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MEOW
Set 6 partyprikkers
€ 9,90

BERGERS
HELP
Tandenstokerhouder
€ 10,90

INVOTIS
CATS
Kurkentrekker
€ 14,90

INVOTIS
CROCKCOQ
Kruideninfuser

€ 10,95

OTOTO
GRACULA 
Looksnijder
€ 15,95

INVOTIS
CATS
Set 4 glasonderleggers silicone
€ 9,90

INVOTIS
VINYL PIZZA
Pizzasnijder

€ 7,90

CILIO
MUIS
Mini tafelstofzuiger op batterijen
Zuigt discreet alle kruimels van uw tafel!
€ 16,95

JOIE
Set van 4 glasstiften
€ 6,90

JOIE 
Bananenboom
€ 19,90

KITCHENCRAFT
Uienbril voor hem en haar
Nooit meer tranende ogen!
€ 14,90

COOKUT
Keukenschort in bokaal
€ 24,90

LÉKUÉ
APEROSET

Maak  snel en makkelijk 19 hapjes!
€ 24,95



INVOTIS
Leuk slaapmaskertje

€ 7,90

WARMIES 
Knuffels
€ 19,95

DRESZ
Spaarpotten  

met leuke opschriften
€ 4,99/stuk

DRESZ
Paraplu
Met originele binnen- en buitenprint 
€ 12,99

WARMIES 
NECK WRAP

€ 17,95

Daar zijn de 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 minuten lang gezellig warm. 
Maar Warmies verwarmen niet alleen, ze ontspannen 
ook door hun natuurlijke lavendel- en aroma  -
kruiden en voelen heerlijk zacht aan.

NIEUW:  
de Warmies Neck Wrap!
Werkt helend en verzachtend bij nek-  

of rugklachten. Functioneel en efficiënt, 
100% geschikt voor de magnetron.

SOLIB
Smartphonehouder fiets,  
past voor elk type smartphone
€ 24,90

J-ME
Sneaker cleaning set

€ 27,50

J-ME
COSY

Houder voor afstandbedieningen
zwart of grijs

€ 17,95



KINTO
ONE TOUCH TEA POT  BROWN 

450 ml
€ 25,90

620 ml
€ 29,00

THEEMUGS 
Met leuke opschriften
€ 8,95 / stuk

KOFFIEMUGS 
Met leuke opschriften

€ 8,95 / stuk

ZASSENHAUS
SPEED 
Magnetische keukentimer - zwart, rood of vanille
€ 13,99

STYLE DE VIE
HAPPY SPOONS 

Koffielepels met leuke opschriften
€ 3,50/stuk

INVOTIS
THEE-EI POES
€ 9,90

ZASSENHAUS
Weegschaal opdraaibaar
Zonder batterijen! 
Enkel draaien aan de knop en de weegschaal werkt!
€ 39,95

KINTO
UNIMUG 
Blauw, rood, grijs of transparant
€ 19,50

COSY & TRENDY
NARA
Theepot - 800 ml
€ 28,95

KÜCHENPROFI
VIOLA
Broodtrommel rood, zwart of vanille
€ 49,95

CILIO
Fruitpers - div. kleuren

€ 139,00 
€ 119,00

DAGELIJKSE KOST
Set broodplank en broodmes in acaciahout
€ 27,95



ZWILLING 
ESPRESSO 
Dubbelwandig glas  
met greep - set van 2
€ 23,95

SMEG
Koffiezet - zwart, vanille of rood
€ 189,00

•  1.050 W / 1,4 L waterreservoir
•  Eenvoudig en gebruiksvriendelijk bedieningspaneel 

met digitale timer en klok
•   Permanente filter
•   Programmeerbare autostart-regeling
•  Warmhoudfunctie tot 20min.
•  H 36,1 cm / B 25,6 cm /  D 24,5 cm

BIALETTI
SIMPLICITY

French press - 1 L
€ 28,50

SMEG 
Espresso - div. kleuren
€ 349,00

• 1.350 W / 1 L waterreservoir
•  15 Bar
• Voor gemalen koffie en pads
•  Regelbare koffietemperatuur
•  Per 1 of 2 espressocups

