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PELEG DESIGN 
Egguin
Eierhouder / eierkoker
€ 18,95

MONKEY BUSINESS
Chill Bill

Ontgeurder voor de koelkast
€ 12,95

OTOTO 
Red
Lepelhouder
€ 13,50

Voor deze stoere krab Red zijn stoom en bubbels 
een feestje. Red is klaar om je de helpende klauw  
te bieden in de keuken en houdt het vast houden  
van je kooklepel uren lang vol.

QUALY
Wine Hound
Kurkentrekker

€ 27,50

VIN BOUQUET
Fury mama

Reinig eenvoudig 
je microgolfoven met 

deze boze mama! 
€ 6,95

Daar zijn onze WARMIES weer! 
Het ideale geschenk voor vrienden en familie, jong of oud, 
of voor jezelf,… Stop ze 90 seconden in de microgolf op 
800W en ze blijven 90 min. gezellig warm. Maar warmies 
verwarmen niet alleen, ze ontspannen ook door hun 
natuurlijke lavendel- en aromakruiden en voelen heerlijk 
zacht aan.

OTOTO
Sweety sugar spoon

Struisvogel lepel
€ 8,90

 Kies je favoriete dier: schaap, 
hond, olifant, alpaca enz…

€ 19,95

KIPIK
Egel tandenstoker -
houder
€ 17,50

WARMIES
Neckwrap 

Grijs of beige
€ 18,95

Werkt helend  
en verzachtend bij 
nek- of rugklachten. 
Functioneel en efficiënt, 
100% geschikt  
voor de magnetron



ZONE
Potonderzetters silicone –  in diverse kleuren
vanaf € 6,95

VIVA SCANDINAVIA
Infusion 
Iced tea karaf 1,4 L - zwart 
€ 24,95

VIVA SCANDINAVIA
Bjorn 
6-delige theeset
€ 39,95

VIVA SCANDINAVIA
Minima 

Minima theetas  
met eiken deksel en inox 

infuser - 550 ml
€ 17,95

Iced tea karaf 2 l - crème
€ 29,95

POINT-VIRGULE
Dienblad metaal

Saliegroen - 37,5 x 25 cm
€ 33,95

POINT-VIRGULE
WIRE 
Fruitmand roze of groen - 25 cm
€ 14,95

POINT-VIRGULE
Decoratieve vaasjes in 
bamboevezel

POINT-VIRGULE
Dienblad metaal
Poederroze - 45 x 29 cm
€ 36,95

ZONE
Keukentimer in druppelvorm
€ 14,95

Groen - 15 cm  € 7,95
Grijs-  11 cm  € 5,95
Poederroze - 26 cm  € 15,95

Ecru - 20 cm  € 7,95
Pastelroze - 10,5 cm  € 6,95
Mauve - 18 cm  € 13,95

VIVA SCANDINAVIA
Infusion 

Thee infusers in div. kleuren
€ 7,95 /stuk
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ZONE
Eierdopjes - zwart

per set van 4
€ 29,95



POINT-VIRGULE
Herbruikbare broodzak  
uit katoen 

30 x 38 cm - € 3,95  
32 x 47 cm - € 4,50

FOOD HUGGERS 
Fresh greens 
Set van 5
€ 15,95

FOOD HUGGERS 
Avocado huggers

Set van 2 
€ 12,95

Herbruikbaar groente-  
en fruitzakje 

25 x 20 cm - € 3,95 
27 x 32 cm - € 4,50
30 x 40 cm - € 4,95

CHILLY’S
Deze trendy herbruikbare flessen houden 

jouw drankje 12 u warm of 24 u heerlijk koel!

Zwart 
500 ml - € 25,00
750 ml - € 30,00

Tropical giraf, Tropical luipaard, 
Tropical olifant, Tropical flamingo, Koper

500 ml - € 30,00
750 ml - € 35,00

AARKE
Sparkling sodamaker

Met de rvs Aarke Sparkling soda maker 
tovert u kraanwater in enkele seconden om 
tot een heerlijk bruisend drankje. 
Voeg eventueel nog een smaakje naar keuze toe. 
De Sodamaker bespaart u tijd, energie en 
geld. Bovendien maakt u met de Aarke 
Sparkling soda maker een milieubewuste 
keuze: u bespaart een enorme hoeveelheid 
plastic flessen. 
Compatibel met SodaStream gascilinders.

