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Het verhaal achter Rainbow Loom ®
Rainbow Loom ® is ontworpen door Cheong Choon Ng, een immigrant van Maleisisch-Chinese afkomst,
die in 1991 naar de Verenigde Staten verhuisde en op de Wichita State University studeerde, waar hij afstudeerde in werktuigbouwkunde. Hij was in 2010 crash-test ingenieur voor Nissan, terwijl hij zijn dochters
armbandjes zag maken van elastiekjes, kwam hij op het idee kwam om speelgoed te ontwerpen waarmee
armbandjes gemaakt konden worden van elastiekjes. Zijn prototype, die hij Twistz Bandz noemde,bestond
uit een houten bord, pinnetjes, en tandarts gereedschap. Aangemoedigd door zijn familie om het product
op de markt te brengen, investeerde Choon Ng $11,000 en vond hij een fabriek in China om de onderdelen
te ontwikkelen die hij en zijn vrouw in juni 2011 hadden gemaakt. Choon Ng veranderde zijn productnaam
nadat hij ontdekte dat er een elastische haarband op de markt was met de naam Twist Band. Zijn broer
en nicht kwamen op de sterke merknaam Rainbow Loom ® . Het succes dat daarop uiteindelijk volgde is
uitzonderlijk te noemen voor de speelgoedindustrie.
Het “loomen” zoals we dat inmiddels kennen is dus ontstaan met de originele Rainbow Loom ® en kenmerkt zich door de uitstekende kwaliteit en de unieke creatieve mogelijkheden! Het orginele merk Rainbow Loom ® is op miljoenen youtube filmpjes terug te vinden.
In 2014 is de Rainbow Loom ® in de Verenigde Staten uitgeroepen tot Speelgoed van het Jaar 2014 tijdens de jaarlijkse TOTY awards. In de Benelux werd loomen dat jaar voor het eerst geïntroduceerd door
de distributeur IT Netherlands B.V. Inmiddels is Rainbow Loom ® ook hier genomineerd als Speelgoed
van het jaar.
Onder de Rainbow Loom ® merknaam zijn inmiddels diverse producten ontwikkeld zoals de Rainbow
Loom Starter Kit ®, Monster Tail ™, Upgrade kit ™. Tevens zijn er meer dan 70 soorten bandjes beschikbaar.
Rainbow Loom ® staat niet stil en bedenker Choon Ng ontwikkeld op dit ogenblik nieuwe producten onder
de merknaam Rainbow Loom ®. Tevens wordt er hard gewerkt aan verdere uitbreiding van het het assortiment Rainbow Loom ® bandjes. Op rainbowloombenelux.com houden wij u hierover graag op de hoogte.
Tevens zullen wij u hierover uiteraard berichten in onze nieuwsbrieven.

Rainbow Loom ® Starter Kit

Rainbowloom ® latex vrije Rubber bandjes
en latex-vrije Silicone bandjes.
De bedenker en eigenaar Cheong Choon heeft met zijn technische achtergrond veel in research en
ontwikkeling geïnvesteerd waardoor zijn bandjes van absolute top kwaliteit zijn. Rainbow Loom ®bandjes
zijn altijd beter dan andere bandjes doordat hiervoor de beste kwaliteit materiaal wordt gebruikt.
Rainbow Loom ® heeft hiervoor een speciale formule ontwikkeld. Er is tevens zeer veel zorg besteed aan
het materiaalsoort dat optimaal voldoet aan alle veiligheidsnormen. Het grote verschil zit hem o.a. in de
lasnaden waardoor Rainbow Loom zich qua sterkte en vormvastheid onderscheid van de rest. De kwaliteit
is gericht op een lange termijn visie in tegenstelling tot diverse andere leveranciers die met inferieure producten meestal korte termijn denken.
Er zijn 2 verschillende soorten materiaal bandjes met inmiddels in totaal meer dan 70 varianten. De materiaal soorten zijn latex vrije Rubber bandjes en latex-vrije Silicone bandjes. De latex bandjes zijn er in
een ondoorzichtige/helder (Opaque) en een doorzichtige (Jelly) variant.
De speciale silicone bandjes worden geleverd in zakjes met 300+ stuks. De rubber bandjes zijn leverbaar
in zakjes van 600+ stuks.

