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2. Handmade Tea Box

speciale handgemaakte theedoos. leuk 
om cadeau te geven samen met een 
rituals thee.  

consumentenprijs: € 7,50
artikelnummer: 001611

1. Cleansing facial mask

dit kleimasker reinigt en voedt de 
huid grondig, waardoor deze er fris 
en stralend uitziet. de pure chinese 
klei, een natuurlijk mineraal dat perfect 
absorbeert, ontdoet de huid van vuil, vet 
en vervuiling. 

consumentenprijs: € 16,50
artikelnummer: 001187

3. Oriental Light

steengrijze lantaarn voor minikaarsjes.
ontdek samen met de rituals mini-
geurkaarsen de magische geur. 
natuurlijke kleur en design geven een 
prachtige gloed wanneer de kaars 
brandt. 

consumentenprijs: € 17,50
artikelnummer: 001872

Creëer 
je eigen 

 wellness! 
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s HAND IN HAND1. Reflection Handwash

consumentenprijs: € 7,90
artikelnummer: 016326

3. Serenity Handwash
consumentenprijs: € 7,90
artikelnummer: 016308

2. Reflection Handlotion
consumentenprijs: € 12,90
artikelnummer: 016331

4. Serenity Handlotion
consumentenprijs: € 12,90
artikelnummer: 016329

1. 2.

3. 4.

de collectie luxe handzeep en - lotion is uitgebreid! maak kennis met de nieuwe geurlijnen 
en verander je handverzorging in een klein momentje van dagelijks geluk.
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Hands Free 

handig voor onderweg, thuis en op reis. ervaar 
de frisse, verassende geur van groene Thee.

consumentenprijs: € 3,90
artikelnummer: 002105

Hand Therapy

handscrub die scrubt, voedt & verzacht. 
uw handen voelen zijdezacht en bijzonder 
gevoed aan. verrijkt met voedende oliën die 
eenvoudig door de huid worden opgenomen en 
haar soepelheid en vochtbalans herstellen. 

consumentenprijs: € 10,90
artikelnummer: 003497

Ginkgo’ s Secret 

Bijzonder rijke en herstellende handbalsem 
deze luxe, rijke handbalsem is speciaal ontwik-
keld om ruwe, droge handen te verzachten 
en te herstellen.  verrijkt met ginseng, het 
symbool van onsterfelijkheid, en ginkgo Biloba, 
dat bekend staat om het verstevigen van de 
bloedvaten. 

consumentenprijs: € 9,90
artikelnummer: 018211

Water Bar

milde zeep met scrub. een prachtig 
stuk zeep. lekker onder de douche en 
een lust voor het oog.

consumentenprijs: € 4,90
artikelnummer: 002090

Energy Bar

vitaliserende zeep. 
laat je verfrissen en vitaliseren met deze 
verfijnde zeep door de harmoniërende 
kracht van mandarijn & mint. lekker onder 
de douche. en een lust voor het oog in 
badkamer, keuken en op toilet.

consumentenprijs: € 4,90
artikelnummer: 002112
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Time Out

- 50ml schuimende douchegel sensatie
- 40g organische suiker lichaamsscrub
- 70ml verzorgende shampoo voor pluizig haar
- 70ml ultraverzorgende, luchtige bodycrème

consumentenprijs: € 16,50
artikelnummer: 016615

sakura
Ontdek de wereld van:

Reinigingsritueel uit Japan

SAKURA

de kersenbloesem, sakura, ontleent haar naam aan een prinses uit lang vervlogen tijden met de naam ‘Kono-hane-sakuya-
hime’ (bloeiende-boom-bloem-prinses). de legende gaat dat ze deze lange naam kreeg nadat ze uit de hemel kwam vallen 
precies boven op een kersenboom. sindsdien geldt de kersenbloesem als japans symbool voor geluk, liefde en de jaarlijkse 

start van de natuur. de uitbundige, maar korte bloei van de sakura wordt al even uitbundig gevierd: men trekt er in de lente 
massaal op uit om onder de bloeiende sakura te genieten van de schoonheid van de vallende kersenbloesem. dit bijzondere 

fenomeen noemt men hanami (bloem kijken).

Kijk ook op pagina 38 en 39.
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Sakura Collection

- 200g organische suiker lichaamsscrub
- 200ml schuimende douchegel sensatie
- 70ml verzorgende shampoo voor pluizig haar
- 200ml ultraverzorgende, luchtige body crème
- 50ml ontspannend licht lichaamsparfum

consumentenprijs: € 51,-
artikelnummer: 016613

Sakura Rituals

- 200ml schuimende douchegel sensatie
- 150ml rustgevende scrub douchecrème
- 70ml ultraverzorgende, luchtige bodycrème
- 2x10ml handsensatie: hand scrub & handbalsem

consumentenprijs: € 26,50
artikelnummer: 016616

Kijk ook op pagina 40 en 41.
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giet een scheutje hanami heaven naar 
wens in het bad, in warm stromend water. 
u wordt omringd door een witte reini-
gende melk die de huid zacht en soepel 
maakt. 

consumentenprijs: € 12,50
artikelnummer: 018701

6. Magic Touch

rijke, romige body crème voedt en 
helpt de huid verstevigen. door de spe-
ciale technologie kan de luchtige crème 
heel gemakkelijk op de huid worden 
aangebracht 

consumentenprijs: € 14,90
artikelnummer: 004720

5. Sakura Scrub

luxe combinatie van organische 
suiker en heerlijk verzorgende oliën 

consumentenprijs: € 14,90
artikelnummer: 018700

3. Zensation

unieke doucheschuim technologie. 
doe een beetje gel in je hand, in 
contact met water verandert deze in 
rijkverzorgend schuim 

consumentenprijs: € 7,90
artikelnummer: 004760

2. Blossom Water

de ontspannende geur van jonge 
kersenbloesem daalt met een zachte 
bries neer als dauwdruppels op je huid. 

consumentenprijs: € 15,90
artikelnummer: 016038

4. Rice Scrub

geniet van de verrassende combi-
natie van een mild reinigende body 
scrub en een verzorgende crème. 

consumentenprijs: € 9,50
artikelnummer: 003759

7. Carpe Diem

verzorgende shampoo voor pluizig 
haar die je haar weer glad, verzorgd 
en glanzend maakt. organische rijst-
melk geeft je haar gezonde voeding, en 
Kersenbloesem zorgt voor een bijzon-
dere geursensatie. 

consumentenprijs: € 8,90
artikelnummer: 018337

8. It´s a Wrap

ultra lichte conditioner maakt pluizig 
haar weer glad, verzorgd & glanzend. 

consumentenprijs: € 8,90
artikelnummer: 018336
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hammam
Ontdek de wereld van:

Reinigingsritueel uit het eeuwenoude Turkije.

Hammam treat mini gift

- 30ml ultrahydraterende douchepasta
- 30ml zuiverende douchemodder
- 30ml ultraverzorgende, luchtige bodycrème

consumentenprijs: € 12,90
artikelnummer: 016005

HAMMAM

de traditie om je lichaam te reinigen is de basis van het eeuwenoude hammam ritueel. 
in oosterse culturen worden badhuizen – oftewel hammams – al eeuwen bezocht. 
dit oorspronkelijk uit Turkije afkomstige reinigingsritueel heeft vooral een spirituele, 
reinigende en zuiverende functie waardoor lichaam en geest van top tot teen verzorgd 
worden en volledig tot rust kunnen komen.
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Ulltimate Hammam Collection

- 150ml ultrahydraterende douchepasta
- 250g lichaamsscrub op basis van zeezout
- 200ml schuimende douchegel sensatie
- 70ml zuiverende douchemodder
- 200ml ultraverzorgende, luchtige bodycrème

consumentenprijs: € 51,-
artikelnummer: 016609

Hammam Rituals

- 150ml ultrahydraterende douchepasta
- 200ml schuimende douchegel sensatie
- 40g lichaamsscrub op basis van zeezout
- 70ml ultraverzorgende, luchtige bodycrème  

consumentenprijs: € 26,50
artikelnummer: 016611

Hammam Secret 

een natuurlijke en stijlvolle manier 
om je huis heerlijk te laten ruiken 
met rozemarijn en eucalyptus.

consumentenprijs: € 22,90
artikelnummer: 018706

Kijk ook op pagina 38 en 39.
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7. Hammam Hot Scrub

lichaamsscrub die zorgt voor een inten-
sief zuiverend, voedend scrub-effect.

consumentenprijs: € 14,90
artikelnummer: 004752

8. Touch of Hammam

rijke, romige body crème die de huid 
voedt en helpt te verstevigen

consumentenprijs: € 14,90
artikelnummer: 003756

4. Hammam Delight

unieke doucheschuim technologie! 
doe een beetje gel in je hand, in contact 
met water verandert deze in rijkverzor-
gend schuim. 

consumentenprijs: € 7,90
artikelnummer: 003753

5. Heavenly Hammam

rustgevende badolie ontspant je lichaam 
en zuivert de geest.

consumentenprijs: € 12,50
artikelnummer: 028341

2. Hammam Body Mud

douchemodder zuivert de huid zeer 
intensief en polijst de huid.

consumentenprijs: € 13,90
artikelnummer: 016011

6. Hammam Massage

unieke combinatie van voedende 
oliën zorgt voor een ultra zachte huid. 

consumentenprijs: € 12,50
artikelnummer: 028456

3. Hammam Olive 
                 Secret

hydraterende douchepasta die de 
huid reinigt, voedt en tevens dode 
huidcellen verwijdert.

consumentenprijs: € 8,50
artikelnummer: 003755

1. Eau d’Hammam

de vitaliserende geur van verse vijg 
voert je mee naar zwoele zomer-
avonden in het verre oosten.

consumentenprijs: € 15,90
artikelnummer: 016037
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Ancient Beauty

- 50 ml schuimende douchegel sensatie
- 40g diep reinigende himalaya scrub zout
- 70 ml verzorgende glans shampoo
- 70ml rijke en verzorgende bodycrème

consumentenprijs: € 16,50
artikelnummer: 016619

cadeau
idee

voor meer rotho Boxen kijk je 
op pagina 55.

ayurveda
Ontdek de wereld van:

Zuiverende rituelen uit het oude India.
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Ayurveda Rituals

- 150ml voedende douchepasta
- 200ml schuimende douchegel sensatie
- 40g diep reinigende himalaya scrub zout
- 70ml rijke en verzorgende bodycrème

consumentenprijs: € 26,50
artikelnummer: 016606

Ayurveda Secret

- 75ml sensationele zuiverende voetscrub
- 200ml schuimende douchegel sensatie
- 100ml schuimend crèmebad
- 70ml verzorgende glans shampoo
- 70ml rijke en verzorgende bodycrème
- 150ml verfrissende deodorant 

consumentenprijs: € 36,50
artikelnummer: 016607

AYURVEDA

de schoonheidsprincipes van ayurveda bestaan uit ontgiftende en verzorgende ritu-
elen. eerst moet je je lichaam ontgiften en het ontdoen van opgehoopte gifstoffen om 
geblokkeerde energie vrij te laten komen. na deze reiniging ben je in staat het lichaam, 
de geest en de ziel te verzorgen. rituals heeft deze eeuwenoude traditie toegepast in 
een reeks producten waarmee je thuis je eigen ayurvedische gezondheids- en schoon-
heidsrituelen kunt uitvoeren.

Kijk ook op pagina 38 en 39.

Kijk ook op pagina 40 en 41.
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9. Daily Rose (Stick)

verzorgende deodorant biedt de hele 
dag bescherming en gaat ongewenste 
lichaamsgeuren tegen. 

consumentenprijs: € 8,90
artikelnummer: 016053

11. Honey Touch

verzachtende, versoepelende en voe-
dende bodycrème die je huid helpt de 
ideale balans te krijgen.

consumentenprijs: € 14,90
artikelnummer: 002929

10. Himalaya Wisdom

revitaliseer je huid door diepe reiniging met 
deze ultraverzachtende en verkoelende body 
scrub. 

consumentenprijs: € 14,90
artikelnummer: 002923

5. Energy Bubbles

ontspan je in het rijke crèmezachte 
schuim, verrijkt met natuurlijke extracten. 

consumentenprijs: € 12,90
artikelnummer: 028340

6. Honey Harmony

ontspannende, natuurlijke badolie, de 
eerste ter wereld die je huid merkbaar 
verzacht en voedt.

consumentenprijs: € 12,50
artikelnummer: 002928

2. Shanti Shower

een rijke en ultrazachte douchecrème op 
basis van zoete amandel olie die je huid 
mild reinigt en direct glad maakt. 

consumentenprijs: € 8,50
artikelnummer: 002924

7. Shanti Chakra

een speciaal mengsel van natuur-
lijke, verzachtende oliën die je huid 
voeden en in balans brengen.

consumentenprijs: € 12,90
artikelnummer: 002930

3. Himalaya Clay

deze zuivere en licht verkoelende 
himalaya clay ontgift en verzacht je huid.

consumentenprijs: € 13,90
artikelnummer: 001922

1. Yogi Secret

verzachtende en verkoelende voetscrub 
die het natuurlijke ontgiftingsproces ver-
snelt en zorgt voor zijdezachte en diep 
gereinigde voeten.

consumentenprijs: € 10,90
artikelnummer: 002921

8. Daily Rose Spray

verfrissende deodorant biedt de hele 
dag bescherming en gaat ongewenste 
lichaamsgeuren tegen. 

consumentenprijs: € 7,90
artikelnummer: 016050

4. Yogi Flow

unieke doucheschuim technologie 
op basis van organische ingrediënten 
zoete amandelolie & indiase roos. 

consumentenprijs: € 7,90
artikelnummer: 028345
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Travel Light for him

- Transparant travel bag
- 50ml schuimende douchegel sensatie
- 70ml versterkende shampoo
- 50ml anti-transpirant spray 24h
- 50ml shaving gel
- 30 ml intensief hydraterende gezichtslotion

consumentenprijs: € 25,50
artikelnummer: 026370

Tatsu
Ontdek de wereld van:

The sign of the dragon

The ultimate 
ritual for men

Pure Refreshment

- 70ml verkoelende douchegel
- 50ml schuimende douchegel sensatie
- 70ml vulkanische lichaamsscrub
- 50ml anti-transpirant spray 24h

consumentenprijs: € 16,50
artikelnummer: 016608
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Men’s Essentials

- 200ml schuimende douchegel sensatie
- 70ml vulkanische lichaamsscrub
- 150ml anti-transpirant spray 24h
- 2x10ml scheerervaring: gezichtsscrub & 
  2 in 1 scheercrème 

consumentenprijs: € 25,50
artikelnummer: 016610

Men’s Collection

- 200ml schuimende douchegel sensatie
- 200ml vulkanische lichaamsscrub
- 70ml versterkende shampoo voor dagelijks gebruik
- 150ml hydraterende bodygel
- 2x10ml scheerervaring: gezichtsscrub & 2 in 1 scheercrème

consumentenprijs: € 36,50
artikelnummer: 016612
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9. Tatsu Gel-wax

styling gel-wax met medium fixatie voor 
een natuurlijke haarstijl.
geeft body & volume, een soepele fixatie 
en glanzend haar. 

consumentenprijs: € 9,90
artikelnummer: 018981

10. Tatsu Shaper

styling paste met sterke fixatie voor je eigen 
haarstijl. geeft een lang houdbare fixatie 
voor kort tot halflang haar. 

consumentenprijs: € 12,90
artikelnummer: 018982

5. Ice Shower

verkoelende douchegel op basis van 
organische Bamboe en japanse munt.

consumentenprijs: € 7,50
artikelnummer: 018967

6. Dragon Mud

combinatie van vulkanische kleibasis en 
ultrafijne Bamboe. verwijdert dode huid-
cellen en stimuleert de bloed-
circulatie zodat de huid er vitaal en fris 
uitziet. 

consumentenprijs: € 13,90
artikelnummer: 018969

2. Blue Dragon

unieke doucheschuim technologie op ba-
sis van organische Bamboe & cederhout.

consumentenprijs: € 7,90
artikelnummer: 018972

7. Banzai Spray

24 uur lang verzekerd van be-
scherming tegen transpiratie, gaat 
ongewenste lichaamsgeuren tegen. 

consumentenprijs: € 7,90
artikelnummer: 016048

3. Sento

ontpannend en rijk crèmezacht schuim, 
verrijkt met natuurlijke extracten.

consumentenprijs: € 12,90
artikelnummer: 018979

1. Cool Dragon

hydraterende bodygel, die je huid su-
persnel en effectief verzorgt.

consumentenprijs: € 11,90
artikelnummer: 018978

8. Banzai Stick

24 uur lang verzekerd van be-
scherming tegen transpiratie, gaat 
ongewenst lichaamsgeur tegen. 
mild en verzorgend. 

consumentenprijs: € 8,90
artikelnummer: 016051

4. Cool Kami

hoofdhuid regulerende shampoo (scalp 
balancing), voor dagelijks gebruik. 

consumentenprijs: € 8,90
artikelnummer: 018980

cadeau
idee

voor meer rotho Boxen kijk je 
op pagina 55.
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Tao
Ontdek de wereld van:

Rustgevende rituelen uit het 
oude China.

Deep relaxation mini gift

- 30ml zacht exfoliërende
  scrubcrème
- 30ml rijk voedende bodycrème
- 30ml verkoelende voetencrème

consumentenprijs: € 12,90
artikelnummer: 006006 

Tao Secret

- 200ml schuimende douchegel sensatie
- 100ml rustgevend crèmebad
- 200ml zachte exfoliërende scrubcrème
- 70ml rijke en voedende bodycrème
- 50ml rustgevende bed & body mist 

consumentenprijs: € 36,50
artikelnummer: 016617

Kijk ook op pagina 38 en 39.
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Deep Relaxation

- 50ml schuimende douchegel sensatie
- 100ml rustgevend crèmebad
- 70ml zacht exfoliërende scrubcrème
- 70ml rijke en voedende bodycrème

consumentenprijs: € 16,50
artikelnummer: 016614

TAO

Tao is een oude chinese 
levensfilosofie waarin alles 

draait om evenwicht. Wie kent 
niet het symbool van yin en 
yang? Twee tegengestelden 

die niet zonder elkaar kunnen, 
elkaar juist aanvullen: dag en 
nacht, man en vrouw, kracht 

en zachtheid, drukte en rust… 
in ons leven in de 21e eeuw 
verwerken we meer prikkels 

dan ooit tevoren.

deze overdaad aan prikkels, 
yang, zorgt voor onbalans, wat 

leidt tot stress. door onze 
verzorgingsrituelen met 

werkelijke aandacht uit te 
voeren, richten wij ons naar 

binnen en brengen zo yin, onze 
geest, tot rust. Tao (letterlijk ‘de 
weg’) wijst ons zo de weg naar 

diepe ontspanning.