Inox of zwart

De herbruikbare FOOD HUGGERS houden fruit  
en groente langer vers en zijn ook ideaal om bokalen,  

potjes en conservenblikken mee af te sluiten.

Geschikt voor de vaatwas, diepvries en microgolfoven.

BEE’S WRAP 
3-pack startpakket
Drie maten Bee’s Wrap in 1 verpakking: 
Small - Medium - Large 
€ 21,95

De gebruikte biologische katoen en de bedrukking erop zijn 
GOTS-gecertificeerd. Hierdoor bent u verzekerd van een 

eerlijk en milieuvriendelijk product.

€ 199,00

Lunchpakket
Het duurzame en biologische alternatief voor 
huishoud- en aluminiumfolie.
€ 14,00



SMEG
Koffiezet 
Zwart, écru, pastelblauw

€ 189,00

SMEG 
Waterkoker - 1,7 L
Zwart, écru, pastelblauw
€ 149 

ZWILLING 
Sorrento 

Set/2 dubbelwandige espressoglazen 8 cl  

ABODEE
Tulp silicone thee infuser

€ 13,50

SMEG
Milkfrother

€ 169,00

STYLE DE VIE
Theelepeltjes met leuke 

opschriften
€ 5,00/stuk

ZASSENHAUS
Dubbelwandige 

koffiepress
€ 44,95

LIB
Felix 

‘De multifunctionele kat’
Koffiefilter-, servet-  

of memohouder
€ 17,95

•  1.050 W/1,4 L waterreservoir 
•  Eenvoudig bedieningspaneel 
•  Permanente filter 
•  Programmeerbaar 
•  Warmhoudfunctie  

tot 20 min

Deze melkfrother is je beste vriend 
om de heerlijkste cappucino’s en 
lattés te maken. Ook ideaal voor 
warme chocolade .

STYLE DE VIE
T-bottle
€ 19,95

De T-bottle is een handige en trendy theebeker waarmee je in een handomdraai 
verse thee maakt. Vul het bovenste gedeelte met thee, kruiden, specerijen  
of fruit en draai de dop op de bovenkant. Vul het glas met kokend water  
en houdt de beker op z'n kop. Dankzij het fijne zeefje mengt de thee zich met 
het water, waardoor je eigen verse blend onstaat. 
Hoe lang je de T-bottle op de kop houdt, des te sterker je drankje wordt. 
De T-bottle is meerdere keren per dag te gebruiken, zodat je de hele dag  
van je eigen gemaakte mengsel kan genieten.

Set/2 dubbelwandige 
koffieglazen 20 cl

€ 19,95 

€ 14,95

€ 19,95 

€ 14,95



LE CREUSET
Tajine 
31 cm

Rood of zwart
35 cm

LE CREUSET
Balti dish - oranje

€ 139,00

LE CREUSET
Set ramekins rood 
€ 29,95

LE CREUSET
Koffiepers rood

LE CREUSET
Set/2 cappuccino koppen met schotel

Balti is een kookmethode die zijn roots vindt in 
Noord-Pakistan. Net als bij Indiase curry’s zijn typische 
ingrediënten voor een Balti-gerecht: gemarineerd vlees, 
groenten en specerijen. 
Het eten wordt gekookt en geserveerd in een wokachtige 
kom en vervolgens verdeeld over de gasten aan tafel met 
naan, een plat brood dat lijkt op pita. En omdat het ge-
maakt is van duurzaam gietijzer, wordt de balti gelijkmatig 
warm over de hele kom en het houdt de warmte langer vast.