ZWILLING
KOFFIE- OF THEEGLAS

Dubbelwandig glas  
met greep - set van 2

€ 27,95

SMEG
Waterkoker - zwart, vanille of rood

1,7 L
€ 149,00

BIALETTI
MOKA EXPRESS 

ZWILLING
CAPPUCINO 
Dubbelwandig glas  
met greep - set van 2
€ 31,95 

SMEG 
Toaster 2 sleuven - zwart, vanille of rood
€ 149,00

Deze lijn van klein huishoudelijke apparaten is ontstaan door het samen-
gaan van geavanceerde technologie en design, van functionaliteit en stijl. 
De unieke vormgeving ademt de sfeer van de jaren ’50 uit, net zoals de 
iconische koelkast.
Geraffineerde details zoals de vorm van  de hendels, het logo en witte 
LED-verlichting op de broodroosters, waterkokers en blenders onderlijnen 
het unieke karakter van deze toestellen.

3 tassen
€ 24,506 tassen

€ 24,95

2 SETS KOPEN + 1 GRATIS

2 SETS KOPEN + 1 GRATIS

2 SETS KOPEN + 1 GRATIS

NIEUW!

12 tassen
€ 59,95



LE CREUSET
Tajine 31 cm 
Ebbenzwart of kersenrood

LE CREUSET
Campagnard 30 cm  
Rood, zwart  of Mist grey

LE CREUSET
Stoofpot XXL 
28 cm rond - zwart/rood
€ 319,00 - € 219,00

LE CREUSET
TRADITION

Fluitketels

LECREUSET 
Koffiebeker - 0,20 L 
€ 12,00
PROMO 3+1

LE CREUSET 
Theemok - 0,35 L
€ 15,00 / stuk

Koffiemok - 0,80 L
€ 12,00 / stuk

Espressotas 0,70 L
€ 10,00 / stuk

€ 245,00

€ 195

€ 99,00

€ 79

3 KOPEN + 1 GRATIS

LE CREUSET 
Stoofpot XXL 

33 cm ovaal - zwart/rood
€ 349,00 - € 239,00

LE CREUSET 
Stoofpot XXL 

30 cm rond - zwart/rood
€ 339,00 - € 235,00

€ 255,00

€ 179



DEMEYERE
SENSES
Bakpannen

DEMEYERE
APOLLO 
Lage kookpot - 28 cm

ZWILLING
GOURMET
7-delige messenblok, zelfslijpend
€ 249,00 - € 199,00

Bevat schil- en garneermes, 
universeel mes, vleesmes,  
koksmes, broodmes, 
multifunctionele schaar 
in zelfslijpend 
messenblok in es.

20 cm - € 119,00 - € 85,00

24 cm - € 129,00 - € 89,00

28 cm - € 149,00 - € 99,00

32 cm - € 169,00 - € 119,00

DEMEYERE
RESTO 

Grillpan - 24 x 24 cm
€ 119,00 - € 69,00

DEMEYERE
INTENSE
3-delige startset (kookpot 18 cm, 20 cm, 24 cm)

Normale prijs € 577,00 – nu slechts € 399,00  
en enkel bij ons met GRATIS Alu Pro antikleefpan 20 cm 
twv € 79,00!
Bij aankoop van deze startset ook uitzonderlijke condities*  
op volgende artikelen uit deze reeks:
Kookpot 22 cm - 4 L  | Kookpot 28 cm - 8,5 L
Soeppot 24 cm - 8 L | Steelpan 18 cm - 2,2 L

•  5-PLY: iedere kookpot is vervaardigd uit hoogwaardig  
meerlagenmateriaal dat doorloopt tot aan de rand.  
Zo wordt de warmte gelijkmatig verspreid en kan u  
bovendien uw kookpot ook als stoofpot gebruiken.

•  Energiezuinig: dubbelwandige deksels houden het voedsel 
langer warm en verkorten de kooktijd.

•  Perfecte gietranden om morsen te voorkomen en ergono-
mische grepen uit massief RVS 18/10.

•  SYLVINOX buitenlaag: de kookpotten blijven mooi zilverwit, 
zelfs na jaren gebruik. Superhygiënisch en makkelijk te reinigen. 

•  30 jaar garantie: een leven lang zorgeloos kookplezier!
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GRATIS 
ALU PRO BAKPAN 

20 cm

UNIEK AANBOD MET € 257 PRIJSVOORDEEL!
€ 577,00

€ 399

DEMEYERE
ALU PRO
Wok 30 cm - 3 L
€ 99,00 - € 79,00

DEMEYERE
ALU PRO 
Bakpan - 28 cm
€ 99,00 - € 79,00

“Demeyere Alu Pro is  
DE BESTE UIT DE TEST 

VAN DE 90 PANNEN 
die we samen met onze 

zusterorganisaties 
hebben getest!”