Kijk ook op pagina 40 en 41.
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9. Lao Tze

unieke rijke balsem, combinatie van natu-
urlijke werkstoffen, maakt de droge en 
ruwe huid weer ultrazacht en soepel. 

consumentenprijs: € 9,90
artikelnummer: 018451

10. Yin

rustgevende bed & body mist voor op je 
(bed)textiel en je huid. 

consumentenprijs: € 15,90
artikelnummer: 018452

5. Xiu Xi

voedende, vochtregulerende olie met 
een rustgevende werking voor lichaam en 
geest. 

consumentenprijs: € 12,50
artikelnummer: 018450

6. Qi Gong Spray

24 uur lang verzekerd van be-
scherming tegen transpiratie, gaat 
ongewenste lichaamsgeuren tegen. 

consumentenprijs: € 7,90
artikelnummer: 016049

2. Wai Wang

combinatie van rijke crèmebasis en 
ultrafijne chinese Bamboe verwijdert op 
een milde, intensieve manier de dode hu-
idcellen en stimuleert de bloedcirculatie. 

consumentenprijs: € 13,90
artikelnummer: 018448

7. Qi Gong Stick

24 uur lang verzekerd van be-scherming 
tegen transpiratie, gaat ongewenste 
lichaamsgeuren tegen. 
mild en verzorgend. 

consumentenprijs: € 8,90
artikelnummer: 016052

3. Wu Wei

ervaar een gevoel van ultieme ontspan-
ning in dit crèmebad met donszacht 
schuim.

consumentenprijs: € 12,90
artikelnummer: 018446

1. Mei Dao

rijke, romige crème die de huid voedt. 
geeft een zijdezacht huidgevoel. 

consumentenprijs: € 14,90
artikelnummer: 018449

8. Qi

lichte crème, verkoelt en ontspant 
bij stress of vermoeidheid. 

consumentenprijs: € 9,90
artikelnummer: 018453

4. T’ai Chi

unieke doucheschuim technologie 
op basis van organische ingrediënten 
Witte lotus & groen Thee.

consumentenprijs: € 7,90
artikelnummer: 028447
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Touch Of Sunrise

- 200ml schuimende douchegel sensatie
- 150ml verkwikkende scrub douchecrème
- 70ml ultraverzorgende, luchtige bodycrème
- 2x10ml voetsensatie: voetscrub & voetbalsem

consumentenprijs: € 26,50
artikelnummer: 016605

Sweet Sunrise Home Perfume

creëer een bijzondere sfeer in huis met dit stijlvolle 
parfum verrijkt met zoete sinaasappel en cederhout. 
geniet van het frisse, 
vitaliserende aroma van zoete sinaasappel en de 
warme, zachte ondertoon van cederhout. 

consumentenprijs: € 16,90
artikelnummer: 001984

Touch of Heaven

rijke, romige bodycream voedt en helpt de huid 
verstevigen. door de speciale technologie kan 
de luchtige crème heel gemakkelijk op de huid 
worden aangebracht. de unieke samenstelling 
bevat anti-oxidanten, vitamine e en het verstevi-
gende ingrediënt centella asiatica 

consumentenprijs: € 14,90
artikelnummer: 003749

Sunrise Scrub

geniet van de verrassende combinatie van
een heerlijke body scrub en een verzorgende crème. 
de speciale combinatie verwijdert op milde wijze 
dode huidcellen en zorgt ervoor dat je huid er jonger 
uitziet. 

consumentenprijs: € 9,50
artikelnummer: 003566

sunrise
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Sunrise

unieke doucheschuim technologie 
doe een beetje gel in je hand, in contact 
met water verandert deze in rijkverzor-
gend schuim. 

consumentenprijs: € 7,90
artikelnummer: 003718

Touch of Heaven

voedende, vochtinbrengende olie met 
verzachtende werking. 
verrijkt met de frisse kracht van zoete 
sinaasappel en de verwarmende eigen-
schappen van ceder. 

consumentenprijs: € 14,90
artikelnummer: 003749

Doucheshuim Sensatie!

unieke doucheschuim technologie 
doe een beetje gel in je hand, in contact met 
water verandert deze in rijkverzorgend schuim. 

consumentenprijs: € 7,90

artikelnummer hammam delight: 003753
artikelnummer Yogi flow: 028345
artikelnummer zensation: 004760
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Pino

Trendy weegschaal voor een echte 
trendsetter.

automatische aan/uit functie
goed leesbaar lcd scherm
materiaal: Kunststof, glas
afmeting: l 30,5 x B 30,5 x h 2,5 cm

consumentenprijs: € 34,99

artikelnummers: 
Paars: 63812 0
groen: 63813 7
Blauw: 63814 4
rood: 63811 3



29
W

elln
ess

op GOED
gewicht

Edition zandvoeten

analoge personen weegschaal met klein 
aflees venster en beeldmotief van “zand-
voeten” 

- 27 x 29 x 5,5 cm
- vanaf 1 tot 130kg

consumentenprijs: € 22,99
artikelnummer: 61097 3

Certified Classic XL

analoge personen weegschaal met groot 
oppervlak en softgrip bekleding voor maxi-
male stabiliteit. door innovatieve soehnle 
certified techniek zeer precies. goed 
afleesbare schaal.

- 41 x 34 x 6cm
- vanaf 1 tot 150kg

consumentenprijs: € 49,99
artikelnummer: 61317 2

Slim Design

- 23 x 22 x 1,8 cm 
- digitaal 
- weging tot 150 kg 
- wegen per 100 gram 
- auto-on en auto-off functie 
- 5 jaar garantie

consumentenprijs: € 49,99

artikelnummers: 
silver : 63538 9
White: 63558 7
Black: 63559 4

Slim Design Riva

- 34,7 x 32,6 x 1,8 cm 
- digitaal 
- Weging tot 150 kg 
- Wegen per 100 gram 
- auto-on en auto-off functie 
- 5 jaar garantie

consumentenprijs: € 49,99
artikelnummer riva: 63761 1
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slechts 18mm dik
automatische aan/uit functie
zeer nauwkeurig door grote opstapplaat
Kleur : zwart
afmeting: h 33 x B 33 x h 1,8 cm

consumentenprijs: € 69,99
artikelnummer: 63539 6

Contour F3

Weegschaal met vet- en water-
percentagemeting tot op 0,01%.

garantie: 2 jaar 

consumentenprijs: € 49,99
artikelnummer: 63750 5

Body Balance Slim 5

geeft naast uw gewicht ook spier, 
vet- en waterpercentages die leiden 
tot een aanbeveling, bijv. meer water 
drinken. geheugen voor 8 personen.

consumentenprijs: € 79,99
artikelnummer: 63721 5

Spring
je fit!

het meest effectieve middel om vet te verbranden is... een springtouw...

Waarom touwtjespringen?
Touwtjespringen is goed voor je coördinatie, uithoudingsvermogen én je 
krijgt er sterkere been-, buik- en armspieren van. 
Bovendien verbrand je door te springen véél calorieën. na 6 weken kun 
je 1000 keer springen en tijdens elke training verbrand je zo’n 150 à 200 
kcal. een kwartiertje springen komt overeen met een halfuur hardlopen.”
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Body Balance Shape F3

digitale weegschaal van wit glas met rvs. geeft naast uw gewicht ook 
vet- en waterpercentages die leiden tot een aanbeveling, bijv. meer 
water drinken. geheugen voor 8 personen.

- 35,7 x 33 x 2,9cm
- vanaf 100gr tot 150kg
- 3 jaar garantie
- Batterij: 3 x 1,5 volt aaa 

consumentenprijs: € 64,99
artikelnummer: 63162 6

Melody 2.0

glazen weegschaal om met precisie uw gewicht te meten.

- maximaal 150 kilo
- nulpunt stelling
- automatische uitschakeling
- werkt op cr2032 batterij 

consumentenprijs: € 34,99
artikelnummer: 63740 6
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Sunflower Warmtekussen (40 x 30 cm)

energiebron voor lichaam en geest - drie individueel instelbare temperatuur 
niveaus te verlenen van de gewenste warmte. met automatische uitschakeling 
en wasbare katoenen hoes.

- energiebesparende auto-off functie na 1,5 uur
- machine wasbare hoes (100% katoen)
- eco-Tex 100-certificering
- handwashable verwarming unit gemaakt van Pvc 

consumentenprijs: € 44,99
artikelnummer: 68003 7

Sunshine Warmtekussen (40 x 30 cm)

soehnle Warmtekussen met 2 zachte wasbare katoenen hoezen.

- 3 meter lange kabel
- Temperatuur regeling 4 standen
- automatische uitschakeling na 1,5 uur
- 5 jaar garantie

consumentenprijs: € 49,95
artikelnummer: 68002 0

opWARMen!
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Comfort Elektrische Onderdeken (122 x 60 cm)

met deze elektrische verwarmingsdeken kunt u uw lichaam opwarmen. het gebruik ondersteunt 
de doorbloeding en stimuleert zo de ontspanning van gespannen spieren en het algemene welzijn. 
geniet van de ontspannende warmte op elk moment en elke plaats.

- 3 temepratuurstanden
- automatische uitschakeling na 2,5 uur
- 5 jaar garantie

consumentenprijs: € 47,99
artikelnummer: 68006 8

Comfort Primo Elektrische Onderdeken (150 x 80 cm)

verwarm het bed voor met de soehnle elektrische onderdeken, of 
zet hem aan bij het naar bed gaan en ga zo lekker verwarmd slapen. 
de deken schakelt na 2,5 uur automatisch uit. de lange kabel is 
afneembaar, zodat de deken wasmachine wasbaar is. 

consumentenprijs: € 67,99
artikelnummer: 68005 1

Een
WARM
bed!

 - automatische uitschakeling 2,5 uur
 - 3 temperatuurstanden
 - 3 meter lang afneembaar snoer
 - Wasmachine wasbaar
 - 5 jaar garantie
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Active Plus

Bij rugpijn kan warmte veel verlichting bieden. de soehnle active Plus is een 
therapeutisch warmtekussen voor de rug en de nek. het biedt snelle, gelijk-
matige warmte. dankzij de handige sluiting is het kussen te dragen voor extra 
bewegingsvrijheid. 

 - afmetingen: l 56 x B 40 cm
 - automatische uitschakeling na 90 min.
 - 3 temperatuurstanden
 - snoerlengte van drie meter
 - hoes is wasmachine wasbaar

consumentenprijs: € 67,99
artikelnummer: 68011 2

rug & nek
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Active Fit

gewoon ontspannen! door stress en repetitieve bewegingen, zijn nek en schoud-
ers vaak gespannen - de geconcentreerde hitte van active fit helpt de spieren 
onmiddellijk los te maken. zacht, gemakkelijk te gebruiken en comfortabel als een 
schattige sjaal.

- een snelle, gelijkmatige verwarming
- 4 temperatuurniveaus
- ademende pluche cover - machine wasbaar tot 40 ° c
- handige haak-en-loop sluiting
- energiebesparende auto-off functie na 1,5 uur
- verlichte bedieningsdisplay
- eco-Tex 100-certificering
- Xl-kabel: 300 cm
- afmetingen: 47 x 31 cm 
- soehnle safety concept 

consumentenprijs: € 54,95
artikelnummer: 68012 9

Active Pro

Warmtekussen: ontspant de spieren ideaal voor nek en rug.

- 3 temperatuurstanden.
- schakelt automatisch uit na 90 min
- op netstroom
- afmetingen: l 59 x B 28 cm
- garantie: 5 jaar 

consumentenprijs: € 67,99
artikelnummer: 68010 5

nek



koffie 
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Futura Waterkoker

Waterkoker van 2200 Watt met een 
afgeschermd verwarmingselement. 
capaciteit: 1.7 liter

consumentenprijs: € 44,99
artikelnummer: 20009016003

Futura Koffiezetapparaat

Koffiezetapparaat van russell hobbs, 
met geborstelde rvs behuizing in com-
binatie met zwarte elementen.

glazen Koffiekan met fliptopdeksel.
capaciteit: 1.8 liter, 12 koppen
950 Watt 

consumentenprijs: € 54,99
artikelnummer: 20040016006

Koffiemolen wit

met deze siemens mc23200 Koffie-
molen zorgt u zelf voor uw gemalen 
bonen waardoor uw kopje koffie een stuk 
verser proeft. door zijn compactheid is 
deze ook gemakkelijk op te bergen. 
maximale aansluitwaarde 180 Watt. 
functioneert alleen met gesloten deksel. 
voorraadhouder voor 75 gram koffie-
bonen. messen en voorraadhouder 
uit roestvrijstaal. veiligheidsschakelaar. 
ingangsspanning 220-240 v, afmetingen 
B/h/d: 12x20x8cm.

consumentenprijs: € 29,99
artikelnummer: mc23200

KIJK OP PAGINA 98  VOOR EEN SPECIAL DESIGN MINI COOPER 
WATERKOKER EN KOFFIEZETAPPARAAT VAN Russell Hobbs.
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Cape Delight

volle rooibosthee, met de gedroogde 
blaadjes van de afrikaanse rooibos.

50 piramide-vormige zakjes

consumentenprijs: € 14,90
artikelnummer: 016021

Jasmine Delight

verkwikkende groene thee met jasmijn, 
zuivert het lichaam en houdt de geest 
scherp.

50 piramide-vormige zakjes

consumentenprijs: € 14,90
artikelnummer: 016020

Your tea ritual, a 
moment to enjoy...

Teastick

speciale stick om losse thee-blaadjes in 
te doen. voor een heerlijk kopje verse 
thee! materiaal: mat stainless steel, 
kunststof.

afmetingen:
16,5 cm hoog, 2cm doorsnee

consumentenprijs: € 17,95
artikelnummer: 63188
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Earl’s Secret

verfijnde earl grey-thee. 
subtiele en verfrissende chinese earl 
grey-thee met natuurlijk 
Bergamotextract.

50 piramide-vormige zakjes

consumentenprijs: € 14,90
artikelnummer: 016022

Emperor’s Dream

ontspannende kruidenmelange. 
100% zuivere kruidenthee met het verkwikkende 
effect van verse munt, venkelzaad en zuiverende 
spirea. munt staat al eeuwenlang bekend als een 
kruid dat mild is voor de maag.

50 piramide-vormige zakjes

consumentenprijs: € 14,90
artikelnummer: 016026

Hammam Mint

verfrissende groene thee met munt, rijk 
aan antioxidanten.

50 piramide-vormige zakjes

consumentenprijs: € 14,90
artikelnummer: 016024

Rose Wisdom

Kruidenthee op basis van roos en 
gember.  volgens de chinese cultuur 
zit gember vol Yang-energie die het 
lichaam verwarmt en stimuleert.

50 piramide-vormige zakjes

consumentenprijs: € 14,90
artikelnummer: 016025

Sweet Gingkgo

fijne zoete kruidenmelange van  ginkgoblaadjes, 
citroengras en zoethout. de blaadjes en zaden 
van de ginkgo biloba – een eenzame overlevende 
van een oude plantenorde - worden al eeuwenlang 
gebruikt in de traditionele chinese geneeskunde.

50 piramide-vormige zakjes

consumentenprijs: € 14,90
artikelnummer: 016027
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Cape Delight

volle rooibosthee, met de gedroogde 
blaadjes van de afrikaanse rooibos.

20 piramide-vormige zakjes

consumentenprijs: € 5,90
artikelnummer: 016013

 Jasmine Delight

verkwikkende groene thee met jasmijn, 
zuivert het lichaam en houdt de geest 
scherp.

20 piramide-vormige zakjes

consumentenprijs: € 5,90
artikelnummer: 016012

Theefilterklem

deze klem voor filterzakjes (mat 
stainless steel) is een prachtig 
strak ontwerp van Blomus. 
Prachtig voor een luxe high tea!
 
afmetingen: 13 x 1 cm

consumentenprijs: € 12,95
artikelnummer: 63190

Honingdispenser

een mooi simpel design honingpot 
door Blomus.  

afmetingen: 19 x 6,5 cm

consumentenprijs: € 19,95
artikelnummer: 63430
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Earl´s Secret

verfijnde earl grey-thee. 
subtiele en verfrissende chinese earl grey-
thee met natuurlijk Bergamotextract.

20 piramide-vormige zakjes

consumentenprijs: € 5,90
artikelnummer: 016014

Emperor’s Dream

ontspannende kruidenmelange. 
100% zuivere kruidenthee met het verkwik-
kende effect van verse munt, venkelzaad en 
zuiverende spirea. munt staat al eeuwenlang 
bekend als een kruid dat mild is voor de maag.

20 piramide-vormige zakjes

consumentenprijs: € 5,90
artikelnummer: 016018

Rose Wisdom

Kruidenthee op basis van roos en 
gember.  volgens de chinese cultuur 
zit gember vol Yang-energie die het 
lichaam verwarmt en stimuleert.

20 piramide-vormige zakjes

consumentenprijs: €5,90
artikelnummer: 016017

Sweet Gingkgo

fijne zoete kruidenmelange van ginkgoblaadjes, 
citroengras en zoethout. de blaadjes en zaden 
van de ginkgo biloba – een eenzame 
overlevende van een oude plantenorde - 
worden al eeuwenlang gebruikt in de 
traditionele chinese geneeskunde.

20 piramide-vormige zakjes

consumentenprijs: € 5,90
artikelnummer: 016019

Hammam Mint

verfrissende groene thee met munt, rijk 
aan antioxidanten.

20 piramide-vormige zakjes

consumentenprijs: € 5,90
artikelnummer: 016016

100% 
Natuurlijk
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Worktopsavers

deze vrolijke joseph joseph worktopsaver, oftewel glazen (snij)plank 
ziet er mooi uit op het aanrecht.  alle series zijn gemaakt van versterkt 
glas met een rubber antislip-noppen onderkant. het blad vormt een 
stevige ondergrond voor het bereiden van eten op een hygiënische 
wijze en is geur- en smaakbestendig. de werkbladen zijn hittebestendig 
tot 280 graden celsius. verkrijgbaar in vele kleuren en vormen, vaat-
wasmachinebestendig met een levenslange garantie op breuk. 