7784 Mix kleuren (helder)
mix-couleurs

7823 Marine Blauw (helder)
/Marine Blue

7782 Zwart (helder) / Noir

7805 Lime Groen (helder) /
Vert Limon

7803 Geel (helder) / Jaune

7846 Caramel (Helder)

7783 Rood (Helder) /
Rouge

7789 Roze (Helder) / Rose

7781 Wit (Helder) / Blanc

7804 Lila (Helder) / Violet

7787 Donkergroen (Helder)
/ Vert Foncé

7847 Burgandy / Bordeaux

7828 Grijs (Helder)/ Gris

7831 Turquoise (Helder)

7808 Oceaan Blauw
(Helder)/ Bleu Océan

7848 Olijf groen (Helder)
Vert Citron

7790 Oranje (Helder)
Orange

7791 Neon Groen (Helder) /
Vert Neon

7795 Glow in the Dark Clear

Jelly
7849 Fuschia (Helder) /
Fuschia Rouge

7829 Teal (Helder) / Sarcelle

7824 Neon Oranje
Orange Néon

Jelly

7860 Rood Violet (Doorzichtig) / Violet Jelly

7802 Helder (Doorzichtig)
Clear Jelly

Jelly

Jelly

Jelly

Jelly

7785 Marine Blauw (Doorzichtig) Marine Bleu Jelly

7851 Lime Groen (Doorzichtig) Lime Lima Jelly

7788 Geel (Doorzichtig)
Jaune Jelly

7792 Lila (Doorzichtig) /
Pourpre Jelly

Jelly

Jelly

Jelly

Jelly

7793 Turquoise (Doorzichtig
Jelly)

7850 Rood (Doorzichtig)
Rouge Jelly

7786 Oceaan Blauw (Doorzichtig) Bleu Océan Jelly

Silicon 300+
7832 Camouflage (Helder)