€ 60,00 

€ 45,00

EXCLUSIEVE 
PROMO’S

€ 255 

€ 179

€ 299 

€ 209

€ 44,00

€ 33,00

€ 285 

€ 199

LE CREUSET
Cocotte hoog - 24 cm
Rood of zwart

LE CREUSET
XL
Stoofpot rond - 28 cm
Rood, zwart of crème

€ 349

€ 239

€ 325

€ 225

Stoofpot rond - 30 cm
Rood of zwart



DEMEYERE
Industry 

4-delige startset
Bestaande uit kookpot 18, 20 en 24 cm 

+ conische sauteuse 18 cm

STAUB 
Gietijzeren grill 

23 x 23 cm
€ 99,95 - € 74,95
 
28 x 28 cm 
€ 149,95 - € 109,95

33 x 33 cm
€ 179,95 - € 134,95

DEMEYERE
Industry 
Lage stoofpot 24 cm met dubbelwandig deksel

DEMEYERE
Apollo 

Lage kookpot 
24 cm

DEMEYERE
Alu pro
Set antikleefpannen  
24 + 28 cm

CUISIPRO
Spatel silicone rood
€ 19,50 - € 15,50

CUISIPRO
Lepel silicone rood
€ 19,50 - € 15,50

DEMEYERE
Keukenreiniger

Schuimspray, verwijdert 
vet en vuil!
€ 6,50

CUISIPRO
Wokspatel silicone rood

€ 22,50 - € 17,95

STAUB 
Rechthoekige ovenschotel 
gietijzer 
30 x 20 cm - 3,5 L

PROMOSET
€ 188

€ 129 

+ GRATIS pannen-
beschermer!

KNALPRIJS
€ 169

€ 89

DEMEYERE
Industry 

Wokpan 30 cm

€ 219

€ 159

€ 159

€ 99

€ 129 

€ 95

•  Ontworpen door de Belgische designer Stefan Schöning 
•  Elke kookpot is vervaardigd uit meerlagenmateriaal (5-

PLY) dat doorloopt tot aan de rand (dit heeft als voordeel 
dat iedere kookpot ook als stoofpot kan worden gebruikt).

•  Roestvrijstalen gezandstraalde handgrepen die koel blijven, 
ook ideaal voor gasfornuizen!

•  Buitenlaag in Silvinox, hygiënisch en makkelijk te reinigen, 
perfecte gietrand.

•  Geschikt voor alle warmtebronnen, inclusief inductie.
•  30 jaar garantie: een leven lang zorgeloos kookplezier!

€ 708

€ 499
+ GRATIS antikleefpan 

Alu Industry 
20 cm - twv € 79,00

EXCLUSIEVE 
EINDEJAARSPROMOTIE 
ENKEL BIJ ONS VERKRIJGBAAR!



SPRING
Sous-vide

Gaar je gerechten eenvoudig tot perfectie! 
Geen stress want je hoeft nauwelijks op te letten:  
simpelweg de juiste temperatuur 
en (minimum) tijd in stellen en 
de sous-vide doet de rest 
en het resultaat is 
altijd geweldig.

€ 159,00

PEUGEOT
Appolia
Ovenschotel antraciet 
25 cm - € 24,90
32 cm - € 32,90
40 cm - € 44,90

BAMIX
Jamie Oliver

Lekker koken 
hoeft niet moeilijk te zijn. 

Met de Jamie Oliver box maak je zonder 
moeite mind-blowing salsa’s, dressings en geurige 
curry-pasta’s. Deze exclusieve bamix® heeft een 
krachtige 200 Watt motor (draait tot wel 17.000 
toeren/min!) en wordt geleverd met 3 hulpstukken: 
multimes, menger en klopper. Je krijgt er ook een 
handig statief bij én een kookboek 
met recepten speciaal ontwikkeld 
voor bamix®. 

Jeuken jouw vingers ook al?

PEUGEOT
Appolia

Quichevorm 
Antraciet - 28 cm 

€ 29,90

€ 169,00

GREENPAN
FEATHERWEIGHTS
Stoofpotten
22 cm/3,3 L € 99,90  € 79,90
24 cm/4,2 L  € 119,90  € 95,90
26 cm/5,3 L  € 139,90  € 111,90
28 cm/6,4 L  € 149,90  € 119,90
31 x 25 cm/6,2 L  € 159,90 € 127,90

BK
Soeppot/kreeftenpot RVS 18/10
Met glasdeksel en geschikt voor alle warmtebronnen
26 cm/11 L 
€ 55,00

Bakpan 28 cm € 79,90
Bakpan 20 cm t.w.v. € 59,90 GRATIS

• Premium design, professionele resultaten
• Ergonomische roestvrijstalen handgreep
• Makkelijk te reinigen, vaatwasbestendig
• Voor elk gerecht en elk vuur

•  Keramische antikleefpotten  
van gietaluminium

•  Retro design met de nieuwste 
technologie

•  50% lichter dan gietijzer

GREENPAN
MAKE THE SWITCH ACTIE
Bij aankoop van een Barcelona 
bakpan 28 cm krijg je 
de bakpan 20 cm GRATIS! 