Worktopsavers Coffees

consumentenprijs: € 22,95
artikelnummer: 90016

Worktopsaver Fancy a Brew

consumentenprijs: € 19,95
artikelnummer: 90014

Thee-/koffiemaatlepel 

maatlepel voor koffie en thee design by Blomus.

materiaal: mat stainless steel.
afmetingen: 3 cm hoog, 14,5cm breed, 5cm diep.

consumentenprijs: € 7,95
artikelnummer: 63155

New Norm Theepot (1,5L)
met 2 porseleinen kopjes

de ontwerpers van deze sublieme 
nieuwe glazen Theepot , norm archi-
tects, verdienen een groot compliment 
voor dit geraffineerde product. deze 
theepot van menu is gemaakt van 
hoogwaardig labaratoriumglas. hier-
door kun je het water in de theepot, 
koken op het gasfornuis. hij beschikt 
over een handig ingebouwd thee-ei van 
siliconen voor losse thee.

consumentenprijs: € 59,95
artikelnummer: 4546129
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Thermo Cup

met deze thermocups blijven dranken langer op 
temperatuur. Tevens wordt de buitenkant niet 
heet waardoor de beker gelijk is vast te pakken.

consumentenprijs: € 27,95
artikelnummer: 4500039

2 Thermo bekers (Rood en Lime 
Knitting Patroon)

de print op de menu thermo beker is afgeleid van de nordic kledij uit 
de jaren ‘70. heel wat modehuizen grijpen nu terug naar dit retro pa-
troon.  voor het eerst is dit patroon ook terug te vinden op de coole 
menu thermo bekers. deze porseleinen menu thermo bekers heb-
ben een dubbele wand. hierdoor wordt de buitenkant van de beker 
niet warm en heeft u zonder vingers verbranden uw favoriete thee of 
koffie dicht bij de hand.

consumentenprijs: € 34,95
artikelnummers:
rood & lime Knitting patroon: 4501289
oranje en geel Knitting Patroon: 4501279 

voor veel mensen is een lekker 
kopje koffie onderdeel van de 

dagelijkse voeding. 

even een momentje voor jezelf, 
of juist gezellig met elkaar : een 
kopje koffie kan op ieder mo-
ment van de dag. Koffie is niet 

alleen een smaakvol drankje, het 
heeft ook effect op 

de gezondheid. 

zo heeft koffie bijvoorbeeld 
een opwekkend effect. door de 

cafeïne in koffie worden de zintui-
gen verscherpt en voelt men zich 
alerter en minder vermoeid. ook 

levert een belangrijke bijdrage 
aan de dagelijkse benodigde 

hoeveelheid vocht en bevat koffie 
bovendien waardevolle antioxi-

danten en mineralen. 

Coffee TIME
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Warm Koud Karaf

deze warm-en-koudkaraf van Qdo is multifunc-
tioneel. hij bestaat uit warmtebestendig glas met 
een plastic filter. in de plastic filter kan je gemalen 
koffie doen maar ook losse thee. daarnaast kan 
je er ook ijsklontjes in doen om je drankjes in de 
zomer koel te houden. door de neopreen hoes 
blijft je drankje langer op de juiste temperatuur en 
brand je je handen niet aan het warme glas. met 
deze warm-en-koudkaraf maak je 0,9 liter koffie 
of 1,2 liter thee. 

consumentenprijs: € 39,95

artikelnummer
zwart: 567190
rood: 567191
oranje: 567192
Paars: 567193
groen: 567371

artikelnummer:
zwart: 567180
Paars: 567183
oranje: 567182
rood: 567181

Theepot met handvat

Qdo introduceert de dancing leaf. 
een nieuwe theepot met bovenin 
een ingebouwd filter om de verse 
theebladeren te scheiden van de 
thee die je inschenkt. de theepot 
heeft een inhoud van 1 liter.

consumentenprijs: € 34,95
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How Hot Pot

in deze hot Pot van glas met rubberen omhulsel kan grofgemalen koffie en 
heet (net niet meer kokend) water worden gegoten. de koffie trekt ongeveer 
4 minuten, waarna het filter van boven naar beneden door de glazen pot wordt 
gedrukt. het goed aansluitende filter drukt de gemalen koffie die in het hete 
water zweeft naar de bodem. Boven in de pot zit dan verse, hete koffie die 
direct uitgeschonken kan worden.  goed voor een extra intense smaak!

consumentenprijs: € 39,95

artikelnummers:
zwart 567112
rood: 567162

B-Dancer

de B-dancer tea infuser geeft een totaal nieuwe ervaring aan het thee zetten. de set 
van een mannetje en vrouwtje wordt geleverd in een fraaie cadeauverpakking.

materiaal: kunststof en rvs.

consumentenprijs: € 9,95

 

artikelnummers:

zwart: 567169
Paars: 567219
oranje: 567218
rood: 567164
groen: 567375
Turquoise: 567165
grijs: 567167
Bruin 567168
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Porseleinen Theepot

een fraai vormgegeven theepot met een 
inhoud van 1 liter met clip handvat. de pot zelf 
is van porcelein, het handvat en de dop zijn van 
silicone. het praktische theefilter (voor losse thee) 
is makkelijk schoon te houden. zodra de thee sterk 
genoeg is, kan het filter in de dop geplaatst worden. 
de theepot wordt geleverd in een mooie, full col-
our cadeauverpakking.

consumentenprijs: € 29,95

artikelnummers:

zwart: 567155
Paars: 567329
oranje: 567213
rood: 567150
groen: 567369
Bruin: 567154
grijs: 567153
Turquoise: 567151
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Theepot met handvat

met deze Qdo theepot kun je heel eenvoudig 
verse thee gebruiken; doe wat theeblaadjes in 
het zwarte filter onder de deksel en haal ‘m er 
weer uit als je thee sterk genoeg is. na gebruik 
kun je deze theepot in de vaatwasmachine laten 
reinigen.

inhoud: 1 liter. 

consumentenprijs: € 29,95

artikelnummers:

zwart: 567149
Paars: 567328
oranje: 567212
rood: 567144
groen: TBa
Bruin: 567148
grijs: 567147
Turquoise: 567145
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Dubbelwandig Glas (set van 2)

80 ml:  consumentenprijs: €12,95
 artikelnummer: 567320

180 ml: consumentenprijs: €19,95
 artikelnummer: 567113

370 ml: consumentenprijs: €24,95
 artikelnummer: 567298

BOILED

BLOWN
Dubbelwandig Glas (set van 2)

80 ml:  consumentenprijs: €12,95
 artikelnummer: 567322

180 ml: consumentenprijs: €19,95
 artikelnummer: 567115

370 ml: consumentenprijs: €24,95
 artikelnummer: 567300
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Dubbelwandig Glas (set van 2)

80 ml:  consumentenprijs: €12,95
 artikelnummer: 567321

180 ml: consumentenprijs: €19,95
 artikelnummer: 567114

370 ml: consumentenprijs: €24,95
 artikelnummer: 567299

FROZEN

Dubbelwandig Glas  (set van 2)

80 ml:  consumentenprijs: €12,95
 artikelnummer: 567323

180 ml: consumentenprijs: €19,95
 artikelnummer: 567302

370 ml: consumentenprijs: €24,95
 artikelnummer: 567301

Crystalized 

Thee Thermometer

consumentenprijs: €5,95

artikelnummer:
zwart: 567174
Paars: 567216
oranje: 567215
rood: 567116 
Bruin: 567173
grijs: 567172
Turquoise: 567170
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ENSenzor Zeeppomp
Zwart & Wit

het ontwerp van de nieuwe simplehu-
man sensor zeeppomp is verbeterd! Plaats 
eenvoudig je handen onder de tuit en de 
zeep komt automatisch gedoseerd uit het 
pompje. op het pompje van duurzaam 
aBs kunststof rust twee jaar garantie. 
vernieuwde doseerknoppen zijn handig 
bovenop geplaatst en de innovatieve 
nieuw bewerkte tuit maakt het mogelijk 
een breder pakket zeep, ontsmetter of 
lotion te gebruiken. 

dit populaire ‘handsfree’ sensorpompjes 
werkt nu nog beter en geeft nog meer 
comfort.  volumecontrole, ledlampje 
en vier aa-batterijen (niet bijgeleverd) 
maken deze sensorpomp compleet.

•Inhoud: 237 milliliter
•Uitvoering: zwart, wit - kunststof
•Afmetingen: 8,0 x 14,6 x 18,0 cm

consumentenprijs: € 49,95
artikelnummers:
zwart: sh 0533
Wit: sh 0830

Soap Dispencer

strak vormgegeven zeepdispenser.
door op de bovenkant te drukken 
druk je het pompje naar beneden 
waardoor er zeep vrij komt.

consumentenprijs: € 29,95
artikelnummer: 68631
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Gootsteen Organizer

afwassen ging nog nooit zo georganiseerd! 
de caddy biedt ruime plek voor het 
opbergen van een fles afwasmiddel en een 
afwasborstel. verder biedt de caddy plek 
voor het ophangen van een vaatdoekje.

consumentenprijs: €24,95

artikelnummers:
groen: 85021
grijs: 85022

XL Handdoek van Rituals

extra dik en sterke handdoek 100% 
egyptisch katoen voor extra zachtheid en 
absorberingsvermogen.

consumentenprijs: €5,90
artikelnummer: 003818

XL Handdoek van Rituals

extra dik en sterke handdoek 100% 
egyptisch katoen voor extra zachtheid en 
absorberingsvermogen.

consumentenprijs: €5,90
artikelnummer: 002819
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1. Luxury Tray
consumentenprijs: € 7,90
artikelnummer: 001981

3. Divine Dishes
consumentenprijs: € 4,90
artikelnummer: 003974

1.

2.
3.

4.

2. Imagine Handwash
consumentenprijs: € 7,90
artikelnummer: 016306

4. Imagine Handlotion
consumentenprijs: € 12,90
artikelnummer: 016327

1. Luxury Tray
consumentenprijs: € 7,90
artikelnummer: 001981

3. Bamboo Treasure
consumentenprijs: € 4,90
artikelnummer: 003973

2. Infinity Handwash
consumentenprijs: € 7,90
artikelnummer: 016325

4. Infinity Handlotion
consumentenprijs: € 12,90
artikelnummer: 016330

1.

2.
3.

4.
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Autosteam Strijkijzer Non-Stick

een stoom strijkijzer met het vermogen 
van 2000 Watt
inhoud Waterreservoir : 250 ml
Bevat een zelfreinigingssysteem

consumentenprijs: € 29,99
artikelnummer: 20221046012

Steamstip Strijkijzer

stoomstrijkijzer met het vermogen 
van 2000 Watt
inhoud waterreservoir : 330 ml
Bevat zelfreinigingsysteem

consumentenprijs: € 49,99
artikelnummer: 20230046003

Precision Heat Strijkijzer

strijkijzer met het vermogen van 
2400 Watt
inhoud waterreservoir : 350 ml
Bevat zelfreinigingsysteem 

consumentenprijs: € 69,99
artikelnummer: 20817046002
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1,5 liter
(18x13,4x9cm)

consumentenprijs: € 1,95 
artikelnummer: 7948

2 liter
(25,2x13,4x9cm)

consumentenprijs: € 2,95 
artikelnummer: 7949

5 liter
(29,5x21x13,5cm)

consumentenprijs: € 4,95 
artikelnummer: 7919

11 liter
(35,5x26x19,2cm)

consumentenprijs: € 7,95 
artikelnummer: 7920

24 liter
(43x32x26cm)

consumentenprijs: € 9,95
artikelnummer: 7917

44 liter 
(52,6x39,2x31cm)

consumentenprijs: € 12,95 
artikelnummer: 7918

Tip: 
leuk als kerstverpakking!
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Groen

RozePaars

WitZwart

Opruimtijd
Wij mensen zijn verzamelaars, de één wat meer dan de ander. het liefst bezitten we zo veel mogelijk spullen. van enorme auto’s tot een leuk doosje waar chocolaatjes in verpakt zaten. je kan het zo gek niet bedenken of mensen bewaren het. zo lopen we vaak ook tegen een luxeprobleem aan. ruimte te kort voor al die spulletjes. Waar laat je het? Kasten puilen uit. We zijn als mensen ook gesteld op een opgeruimd huis, en het is niet fijn als je overdaad aan spullen je tegen gaat werken doordat je het nergens meer kwijt kan. gelukkig biedt rotho dit jaar weer handige (opruim)boxen. Praktisch, stevig en stijlvol! 
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Accuzuiger zilver/zwart

een klein handig accustofzuigertje voor 
droog vuil. de accuzuiger heeft een geïnte-
greerde flexibele zuigslang met uitschuifbaar 
penseel. de zuigslang is ook te gebruiken als 
blaasslang. inhoud van het opvangreservoir 
340 ml.  3 accu’s met een lange levensduur 
stofzak plus elektrostatisch geladen microfil-
ter. geleverd met wandbevestigings houder 
vervangfilters: vz20000. gewicht 0.7 kg 

consumentenprijs: € 49,99
artikelnummer: vK20B02

Accuzuiger wit/blauw

handig stofzuigen zonder snoer!
stofzak plus elektrostatisch geladen 
microfilter. 3 accu’s met een lange 
levensduur. inhoud van het op-
vangreservoir 340 ml (alleen voor 
droog vuil). geleverd met wand-
bevestigings houder. vervangfilters: 
vz20000. gewicht 0.6 kg. 

consumentenprijs: € 34,99
artikelnummer:  vK20a02
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Rotho Pedaalemmer PASO 

geen vingerafdrukken, deuken of roest. langzaam sluitende deksel. gemakkelijk te openen 
door het grote pedaal. optimale bevestiging van vuilniszak met de binnenring: van buitenaf 
onzichtbaar. soepel, geruisloos sluiten van het deksel dankzij de demper. schone oppervlak-
ken, vrij van vingerafdrukken dankzij de geoptimaliseerde materialen. 

Pedaalemmer 20 liter :
consumentenprijs: € 34,99
artikelnummer: 7540

Pedaalemmer 40 liter :
consumentenprijs: € 47,99
artikelnummer: 7541
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Retro Step Can 3 liter

deze pedaalemmer heeft een ideaal formaat voor het gebruik in kleinere ruimtes zoals 
het toilet en de badkamer. door de uitneembare binnenemmer is het makkelijk om de 
pedaalemmer te legen en schoon te maken. afmetingen: h26,9 x B19,3 x l22,1 cm.

consumentenprijs: € 29,95

artikelnummers:
crème: sh 013558
Wit: sh 012094
antraciet: sh 013565 
zwart: sh 013541

Roundstep Can 3 liter

deze prullenbak beschikt over een aantal handige eigenschappen, zo is hij voor-
zien van een pedaal die gegarandeerd 150.000 keer meegaat, beschikt hij over een 
laklaag die vingerafdrukken tegengaat. daarnaast beschikt deze afvalbak over een 
binnenemmer die gemakkelijk te verwijderen is. op deze prullenbak zit maar liefst 
10 jaar garantie! 

consumentenprijs: € 29,95

artikelnummers:
Wit: sh 8950 
mat rvs: sh 8882



HOME
DECO-
RATION
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Tealight holder cone glass

sfeervol kandelaartje voor een 
waxinelichtje. ontwerp: Blomus.

afmetingen: 9 cm hoog, doorsnee 9cm

consumentenprijs: € 19,95
atrikelnummer: 65003

Gallerie Kandelaar 2 stuks

leef je leven op jouw manier! Kies het 
ontwerp dat je in een goed humeur brengt. 
classic op de ene dag, modern op de 
volgende dag - maar altijd origineel, simpel, 
scandinavisch. menu staat voor de mooiste 
scandinavische design artikelen. origineel, 
esthetisch en praktische artikelen, die je 
dagelijks verrassen. artikelen om te bekijken, 
aan te raken en om te gebruiken.

vul deze kandelaars met datgene wat past bij 
jouw interieur en “mood”.

15,5 cm hoog

consumentenprijs: € 59,95
atrikelnummer: 4742039

Galerie Kandelaar 

een prachtig klassiek ontwerp van  
menu. vul deze kandelaars met datgene 
wat past bij jouw interieur en “mood”.

15,5 cm hoog

consumentenprijs: € 34,95
atrikelnummer: 4742019



62

H
O

M
E

Rubberen vaas

een unieke rubberen vaas van menu. 
een buitengewone combinatie van elegantie en 

functionaliteit.  vorm de vaas naar binnen voor een 
grappig rond effect.

 - afmetingen h 20,7 x B 17,5 x Ø 17,5 cm
 - design: henriette melchiorsen

 - zacht kneedbaar rubber
 - hij zal nooit kapot vallen

 - verkrijgbaar in deze gave kleuren!

Rubberen vaas GROOT

artikelnummers:

fuchsia: 4752359

Turquoise: 4752459

zwart: 4752539

lime: 4752439

oranje: 4752259

rood: 4752339

diep Paars: 4752799

consumentenprijs:  € 29,95
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Dropp! Siliconen Fruitschaal

de ontwerper niels römer, werd 
geïnspireerd door een grote vallende 
klodder verf, waarvan je de contouren 
terug vindt in dit vrolijke ontwerp.  de 
schaal is gemaakt van siliconen zodat hij 
zacht en vriendelijk aanvoelt. diameter: 
29 cm.

artikelnummers: 

Blauw: 4754769

lime: 4754429

Wit: 4754639

zwart: 4754129

roze: 4754349

Paars: 4754329

consumentenprijs: € 55,-
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NieuW! 
Mini Fragrance SticksMille Fiori Vaas, 20 cm. helder 

deze mondgeblazen glazen vaas van menu is 
eenvoudig en tegelijkertijd elegant. het ken-
merkende aan de vaas is het bloemenmotief 
dat op de bodum van de vaas aangebracht is.

mille fiori (wat duizend bloemen betekent) is 
het kenmerkende bloemenmotief uit murano 
(venetië).

een ideaal geschenk om te krijgen en te 
geven.
 
consumentenprijs: € 65,-
atrikelnummer: 4759039
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Mini Sweet Sunrise 

ceder en het verfrissende aroma van 
zoete sinaasappel.

consumentenprijs: € 11,90
artikelnummer: 016046

Mini Under a Fig Tree

geniet van het zoete en verwar-
mende aroma van verse vijgen en 
de verfrissende ondertoon van 
copaiba. 

consumentenprijs: € 11,90
artikelnummer: 016045

NieuW! 
Mini Fragrance Sticks

Twee mini varianten van onze huidige Fragrance Sticks.

