nauwelijks ruikt of afgeeft. 

N.B.: Het rubber kan in het begin licht afgeven tot het product is ingedra-
gen. Wees daarom voorzichtig bij het dragen van lichte kleding! 

 
1. Schoonmaken 

Vuil verwijder je snel en gemakkelijk schoon met water en een 
doekje. Droogmaken met een schone droge doek.  
 
2. Glanzend oppervlak 
Wil je je tas licht laten glanzen zoals leer? Poets het dan op met 
een zachte borstel. Eventueel kun je hiervoor een poetsmiddel 

voor autobanden gebruiken. 
 
3. Voorzichtig met scherpe voorwerpen 
Scherpe voorwerpen kunnen het rubber beschadigen.  
Pas dus op met meenemen van messen of andere 

scherpe dingen. 
 
4. Fietsband plakkers 
Heb je een gaatje in het rubberen oppervlak? Dit is een-
voudig te repareren met een fietsband plakker. Ziet er 
nog leuk uit ook! 
 

5. Niet te lang in de zon 
Laat een artikel van autoband nooit lang in de zon 
staan om oververhitting te voorkomen. 
 
 

 

 

 

 

Voor meer informatie: 

www.morethanhip.nl 

info@morethanhip.nl 


