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Welkom bij Amaze Group:
exclusief maatwerk,
inclusief service!

Al meer dan 25 jaar zijn wij een
full-service partner in personalisatie
voor bedrijven, verenigingen,
race- en rallyteams. Bedrukte kleding,
relatiegeschenken, drukwerk,
promotiemateriaal, carwrapping en
COVID-19-beschermingsmiddelen …
We combineren verregaande expertise met
een passie voor maatwerk. Onze service is
grenzeloos en dat mag u gerust letterlijk nemen.

Wilt u iets laten personaliseren?
Wij luisteren graag! Voor het design
vertrekken wij steeds vanuit uw wensen
en uw branding. Wij creëren een uniek
ontwerp en zorgen voor een
haarscherpe bedrukking of
borduring. Onberispelijke
kwaliteit is de norm,
elke realisatie opnieuw.
Ontdek ook ons breed
aanbod in
racingartikelen, want
ook in dit circuit
vindt u ons in de
paddock en
de pits!



3

Wat kunnen wij u 
aanbieden?

PROMOTION
Kleding 4-5
Geschenken 6
Gadgets 6

SIGNING
Belettering 7
Advertising 8
Rebranding 9
Events 10

PROTECTION
Anti-virus 11

RACING
Stand21 12
Caseliner 13
Helmdesign 14



AMAZE heeft een
uitgebreide collectie van
exclusieve merken voor

promotionele doeleinden.
Deze artikelen zijn uiterst

zorgvuldig geselecteerd voor 
hun decoratiemogelijkheden.

KLEDING
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Met bedrukte 
kledij maakt u een 
sterk statement. 
Amaze Group kent als 
geen ander de kneepjes 
van gepersonaliseerde
bedrukking en borduring!
Van tien jassen bedrukken tot 
duizend T-shirts: onze service 
staat stevig als een huis.
Ieder kledingstuk
wordt met evenveel
toewijding en
precisie afgewerkt.

Kwaliteitskleding 
voor elke
gelegenheid



Gadgets 
en relatiege-

schenken zijn 
dé ideale manier 

om klanten te
binden aan uw merk. 

Maar anonieme
geschenkjes zijn zo weer 

vergeten. Laat uw promo-
tieartikelen bedrukken door 

Amaze Group! Paraplu’s, notitie-
boekjes, handdoeken, schrijfsets … 

We vertrekken vanuit uw voorkeuren 
en leveren feilloos detailwerk af. 

GESCHENKEN

GADGETS
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Amaze 
Group geeft 
uw auto een 
gepersonaliseerde 
look, met belettering 
of carwrapping. Een 
wagen, een pick-up, een 
vrachtwagen …We rollen 
onze expertise uit voor eender 
welk voertuig. Van design tot 
plaatsing: wij nemen het hele 
proces in handen en streven 
steeds naar een piekfijne
afwerking. Ook voor
beschermings-
folie zijn wij uw
one-stop-shop.

Wij beletteren
en wrappen
elk voertuig van 
vrachtwagen
tot raceauto

BELETTERING



Met sterke 
visuele

communicatie 
zorgen we ervoor 
dat uw merk over 

de tongen gaat. Amaze 
Group ondersteunt u met 

signing in de brede zin van 
het woord: stickers,

spandoeken, gevelbekleding,… 
Onze grafisch designers duiken in 

uw huisstijl en trekken de lijn vlotjes 
door in uw visuele communicatie. 

ADVERTISING



9

Ook een
totale
rebranding is
mogelijk.
Van verlichte
gevelreclame tot
bewegwijzering en binnen-
decoratie of een beursstand.

Zelfs voor uw drukwerk
en grafische opmaak kan
u bij ons terecht.
Contacteer ons met uw
vragen en we zoeken
samen een gepaste
oplossing voor uw
toepassingen.

Totale
rebranding
van ontwerp
tot uitvoering



Bij het 
organiseren 

van een
evenement of 

beurs komt veel
kijken. Wij hebben 

een zeer uitgebreid 
gamma aan promotiema-

terialen. Van kledij tot vlag-
gen, van opblaasbare reclame 

tot lanyards, badges en nog veel 
meer. Amaze Group is uw allround 

leverancier voor evenementen.

EVENTS
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Your allround
supplier for

events
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De corona-
crisis toonde 
meer dan ooit 
het belang aan van 
veiligheid en
hygiëne op de werk-
vloer. Daarom lanceerde 
Amaze Group een nieuw aan-
bod, Amaze Protection, met de
gezondheid van uw medewer-
kers en klanten voorop. Mond-
maskers, face shields, hand-
gels, vloerstickers,
COVID-schermen,
testkits… Kwalitatieve 
bescherming
met een
persoonlijke
touch!

Spread the
message,
not the virus

ANTI-VIRUS



Amaze is
gespecialiseerd

in het ontwerpen van
designs voor helmen en het 

hele gamma STAND21 overalls.
Ontdek  alle mogelijkheden.

RACING
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Race-
uitrusting
volledig op maat 
van u
en uw team

Racen en veiligheid
gaan hand in hand. STAND21
doet er alles aan om de
veiligheid van zijn klanten tijdens
hun passie te garanderen. Elke helm,
overall en alle overige racewear is
het resultaat van jaren research op
diverse vlakken.

CASELINER is fabrikant van specifieke uit-
rusting voor de autosport en motorsport. 
Dit betekent uitrusting voor pitboxen, 
maar ook werkinstrumenten voor rijders, 
de technische crew en andere leden van 
een raceteam. 

AMAZE heeft al veel ervaring binnen
de racerij. Daarom kunnen wij u bijstaan
in het zoeken naar een oplossing op
maat voor uw team. 

Safety,
always in
pole position



Amaze  Helmdesign
kan u bijstaan in het

personaliseren van uw helm
en dit steeds in samenspraak
met de klant en/of sponsors.

HELMDESIGN
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Van 
race overalls, 
over helmen, 
tot teamkledij en 
pitmateriaal: dankzij 
onze kwalitatieve
materialen kruipt u veilig 
en vol vertrouwen achter 
het stuur.
Het aanbod van Amaze Racing 
bulkt van de topproducten en 
bundelt baanbrekende
merken. Selecteer uit het
standaardgamma
of laat uw raceoutfit
personaliseren
met bedrukking
en borduring.

RACING



Promokledij • Werkkledij
Sportkledij • Caps

Stand21 overalls • Helmdesign
Autosportuitrusting

Gadgets • Relatiegeschenken • Personalisatie

Belettering • Carwrapping

Signing • Rebranding • Vlaggen
Spandoeken • Stickers
Drukwerk • Folders • Catalogi

Covid-19
beschermingsmateriaal

AMAZE BV
Blandenstraat 32A

3053 Haasrode (België)
Tel. +32 (0)16 40 43 45

sales@amazegroup.be
sales@stand21.be

Exclusive importer Benelux