Luxury holder Singapore

consumentenprijs: € 24,90
artikelnummer: 016281

Luxury holder Tokyo

consumentenprijs: € 24,90
artikelnummer: 028740

LUXURY HOLDERS
FOR Fragrance Sticks

Bevat grondstoffen uit duurzaam beheerde bossen en andere 
gecontroleerde bronnen. 

Alleen geschikt voor de grote versies Fragrance Sticks.
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Spring Garden

deze fragrance sticks verspreiden 
de heerlijke geur van vertiver en 
salie.

consumentenprijs: € 22,90
artikelnummer: 018708

Under a Fig Tree

geniet van het zoete en verwar-
mende aroma van verse vijgen en 
de verfrissende ondertoon van 
copaiba. 

consumentenprijs: € 22,90
artikelnummer: 003779

Sweet Sunrise 

een heerlijke geur van ceder en 
het verfrissende aroma van zoete 
sinaasappel.

consumentenprijs: € 22,90
artikelnummer: 003860

Lotus Secret

deze fragrance sticks verspreiden 
de heerlijke geur van White lotus 
en YiYi ren.

consumentenprijs: € 22,90
artikelnummer: 016321
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Jasmine Dream

geniet van de zoete geur van 
jasmijn in je woning. 

consumentenprijs: € 22,90
artikelnummer: 003780

Tea With Love

deze geurstokjes verfrissen de 
woning met de heerlijke geur 
van groene thee en sinaasappel 
bloesem.  

consumentenprijs: € 22,90
artikelnummer: 003859

Hammam Secret 

een natuurlijke en stijlvolle manier 
om je huis heerlijk te laten ruiken 
met rozemarijn en eucalyptus.

consumentenprijs: € 22,90
artikelnummer: 018706

Home
Fragrance 

Sticks
een must-have voor in iedere 

badkamer!

rangschik de elegante, natuur-
lijke stokjes in de met parfum 

gevulde fles. Belangrijk: draai de 
stokjes iedere 4-5 dagen om 
voor een optimale parfum-

beleving.
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Prestwick BH Antraciet

artikelnummer: 120050
1 persoons dekbedovetrek 140 X 200/ 220 
+ kussensloop 60 X 70 cm
consumentenprijs: € 39,95

artikelnummer: 120051
2 persoons dekbedovetrek 200 X 200/ 220
+ 2 kussenslopen 60 X 70 cm
consumentenprijs: € 69,95

Prestwick BH Taupe

artikelnummer: 120054
1 persoons dekbedovetrek 140 X 200/ 220 
+ kussensloop 60 X 70 cm
consumentenprijs: € 39,95

artikelnummer: 120055
2 persoons dekbedovetrek 200 X 200/ 220
+ 2 kussenslopen 60 X 70 cm
consumentenprijs: € 69,95

Dekbedovertrek Prestwick 

dit moderne dekbedovertrek van 
Beddinghouse is door zijn all-over 
grafische print zowel strak als klassiek. het dekbedover-
trek is gemaakt van 100% katoen en is voorzien van een 
easy care finish. deze finish zorgt ervoor dat strijken na 
het wassen, vrijwel niet nodig is!

strak, klassiek, stijlvol, grafisch.

artikelnummer: 120052
2 persoons dekbedovetrek 240 X 200/ 220
+ 2 kussenslopen 60 X 70 cm
consumentenprijs: € 79,95

artikelnummer: 120056
2 persoons dekbedovetrek 240 X 
200/ 220
+ 2 kussenslopen 60 X 70 cm
consumentenprijs: € 79,95
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dit stijlvolle dubbelzijdig dessin van 
Beddinghouse heeft door zijn sierlijke 
print een romantische look. zowel het 
dekbedovertrek als de kussens zijn 
rijkelijk gedecoreerd met een hand-
geschreven tekst. het dekbedovertrek is 
gemaakt van 100% katoen en is voorzien 
van een easy care finish. deze finish zorgt 
ervoor dat strijken na het wassen, vrijwel 
niet nodig is!

Louisiana BH Antraciet

artikelnummer: 120534
1 persoons dekbedovetrek 140 X 200/ 220 
+ kussensloop 60 X 70 cm
consumentenprijs: € 39,95

artikelnummer: 120535
2 persoons dekbedovetrek 200 X 200/ 220
+ 2 kussenslopen 60 X 70 cm
consumentenprijs: € 69,95

artikelnummer: 120536
2 persoons dekbedovetrek 240 X 200/ 220
+ 2 kussenslopen 60 X 70 cm
consumentenprijs: € 79,95

Louisiana BH Sand

artikelnummer: 120538
1 persoons dekbedovetrek 140 X 200/ 220 
+ kussensloop 60 X 70 cm
consumentenprijs: € 39,95

artikelnummer: 120539
2 persoons dekbedovetrek 200 X 200/ 220
+ 2 kussenslopen 60 X 70 cm
consumentenprijs: € 69,95

artikelnummer: 120540
2 persoons dekbedovetrek 240 X 
200/ 220
+ 2 kussenslopen 60 X 70 cm
consumentenprijs: € 79,95
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Car BH Blue

dit stoere dessin is voor echte binken. 
het dekbedovertrek heeft een all-over print vol grafische elementen. zowel het 
overtrek als de kussensloop zijn voorzien van een afbeelding van een stoere retro 
politieauto. het dekbedovertrek is gemaakt van 100% katoen en is voorzien van een 
easy care finish. deze finish zorgt ervoor dat strijken na het wassen, vrijwel niet nodig 
is!

afmetingen: 140 X 200/ 220

artikelnummer: 121250
consumentenprijs: € 44,95

Wallclock

deze stijlvolle mat rvs wandklok 
heeft een witte wijzerplaat en heeft 
een diameter van 24 cm.

Weergave: analoog 
voeding: 1 aa batterij 

consumentenprijs: € 44,95
artikelnummer: 63209
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Bookbinder, boekenstandaard 3 
delig, hout (zwart) met rubberen 
band.

consumentenprijs: €55,-
artikelnummers small: 6600539

Bookbinder, boekenstandaard 3 
delig, hout (eiken) met rubberen 
band.

consumentenprijs: €55,-
artikelnummer small: 6600039

consumentenprijs: €75,-
artikelnummer large: 6601039

Bookbinder, boekenstandaard 3 
delig, hout (wit) met rubberen 
band.

consumentenprijs: €55,-
artikelnummer small: 6600639

consumentenprijs: €75,-
artikelnummer large: 6601639

BookBinder 

dit unieke ontwerp voor een boekensteun van het deense designmerk menu is even 
simpel als grappig, maar zeer doordacht. de boekensteun bestaat uit een set plankjes 
(naar keuze in onbehandeld eikenhout of gelakt in wit of zwart) met daaromheen een 
grijze spanband van textiel. op deze wijze kunnen boeken eenvoudig bij elkaar gehouden 
worden en kunnen ze ook vrij staan. deze praktische boekensteun is er in een kleine 
uitvoering met een hoogte van 19cm en een grote uitvoering met een hoogte van 29cm. 
alle twee zijn ze geschikt voor ca. 6 boeken (afhankelijk van de dikte).



kITCHEN
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CookBook

het probleem met de meeste kookboekstandaards is dat ze zwaar zijn en veel plek in 
beslag nemen als ze niet in gebruik zijn. het unieke design van cookBook vermijdt dit. 
het opent en sluit precies zoals een boek (±20mm) zodat het makkelijk opgeborgen 
kan worden tussen de kookboeken. de standaard is ook te gebruiken voor tablets.  
het cookbook is gemaakt van een hoge kwaliteit aBs plastic waardoor het een stylish 
uiterlijk heeft, stevig is en makkelijk schoon te maken.

consumentenprijs: €39,95

artikelnummers:
Wit: 40051
groen: 40052
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INDEX Plus 

de vier snijplanken met bijpassende 
messen zitten samen in een zilverkleurige 
opbergcontainer die een sieraad is in 
uw keuken. de index Plus™ is verpakt 
in een geschenkdoos. afmetingen 34,2 x 
24,0 x 11,7 cm 

consumentenprijs: € 89,95

artikelnummers index Plus: 

zilver : indP0100cB
antraciet Kgrin0100sW

Index WIT

de index in een prachtige witte 
kleurige uitvoering! geweldig voor in de 
moderne keuken!

consumentenprijs: € 55,00
artikelnummer: indeX Wit

Index Zilver

de ‘‘klassieke’’ index in zilverkleurige 
uitvoering.

 
consumentenprijs: € 55,00
artikelnummer: inde0100cB

OVER DE INDEX:

joseph joseph index is een uitgebreid 
systeem van snijplanken, ontwor-
pen door damian evans die er veel 
prijzen mee won. het systeem om 
snijplanken in te delen in kleur-
categorieën is onlangs ook uitgebreid 
met bijpassende messen met kleur-
indicatie. 

de kleurcodes zijn bedoeld om de 
snijplanken herkenbaar te maken 
voor verschillende werkzaamheden. 
de blauwe plank heeft een afbeeld-
ing met een vis, de rode met een 
stuk vlees, de groene voor rauwe 
groente en de witte voor gekookte.

groot voordeel van deze strenge 
scheiding is de optimale hygiëne 
en het voorkomt vermenging van 
smaken. 

de diverse index exemplaren vind 
je op deze pagina (74) en pagina 75 
en 76.
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INDEX Advance
 
de index™ advance is de nieuwe 
generatie van de populaire index 
snijplanken van joseph joseph. de vier 
gekleurde snijplanken van de index™ 
advance hebben bij deze versie 
handige antislip hoekjes, en de tab-
bladen hebben soft-grip illustraties. het 
oppervlak van de houder heeft door 
de rasterstructuur een eigen-
tijdse uitstraling.

alle onderdelen zijn 
vaatwasmachinebestendig. 

afmetingen: l33 x B8,5 x h23,5 cm.

consumentenprijs: € 65,00

artikelnummers: 
zilver : 60030
antraciet: 60031
Paars: 60034
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Index Steel

de vier snijplanken zijn hier opgeborgen in een glimmend roestvrij 
stalen opbergcontainer die een sieraad is in uw keuken. de planken 
mogen in de vaatwasser, de container op de hand. de index steel™ 
van joseph joseph is verpakt in een kleurige geschenkdoos.

afmetingen 34,2 x 25 x 7,8 cm 

 
consumentenprijs: € 89,95
artikelnummer: inds0100cB

COOK Snijplank

een verstevigde glazen snijplank met 
vrolijke letters voor het snijden, pre-
pareren en serveren van uw voedsel. 
hij is vaatwasmachinebestendig en kan 
gebruikt worden in de oven tot 280 
graden celsius. Tevens is deze plaat 
geur- en vlekkenbestendig.

- afmetingen: l 30 x B 30 cm
- materiaal: glas
- hittebestendig tot 280˚c
- vaatwasmachinebestendig

consumentenprijs: € 19,95
artikelnummer: cooK015as

Chopper wit

geen zin om die vervelende ui met de hand te 
snijden? dan komt deze chopper je helpen! de 
chopper heeft een handige momentschakelaar, 
een kunststof beker van 800ml is afwasautomaat-
bestendig, magnetronbestendig, universeel roest-
vrijstalen mes en handige Kabelhouder. maximale 
aansluitwaarde 400 Watt.

consumentenprijs: € 34,99
artikelnummer: mr00801
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Cut & Collect Snijplank

een snijplank is handig, maar waar laat je het afval? elke keer heen en weer 
lopen naar de prullenbak is niet erg praktisch en tijdrovend bovendien. deze 
zeer praktische snijplank heeft een stevig plastic snijoppervlak met een handige, 
geïntegreerde lade die uitgetrokken kan worden en gebruikt kan worden voor 
het verzamelen van gesneden voedsel of afvalresten. schuif de lade tijdens het 
snijden open om het voedsel direct in de lade te schrapen. de lade kan direct 
worden verwijderd zodat de inhoud ervan rechtstreeks in de pan of afvalem-
mer gegooid kan worden. 

de cut & collect snijplank is het ultieme gebruiksvoorwerp voor een nette 
voedselvoorbereiding. de snijplank heeft anti-slip voetjes en inkepingen aan 
beide zijdes zodat het snijgedeelte en de lade makkelijk demonteerbaar zijn. 
de lade kan ook gebruikt worden om een klein, scherp mesje in op te bergen.
vaatwasmachinebestendig.

 
consumentenprijs: € 29,95
artikelnummer: 60062
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FoodStation Worktopsaver

Praktisch en hygiënisch, dat zijn de joseph joseph food station flexibele 
snijplanken. de set bestaat uit drie snijplanken, elk voor een voedselgroep. 
door de kleur zijn de planken eenvoudig te herkennen, hierdoor wordt 
kruisbesmetting voorkomen. 

 - afmetingen: l 41 x B 30 x h 1,5 cm
 - materiaal: Kunststof
 - zeer flexibele snijplanken
 - hygiënisch, voorkomt kruisbesmetting
 - 3 snijplanken, 1 glazen onderzetter

consumentenprijs: € 29,95
artikelnummer: fosT011as



79

KITC
H

EN

Kruidenhakker

compact dubbelbladig hakmes.
de compacte joseph joseph kruidenhakker bestaat uit een vrolijk groen kunststof 
hakblokje met daarin vernuftig opgeborgen een dubbelbladig hakmes. eenvoudig uit 
te nemen, hak, hak, hak, schoonmaken en weer op te bergen in de snijplank. Behalve 
voor alle mogelijke kruiden is de kruidenhakker ook geschikt voor het fijn maken van 
knoflook, groentes, noten en chocola. vijzel en stamper worden samen geleverd in een 
geschenkdoos. afmetingen 17,5 x 17,5 x 4cm 

consumentenprijs: € 29,95
artikelnummer: hcsg0100cB

Orb

Tweedelige vijzel met stamper.
het eenvoudige en stoere ontwerp van de joseph joseph orb™ levert niet één 
maar twee kommetjes voor het stampen en fijnmalen van kruiden en specerijen. 
de kleine kom past als een deksel op de grote kom. de grotere kom is geschikt 
voor grovere hoeveelheden of meerdere soorten tegelijk. de kleinere kom past 
perfect op de hand voor snelle, kleine karweitjes. de drie delen zijn gemaakt uit 
gehard porselein en mogen in de vaatwasser.

consumentenprijs: € 29,95
artikelnummer:  orBPm013cB
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OVER DE ELEVATE SERIE:

de joseph joseph serie elevate™ 
kookgerei is speciaal ontworpen 
om hygiëne rond de kookplek te 
verbeteren en te voorkomen dat 
het kookgerei met het werkblad in 
contact komt bij gebruik. daarvoor 
heeft elk onderdeel van de werk-
set een speciale steun gekregen 
waarop de spatel of schep rust als 
hij niet gebruikt wordt. 

alle onderdelen hebben een 
ergonomisch zacht handvat en kun-
nen in de vaatwasser. 

de diverse elevate series vind je 
op deze pagina (80 en 81).

Elevate Set Carousel

de elevate™ set 6-delig met houder bestaat uit een spatel, 
schuimspaan, spatel met gaatjes, pollepel, spaghettilepel en 
een opscheplepel. de zes onderdelen passen fraai in de spe-
ciale carousel waardoor ze altijd bij de hand zijn en toch fraai 
opgeborgen. de draaimolen van stoer aBs-plastic heeft een 
stevige rubber voet en bovenop een draaiknop voor de juiste 
stand. de onderdelen van de elevate™ mogen in de vaatwas-
ser en worden in een fraaie geschenkdoos geleverd.

consumentenprijs: € 59,95 

artikelnummer: 10004

deze serie elevate™ keukenbestek 
is in een geschenkdoos verkrijgbaar 
in de kleur groen of een mix aan 
kleuren

elevate set (multicolour)
consumentenprijs: € 49,95
artikelnummer: elgB0100cB

elevate set (groen)
consumentenprijs: € 49,95
artikelnummer: elgB0100cB
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Elevate Spatula Mixing

deze spatels bestaan uit stevig poly-
propylene handvatten met flexibele 
werkdeel uit siliconen. gebruik 
de twee spatels en de lepel voor 
mengen, kloppen en uitstrijken of 
voor het uitschrapen van mixbekers 
en deegschalen. de werkset bescha-
digt de pannen niet, is dus ideaal 
bij anti-aanbak-lagen en weerstaat 
een temperatuur van 340 graden 
celsius. ze mogen dus ook in de 
vaatwasser.

afmetingen 25,4 x 5,7 x 3 cm 

consumentenprijs: € 27,95
artikelnummer: 10006
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dit klassiek ontworpen stoommandje is functioneel en biedt gemak. het stoommandje is 
gemaakt van hoogwaardig polypropyleen, dit product is geschikt voor verschillende pannen 
*, hittebestendige silicone voeten en een innovatieve siliconen vingerbescherming helpen de 
vingers te beschermen voor brandwonden bij het uittillen. het heeft een grote capaciteit 
wanneer deze volledig is geopend, maar klapt netjes op om het weg te bergen. het product 
is niet geschikt voor gebruik met anti-aanbakpan. Polypropyleen onderdelen hittebestendig 
tot 110 ºc; siliconen onderdelen tot 270ºc.

geschikt voor de vaatwasser.