Silicon 300+
7797 Neon Lila
Violet Néon

7830 Skin (Helder) Peau

Silicon 300+
7798 Neon roze
Rose Néon

7796 Neon groen
Vert Néon

Silicon 300+
7857 Neon Oranje
Orange Néon

7794 Mix kleuren (Doorzichtig) Mix couleurs Jelly

Silicon 300+
7852 Neon Geel
Haune Néon

Silicon 300+
7801 Glitter Blauw
Bleu à Paillettes

Silicon 300+
7854 Metallic Blauw
Métallic Bleu

Silicon 300+
7799 Glitter Rood
Rouge à Paillettes

Silicon 300+
7853 Glitter Wit
Blanc à Paillettes

Silicon 300+
7855 Metallic Paars
Métallic Pourpre

Silicon 300+

Silicon 300+

7821 2-kleuren Oranje-Wit
Orange-Blanc

7820 2-kleuren Roze-Wit
Rose-Blanc

7841 Glow in the Dark
Paars / Violet

7842 Glow in the Dark
Blauw / Blue Foncé

7840 Mix Tie Dye (doorzichtig)

7843 Mix rood-wit-blauw
(half doorzichtig, half helder)
/ Mix Patriot

Silicon 300+
7810 Glitter Goud
Doré à Paillettes

Silicon 300+
7807 Metallic zilver
Métallic Silver

Silicon 300+
7856 Metallic Wit
Métallic Blanc

Silicon 300+
7826 2-kleuren Geel-Groen
Jaune-Vert

Silicon 300+
7800 Glitter Roze
Rose à Paillettes

Silicon 300+
7806 Metallic Goud
Métallique doré

Silicon 300+
7827 2kleuren Groen Wit
Vert-Blanc

Silicon 300+
7822 2-kleuren Geel-RozeJaune-Rose

Vanaf oktober/november beschikbaar/ Disponible de Octobre /Novembre

7837 Roze Camouflage
(Helder) / Rose Camouflage

7839 Cocoa (Helder)

7838 Mix Tie Dye (Helder)

7844 Goud (Helder) / Doré-

Hoe herken je namaak Rainbow Loom ®?
Zoals bij ieder groot succes zijn er bedrijven die graag willen mee profiteren van het succes. Er zijn daarbij helaas
ook bedrijven die zich laten verleiden tot het namaken van Rainbow Loom®.
Alle producten van Rainbow Loom ® zoals de Monster Tail™, Rainbow Loom® en de upgrade kit ™ (met de nieuwe
metalen haak) zijn daarom inmiddels op de verpakking van een geheimcode voorzien. Deze code bevindt zich onder een weg te krassen hologram sticker. Rainbow Loom ® Producten zonder deze sticker & code zijn namaak en
derhalve illegaal.

Hieronder vindt u enkele voorbeelden waarbij u makkelijk namaak kunt herkennen.
Download ook het document “hoe herken ik namaak” voor uitgebreide informatie via onderstaande link:
http://www.rainbowloombenelux.com/counterfeits.pdf

Bescherming van Rainbow Loom ®
Choon’s Design neemt het beschermen van Rainbow Loom ® zeer serieus en onderneemt acties over de hele
wereld om de rechten van Choon’s te beschermen als mede de consumenten te beschermen tegen gevaarlijke
illegale producten die door vervalser en wederverkopers worden aangeboden
1. Choon’s Design heeft momenteel IP rechten op handelsmerken, auteursrechten en Design registraties in de EU.
2. Choon’s Design is actief in het vastleggen van EP octrooi-aanvragen en andere toepassingen in landen over de
hele wereld.
3. Choon’s Design handhaaft op stringente wijze deze IP-rechten tegen vervalsers en namaak. Deze acties worden
gecoördineerd door heel Europa in samenwerking met lokale douaneautoriteiten.
4. Namaak Rainbow Loom® producten zijn een reëel gevaar voor het publiek omdat ze hoogstwaarschijnlijk niet
officieel CE gecertificeerd zijn voor op o.a materiaal gebruik. Bovendien worden er goedkopere materialen gebruikt die tot breuk leiden en waardoor scherpe randen ontstaan hetgeen een gevaar is voor de volksgezondheid.
5. Choon’s Design is rechtzaken gestart in de VS, China en Japan en bereidt zich voor op soortgelijke acties in de
Benelux.
In de Benelux hebben al diverse inbeslagnames plaats gevonden. Tevens wordt er in samenwerking met de douane
bij het importeren van goederen streng gecontroleerd op illegale import in EEG en zijn er met name daar een
aan groot aantal zendingen in beslag genomen. REACT is aangesteld om namaak Rainbow Loom® producten in
de Benelux te bestrijden. REACT is een organisatie met meer dan 20 jaar ervaring in het efficiënt bestrijden van
namaak handel in ondermeer de speelgoed branche. REACT heeft ervaring in het omgaan met bijna alle gebieden
van inbreukmakende goederen en beschikt over een groot internationaal netwerk.

Mocht u ergens bij u in de buurt namaak vinden of het wordt u wellicht zelf aangeboden dan stellen
wij uw medewerking zeer op prijs door dit te melden via verkoop@itnetherlands.nl

Rainbow Loom ® Monster Tail ™

Rainbow Loom ® Upgrade Kit ™

Exclusieve Distributeur
Rainbow Loom Benelux
www.RainbowLoomBenelux.com

IT Netherlands B.V.
Esdoornstraat 17
3465 JL Driebruggen
The Netherlands

T: +31 (0)348-466800
F: +31 (0)348-466805
E: info@itnetherlands.nl
I: www.itnetherlands.nl
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