EXTRA 
HOOG
11 LITER

NU MET 
20% KORTING!

1 + 1
GRATIS!



SPRING
Brigade Premium 
Kookpottenset – Bestaande uit: kookpot 16 cm (2 L), kookpot 
20 cm (3,7 L), kookpot 24 cm (6,5 L) 
en lage kookpot 20 cm (2,7 L)

SPRING
Brigade Premium XL
Serveerpan  
28 cm 

SPRING
Vulcano 

Antikleef minipan

KUCHENPROFI
Profi
Passe-vite met 4 inzetschijven
€ 49,95

SPRING
Handschoenen 
met spring grips

€ 37,90

KUCHENPROFI
Slazwierder met gratis afsluitdeksel 

om uw sla te bewaren
€ 59,95

KUCHENPROFI
Sausthermos 

500 ml
€ 29,95

SPRING
Brigade Premium 
Bakpan

KNALPRIJS
€ 536,00

€ 249,00

•  5-ply: meerlagenmateriaal tot aan de rand  
zorgt voor een gelijkmatige warmteverdeling

•  Glazen deksels met RVS handgrepen
•  Geschikt voor alle vuren, incl. inductie
•  100% vaatwasmachinebestendig

€ 89,00

€ 69

€ 99,00

€ 79

€ 119,00

€ 99

€ 23,90

€ 19,90

€ 27,90

€ 23,90

20 cm

24 cm

28 cm

16 cm

18 cm

KUCHENPROFI 
Stoommandje 20 cm 
(kookpot Ø 14 - 23 cm) 
€ 13,95

24 cm (kookpot Ø 18 - 28 cm) 
€ 15,95

KUCHENPROFI 
RVS antispatdeksel

29 cm - € 19,95
33 cm - € 23,95

KUCHENPROFI 
RVS pureestamper 

€ 18,95

GARLIC PRESS 
Knoflookpers 

€ 9,95

KUCHENPROFI
Vergiet  

18 cm - € 19,90
22 cm - € 29,90
26 cm - € 39,90

€ 164,00

€ 99
+ GRATIS 
glasdeksel

t.w.v. € 24,90



LÉKUÉ 
Veggie  Ricer 
Maak zelf brocolli- of 
bloemkoolrijst in een 
handomdraai!
€ 12,95

GLOBAL
G2-GS38-GS61
Set 3 messen 

GEFU
Rapido 
Schijfjessnijder
€ 21,80

POINT-VIRGULE
Aanrechtplank met sapgeul uit bamboe 
60 x 40 cm - € 46,95
40 x 30 cm - € 27,95

ZWILLING
Gourmet
6-delig messenblok

• Schil- en garneermes 
• Universeel mes
• Broodmes 
• Koksmes 
• Aanzetstaal 
• Beuken messenblok

LAGUIOLE
Style De Vie
Aperoset bestaande uit plank met broodmes, 
2 tapenadeschaaltjes met 2 lepeltjes, boter-
schaaltje en smeermesje
€ 39,95

ZWILLING
V-Edge 
Messenslijper
€ 69,95

Nauwkeurig behoud  
van de hoek van de snij-
rand. Incl 2 sets van 2 
keramische slijpstenen met korrelgrootte 150 en 
360 (grof of medium tot fijn). 2 hoekinstellingen 
(Japanse of Europese messen).

Geschikt voor alle messen,  
uitgezonderd gekartelde.

LAGUIOLE
Style De Vie
Steakmessenset 
RVS
€ 27,50

GLOBAL
G2 

Chefmes + slijper

ZWILLING
Deegschraper

MOLENMES 
Carbon

€ 10,50

Inox
€ 11,50

LAGUIOLE
Style De Vie 

Oestermes met houder
€ 19,95

€ 199

€ 129

€ 3,95

€ 2,95

€ 246

€ 179

€ 146

€ 109

LAGUIOLE
Style De Vie

6 olijfhouten steakmessen in luxedoos
€ 69,95

Het mes dat iedereen kent!