* geschikt voor middelgrote en grote pannen (minimale diameter : 16 cm). indien gebruikt 
met een deksel, moet pan ten minste 12,5 cm diep zijn.

consumentenprijs: € 14,95

artikelnummers:
groen: 40021
grijs: 40022

Nest Keukenhulpen

nest™ is de ultieme collectie van praktisch, ruimtebesparend keukengerei uit een unieke serie voedselbereiding 
sets. het innovatieve ontwerp laat ieder individueel element makkelijk in elkaar vallen, waarbij het gerei een 
minimale ruimte in beslag neemt. de set bestaat uit een dichte opscheplepel, spaghettischep, omschepspatel 
met gaatjes, opscheplepel met gleuf en soeplepel. ineensluitend wordt het keukengerei bij elkaar gehouden door 
kleine magneetjes in de handvatten. al het gereedschap in warmte-bestendig tot 240°c.

materiaal:  nylon, vaatwasmachinebestendig

consumentenprijs: € 34,95
artikelnummer: 10061
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Unitool

als u het zoeken zat bent naar het juiste keukenhulpje, of u wilt u gewoon minder rommel, 
dan is de unitool echt iets voor u. het ultieme ruimtebesparende ontwerp, de unitool is 
5 gebruiksvoorwerpen in 1. met de unitool heeft u altijd het juiste keuken gereedschap bij 
de hand, wat u ook doet. (schuimspaan, hulpje voor het draaien, snijgereedschap, stevige 
lepel, spatel). gemaakt van stevige nylon, unitool is geschikt voor anti-aanbakpannen en is  
hittebestendig tot 240°c /480°f. 

consumentenprijs: € 9,95

artikelnummers:
antraciet: uniTg0100sW
rood: uniTr0100sW

Rotary Peeler

drie schillers in één
Weg met die drie verschillende groente-schillers. met dit compacte ontwerp heb je drie 
verschillende snijbladen handig bijeen in één unit. drie scheerscherpe, roestvrij stalen 
messen zitten samen in een cirkelvormig plastic behuizing. selecteer simpelweg het 
gewenste blad -standaard, getand of julienne- met het draaien van de metalen midden-
stip tot het juiste blad helemaal verschijnt. de rotary Peeler™ maakt korte metten met 
schillen van groente en fruit. voor aardappelogen is er een speciaal minimesje, alles in grijs, 
roze of groen.

consumentenprijs: € 14,95

artikelnummers:
groen: PeBg0100cB
rood: PeBr0100cB 
antraciet: PeBgr0100cB

Duo Garde

dit innovatieve product is voorzien 
van twee essentiële gardes in een 
stijlvol design. als een platte garde is 
de Twist ideaal voor het mengen van 
sauzen in lage pannen of voor het 
maken van jus in een braadschaal. 
de garde is van sillicone en dus 
geschikt voor anti-aanbakpan. met 
een simpele draai van het handvat, 
wordt de Twist ook een zeer effectief 
normale,  garde. de Twist kan een-
voudig worden gedemonteerd voor 
het reinigen.

consumentenprijs: € 14,95
artikelnummer: 20071
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Mechanische kookwekker

deze opvallende kookwekker neemt 
gok- en giswerk weg bij het koken. 
draai eenvoudig de bovenhelft 
tot het gewenste aantal minuten 
zichtbaar wordt. Terwijl de timer 
rustig doortikt kunt u andere dingen 
in de gaten houden. de wijzerplaat 
laat u in één oogopslag de rester-
ende minuten zien. Wanneer het tijd 
is, trekt een klassieke wekkerbel uw 
aandacht. de batterij-loze Pie™ voelt 
zacht aan en is verkrijgbaar in groen, 
roze en grijs.

consumentenprijs: € 14,95
artikelnummers:

Paars: 40029
groen: Pieg0100cB
roze: PieP0100cB
grijs: PieW0100cB

Deegroller met maat en dikte aanduiding.

de joseph joseph deegroller haalt alle risico-vraagtekens weg bij het maken van pizza’s, taartbodems, lasagnaslierten 
of bladerdeeg. hij wordt geleverd met drie sets verwisselbare schijven waarmee de rol de dikte kan variëren in 2, 
6 of 10 millimeter. op de rol zelf is een maatsysteem aangebracht waarop de doorsnee van het deeg af te lezen is. 
gemaakt van beukenhout. de maatschijven mogen in de vaatwasser, de houten 
deegrol niet. afmetingen 42 x 7 x7cm 

consumentenprijs: € 29,95
artikelnummers:
groen: roll0100cB
Paars: 20081
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Nest Maatcupjes

5 maatbekers, met verschillende maten: 1 theelepel 
(5 ml), 1 kopje (250 ml),  1/6 cup (5 ml/15 ml), 
kwart cup/60ml, 1/3 cup/85ml, half cup/125ml, 1 
cup/250ml.

geschikt voor de vaatwasser. 
afmetingen 17 x 9 x 5.5 cm 

consumentenprijs: € 14,95
artikelnummer: 40034

Nest Plus 7-delig

nest ™ 7 Plus bestaat uit:

5 x maatbekers, 1 x kleine anti-slip 
mengkom met metingen, 1 x medium 
anti-slip mengkom. alle items zijn 
vaatwasmachinebestendig.

consumentenprijs: € 34,95
artikelnummer: 40033

Nest

nest ™ is de ultieme verzameling van 
praktische, ruimtebesparende keuken-
gerei, bestaande uit een uniek aanbod 
van voedselbereiding sets. door 
het innovatieve ontwerp kunnen de 
afzonderlijke elementen in elke set in 
elkaar worden gestapeld, waardoor de 
het geheel een minimum hoeveelheid 
ruimte. in neemt. 

Plus 9-delig

nest ™ 9 Plus is de meest uit-
gebreide set in het assortiment  en 
bestaat uit: 5 x maatbekers, 1 x kleine 
anti-slip mengkom met metingen, 1 
x roestvrij, stalen zeef, 1 x vergiet / 
zeef, 1 x grote anti-slip mengkom. alle 
items zijn vaatwasmachinebestendig.

consumentenprijs: € 59,95
artikelnummer: 40031
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Cooking Giftset

We houden allemaal van het krijgen 
van cadeaus die praktisch en stijl-
vol tegelijk zijn,  deze gift set is de 
perfecte combinatie daarvan! de set 
bevat drie kenmerkende items uit de 
vernieuwende range van josephjoseph 
en is ideaal voor de beginnende en de 
ervaren kok.

consumentenprijs: € 37,95
artikelnummer: 98157

Gadget Giftset 

deze giftset combineert drie ken-
merkende items uit de vernieuwende 
range van josephjoseph die het kook-
proces makkelijk en heel leuk maken. 
Perfect voor gadget-liefhebbers en de 
serieuze kok of hobby koks! 

consumentenprijs: € 29,95
artikelnummer: 98156

Giftset Bakken

deze giftset is het ultieme cadeau voor 
de bakfreak! met de deegroller met 
dikteaanduiding, kookwekker Pie, roze 
spatel en paarse bakkwast wordt elke 
taart een feest om te bakken.

consumentenprijs: € 65,-
artikelnummer: 98150



87

KITC
H

EN

Quick Snap

Klik je ijsblokjes uit het blok
iedereen weet hoe lastig het kan zijn 
diepgevroren ijsblokjes uit het blok 
te krijgen. gelukkig is er nu de joseph 
joseph Quicksnap™. het is niet 
meteen te zien maar aan de onder-
kant zit een ingenieus druksysteem 
dat de ijsblokjes probleemloos uit het 
blok losklikt. draai net als altijd even 
met het blok om de blokjes losser te 
maken en druk ze erna lichtjes één 
voor één eruit. je hoeft de blokjes 
niet aan te raken. ze kunnen zo 
rechtstreeks het glas in.

consumentenprijs € 82,50

atrikelnummers: 
licht blauw: iceB0100as
Wit:  iceT0100sW
lime groen: iceg0100as
fuchsia: iceP0100as

Digitale weegschaal 
 
deze superslanke digitale weegschaal in antraciet, grijs en helder wit is compact, handig en veelzijdig. maak de ‘schelp’ open, til de 
geïntegreerde weegschaal eraf en onthul de grote makkelijk te lezen lcd-display. Keer de schaal om en plaats hem op de basisunit en 
je bent klaar om vaste en vloeibare stoffen te wegen in gram, milliliter en andere maateenheden.
 een gemakkelijk ‘voeg toe en weeg’ methode maakt het mogelijk verschillende ingrediënten 
tegelijk te wegen tot vijf kilo. de joseph joseph shell™-weegschaal heeft een automatische 
uitknop die de levensduur van de batterijen verlengt. het interne mechanisme is tien jaar
gegarandeerd. de joseph joseph shell™ is verpakt in een mooie geschenkdoos.

consumentenprijs: € 69,95

artikelnummers: 
Wit: scal011cB
antraciet: scalg011hc
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Futura Broodrooster

Broodrooster met geborstelde rvs 
finish, beschikt over variabele instellingen 
van de bruiningsgraad. (1100 Watt)

consumentenprijs: € 44,99
artikelnummer: 20305036042

Cottage Floral Grill

Keukengrill met een witte metallic 
finish en een trendy bloemenprint. 
Beschikt over een groot grilloppervlak 
van 516 cm2. (1600 Watt.)
 
consumentenprijs: € 69,99
artikelnummer: 20128036011
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Stylo Eierkoker

eierkoker met elegante rvs behuizing en 
transparante deksel. geschikt voor max. 
7 gekookte eieren en 3 gepocheerde 
eieren.  (365 Watt)

consumentenprijs: € 39,99
artikelnummer: 20068036001

Stylo CitrusPers

citruspers met elegante rvs behuizing, schenktuit met druppelstop en een 
perskegel voor het persen van sinaasappels en grapefruits. 

consumentenprijs: € 49,99
artikelnummer: 20096026001

Citruspers wit

universele perskegel voor grote en kleine 
vruchten. hoge sapopbrengst door zowel links- al 
rechtsdraaiende perskegel. inhoud sapreservoir 
(0.6 liter). saphoeveelheidindicatie op het reser-
voir. automatische in- uitschakeling door op de 
perskegel te drukken. eenvoudig te reinigen (alle 
onderdelen kunnen in de vaatwasser). afneem-
baar stofdeksel. Kabelhouder. maximale aansluit-
waarde 25 Watt.

consumentenprijs: € 39,99
artikelnummer: mc30000
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Staafmixer

staafmixer met roestvrijstalen messen en 
ergono-mische handgreep. de extra lange 
mixvoet is afneembaar en kan in de afwas-
machine. 

Kleur - wit
vermogen - 280 watt
materiaal behuizing - Kunststof
garantie - 2 jaar

consumentenprijs:  € 34,99
artikelnummer: msm6B100n

Allure Staafmixer

eigentijdse staafmixer met geborsteld 
rvs met zwarte accenten en een 
onderscheidend russell hobbs logo.
Plus grote maatbeker (1 liter) met rub-
beren voet/deksel. (650 Watt)

consumentenprijs: € 49,99
artikelnummer: 20802026001
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Desire Blender

stijlvolle blender in matzwart met rode 
accenten. Plus een grote glazen 
blenderkan met een capaciteit van 1.5 
liter. 2 snelheidsinstellingen. (600 Watt)
 
consumentenprijs: € 64,99
artikelnummer: 20852026002

Desire 3 in 1 Staafmixer

stijlvolle staafmixer in matzwart met 
rode accenten. Beschikt over 2 snel-
heidsinstellingen. Plus een maatbeker 
van 0.7 liter en een extra beker van 0.5 
liter met hakmes. (400 Watt) 
 
consumentenprijs: € 49,99
artikelnummer: 20850026002

Allure 3 in 1 Staafmixer

3 in 1 staafmixer met 8 verschillende 
snelheidsinstellingen. Plus grote maat-
beker (1 liter) met rubberen voet/
deksel. (650 Watt)
 
consumentenprijs: € 49,99
artikelnummer: 20850026002
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Cucina 6-delig messenblok 

het 6-delig messenblok is van massief 
hout en wordt geleverd inclusief een 
schilmesje, huishoudmes, koksmes, 
broodmes, vleesmes en een steakmes.

consumentenprijs: € 39,95
artikelnummer: r1500K370K32

Cucina 15-delig messenblok

het 15-delig messenblok is van 
massief hout en wordt geleverd in-
clusief 6 steakmessen, een schilmesje, 
huishoudmes, koksmes, broodmes, 
vleesmes, vleesvork, schaar, uitbeen-
mes en een aanzetstaal.

consumentenprijs: € 74,95
artikelnummer: r1500K372K80

Cucina 10-delig messenblok

het 10-delig messenblok is van massief hout 
en wordt geleverd inclusief een schilmesje, 
groentemes, koksmes, broodmes, vleesmes, 
vleesvork, schaar, uitbeenmes, santokumes 
12,5 cm en een santokumes 17,5 cm. 

de cucina messen van richardson sheffield 
zijn vaatwasmachine bestendig.

consumentenprijs: € 59,95
artikelnummer: r1500K371K66

CUCINA

de stijlvolle en gebruiksvriendelijke 
keukenmessen van cucina zijn speciaal 
ontworpen voor dagelijks gebruik. 
door de klassieke uitstraling past 
cucina bij elke keuken en dit alles voor 
een betaalbare prijs. het in de details 
afgewerkte lemmet is gemaakt van 
hoogwaardig roestvrij messenstaal. het 
lemmet is tweezijdig geslepen en zorgt 
voor extra snij comfort.  het heft heeft 
een klassieke vormgeving. het lemmet 
van het mes loopt door in het heft 
wat zorgt voor extra kracht, balans en 
stabiliteit.

lemmet:
het in de details afgewerkte lemmet 
is gemaakt van hoogwaardig roestvrij 
messenstaal. het lemmet is tweezij-
dig geslepen en zorgt voor extra snij 
comfort.

heft:
het heft heeft een klassieke vorm-
geving. het lemmet van het mes loopt 
door in het heft wat zorgt voor extra 
kracht, balans en stabiliteit.

de cucina messen van richardson 
sheffield zijn vaatwasmachine bestendig.
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Stratus 6 Messenblok

samenstelling 6-delig messenblok 
stratus:

1 steakmes
1 schilmesje
1 huishoudmes
1 koksmes
1 broodmes
1 vleesmes

consumentenprijs:  € 24,95
artikelnummer: 026600KB00K32

Stratus 9 Messenblok

samenstelling 9-delig messenblok 
stratus:

1 steakmes
1 schilmesje
1 huishoudmes
1 koksmes
1 broodmes
1 vleesmes
1 vleesvork
1 uitbeenmes
1 schaar

consumentenprijs:  € 39,95
artikelnummer: 026600KB01K60

Stratus 15 Messenblok

amefa staat al jarenlang bekend om haar 
keukenmessen van hoogstaande kwaliteit. 
dit 15-delige messenblok stratus bestaat uit 
solide keukenmessen, vervaardigd uit hoog-
waardig staal.

specificaties:
handgeslepen lemmet 
matte finish
Pom greep

samenstelling: 
6 steakmessen
1 schilmesje
1 huishoudmes
1 koksmes
1 broodmes
1 vleesmes
1 vleesvork
1 uitbeenmes
1 aanzetstaal
1 schaar
 
consumentenprijs:  € 54,95
artikelnummer: 026600KB02K80
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SabatierTrompette 6 steakmessen

de messen van de 6-delige steakmessenset zijn 
gesmeed uit martensitic stainless steel en zijn 
vaatwasmachine bestendig.

consumentenprijs: € 44,95
artikelnummer: r0800rc22Br1

Amefa 5 delige gekleurde messenset

amefa heeft vijf fris gekleurde messen voor alle 
snijcomfort. Wat deze messen bijzonder maakt is de 
‘non-stick coating’ en het comfortabele heft. de coat-
ing voorkomt dat voedsel aan het snijvlak blijft plak-
ken en maakt dat de messen gemakkelijk schoon te 
houden zijn. deze set messen is gemaakt van hoog-
waardig roestvrij messenstaal en geeft een kleur aan 
uw keuken. de messen zijn vaatwasmachine bestendig 
en zorgen voor jarenlang kookplezier.

deze gekleurde messenset bestaat uit:
1 schilmesje, kleur blauw
1 groentemes, kleur wit
1 vleesmes, kleur groen
1 koksmes, kleur oranje
1 broodmes, kleur geel

consumentenprijs: € 27,99
artikelnummer: 4992mzK105Ka6
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Onderhoudsinstructies bestek / keukenmessen

Kwaliteit staat bij amefa hoog in het vaandel. de producten van amefa zijn vaat-
wasmachinebestendig doordat ze gemaakt zijn van hoogwaardig roestvrij staal. 
desalniettemin adviseren wij u onderstaande onderhoudsinstructies op te 
volgen om uw keukenmessen in optimale conditie te houden en vlekvorming te 
voorkomen.  

•Gebruik niet hetzelfde mes voor rauw vlees en gekookt eten en groenten zonder 
deze tussendoor te wassen en schoon te maken.
•Laat nooit eetresten achter op ongewassen messen. 
•Zout, kalk, azijn, bleek en agressieve reinigingsmiddelen kunnen vlekken of putjes 
veroorzaken indien dit na gebruik niet grondig afgespoeld wordt. 
•Spoel altijd uw messen af met water na gebruik en alvorens u het in de vaatwas-
machine plaatst. 
•Laat de messen nooit voor een langere tijd achter in water. 
•In verband met mogelijke “contactcorrosie” (veroorzaakt door aanraking van ver-
schillende soorten metaal) raden wij u aan de messen gescheiden van de vorken 
en/of lepels in de bestekmand te plaatsen. 
•Plaats messen met het snijgedeelte naar boven in de vaatwasser. 
•Gebruik niet teveel afwas-/naglansmiddel, omdat deze bijtend zijn. 
•Wanneer het vaatwasprogramma is afgelopen, open dan de deur om condensatie 
op de messen te voorkomen. haal bij voorkeur de messen direct uit de vaatwas-
machine en wrijf de messen droog met een zachte doek of theedoek. 