Consumentenbond, 
Mei 2018

DEMEYERE
ALU PRO
2-delige bakpannenset 
24 + 28 cm
€ 188,00 - € 129,00

MET GRATIS 
PANNENBESCHERMER!

PRIJS
KRAKER!

€ 179,00

€ 99,00



WONDERCANDLE
Vuurwerkstaafjes cijfers, hart of ster

€ 1,99

LÉKUÉ
CHRISTMAS
Koekjes bak-  
en knutselset
€ 17,90

NORDIC WARE
PINE FOREST BUNDT 
Bakvorm
€ 42,50

KÜCHENPROFI
Bloemsuikerstrooier

€ 12,95

INVOTIS
TOP COOKIE
Set koekjesvormen 
medailles

DRESZ
COOKIEJAR 

Hond, kok, politie
€ 29,95

NORDIC WARE
HERITAGE BUNDT

Bakvorm
€ 49,00

WONDERCANDLE
CAKE IN A TIN
Cake met vuurwerkstaafje
€ 8,50

NORDIC WARE
GINGERBREAD HOUSE BUNDT 

Bakvorm
€ 39,95

Leuk cadeau voor de échte koekjes
liefhebber! Deze grappige koekentrommels 
beginnen te zingen, praten of bewegen  
van zodra je het hooft opent!

PRIJS
KRAKER!

€ 14,95

€ 5,00



GREENPAN
ESSENTIALS 
Pannenkoekenpan - 24 cm
€ 34,90 - € 29,99

POINT-VIRGULE
HASSELBACK P0TATO
€ 14,95

KUCHENPROFI
Dunschiller 2 in 1:
schillen en julienne
€ 11,95

SPRING
BRIGADE PREMIUM

4-delige startset

LÉKUÉ
CREA CREPE SET
€ 24,90

13-delige set bestaande uit:
• 1 braadpan 28 cm
• 3 kookpotten met deksel 18 + 20 + 24 cm
• 1 steelpan 16 cm met giettuiten
• vergiet 24 cm
• 1 bakspaan, 1 scheplepel, 1 lepel met gleuven, 1 pastalepel

Deze typisch Zweedse aard appel-
bereiding is overheerlijk en met 
de hulp van dit handig apparaatje 
bovendien makkelijk te snijden zodat 
de onderkant vast blijft.
Gewoon de aardappelen spoelen, 
snijden, goed inwrijven met kruiden 
naar smaak, olie of boter en in een 
ovenschaaltje gedurende 60 min. 
op 200° in de oven. Smullen maar!

KUCHENPROFI
PROFI
Passe-vite met 4 inzetschijven
€ 56,95 - € 49,95

Maak in enkele seconden  
uw pannenkoekenbeslag 
en tover de meest originele  
pannenkoeken op tafel!

•  Kookpot met deksel 16 cm - 2 L
•  Kookpot met deksel 20 cm - 3,7 L
•  Kookpot met deksel 24 cm - 6,5 L
•  Lage kookpot met deksel 20 cm - 2,7 L

€ 536

€ 249

•  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

GREENPAN
MAYFLOWER
Kookpottenset 13-delig. 
Het retrodesign van vroeger, 
de technologie van nu!
€ 229,99

GREENPAN
BARCELONA
2-delige pannenset 20 - 28 cm
€ 139,00 - € 89,00



LAGUIOLE
LUXURY LINE
Set van 6 steakmessen - olijfhouten heft
€ 69,95

XAPRON
Lederen schort

€ 59,00 - € 49,95

INVOTIS
WHISKYSTENEN
€ 11,95

KITCHENCRAFT
BARCRAFT FLESOPENERS MET SLOGAN
€ 5,50

ÖGON
KAARTHOUDER
Zonder zijvakje - € 50,00
Met zijvakje - € 69,00

De nieuwste generatie bank- en ID-kaarten is uitgerust met 
RFID chips die draadloze communicatie mogelijk maken. 
Dit houdt ook risico’s in: uw kaarten kunnen op afstand 
gescand of geskimd worden. In de creditcardhouders 
van Ögon zijn uw kaarten hiertegen volledig beschermd. 
En met een simpele schuifbeweging aan de zijkant 
krijgt U meteen een overzicht over uw creditcards.
De integratie van de aluminium kaarthouder in de lederen 
wallet maakt hem niet alleen handig maar ook compact en 
stijlvol. Deze nieuwste modellen zijn nu ook voorzien van 
een zijvakje met rits voor wat kleingeld in op te bergen.