DEBUYER
Swing

Mandoline 
€ 74,90

LAGUIOLE
Style De Vie

Kurkentrekker olijfhout
€ 27,50

ETERNUM 
Kreeftenvork
€ 5,00

€ 4,25 

€ 66,15 

€ 55
ETERNUM 
Kreeftenschaar



MICROPLANE
Premium Classic
Zester

GEFU
Botanico 

Kruidenpot
€ 26,95

MICROPLANE
CHILLIMILL
Chillymolen  

met scherpe raspen 
zachte handgreep

GEFU
Gusto 
Kruidenei
€ 14,95

PEUGEOT 
Paris U’select Chocolat 
Peper- of zoutmolen
met regelbaar maalwerk

18 cm € 32,90
22 cm € 36,90 
30 cm € 48,90

MICROPLANE
Muskaatmolen
€ 29,50

GEFU
Hakmolen voor groen ten 
en kruiden
€ 29,95

POINT VIRGULE
Kruidenorganizer in bamboehout

Ideaal voor in keukenlades, makkelijk cumuleerbaar!
Per stuk - € 22,95

GEFU
Crunchy 
Granieten vijzel - 10,5/17 cm 

Deze vijzel kan langs 2 zijden  
gebruikt worden: 

• grote kom 17 cm 
•  kleine kom 10,5 cm
€ 32,95

EMSA
Smart Garden 3
Plant en oogst het hele jaar door verse kruiden en gezonde groenten. 

•  Met AquaComfort-irrigatiesysteem (reservoir 1,2 l en niveau-indicator) 
• De LED verlichting met timer zorgt ervoor dat je plantjes 16 u per dag 

het juiste licht krijgen

€ 22,95 

€ 16,95

MONKEY BUSINESS 
Hike Mike
Kruidenei
€ 18,95

€ 32,50 

€ 27,95

SMART GARDEN 3

€ 99,00

ook verkrijgbaar: 
Click&Grow 3-pack 

navullingen:
€ 10,00

GEFU
Speedwing
Multifunctionele hakker
€ 39,95

PEUGEOT 
Paris CHIC  Geschenkset

Deze set bevat: 
Pepermolen  
zwart blinkend 18 cm

Navulling  
zwarte peper 70 gr.

€ 49,00 

€ 45



PROMO

SAMBONET
TASTE

Bestekset ‘inox’ 24-delig
€ 64,90

SAMBONET
TASTE

6-delige set taartvorkjes
of koffielepels

€ 49,90 - € 39,90

SCHOTT ZWIESEL
Taste 

Wijnglazen 
Doos 6 stuks
€ 30,00 

BLOMUS
FUUM 
Waterglas smoke - 0.35 L

Witte wijnglas smoke - 0,28 L
Rode wijnglas smoke - 0.4 L

Champagneglas smoke - 0,21 L
Champagnecoupe smoke

Per set van 4 
€ 59,80

ARZBERG
Cucina Black 

18-delige ontbijtset
6 kopjes, 6 schotels en  

6 dessertborden

BLOMUS
FUUM 

Karaf smoke
34,95

SAMBONET
TASTE
Bestekset ‘Copper vintage’  
24-delig
€ 219,00
€ 164,90

SAMBONET
TASTE

Bestekset ‘Champagne’ 24-delig
€ 199,00 - € 149,00

ARZBERG
Cucina Black 

Set van 6 bowls

THOMAS
Loft
20-delig porceleinen servies
4 ontbijtborden (Ø 22 cm)
4 platte borden (Ø 29 cm)
4 soepborden (Ø 24 cm)
4 koffiekopjes en -schotels

€ 180

€ 125

€ 159 

€ 110

€ 159

€ 109

€ 96

€ 66

ARZBERG 
Cucina Black 

Dinnerset
6 diepe en 6 platte borden

LIBBEY
In the mix
Set van 6 whiskyglazen - € 34,95



TFA 
Oplaadbare aansteker
Geen gedoe meer met het vullen van uw 
aansteker, gewoon simpel via usb aan uw 
computer of powerbank. Uit deze aansteker 
komt geen vlam, maar een elektrisch stroom-
boogje. Hierdoor kan je ook buiten in de wind 
alles aansteken. Met beveiligingsknop tegen 
onbewust aansteken. 
Gaat vanzelf uit na 10 seconden. 
Veilig, betrouwbaar en milieuvriendelijk. 
€ 19,90