Laser Cuisine 6 delig 
messenblok naturel

dit messenblok is gemaakt uit 
massief hout en bestaat uit:
1 schilmesje
1 keukenmes
1 vleesmes
1 koksmes 15 cm
1 broodmes

consumentenprijs: € 24,95
artikelnummer: r02300K380K50

Laser Cuisine 6 delig 
messenblok zwart

dit 6-delige messenblok is gemaakt  uit 
massief hout en bevat:
1 schilmesje
1 keukenmes
1 vleesmes
1 koksmes 15 cm
1 broodmes

consumentenprijs: € 24,95
artikelnummer: r02300K381K50
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SabatierTrompette 5 delig messenblok

het messenblok bestaat uit solide keukenmessen, 
gesmeed uit martensitic stainless steel.
1 schilmesje
1 huishoudmes
1 Koksmes
1 Broodmes
1 vleesmes

consumentenprijs: € 99,00
artikelnummer: r0800K340K20

Amefa Praxos 5 messenblok 
NEW

dit 5-delige messenblok Praxos heeft 
een eigentijds design met naadloos 
roestvrijstaal heft en bestaat uit:
1 huishoudmes
1 schilmesje
1 Koksmes
1 Broodmes
1 vleesmes

consumentenprijs: € 84,95
artikelnummer: 871000KB11K20

Amefa Praxos 5 Messenblok

dit 5-delige messenblok gemaakt uit 
naadloos roestvrijstaal bestaat uit:
1 huishoudmes
1 schilmesje
1 Koksmes
1 Broodmes
1 vleesmes

consumentenprijs: € 79,95
artikelnummer: 871000KB10K20
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Laser Soft Touch 5 delig
messenblok

door de toepassing van laser technol-
ogie blijven de laser soft Touch messen 
altijd scherp. de set bestaat uit:
1 schilmes
1 huishoudmes
1 broodmes
1 vleesmes
1 koksmes (15 cm)

consumentenprijs: € 69,95
artikelnummer: r02500K375K88

Forme bamboo 
5 delig messenblok

dit messenblok is geheel gemaakt van 
bamboe, alle messen zijn gemaakt uit 
hoogwaardig roestvrij messenstaal. 
1 schilmesje
1 huishoudmes
1 koksmes
1 broodmes
1 vleesmes

consumentenprijs: € 89,95
artikelnummer: r01000K301K20

Forme hart 5 delig 
messenblok

zowel het lemmet als het heft van de 
messen zijn van roestvrij staal en heb-
ben een perfecte vormgeving.
1 schilmesje
1 huishoudmes
1 koksmes
1 broodmes
1 vleesmes

consumentenprijs: € 89,95
artikelnummer: r01000K302K20
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Mini Classic Waterkoker

Waterkoker met rvs behuizing met 
een witte metallic finish en 
mini-accenten. 
capaciteit: 1.7 liter
 
consumentenprijs: € 69,99
artikelnummer:  20004016036

Koffiezetapparaat

glazen koffiekan met een fliptop deksel 
aan/uit schakelaar met led indicatie 
capaciteit: 1.8 liter, 12 koppen 
1000 Watt

consumentenprijs: € 69,99
artikelnummer: 20040016043
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Broodrooster

Broodrooster met rvs behuizing met 
een blauwe metallic finish en 
mini-accenten.
1100 Watt

consumentenprijs: € 69,99
artikelnummer: 20305036051
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Classic Hart Springvorm
 
verras je geliefde, moeder, oma of jezelf 
met een taart in de vorm van een hart. 
Wedden dat ze dat hartverwarmend 
vinden! 

consumentenprijs:  € 14,99
artikelnummer: 621401

Classic Hartvorm
 
deze anti-kleef hartvorm is 23x24x4,5 cm en ideaal om een hartige of zoete 
taart in te bakken.

superieure anti-kleefkwaliteit – 3 jaar garantie

consumentenprijs:  € 9,99
artikelnummer: 621425
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12 Siliconen Muffin Vormpjes

Bak 12 leuke en vrolijke kleine cakjes 
(4,5cm) met deze siliconen vormpjes! 

gemaakt van zuivere siliconen, anti-aanbak 
coating, makkelijk te reinigen
inclusief recept!

consumentenprijs:  € 5,99
artikelnummer: 646329

Classic Uitsteekvormpjes aan 
Ring (12 stuks)

12 vrolijke vormpjes aan één ring! maak 
samen met de kinderen koekjes in de 
vorm van hartjes, sterretjes, bloemetjes, 
klokjes, maantjes, paddestoelen en 
eendjes! 

materiaal: metaal
 
consumentenprijs:  € 4,99
artikelnummer: 612560

6 Siliconen Muffin Vormpjes

Bak 6 leuke en vrolijke cakjes (7cm) met 
deze siliconen vormpjes! 

gemaakt van zuivere siliconen, anti-aan-
bak coating, makkelijk te reinigen,
inclusief recept!
 
consumentenprijs:  € 5,99
artikelnummer: 646268

Handmixer wit

deze handmixer helpt je bij het maken van beslag. de handmixer heeft een in-
novatieve motortechniek: krachtig, stil en licht. ergonomisch design en schokvast 
materiaal.  de mixer heeft 2 snelheden, moment- en turbostand. het apparaat 
heeft een aparte uitwerptoets voor gardes en kneedhaken. Praktische snoerop-
berging.  voor links- en rechtshandigen.

Toebehoren: 2 Kloppers voor een perfect resultaat en 2 stabiele kneedhaken.
maximale aansluitwaarde 300 Watt

consumentenprijs:  € 34,99
artikelnummer: mQ95010
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6-gaats muffin cup cake

met deze muffinvorm maak je 
de heerlijkste cupcakes. door 
de bolling in de vorm kun je de 
cupcakes vullen met sjam, chocola 
of caramel.
 
consumentenprijs:  € 12,99
artikelnummer: 646251

6 Gaats Muffin Maxi

Bak 6 mega muffins!  alleen voor 
de echte liefhebber!
 
consumentenprijs:  € 12,99
artikelnummer: 646244

12 Gaats Muffin Mini

maak 12 kleine mini muffins in deze 
handige bakvorm.
 
consumentenprijs:  € 12,99
artikelnummer: 646220

12 Gaats Muffin

een super handige vorm voor het 
maken van je favoriete muffins. 

consumentenprijs:  € 14,99
artikelnummer: 646206



103

KITC
H

EN
Cup Cake Set

dit cup cake pakketje bevat een bakblik voor 6 
cupcakes, baking cups en een handige spuit met 2 
verschillende mondstukjes voor het decoreren van 
de topping.
 
consumentenprijs:  € 14,99
artikelnummer: 646930
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Starter Bakset 5-delig

een complete bakset voor het bakken 
en versieren van taarten en cakes.
materiaal: metaal met anti-aanbaklaag 
springvorm 26 cm, cakevorm 30 cm, 
spuitzak met 4 opzetstukken, deeg-
schraper, bakkwast.
 
consumentenprijs:  € 19,99
artikelnummer: 755335

Classic bakset 3-delig

cakes, taarten en vlaaien maak je gemakkelijk met deze 3-delige set!

- materiaal: metaal met anti-aanbaklaag 
- springvorm 26 cm 
- cakeblik 30 cm 
- Taart- / pizzavorm 30 cm

consumentenprijs:  € 17,99
artikelnummer: 755328
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Bake and Take Muffin

dat is nog eens handig! nu hoef je 
nooit meer onhandig te doen met 
het meenemen van al die losse 
muffins. na het bakken plaats je 
de kap met handvat en neem je 
de muffins gemakkelijk mee naar 
een picknick of feestje! 

consumentenprijs:  € 21,99
artikelnummer: 750323

Bake and Take Springvorm 
Quadro 24 cm

‘‘vierkante’’ springvorm om heerlijke 
(appel)taarten in te bakken en makkelijk 
mee te nemen naar elke bestemming 
door de deksel met handvat!

 consumentenprijs:  € 24,99
artikelnummer: 623009
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For You Taartstuk
 
een taart in de vorm van een taartpunt. 
dat is nog eens anders dan anders! Bak 
je heel veel punten? dan kun je een 
heel grote taart maken!

consumentenprijs:  € 14,99
artikelnummer: 644448

For You Strik

Bak een cadeautje!

een lekker cadeau voor iedereen die iets speciaals te vieren 
heeft. Bak een taart in de vorm van een cadeau met een hele 
grote strik. versier de taart tot slot naar eigen wens!

consumentenprijs:  € 14,99
artikelnummer: 644431

For You Hartvorm

verras je geliefde, moeder, oma of jezelf 
met een taart in de vorm van een hart. 
Wedden dat ze dat hartverwarmend 
vinden! 

consumentenprijs:  € 14,99
artikelnummer: 644424
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Keukenweegschaal Sylvia

analoge keukenweegschaal met afneembare 
schaal (1,75 liter) van hoogwaardig rvs. 

Weegt tot 5 kg; 20 gram nauwkeurig
materiaal: metaal/rvs
Kleur : croom
afmetingen: 25 x 25 x 27 cm
gewicht: 1,457 kg
garantie: 36 mnd 

consumentenprijs:  € 34,99
artikelnummer: 65003 0

Keukenweegschaal Model

digitale keukenweegschaal, weegplateau van veiligheidsglas, eenvoudige bediening.

Weegt tot 5 kg; 1 gram nauwkeurig
materiaal: kunststof / veiligheidsglas
Kleur : zilver
afmeting: 21 x 19 x 9 cm
gewicht: 0,885 kg
garantie: 5 jaar
Batterijen: 1x 3 v / cr 2430

Keukenweegschaal Slim Design

ultraplatte, 18 mm hoge digitale weegschaal met glazen weegplateau. 
auto-on en auto-off functie.

Weegt tot 100 gram nauwkeurig
Weging tot 150 kg
afmetingen: 20,7 x 13,2 x 1,0 cm
garantie: 5 jaar
Batterijen: 1 x 3 volt lithium cr2430
 
consumentenprijs:  € 47,95

consumentenprijs:  € 34,99
artikelnummer: 65055 9

artikelnummers: 
zwart:  66108 1
Wit: 66100 5
zilver : 66107 4
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Keukenweegschaal Siena

digitale keukenweegschaal, afneembaar plateau van 
veiligheidsglas. groot afleesbaar lcd display.

Weegt tot 3 kg; 1 gram nauwkeurig
materiaal: kunststof / veiligheidsglas
Kleur : zilver
afmeting: 19,5 x 15,5 x 5,5 cm
gewicht: 0,820 kg
Batterijen: 2x 1,5v / aa
garantie: 3 jaar

consumentenprijs:  €34,99
artikelnummer: 65840 1

Flip

digitale keukenweegschaal, groot rond weegplateau 
( Ø 20 cm). Bediening door sensor touch. Praktische 
doorweeg funktie.

Weegt tot 5 kg; 1 gram nauwkeurig
materiaal: kunststof / veiligheidsglas
afmeting: 20 x 20 x 1.5 cm
gewicht: 0,649 kg
Batterijen: 2x 3 v / cr2032
garantie: 5 jaar

consumentenprijs:  €49,99

Ultra Wit

zeer nauwkeurig!

Weegt tot op 0,1 gram nauwkeurig.
materiaal: Kunststof 
Kleur : wit 
afmeting: l 18,5 x B 11,9 x h 2,9 cm
garantie: 5 jaar

consumentenprijs:  €49,99
artikelnummer: 66150 0

artikelnummers: 
Wit: 66185 2
groen: 66186 9
Blauw: 66187 6
zilver : 66161 6
zwart: 66162 3
rood: 66184 5
Paars: 66185 2
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Page Evolution RVS

digitale keukenweegschaal. zeer platte 
weegschaal van slechts 9,9 mm. Bediening 
door sensor touch. 

Weegt tot 5 kg; 1 gr / ml nauwkeurig.
materiaal: kunststof / veiligheidsglas.
Kleur : rvs
afmeting: 20,7 x 13,2 x 0,99 cm 
gewicht: 0,461 kg
Batterijen: 1x 3 v / cr2430
garantie:  5 jaar

consumentenprijs:  € 64,99
artikelnummer: 66189 0

Page Profi Grijs

digitale keukenweegschaal met innovatieve 
hold funktie. Bediening door sensor 
touch, schakelt automatisch uit.

Weegt tot 15 kg; 1 gr / ml nauwkeurig
materiaal: kunststof / glas
Kleur : zilver
afmeting: 26,3 x 20 x 1,8 cm 
gewicht: 1,082 kg
Batterijen: 2x 1,5 v / aaa
garantie: 5 jaar

consumentenprijs:  € 67,99
artikelnummer: 67086 1

Page Profi Black

digitale keukenweegschaal met innovatieve hold funktiebediening door sensor 
touch. schakelt automatisch uit, weegt tot 15 kg; 1 gr / ml nauwkeurig.

materiaal: kunststof / glas.
Kleur : zwart
afmeting: 26,3 x 20 x 1,8 cm 
gewicht: 1,082 kg
garantie: 5 jaar
Batterijen: 2x 1,5 v / aaa

consumentenprijs:  € 67,99
artikelnummer: 67080 9

Keukenweegschaal Style

digitale keukenweegschaal weegplateau van veiligheidsglas, eenvoudige bediening.

Weegt tot 5 kg; 1 gram nauwkeurig
materiaal: kunststof / veiligheidsglas
Kleur : zilver / zwart
afmeting: 2x 3 v / cr 2032
gewicht: 0,838 kg 
garantie: 5 jaar
Batterijen: 2x 3 v / cr 2032

consumentenprijs:  € 34,99
artikelnummer: 65105 1
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Vispan

een ovale pan om uw vis gemak-
kelijk in te kunnen bereiden.

artikelnummer: 353200
consumentenprijs  € 24,95

Pastapan

met deze pastapan is het 
gemakkelijk pasta koken door 
het vergiet dat u gemakkelijk uit 
de pan haalt wanneer de pasta 
gaar is.

artikelnummer: 38340f
consumentenprijs  € 57,99

Grillpan met opouwbare greep

grill een heerlijk stukje vlees of vis in 
deze pan die makkelijk is op te bergen 
door zijn opvouwbare greep.

 artikelnummer: 649200.20

consumentenprijs 20x20:  € 21,95
consumentenprijs 24x24:  € 26,95
consumentenprijs 28x28:  € 37,95

Stoompan

stomen is gezond en makkelijk 
met deze speciale stoompan van 
Ballarini.

 artikelnummer: 35160h
consumentenprijs:  € 47,99
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Pannenkoekenpan

Bak heerlijke zoete of hartige pan-
nenkoeken met deze professionele 
pannenkoekenpan.

25 cm doorsnee/ 2,5 mm dik

artikelnummer: 352050
consumentenprijs:  € 14,99

Crepiere

deze pan is speciaal bedoeld voor 
het bakken van dunne pannenkoekjes, 
oftewel crepes.

25 cm doorsnee/ 2,5 mm dik

artikelnummer: gl200
consumentenprijs:  € 37,99
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Braadpan

Braadpan van 3,8 mm dik.

artikelnummer: gl3l0

consumentenprijzen:
24 cm € 49,95
28 cm € 54,95

Diepe Pan

diepe hapjespan van 4 mm dik met 
handig thermopoint.

artikelnummer: gl4l0

consumentenprijzen: 
24 cm € 49,99
28 cm € 59,99

Wok

Wok 28 cm doorsnee/ 4 mm dik 

artikelnummer: gl9W0
consumentenprijs: € 49,99

Koekenpan 

Koekenpan van 4 mm dik met handig thermopoint.
de thermopoint geeft aan wanneer de pan warm 
is, zodat je op precies het juiste moment gebruik 
kunt maken van de pan. 

artikelnummer: gl0c0

consumentenprijzen: 
20 cm € 34,99
24 cm € 39,99
28 cm € 47,99
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Sausepan

sausepan 16 cm doorsnee/ 3,5 mm dik.

 artikelnummer: gl1l0 
consumentenprijs  € 34,99

Grill pan

grillpan 28x28 cm doorsnee/ 
4 mm dik. 

artikelnummer: gl9f0
consumentenprijs  € 59,99

Ballarini greenline is een zéér in-
novatieve en hoogwaardige collectie 
kookgerei gemaakt met respect voor 
ons milieu. Ballarini greenline is volledig 
recyclebaar en gemaakt uit gerecycled 
materiaal.

het is zelfs zo dat Ballarini per product 
5m2 bijdraagt aan de herbebossing!
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Trivet Knik 

door Blomus ontworpen onderzetter.
opvouwbaar dus ruimtebesparend!
materiaal: silicone, plastic, mat stainless steel.

consumentenprijs: € 10,95

artikelnummers 
zwart: 68732
groen: 68744
Blauw:  68745
rood: 68743

Tripod, 4 delige set bestaand uit 3 pods 
en houder

laat dit unieke designobject uw eettafel sieren 
met zijn scandinavische éénvoud. een ideale 
tafeldecoratie en tevens een geschikte houder 
voor uw specerijen, oliën, vinaigrettes of kruiden. 
dit ontwerp werd gebracht door de deense 
archtecten new norm en is ongetwijfeld een 
unieke meerwaarde voor uw tafel.

de tripod houder wordt geleverd met drie 
pods, elke pod beschikt over een unieke dop 
ontworpen voor zijn specifieke doeleinde. zo 
wordt en een dop voor fijne en grove kruiden 
bijgeleverd en een schenktuit voor olie of azijn.

materiaal: glas - silicone - roestvrij staal - 
kunststof.

lengte 14,5 cm - breedte 20,5 cm - hoogte 19 
cm.

consumentenprijs: € 65,-
artikelnummer: 4703309
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Stretch onderzetter

joseph joseph stretch onderzetter. deze 
onderzetter is uitklapbaar zodat hij ook geschikt 
is voor grote ovenschalen of twee pannen. 
ingeklapt neemt de onderzetter weinig ruimte 
in. de onderzetter is hittebestendig tot 340°c 
en vaatwasserbestendig.

consumentenprijs: € 16,95

artikelnummers:
fuchsia: 70032
zwart: 70033
groen: 70031

Double Dish

joseph joseph schaal double dish. eet je snack uit de boven-
ste schaal en gooi je afval in de onderste schaal. deze schalen 
kunnen ook los van elkaar worden gebruikt. ideaal voor 
nootjes in schaal en olijven.  de schalen kunnen separaat 
gebruikt worden en zijn vaatwasmachinebestendig.

consumentenprijs € 24,95

artikelnummers:
Wit: ddWg010gB
grijs: ddWgr010gB
groen: ddgg010cB
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Waterkaraffen
 
de menu waterkaraf is zowel elegant als sim-
pel. het mechanisme in het deksel opent zich 
automatisch wanneer er wordt ingeschonken. 
schijfjes limoen, blaadjes munt en ijsblokjes 
worden door de deksel gefilterd. 