COOKUT
ICO
4-delige set Irish Coffee – Maak de perfecte Irish 
Coffee in laagjes met deze handige set.
€ 29,95

KITCHENCRAFT
BARCRAFT 

Heupfles met slogan - 175 ml 
€ 14,95

WUNDERKEY 
Zwart of rood 
€ 29,95

De Wunderkey transformeert elke ongeorganiseerde 
sleutelbos in een functionele en gevorderde accessoire 
voor dagelijks gebruik. Wunderkey is gemaakt van 
(krasbestendig) aluminium, hoogwaardig roestvrij 
staal en gemaakt in Duitsland. 

Het is geschikt voor bijna alle huidige sleutelgroottes. 
Geen beschadigde broek of rinkelende sleutels meer! 
Naast sleutels, kunt u het eenvoudig uitbreiden  
met praktische add-ons (zie inzet).

SPIEGELAU
BRANDY 
Set van 4 Cognacglazen
€ 24,90

Add-on pack 
€ 19,95



POINT-VIRGULE
Zwarte RVS rietjes - 4 stuks 
met reinigingsborsteltje
€ 11,95

COSY&TRENDY
STREETFOOD FESTIVAL
Aperoset, 21-delig
7 schaaltjes + 14 bordjes
€ 39,95 COSY&TRENDY

Serveer-/hapjesplank - 80 cm
€ 9,85

SPIEGELAU
AUTHENTIS 
18-delige set (6 witte, 6 rode wijn glazen 
en 6 Champagneglazen)
€ 104,70 - € 69,95

LAGUIOLE
Eiken kaasplank 50 cm + 8 messen - zwarte heft
€ 39,99

LAGUIOLE
Kurkentrekker - olijfhouten heft

€ 27,50

POINT-VIRGULE
4-delige cocktailset

€ 33,95

ZZYSH WINE
Vul de wijnfles na opening met Argongas  

en de wijn kan nog weken bewaard worden!
€ 79,00

SPIEGELAU 
AUTHENTIS 

All purpose tumbler - set van 6
€ 24,90 - € 19,95

LAGUIOLE
Kaasmessenset 
olijfhouten heft

€ 35,00

LAGUIOLE
Kaasmes - zwart heft

€ 7,95

NUANCE
WINE FINER ORIGINAL 

4 functies: 
inschenken, decanteren, 

filteren en afsluiten.
€ 29,90

INVOTIS
MAGIC DECANTER

€ 16,95

NACHTMANN
VIVENDI

Decanteerkaraf 
€ 39,95

LAGUIOLE
Broodmes zwart met stokbroodplank

€ 27,50



PLATTE BORDEN (afm. breedste diameter)
7,5 cm - € 1,95 / 10 cm - € 2,50 / 12,5 cm - € 3,50 /  15 cm - € 3,95 / 17,5 cm - € 5,95 
20 cm - € 6,95 / 25 cm - € 12,50 / 30 cm - € 14,95  / 35 cm - € 19,95

DIEPE BORDEN (afm. breedste diameter)
7,5 cm - € 2,50 / 10 cm - € 3,50 /  12,5 cm - € 4,50 / 15 cm - € 5,50 
 17,5 cm - € 9,50 / 25 cm - € 16,95 / 30 cm - € 22,95

HOGE SCHALEN (afm. breedste diameter)
7,5 cm - € 3,50 / 10 cm - € 5,50 / 20 cm - € 18,95 / 25 cm - € 23,95

POINT-VIRGULE
De nieuwe collectie ‘Moments by Point-Virgule’ is ontworpen door de Belgische designer 
Alain Monnens.
Ze bestaat uit porseleinen borden, diepe borden en schalen, acaciahouten serveerplanken 
en -borden en placemats en glasonderleggers uit kunstleder. De collectie heeft een unieke 
vormgeving, is multifunctioneel en kan eindeloos gecombineerd worden.  
Van aperitiefschaaltje tot dessert, met een beetje creativiteit stel je de mooiste  
feesttafel samen!

