
Van reclame tot tas 

Tegenwoordig is het gebruik van  

reclamebanners een betaalbare  

manier om je bedrijf te promoten.  

Kijk maar eens om je heen: je ziet ze 

bijvoorbeeld op straat, langs snel-

wegen, op bioscopen en op kantoor-

gebouwen. Na een tijdje worden ze 

vervangen of afgedankt na bewezen 

diensten. De banners zijn verouderd 

en nog slechts nutteloos afval.  

Tenzij het wordt geupcycled tot 

prachtige, duurzame accessoires. 

Supergoed idee toch om oude bill-

boards te hergebruiken tot tassen? 

100% recycling & duurzaam . 

 

Kleurrijk uniek 

En wat meer is: omdat de tassen  

gemaakt worden van gerecyclede  

reclamebanners is geen van deze tassen 

exact hetzelfde. Zeg nu zelf, hoe leuk is een 

tas die echt niemand anders heeft?  

 

Bij intensief gebruik kunnen de prints wat 

vervagen en afslijten op de hoeken. Het  

materiaal is namelijk oorspronkelijk  

bedrukt om te dienen als reclamebanner  

en dat hoeft niet heel slijtvast te zijn.  

In het gebruik krijgt je tas hierdoor een leuk 

vintage effect.   

MoreThanHip reclamebanners, stoere en 

unieke tassen van hergebruikte billboards 

Gefeliciteerd met de aankoop van je MoreThanHip tas van gerecyclede reclame-

banners. In deze flyer lees je meer over de achtergrond van het product. Wij wen-

sen je heel lang, heel veel plezier van je nieuwe tas. 



Upcycling in optima forma 

MoreThanHip werkt samen met een atelier 

waar afgedankte banners en billboards  

worden getransformeerd tot nieuwe tas-

sen. Dit is grotendeels  ambachtelijk  

handwerk.  

 

De banners worden eerst schoongemaakt. 

Daarna volgt het selecteren van de stukken 

die het leukst zijn voor op de voorkant van 

de tas. De volgende stap is het op maat 

snijden van de banners met behulp van pa-

tronen. Pas dan wordt de tas zelf in elkaar 

gezet.  

 

Ook andere gerecyclede materialen worden gebruikt in deze tassen. Zo zijn de 

schouderbanden van echte gebruikte autogordels. Ook wordt in enkele modellen 

fietsbinnenband gebruikt. En de schouderband van de Roza is van koord dat is ge-

weven van oud garen.  

 

Spatwaterdicht 

Naast de stoere uitstraling zijn reclame-

banners ook erg praktisch materiaal. 

Het is waterdicht, zodat de tassen niet 

doorweekt waken van een buitje of op-

spattend water.  

 

Onderhoudsvrij 

Over onderhoud kunnen we kort zijn: dat 

is niet nodig. Behalve dan dat je vlekken 

en vuil gemakkelijk verwijdert met een 

vochtige doek of een sopje. 

 

 

 

 

Voor meer informatie: 
www.morethanhip.nl 
info@morethanhip.nl 