 - inhoud: 0,8 liter
 - 27 cm hoog
 - materiaal: glas en rvs

 - de vorm zorgt voor goede grip
 - de deksel is voorzien van een filter
 - design: Pil Bredahl

consumentenprijs: € 39,95

artikelnummers:
lime groen: 4662439
rood: 4662339
Turquoise: 4662459
Paars: 4662799
stalen deksel: 4661119

Waterkaraf
 
de vorm van deze waterkaraf doet denken 
aan de ouderwetse glazen melkfles. de deksel 
van deze waterkaraf is zo ontworpen dat het 
bij het schenken de ijsblokjes of limoenschijfjes 
in de kan blijven.

consumentenprijs: € 39,95
artikelnummer: 4665539

Waterkaraf met 2 glazen
 
consumentenprijs: € 39,95
artikelnummer: 4668539



118

D
IN

IN
G

Oil & Vinegar Set

olie en azijnstel: gemaakt van mat 
roestvrijstaal en porselein. 
afmetingen: lxBxd 15,5x5x5cm.

consumentenprijs: € 37,95
atrikelnummer:  63414

Cruet Set

handige set voor op iedere tafel. zo heb 
je de olie, azijn, peper en zout binnen 
handbereik! materiaal: mat,
stainless steel en glas. 
afmetingen: hxBxd 23x21,5x6cm.

consumentenprijs € 82,50
atrikelnummer:  63454

Water Carafe

vrolijke glazen waterkaraffen van Blomus 
(500ml). mat, stainless steel, glas, silicone.  
afmetingen: hoogte: 20,5cm doorsnee 7,5cm.

consumentenprijs: € 29,95

atrikelnummers:  
groen: 63505
rood 63506
zwart: 63507
Blauw: 63508
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Hands-On Salad Bowl
 
het vrolijke ontwerp van de joseph joseph hands on salade Bowl & couvert valt op 
door zijn unieke combinatie van saladeschaal met ingebouwd couvert in de vorm van 
helpende handen. de slascheppen zitten aan beide kanten van de schaal veilig bevestigd 
te wachten op gebruik.  verpakt in een fraaie geschenkdoos. vaatwasmachinebestendig.

consumentenprijs: € 45,00
artikelnummers:
Wit: hosB011cB
groen: hosBg011cB
grijs: hosBs011cB

Milly Zout en Peper Molen Set 
van 2

consumentenprijs: € 45,00
artikelnummer:  70061

Milly Zout en Peper Molen
3 Kleuren
 
consumentenprijs: € 24,95

artikelnummers:
zwart: 70062
Paars: 70063
groen: 70064

 
het ontwerp van de milly is helemaal gericht op het traditionele peper en zout vaatje. om peper 
of zout over uw eten te doen dient het vaatje ondersteboven gehouden te worden en wanneer 
u aan de onderkant van de milly draait wordt het peper of zout gemalen. doordat een deel van 
het peper en zout vaatje transparant is kunt u precies zien wanneer het peper of zout op begint te 
raken. het stoere, keramische mechanisme is volledig instelbaar van fijne tot grove korrel.
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Norm Bottle Peper en Zout Molen
 
dit schitterende ontwerp van norm architects voor menu heeft niet alleen een 
andere vorm dan de traditionele peper en zoutmolens, ook de functie is innovatief. 

het hoogwaardige keramische maalwerk zit niet, zoals gebruikelijk, onder in de mo-
len, maar bovenin. hierdoor wordt het gemalen goed aan de bovenkant gestrooid 
waardoor doseren eenvoudiger is. de instelbare maalgrootte maakt ook het malen 
van andere kruiden en specerijen mogelijk.

naast de unieke functie en vorm vallen verder de gebruikte kleuren (asgrijs, carbon, 
grijsblauw en blauw) en de gebruikte coating voor de buitenlaag op. deze coating 
geeft niet alleen een betere grip maar ook een plezierige zachte ‘touch’.

Norm ‘’Bottle’’ (29cm)

consumentenprijs:  € 45,-

artikelnummers:
lichtgrijs: 4419129
cloud blauw: 4419719
storm blauw: 4419769
zwart: 4419119

Allure Peper & Zout Molen

elektrische peper- en zoutmolen 
met geborsteld rvs, zwarte accenten 
en een onderscheidend russell hobbs 
logo. capaciteit: 88 gram zout en 
48 gram peper. Werkt op 4x aa bat-
terijen (niet meegeleverd).

consumentenprijs: € 49,99
artikelnummer: 20815037001

Norm ‘’Bottle’’ small (20cm)

consumentenprijs:  €  29,95

artikelnummers:
lichtgrijs: 4417119 
zwart: 4417129
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Flo Olie en Azijn Set 
 
regelbare schenkdop.
eten op smaak brengen met olie en 
azijn kan ingewikkeld zijn. de dikte van 
de twee vloeistoffen verschilt nogal, een 
scheutje olie proeft anders dan een 
drupje azijn. het vernieuwende van de 
joseph joseph flo™ zit niet alleen in de 
fraai gevormde rondingen van de fles 
maar vooral in de regelbare schenkdop. 
met meer en minder druk regel je 
de hoeveelheid olie of azijn terwijl je 
schenkt. de flessen liggen lekker in de 
hand en pronken samen op een eigen 
siliconen onderblad. alles mag in de 
vaatwasser. de set wordt aangeboden 
in de kleur antraciet en lime groen.

consumentenprijs: € 39,95

artikelnummers: 
groen: 70001
antraciet: 70002

No Spill Mill Pepermolen
 
het eenvoudige, elegante ontwerp van deze elektrische molen verbergt haar meest 
unieke kenmerk; een innovatieve vorm die teveel aan zout en peper vangt, onmiddellijk 
na gebruik.

voor de bediening, houdt u het apparaat met één hand vast en knijpt de uitlopende 
hendel aan de bovenkant, tot de gewenste hoeveelheid zout of peper wordt gezet. laat 
de hendel los en de onderkant van het apparaat sluit, zodat restjes opgevangen worden.

gemakkelijk vast te houden en te bedienen. no-spill mill ™ is eenvoudig te vullen en 
heeft een verstelbare, keramische mechanisme dat van fijn tot grof maalt.

Batterijen niet meegeleverd.

consumentenprijs: € 49,95
artikelnummer:
groen: 70052
Wit: 70051
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Broodmandje van vilt 
(3 delig Ø17,5 x 9 Ø21,5 x 10 Ø 25 x 11)
 
synthetisch vilt is misschien een verrassende materi-
aalkeuze voor een broodmandje. er zit echter gewoon 
gezond verstand en een beetje creatieve waanzin achter, 
want het heeft een handige functie. de vilten brood-
manden zijn namelijk makkelijk te wassen in de vaatwas-
ser en zo is er dus geen gevaar voor achterblijvende 
vlekken van bijvoorbeeld jam of boter.

het voedselveilige vilt is licht in gewicht, prettig om aan 
te raken en een genot om te gebruiken op tafel. het 
eenvoudige design van deze broodmand met strakke 
lijnen brengt een ingetogen en stijlvolle interpretatie van 
scandinavische gezelligheid met een eigentijdse look.

deze set broodmanden van menu passen mooi in elkaar 
voor een compacte opberging. je kan ze bovendien ge-
bruiken voor allerlei andere toepassingen zoals serveren 
van chips en snacks, fruit en andere kleine voorwerpen 
op de tafel.

artikelnummer:  7400309
consumentenprijs:  € 27,95
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Laguiole 6 steakmessen in blok

6-delige gekleurde tradionele 
steakmessenset in een massief houten 
blokje.

consumentenprijs: € 32,95

artikelnummers: 
multicolor : 2511mzK000K35
grijs: 2511gYK000K35

Amefa 40-delige bestekset

de amefa 40-delige ‘‘Trend’’ bestekset is een model met eenvoudige, subtiele en elegante 
vormen die een uitgesproken moderne uitstraling geven aan uw gedekte tafel. het bestek is 
gemaakt van hoogwaardig chroomnikkelstaal, beter bekend als 18/10 roestvrij staal. 
deze amefa 40-delige bestekset bestaat uit de volgende onderdelen:

• Tafelmes  6x
• Tafelvork  6x
• Tafellepel 6x
• Fruitmesje 1x
• Gebakvorkje 6x
• Vismes  6x
• Visvork  6x
• Sauslepel   1x
• Groentelepel 2x

amefa staan garant voor jarenlang plezier.
materiaal: hoogwaardig 18/10 roestvrij staal
vaatwasmachinebestendig
garantie: 2 jaar

consumentenprijs: € 89,95
artikelnummer: 1916



WIJN



125

W
IJN

Bottle cooler with 4 cartridges (with handles)

de lounge flessenkoeler is de meest complete koeler uit het assortiment van 
Blomus. deze mooie strak vormgegeven koeler heeft naast een iets robuustere 
uitstraling ook twee handvatten aan de zijkant wat het vervoeren van een koele 
rvs koeler weer iets makkelijker maakt.

de lounge heeft een binnenbak waar de fles in gaat en 4 koelelementen die 
er voorzorgen dat de fles maximaal gekoeld wordt! zo houdt je ook op een 
zwoele zomeravond je fles wijn, champagne of water lekker koel!

consumentenrprijs: € 60,95
artikelnummer: 66732 
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Kelnermes

de eenvoudige lijnen en de verborgen functionaliteiten maken deze kurkentrekker een 
hebbeding voor iedere wijnliefhebber. Bovendien kan de flessenopener ook professio-
neel gebruikt worden door de duurzame materiaalkeuze. de wijnpomp uit de set zal de 
oxidatie van uw geopende wijn voorkomen zodat u ook de volgende dagen kan genieten 
van een glaasje wijn. 

de kurkentrekker is met rubber gecoated om het van een stevige grip te voorzien bij het 
openen van uw fles wijn. de stabiele schroef en 2-ledige hefboom zorgen ervoor dat u 
eenvoudig een fles met een oude of lange kurk kan openen.

roestvrij staal - zink legering - rubber
lengte 14 cm

consumentenprijs: € 34,95
artikelnummer: 4610129

Wijn Thermometer

optimaal genieten van uw wijn? met deze digitale wijn 
thermometer serveert u uw wijn op de juiste temperatuur.

- materiaal: zwart kunsstof en stalen ring
- schokbestendig
- meting 5-30 graden
- automatische uitschakeling na 1 uur
- Batterij tot 15.000 uur

consumentenprijs: € 32,95
artikelnummer: 4657039
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Decanteerder

deze wijnschenker filtert, splijt en vermengt de wijn met 
zuurstof terwijl u schenkt. een decanteerkaraf is niet meer 
nodig. de smaaksensatie is geweldig, ook al drinkt u een al-
ledaagse wijn. druppelt niet en is makkelijk in gebruik.

niet geschikt voor in de vaatwasser.

Productdetails: 
•Materiaal: RVS, plastic, rubber
•Maat: H: 9,5 cm
•Designer: Jakob Wagner

consumentenrprijs: € 22,95
artikelnummer: 4653439

Vacuüm Stop

deze vacuümstopper is behalve mooi ook 
ideaal om een geopende fles langer te kun-
nen bewaren. door een aantal keren op en 
neer te pompen wordt de lucht uit de fles 
gehaald en hiermee ‘‘sealt’’ u deze als het 
ware. de wijn kan nu tot 6 dagen langer 
bewaard worden.

Prijs: € 22,95
artikelnummer: 4656439
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Cool Breather Karaf

veel witte wijnen varen er wel bij als ze 
kunnen ademen. met deze karaf kan je 
de witte wijn gelijktijdig koelen en de-
canteren. een koelstick koelt de wijn tot 
5-6 graden. de karaf is tevens geschikt 
voor water of sap.

inhoud 1 liter.

consumentenprijs: € 65,00
artikelnummer: 4680089

Cool Coat Textiel

heerlijk die zomerse zwoele dagen of 
avonden buiten, of gezellig op de bank, lek-
ker met een fles witte of rosé wijn. deze 
moet wel gekoeld blijven. menu heeft een 
cool coat ontwikkeld, om de wijnfles koud 
te houden. Binnen in de cool coat zit een 
koelelement. deze kan vanuit de diepvries in 
de coat geplaatst worden. zeker weten dat je 
de wijn gekoeld kunt blijven schenken.

de cool coat is ook leuk om als kado weg 
te geven. de verpakkingsdoos is zo gemaakt, 
dat je deze cool coat met een fles wijn erin 
kunt geven. is toch een keer wat anders dan 
een houten kistje of een papieren zakje!

consumentenprijs: € 32,95

artikelnummers: 
zwart: 4658079
zwart/wit: 4658639
limegroen/wit: 4658649

Cool Coat Textiel 
Goudkleurig doekje

de cool coat ‘champagne’ van menu is 
een echte must-have! deze champag-
nekoeler van de deense designspecialist 
bestaat uit 2 lagen textiel en een uit-
neembare binnenjas die word voorzien 
van cooling gel. Bewaar de binnenjas met 
cooling gel rechtopstaand in uw vriezer 
en plaats hem terug in de cool coat voo-
raleer u uw fles “aankleedt”. het middel 
bij uitstek voor heerlijk 
gekoelde champagne 
en andere bubbels. 

consumentenprijs: 
€ 44,95

artikelnummer: 
4660859
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Decanter Karaf

uw wijn wordt gefilterd en belucht 
tijdens het vullen van deze karaf, 
hierdoor komen de smaken in de wijn 
nog beter naar voren. na het vullen van 
de karaf kunt u gewoon de wijnglazen 
inschenken, en het bezinksel blijft achter 
in het filter van de karaf. de metalen 
decanter heeft tevens een innovatieve 
vorm meegekregen waardoor de wijn 
niet kan druppelen bij het inschenken.

mede hierdoor heeft de Blomus delta 
decanteerkaraf  de if Product design 
award 2012 gekregen.  

consumentenprijs: € 59,95
artikelnummer: 63482

Cooling Collar

Blomus introduceert de cooling collar ; een neopreen wijnkoeler in hippe kleurtjes 
met een ingebouwde koelgel om je (witte) wijn lekker koel te houden, zélfs bij 
midzomertemperaturen. 

consumentenprijs: € 24,95

artikelnummers: 
grey: 63489
red: 63492
sand: 63488
groen: 63490
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Bird feeder/bird bath

een prachtig design van Blomus. deze houten vogelvoederpaal steek 
je in de grond. in de stainless steel kom kun je vogels zomers laten 
badderen en in de winter kun je er een voederplek van maken. 
optimale luxe voor vogels en uw tuin!

consumentenprijs: € 109,-
artikelnummer: 65033

Watering can 4 L

een prachtig vormgegeven gieter. 
gemaakt van mat stainless steel en 
hardhout.

consumentenprijs: € 99,95
artikelnummer: 65232
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Table Top Gel Firepit

robuuste gelbrander: gemaakt van 
gepolijst roestvrijstaal en keramiek. 
afmetingen: hoogte 11cm en 18cm 
doorsnee. inhoud: 400ml 

consumentenprijs: € 74,95
artikelnummer: 65078

Set 3 Tealight Holders

set van 3 windlichten: gemaakt van 
gepolijst roestvrijstaal en glas. 
afmetingen: hoogte 19, 21 en 23cm. 
doorsnee 5cm. 

consumentenprijs: € 29,95
artikelnummer: 65090

Lantern

Windlicht met handvat zoals een lantaarn 
(inclusief kaars). 
materiaal: mat staal en clear glas. afmetin-
gen: hoogte 33cm en 6,5cm doorsnee.

consumenteprijs: € 32,95
artikelnummer: 65017
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Rood
7300349

Geel
7300839

Zwart
7300539

Wit
7300639

Groen
7300449

Barcelona paviljoen - Vogelhuis
 
unieke architectuur voor de vogels in uw tuin. de beroemde Barcelona Paviljoen uit 
1929, ontworpen door de legendarische duitse architect mies van der rohe. het 
fungeert ook als een stijlvolle, sculpturale element uw tuin. in overeenstemming met 
de gedachte van van der rohe, straalt het geometrische eenvoud uit en is het ge-
maakt van een bijzonder materiaal: robuuste en duurzame acacia hout uit duurzaam 
beheerde europese bossen.

consumenteprijs: € 149,-
artikelnummer: 7400019

Pin Table

deze design Pin Table van menu kan zo in de grond worden gestoken. handig als er in 
de tuin een extra tafel nodig is. de tafel kan makkelijk in de grond gedrukt worden en 
er weer uitgehaald worden als hij niet meer nodig is. 

 - afmeting: Ø 40 cm
 - handige bijzettafel
 - design by: andreas engesvik

consumentenprijs: € 109,95

DIT PRODUCT IS

DUURZAAM
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hij zou zo uit een middeleeuws 
kasteel kunnen komen, de giet-
ijzeren Pipe kaarsenstandaard van 
menu. 

geïnspireerd op vroeger en door 
de ontwerper in een modern jasje 
gegoten. Kloek verspreidt hij zijn li-
cht. de Pipe kaarsenstandaard gaat 
mooi samen met de Pipe waxineli-
chten van menu die je net zo mak-
kelijk als deze kaarsenstandaard in 
de muur of de grond prikt. 

Pipe - Kaarsenstandaard 
Set van 2
 
consumentenprijs: € 39,95
artikelnummer: 4745229

Pipe - Theelicht Hurricane
 
consumentenprijs:  € 24.95
artikelnummer: 4744129

Pipe - Kaarsenstandaard
Set van 2

consumentenprijs: € 39,95
artikelnummer:  4745219
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Pipe - Theelicht Hurricane
 
consumentenprijs: € 24,95
artikelnummer:  4744119

Pipe - Theelicht Hurricane 
4 stuks

consumentenprijs: € 75,-
artikelnummer: 4744419

Hurricane
 
dit maritime windlicht is door zijn 
hoogwaardige materiaal uitermate 
weersbestendig, maar is ook geschikt 
voor gebruik in huis.

- hoogte: 13,6 cm 
- materiaal: matglas en roestvrij staal 

consumentenprijs: € 55,-
artikelnummer:  4747039

Ball Hurricane
Voor waxine lichtjes
 
deze exclusieve windlichten van ontwerper christian Bjorn zorgen voor een aangename 
sfeer op uw terras of in uw interieur. de lighthouse Bal hurricane is gemaakt van porse-
lein en werkt op een waxinelichtje. de lighthouse hurricane wordt geleverd als set van 
twee stuks h.8 x 10 cm. 

consumentenprijs: € 29,95

artikelnummer:  
Wit: 4735639
zwart: 4735539
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Travel Light for him 

- Transparant travel bag
- 50ml schuimende douchegel sensatie
- 70ml versterkende shampoo
- 50ml anti-transpirant spray 24h
- 50ml shaving gel
- 30 ml intensief hydraterende gezichtslotion

consumentenprijs: € 24,90
artikelnummer: 026370 handige set om mee te nemen als 

handbagage!