SAMBONET
PORTA FORTUNA 

Set van 6 aperitiefvorkjes
€ 19,95 - € 17,95

SAMBONET
TASTE 
Bestekset - 24-delig
€ 69,00

SAMBONET
TASTE

Set van 6 taartvorkjes
€ 15,49 / set van 6

POINT VIRGULE
Aansteker

€ 9,95

POINT VIRGULE
WIRE 
Mand - 25 cm
€ 14,95

30 cm
€ 19,95

WIRE 
Mand - 35 cm
€ 24,95 H: 9 cm - € 7,95

H: 15,5 cm - € 9,95
H: 18 cm - € 14,95
H: 22,5 cm - € 17,95

PLACEMATS KUNSTLEDER 
45 x 36 cm 

€ 7,95 / stuk

SET VAN 4 GLAS-
ONDERLEGGERS 
KUNSTLEDER 
€ 7,95

SERVEERBORDEN  
EN -SCHALEN ACACIAHOUT

van € 8,95 tot € 25,95

POINT VIRGULE
WIRE

Windlichten



VIN BOUQUET
ONE TOUCH
Champagne 
flesopener
€ 29,95

ANOVI
HET ZEEUWSE  
MOSSELBESTEK
Het ideale bestek om mosselen 
te eten en bovendien een mooi 
sieraad op tafel!
€ 29,90

ANOVI
Set van 6 schaal- en schelpdierprikkers. 
Mooie prikkertjes voor wulken, kokkels,…..
€ 29,90

SPIEGELAU
Partychampagne degustatieglazen - set van 6
€ 24,95

SAGAFORM
Set van 4 kreeftenvorkjes

€ 24,90

SAGAFORM
Oesterset
Oestermes en -bord RVS
€ 34,90

SAGAFORM
SEAFOOD CRACKER
€ 19,90

Handschoen maliënkolder
€ 99,95

DROSSELMEYER
Schaaldierkraker

Voor het zacht kraken van 
schaaldieren zonder  

wegspringende stukjes
€ 49,90 - € 39,90

SPIEGELAU
Champagnecoupe 
set van 4
€ 18,95

LAGUIOLE
Sabel olijfhout
€ 34,95

OPINEL
Oestermes
€ 16,95

PEUGEOT
Fleskoeler met 
koelelementen
€ 50,00



SANODEGUSTO
CALIDO 
Bord 30 cm ‘White Marble’ – houdt uw gerechten koud
€ 46,00

Bord 30 cm ‘Black Marble’ – houdt uw gerechten warm
€ 46,00

PEUGEOT
APPOLIA
Rechthoekige ovenschotel antraciet of écru
25 cm - € 24,90
32 cm - € 32,90
40 cm - € 44,90

SANODEGUSTO
MIRCO
Melkkan
€ 29,00

SANODEGUSTO
CALIDO

Serveerbord 34 cm ‘White Marble’
€ 79,00

PEUGEOT
PARIS U-SELECT 
Elektrische peper-  

of zoutmolen 
Oplaadbaar

34 cm
€ 99,00

PEUGEOT
APPOLIA

Ronde taartvorm antraciet of écru 
30 m - € 29,90

SANODEGUSTO
MODULO 

Serveerplaat ‘White Marble’ 
op bamboe dienblad –  
voor koude gerechten,  

kazen,…
€ 89,00

SANODEGUSTO
BELLE

Boterpotje
€ 24,00

PEUGEOT
TIDORE

Nootmuskaatmolen
€ 39,00

Het nieuwe keramische 
gamma APPOLIA 

van Peugeot!

Een culinaire revolutie. 
Al je gerechten op de perfecte temperatuur voor meer 
dan 30 minuten. SANODEGUSTO is een Belgisch merk van 
tafelgerei dat je gerechten voor meer dan 30 minuten 
op de perfecte temperatuur houdt. 
De Tempcontrol technologie die geïntegreerd is in het 
duurzaam porselein houdt warmte of koude vast en laat 
deze na opwarming of afkoeling langzaam vrij zodat je 
gerechten perfect warm of koud blijven. 

De producten zijn gemakkelijk in gebruik. 
Opwarmen gebeurt in een standaard oven en afkoelen 
gebeurt in de diepvriezer. 

Goed om te weten: warm en koud zijn twee verschillende 
technologieën, één product heeft niet beide eigenschappen. 

Nieuw en 100% Belgisch 
Onmisbaar in elke keuken

Reeds gebruikt door topchefs!