PHILIPPI 
Windlichtset 
€ 34,90

SMATI
Paraplu kat of  hond
€ 14,90

YAMAZAKI
NEST 
Paraplubak - zwart

PHILIPPI 
Uitvouwbare windlichthouder 
10 stuks
€ 29,90 

PHILIPPI 
Uitvouwbare windlichthouder 22 stuks
€ 39,90

PHILIPPI 
CUBO 
Theelichtjes/verwarmer 

Klein (1 theelichthouder) 
€ 16,90
                                                                       
Groot 
(4 theelicht houders)
€ 27,90

Rechthoekig 
€ 69,00

Rond 
€ 64,00

POINT VIRGULE
Schalen en dienbladen in bamboe  
met houtlook

PHILIPPI
Fotokader
25 x 20 cm - € 29,90
40 x 30 cm - € 49,90

Bamboevezel: de ecologische keuze aan tafel. 

De schalen zijn licht en sterk en vormen de perfecte keuze 
voor een mooi gedekte tafel. De schalen en dienbladen zijn 
veelzijdig en stijlvol voor elke gelegenheid. De bamboevezel-
producten zijn volledig BPA- en ftalatenvrij.

1   Rond dienbord - 20 cm  € 7,95
2   Rond dienbord - 28 cm  € 15,50
3   Ronde kom - 28 cm  € 25,50
4   Rechthoekig dienblad - 36 x 25 cm  € 17,95
5   Rechthoekig dienblad - 30 x 20cm  € 12,95
6   Ronde kom - 15 cm  € 7,95
7   Ronde kom - 23 cm  € 17,95
8   Ronde kom  - 19 cm  € 11,95
9   Dienblad met steel  € 7,50
10   Ellips schaaltje - 16 cm  € 6,95
11   Ellips schaaltje - 20 cm  € 9,95113
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Zowel decoratief als functioneel, 
het ideale geschenk!



DUTCH ROSE
Etagère  
2-laags
€ 14,95

DUTCH ROSE 
Taartschotel 
30 cm 
€ 12,95

DUTCH ROSE 
Bowls 

vanaf € 4,95

YAMAZAKI
Servingstand
€ 34,95

DUTCH ROSE 
Snoeppot 

2,5 lit.
€ 12,95

QUALY
Lucky Mouse

Voorraaddoos met maatschepje
€ 20,95

YAMAZAKI
Fruitschaal 
Wit of zwart

€ 29,90

Het meest succesvolle volautomaat-model  
in de geschiedenis van JURA!

Nog eenvoudiger in de bediening, nog gevarieerder in de specialiteiten, 
Nog verfijnder in het design. Uitgerust met de nieuwste technologieën 
van JURA weet de nieuwe E8 een imposant spectrum aan 
specialiteiten met één druk op de knop te voorschijn 
te toveren!

•  One-Touch Cappuccino-functie 
voor trendspeciali teiten zoals latte 
macchiato, flat white en cappuccino

•  Pulse Extraction Process (P.E.P.®) 
voor de optimale extractietijd en 
daarmee bij korte koffiespecialiteiten 
maximaal aroma garandeert 

JURA 
E8 Platinum

€ 1.249,00

+ GRATIS 
2 CAPPUCCINO-

TASSEN

DUTCH ROSE 
Mug - per stuk

€ 5,95



on
off

3 W RECHARGEABLE
BATTERY

HANDSFREE
FUNCTION

BLUETOOTH SELFIE REMOTE

A surprising quality of sound

MINO
Mini nomad speaker

Design by Manuela Simonelli & Andrea Quaglio 

REISENTHEL
Carrycruiser 
Zilver
€ 129,95

REISENTHEL
Travelcosmetic 

Zilver
€ 19,95

REISENTHEL
Allrounder 
Medium
€ 39,95

Allrounder 
Large 

€ 44,95

REISENTHEL
Shoppingbag 

€ 19,95

LEXON
Mino
Deze draadloze mini Bleutooth speaker neemt u 
overal mee naartoe in uw broekzak of handtas 

•  Oplaadbaar in 30 min./ autonomie 2 uur 
•  Uitzonderlijk goede ruimtelijke klank 
•  Selfie functie: toets onderaan geeft instructie 

om draadloos selfie te  
maken op uw smartphone

€ 32,00

LEXON
Flip 
LCD alarmklok

•  Oplichtend blauw scherm bij een simpele aanraking 
bovenaan 

•  Superhandige alarmfunctie: met ON bovenaan  
is het alarm geactiveerd, draai eenvoudig het klokje om en 
er staat nu OFF bovenaan. Zo schakelt u het alarm uit.  
Het scherm past zich automatisch aan. 