DOMO
HEALTHY AND TASTY
Conische sauteuse
20 cm

PEUGEOT
GOA 

Nootmuskaatmolen
€ 39,00NIEUW!

PRIJS
KRAKER!

€ 39,00



POINT VIRGULE
Parijse nettas 

met lange handvaten 
33,45 cm
€ 4,50

CHILLY
BOTTLES 
0,5 L - vanaf € 25,00
0,75 L - vanaf € 30,00  
1,8 L - vanaf € 40,00

MEPAL
ELLIPSE
Waterfles 500 ml
€ 7,99

MEPAL
ELLIPSE 
3-delige bestekset RVS
€ 9,99

MEPAL
ELLIPSE 

Lunchbox ‘Duo’
€ 9,99

RIXX
Koeltas 
Donkerblauw/grijs  
of donkerblauw/oranje
€ 12,95

WMF
TRAVELMUG 
Inox - 350 ml

WMF
TRAVELMUG 
Bruin, grijs of zwart - 350 ml 

MEPAL
BENTO 
Lunchbox midi
€ 12,99Alles verkrijgbaar in kleuren ‘Nordic Green’ of ‘Nordic Denim’

MEPAL
ELLIPSE
Salad box 
€ 14,99

MEPAL
BENTO 
Lunchbox large
€ 14,99

ANDERSEN
PEPE SHOPPER
Zilver of antraciet
€ 69,90 
€ 59,90

MEPAL
ELLIPSE 
Lunchpot
€ 14,99
Ideaal voor soep, yoghurt, 
100% lekvrij!

PRIJS
KRAKER!

€ 24,99

€ 14,99

PRIJS
KRAKER!

€ 19,99

€ 12,99

Houden 12 u warm 
of  24 u koud!



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

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.

3 W RECHARGEABLE
BATTERY

HANDSFREE
FUNCTION

BLUETOOTH SELFIE REMOTE

A surprising quality of sound

MINO
Mini nomad speaker

Design by Manuela Simonelli & Andrea Quaglio 

MAISON BERGER
GEM

Geurlamp goud of 
zilver in geschenkdoos 

€ 44,00

MAISON BERGER
BOUQUET PARFUMÉ
Deze geurverspreiders werken – in tegen-
stelling tot de geurlampen – niet met een  
brander maar verspreiden een huisparfum via 
de zwarte stokjes (vervaardigd uit polymeren). 
Hoe meer stokjes in het flesje, hoe intensiever  
de diffusie van het  parfum. 
Navulflacons 200 ml in meer dan 15 geuren 
verkrijgbaar aan € 14,00. 
Ook specifieke parfums verkrijgbaar voor  
eliminatie van nare keuken-, badkamer-,  
rook- en dierengeurtjes.

€ 25,00

MAISON BERGER
Triopack feestelijke parfums - 180 ml
15,90

MAISON BERGER
Triopack Kerstparfums - 180 ml
€ 15,90
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MET GRATIS FLACON 180 ml

MAISON BERGER
Geurkaars goud - 210 gr
€ 29,00

LEXON
LR130 FLIP
LCD alarmklok
Diverse kleuren
• Oplichtend blauw scherm bij simpele aanraking bovenaan
•  Superhandige alarmfunctie: met ON bovenaan is het alarm geactiveerd, draai eenvoudig het klokje om  

en er staat OFF bovenaan. Zo schakelt u het alarm uit. Het scherm past zich automatisch aan.
•  Inclusief 2 AAA batterijen

€ 39,00
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3 W RECHARGEABLE
BATTERY

HANDSFREE
FUNCTION

BLUETOOTH SELFIE REMOTE

A surprising quality of sound

MINO
Mini nomad speaker

Design by Manuela Simonelli & Andrea Quaglio 

3 W RECHARGEABLE
BATTERY

HANDSFREE
FUNCTION

BLUETOOTH SELFIE REMOTE

A surprising quality of sound

MINO
Mini nomad speaker

Design by Manuela Simonelli & Andrea Quaglio 

LEXON
LA113 MINO
Mini Bluetooth speaker
• Deze nieuwe draadloze mini bluetooth speaker 

neemt u overal mee 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

3 W RECHARGEABLE
BATTERY

HANDSFREE
FUNCTION

BLUETOOTH SELFIE REMOTE

A surprising quality of sound

MINO
Mini nomad speaker

Design by Manuela Simonelli & Andrea Quaglio 
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