•  Inclusief 2 AA batterijen

€ 39,00

LOQI
Hippe 
boodschappen tasjes 
vanaf
€ 9,95

LOQI werkt samen met ontwerpers 
uit de hele wereld aan hun steeds 
groeiende collectie van super sterke, 
‘likable’ tassen, rugzakken, zip 
pockets en kofferhoezen. 

Er is echt voor ieder wat wils: van 
avant-garde oma’s tot de gemiddelde 
hipsters: er is echt een LOQI voor  
iedereen!

WIPOP
KEYWI
Powerbank/sleutelhanger 
vanaf € 24,90

3 W RECHARGEABLE
BATTERY

HANDSFREE
FUNCTION

BLUETOOTH SELFIE REMOTE

A surprising quality of sound

MINO
Mini nomad speaker

Design by Manuela Simonelli & Andrea Quaglio 

USBEPOWER
Hide
5 in 1 oplossing, HIDE is zowel een stekkerdoos  
(2 aansluitingen) en een USB-oplader 4.4A (3 poorten) 
om snel 5 apparaten tegelijk op te laden.  
Compact, een lust voor het oog en met soft touch coating.
€ 34,90

USBEPOWER
FAB XXL micro USB 

lange oplaadkabel 2,5 m
Compatibel met android

€ 19,90

USBEPOWER
Fab XXL lightning 
Lange oplaadkabel 2,5 m
Om al je Apple toestellen veilig 
op te laden (certified by Apple).
€ 29,90

•  Geeft uw smartphone en Airpods 
draadloos een extra boost in slechts 
enkele minuten

•  Capaciteit van 5 tot 25 uur extra 
opladen, afhankelijk van de apparaten



ORIGAMI 
Lamp 
Wit, grijs of ice
€ 49,90 

Auto geurdiffuser 
met parfum ‘aroma energy’ 
€ 17,90

Auto geurdiffuser 
met parfum ‘aroma happy’ 

€ 17,90

Auto geurdiffuser 
met parfum ‘anti dierengeur’ 
€ 17,90

Auto geurdiffuser 
met parfum ‘anti tabaksgeur’ 

€ 17,90

Navullingen voor auto 
geurdiffusers  
Per doos van 2 stuks
€ 9,00
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De diffusie met katalyse, een technologie met 
meer dan 100 jaar geschie denis, elimineert 
immers de moleculen die verantwoordelijk 
zijn voor de on ge wenste geurtjes. Dankzij de 
gepatenteerde brander wordt de binnen-
lucht gezuiverd en geparfumeerd zoals 
geen enkel ander systeem. 
Meer dan 40 verschillende geuren  
verkrijgbaar. 
Navulflacons 500 ml aan € 15,90.

De geurlampen van Maison Berger  
parfumeren niet alleen de lucht  
in uw woonruimte maar werken  
ook zuiverend. 

TEMPTATION
Giftset 

Geurlamp ‘Champagne’
met gratis flacon 

200 ml
€ 75,00

TEMPTATION
Geurdiffuser ‘Chocolat’ 

met gratis flacon 200 ml
€ 44,00

BOULE DE NACRE 
Limited Edition met geurstokjes 

‘Fleur d’oranger’

BOULE D’ARGENT 
Limited Edition met geurstokjes ‘Verveine’

TIP: Hoe meer geurstaafjes u in de geurdiffuser plaatst,  
hoe intenser de geur zal zijn.

€ 33,00 

€ 19,90

GRATIS parfum 
naar keuze 

0,5 l. – twv € 15,90
bij aankoop 

ORIGAMI lamp

geschenk
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Triopack parfum 
(3 x 250 ml)
€ 16,00

TEMPTATION
Geurdiffuser ‘Champagne’ 
met gratis flacon 200 ml
€ 44,00

TEMPTATION
Giftset 

Geurlamp ‘Chocolat’
met gratis flacon 

200 ml
€ 75,00

Deze stijlvolle geurdiffusers 
brengen een discrete en  
aangename geur in jouw auto! 

Meer dan 10 verschillende  
geuren, waaronder ook  
specifiek tegen reisziekte, enz.
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