Hands Free 

handhygiëne zonder water en zeep. 
handig voor onderweg, thuis en op reis. ervaar 
de frisse, verassende geur van groene Thee.

consumentenprijs: € 3,90
artikelnummer: 002105

Travel Weegschaal

geen angst meer voor overbagage.

deze handige weegshaal werkt met een 
haak waarmee u moeiteloos (bijvoor-
beeld) uw bagage weegt.

Weegt tot 50kg en tot op 100 gram 
nauwkeuring.
compact ontwerp
materiaal: Kunsstof en rvs
Kleur: zilver grijs
afmeting: l 15 x B 3 x h 5 cm

consumenteprijs:  € 29,99
artikelnummer: 66172 2



138

TR
A

V
EL

30 sun protection face cream
consumentenprijs: € 15,90
artikelnummer: 018880

50 sun protection face cream
consumentenprijs: € 17,90
artikelnummer: 016304

15 sun protection express mist

Transparante mist is makkelijk over het hele 
lichaam te gebruiken en wordt snel door de 
huid opgenomen. Beschermt de huid optimaal 
tegen verbranding en vroegtijdige huidverouder-
ing door uva- en uvB-straling en bevordert 
een zonnige teint. 

consumentenprijs: € 17,90
artikelnummer: 018878

Zonnecreme voor het gezicht

rijke, hydraterende crème, wordt snel 
door de huid opgenomen. Beschermt het 
gezicht optimaal tegen verbranding en 
vroegtijdige huidveroudering door uva-
en uvB-straling en bevordert een zonnige 
teint.
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Sun protection lotion

hydraterende lotion met lichte textuur, 
wordt snel door de huid opgenomen. 
Beschermt de huid optimaal tegen ver-
branding en vroegtijdige huidveroudering 
door uva- en uvB-straling en bevordert 
een zonnige teint.

10 sun protection lotion
consumentenprijs: € 15,90
artikelnummer: 016305

20 sun protection lotion
consumentenprijs: € 15,90
artikelnummer: 018875

30 sun protection lotion
consumentenprijs: € 17,90
artikelnummer: 018876

medium 

LAAG

Hoog
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Sun protection milky spray

hydraterende lotion spray, wordt snel door de huid opgenomen 
en plakt niet. Beschermt de huid optimaal tegen verbranding 
en vroegtijdige huidveroudering door uva- en uvB-straling en 
bevordert een zonnige teint. 

30 sun protection milky spray
consumentenprijs: € 17,90
artikelnummer: 018879

50 sun protection milky spray
consumentenprijs: € 19,90
artikelnummer: 016302

Aftersun hydrating lotion

zachte vochtinbrengende lotion kalmeert 
en verzorgt de huid na het zonnen en helpt 
een bruine teint lang te behouden. de 
weldadig verkoelende samenstelling wordt 
snel opgenomen door de huid zodat deze 
verzorgd, glad en soepel aanvoelt. 

consumentenprijs: € 12,90
artikelnummer: 018881

AFTER-
SUN
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Valley daypack 30L 

deze luxe rugzak maakt een lange wandeltocht een stuk minder zwaar. in het hoofdcom-
partiment zit een a4 documentenhouder en in het voorste compartiment een vak voor het 
opbergen van wat kleinere spullen.
 
materiaal: 600d Polyester met Pu-coating.
inhoud: 30l
afmetingen: 47 x 31 x 21 cm
gewicht: 475 g

consumenteprijs:  € 42,95

Gorge daypack 18L

de gorge a4 rugzak is perfect voor 
elk doeleinde. de rugzak  heeft 
zachte, gevoerde en voorgevormde 
schouderbanden een vak met rits aan 
de voorzijde en een handvat aan de 
bovenzijde.

materiaal: 600d Polyester met 
Pu-coating.

inhoud 18l
afmetingen: 40 x 30 x 23 cm
gewicht: 275 g

consumenteprijs:  € 29,95

artikelnummer Pimento: 
Bsgorg11s-B18-529

artikelnummer chalk: 
Bsvall11s-B30-120

artikelnummer Pimento: 
Bsvall11s-B30-529

Deze rugzak is ook 
verkrijgbaar in een 

Delftsblauwe print (pagina 155)
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Fleecedekens 180x150 cm

heerlijk warme fleecedekens met 
handig handvat.

consumenteprijs:  € 29,95

artikelnummer blauw: 
sXflee12ss00737

Weekendtas/Sporttas Cargo Duffle 50L

handige tas om mee te nemen als handbagage!

- 600d Polyester met Pu coating, 48 x 28 x 31 cm
- grote, u-vormige, opening voor gemakkelijk in- en uitpakken
- 2 handvatten aan zijkanten
- 2 zachte, gevoerde, handvatten aan bovenzijde
- versterkte spanningspunten

inhoud: 50l
afmetingen: 48 x 28 x 31 cm
gewicht: 460 g

consumenteprijs:  € 47,95

artikelnummer navy: 
Brcarg11s-B50-737

artikelnummer Pimento: 
Brcarg11s-B50-529
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Sportieve Reistas Cargo Duffle 70L

een comfortabele en super sterkte reistas van nomad 
waar heel wat in past (70 liter).

afmetingen: 64 x 32 x 36cm
gewicht: 620g

- 600d Polyester met Pu coating, 48 x 28 x 31 cm
- grote, u-vormige, opening voor gemakkelijk inen 
uitpakken
- 2 handvatten aan zijkanten
- 2 zachte, gevoerde, handvatten aan bovenzijde
- versterkte spanningspunten

consumenteprijs:  € 61,95

artikelnummer navy: 
Brcarg11s-B70-737

artikelnummer rood:
Brcarg11s-B70-529

artikelnummer rood:
Brcarg11s-B70-529

artikelnummer navy: 
Brcarg11s-B70-737
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Mini Day Light LED 1AAA: 1x 
LR03/AAA Alkaline

- handig, schokbestendig sleutel-
  hangerlampje.
- Klein maar krachtig
- reikwijdte tot 12 meter 
- inclusief 1 aaa batterij

consumentenprijs: € 5,99
artikelnummer: 16601.101.421

Trilogy LED Light 3AAA: 3x LR3/
AAA Alkaline 

- handige, compacte led zaklamp
- vervaardigd van hoogwaardig materiaal
- inclusief vergrootglas -lens voor betere
  lichtopbrengst
- incl. 5 mm nichia witte led 
- verkrijgbaar in rood en blauw
- met handige draaglus
- reikwijdte tot: 52 meter
- inclusief 3 aaa batterijen (70 uur)

consumentenprijs:  € 8,19
artikelnummer: 16615.101.421

Day Light 2AA: 2x LR6/AA Alkaline

- robuuste zaklamp, vervaardigd uit drie componenten
  (roestvrij staal, aBs-plastic en rubber)
- spatwaterbestendig
- met draaglus
- reikwijdte tot: 42 meter
- incl. 2 high energy aa batterijen

consumentenprijs:  € 9,99
artikelnummer: 16610.101.421

Dynamo Light

 - altijd licht zonder batterijen
 - 3 led’s voor betere lichtopbrengst 
 - moderne lithium/ion batterij 
   capaciteit 120mah
 - 3 witte 5mm led’s voor een betere
   lichtopbrengst
-  schok- en waterbestendig
- 1 minuut draaien geeft 30 min licht

consumentenprijs: €15,-
artikelnummer: 17680.101.401

Premium LED

- compacte aluminium zaklamp
- uiterst heldere 0,5-Watt led: 10 keer
  helderder dan 5mm led’s.
- het led lampje heeft een laag energie
  - verbruik en gaat een levenlang mee
- Waterbestendig
- met handige draaglus
- reikwijdte tot: 50 meter
- inclusief 3 aaa varta batterijen (30uur)

consumentenprijs: €15,79
artikelnummer: 17634.101.421
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XS Camping Lantern

- campinglantaarn van duurzaam rubber en aBs constructie tot 24 
lumens (de lumen is de eenheid voor lichtstroom).
- Waterbestendig / gaat tot: 15 uur mee.
- afmetingen blister Bxhxd: 74x216x60mm
- led-gewicht:182 gram
- geen vervanging reservelampje nodig.
- excl. batterijen

consumentenprijs:  € 10,99
artikelnummer: 16664.101.111

Indestructible 1 Watt LED Light 3AAA

- 9 meter drop test performance!
- rubberen kop is een extra shock absorber
- aluminium titanium behuizing 
- schok en stootvaste interne engineering 
- “Beschermd” tactische kap schakelaar
- ergonomisch ontwerp met duim gebied ingebouwd  
- ontwikkeld voor maximale duurzaamheid en eenvoud
- levensduur batterij: 40 uur (hoog) 5 uur (laag)
- iPX4 waterbestendig
- inclusief 2 aaa batterijen

consumentenprijs:  € 25,-
artikelnummer: 18700.101.421

Indestructible 1 Watt LED Light 2AA

- 9 meter drop test performance!
- rubberen kop is een extra shock absorber
- aluminium titanium behuizing 
- schok en stootvaste interne engineering 
- “Beschermd” tactische kap schakelaar
- ergonomisch ontwerp met duim gebied ingebouwd  
- ontwikkeld voor maximale duurzaamheid en eenvoud
- high performance led met 2 licht standen
- levensduur batterij: 15 uur (hoog) 35 uur (laag)
- iPX4 waterbestendig
- inclusief 3 aaa batterijen

consumentenprijs:  € 30,-
artikelnummer: 18701.101.421

Indestructible 3 Watt LED Light 3C

- 9 meter drop test performance!
- rubberen kop is een extra shock absorber
- aluminium titanium behuizing 
- schok en stootvaste interne engineering 
- “Beschermd” tactische kap schakelaar
- ergonomisch ontwerp met duim gebied ingebouwd  
- ontwikkeld voor maximale duurzaamheid en eenvoud
- high performance led met 2 licht standen
- levensduur batterij: 38 uur (hoog) 85 uur (laag)
- iPX4 waterbestendig
- inclusief 3 c batterijen

consumentenprijs:  € 45,-
artikelnummer: 18702.101.421
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Indestructible LED Headlight 3AAA

- 9 meter drop test performance!
- rubberen kop is een extra shock absorber
- schok en stootvaste interne engineering 
- high performance led met 2 licht standen
- levensduur batterij”3 uur (hoog) 15 uur (laag)
- vochtdoorlatende hoofdband
- compact en lichtgewicht
 - iPX4 waterbestendig

consumenteprijs:  € 19.99
artikelnummer: 17730.101.421

Indestructible 33 Watt LED Beam 
Lantern 4C

- 4 meter drop test performance!
- rubberen kop is een extra shock 
  absorber
- extra dikke behuizing
- interne engineering speciaal ontworpen
  om voor veelvuldig gebruik 
- schakelaar op handvat voor gebruiks-
  gemak
- ontworpen voor maximale duurzaa
  heid en gebruiksgemak 
- high performance led met 2 licht
  standen
- levensduur batterij: 78 uur (hoog) 20
  uur (laag)
- iPX4 waterbestendig

consumenteprijs:  € 45,-
artikelnummer: 18750.101.421

Pocket Charger:4a AA Ni-MH (2100mAh), 2x AAA (800mAh)

-  handige, compacte oplader
 - laadt vier batterijen gelijktijdig (2/4 aa of 2/4 aaa batterijen)
 - inclusief 4 aa 2100mah batterijen + 2aaa 800mah graTis
 - laadt tot aa 2700 mah & aaa 1000 mah 
 - uitschakeling: veiligheidstimer en temperatuur 
 - stekkerlader 230 v
 - 2 led‘s (1 voor iedere paar batterijen

consumenteprijs:  € 25,-
artikelnummer: 57662.301.431

Professional V-Man Plug 150mA 
Ouput 5W max.

met deze vman Plug met wereldwijd 
voltage laadt je al je mobiele apparaten 
daar waar stroom voor handen is.
- inclusief de 3 meest relevante adapters:
- micro usB
- mini usB
- apple

consumenteprijs:  € 17,50
artikelnummer: 57057.201.401
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Professional V-Man Power Pack: Li-lon pack 3.7V 1800mAh

- de ideale mobiele oplossing, laadt je gsm, gPs of mP3 speler overal op ieder moment. 
- Powerful: met een opgeladen v-man kun je een mobiele telefoon twee keer opladen of 
  een mP3 speler tot wel 10 keer
- Betrouwbaar: druk op de knop om direct te zien wat de laadstatus is van de Power 
- Pack middels 3 blauwe led’s
- snel: door de li-ion technologie is de laadtijd voor een apparaat slechts 1 tot 2 uur
- flexibel: deze Power Pack heeft een usB-in en een usB-out functie en komt met di-
verse adapters voor de meest gangbare apparaten

consumenteprijs:  € 49,99
artikelnummer: 57058.101.111

Professional V-Man Home Station: Input 100-240V max.4 apparaten

- de alles in één oplossing!
- dit unieke en universele thuisstation maakt het mogelijk om tot 4 mobiele 
  aparaten én 2 aa of aaa batterijen gelijktijdig op te laden.
- adapters zijn 90º draaibaar.
- Beschikt tevens over een extra usB uitgang, hierop kan ook een apparaat 
  aangesloten worden.
- afneembare houder voor adapters die niet worden gebuikt
- energiebesparend door aan - en uitknop
- Wereldwijd gebruik is mogelijk (100-240 volt) 
- Wordt geleverd inclusief: v-man home station, adapter houder, Kabel en 8 adapters
- nokia (nieuw), sony ericsson, samsung, Blackberry (mini usB), micro usB, lg, sony
   PsP en apple 

consumenteprijs:  € 54,99
artikelnummer: 57900.101.111

Professional V-Man Zero Li-ion 800mAh

- de ideale mobiele oplossing, laadt je gsm, gPs of mP3 speler overal op 
ieder moment. 
- Powerful: afhankelijk van de batterij van je mobiele telefoon kun je deze met 
een volle v-man Pack één keer opladen (capaciteit: 800mah) 
- Betrouwbaar: druk op de knop om direct te zien wat de laadstatus is 
- snel: door de li-ion technologie is de laadtijd slechts 1 tot 2 uur
- flexibel: deze Power Pack heeft een usB-in en een usB-out functie is ges-
chikt voor wereldwijd gebruik
- meegeleverd: 3 adapters (micro usB, mini usB en apple), usB-kabel 

consumenteprijs:  € 21,99
artikelnummer: 57915.101.401
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ervaren of niet, als kunstschilder ga je voor goede materialen 
tegen de best mogelijke prijs. nog niet het juiste merk gevonden? 
dan is er goed nieuws! artcreation is een concept dat speciaal is 
ontwikkeld voor de kunstschilder die prijsbewust in het leven staat. 
het heeft precies wat je zoekt: betrouwbare schildersmaterialen 
tegen een scherpe prijs! 

Acryl set 12 ml met tafelezel

- acryl set 12 x 12ml Tafelezel 
- canvas doek 24 x 30 cm 
- 2 penselen 
- afscheurpallet 
- full colour carton box

consumentenprijs: € 35,95
artikelnummer: TWK6003v
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Combi set acryl 12ml + ezel groot model

- 24x12 ml tubes acrylverf
- Tafelezel ariane
- spieraam 24x30 cm
- 2 platte penselen (filament)
(maat 4 en 8)
- schildersmes
- afscheurpalet

consumentenprijs: € 67,95
artikelnummer: 9021705m
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Combi set 12ml Brush box set water colour

- 24 x 12 ml tubes aquarelverf
- Papierblok a4
- houten penselenkist (fsc gecertificeerd)
- 4 penselen (filament) (maat 4-6-8 en 5/8)
- mengschaal
- Potlood 
- Kneedgum

consumentenprijs: € 47,95
artikelnummer:  9022006m

Combi set acryl 75ml + ezel groot model

- acryl 8 tuben 75ml 
- Tafelezel 
- canvas doek 24 x 30 cm 
- 2 penselen + 1 palletmes 
- afscheurpallet 
- full colour carton box

consumentenprijs: € 49,95
artikelnummer: TaT6103
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Panda 6 met kleurboekje

- Kleurboekje met 10 kleurplaten en 
  6 blanco vellen 
- 6 oliepastels in doosje

consumentenprijs: € 5,95
artikelnummer: TKa1410v

Panda set met 
Kerst kleurboekje

- Kleurboekje met 10 Kerst kleurplaten 
  en 6 blanco vellen 
- 6 oliepastels in doosje

consumentenprijs: € 5,95
artikelnummer: 95839906 (Kerst)

Panda set met 
Hollands kleurboekje

- Kleurboekje met 10 holland kleurplaten 
  en 6 blanco vellen 
- 6 oliepastels in doosje

consumentenprijs: € 5,95
artikelnummer: 95839906 (holland)

Panda 12 met kleurboekje

- Kleurboekje met 10 kleurplaten en 
  6 blanco vellen 
- 12 oliepastels in doosje

consumentenprijs: € 8,95
artikelnummer: TWK6001

de kleurboekjes van royal Talens zijn ideaal om kinderen mee te vermaken. 

ieder boekje heeft 10 vrolijke kleurplaten en 6 blanco vellen. er zijn kleur-
pakketjes met oliepastel krijtjes, kleurpotloden of een aquarel verfset.

maak kinderen en dus ook ouders happy met deze vrolijke kleursetjes!



153

C
REA

Potlodenset met Kleurboekje

- Kleurboekje met 10 kleurplaten en 6
  blanco vellen 
- doosje met 12 artcreation kleur-
   potloden

consumentenprijs: 8,95
artikelnummer: TWK6001

Aquarelverfset met 
Kleurboekje

- Kleurboekje met 10 kleurplaten en 6 
  blanco vellen 
- aquarelverfset 12 kleuren en penseel

consumentenprijs: € 10,95
artikelnummer: TaT6101
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Slaapzakken Delfts Blauw

een heerlijk warme slaapzak van nomad die je ook helemaal kunt openritsen mocht 
het wat warmer zijn. de slaapzak heeft aan de binnenkant een delfts Blauw patroon. 
verkrijgbaar in de kleur rood of blauw.

consumentenprijs:  € 89,95

artikelnummers: 
donkerblauw: scdelf12ss20736
rood: scdelf12ss20534

Delftsblauwe Rugzak 18 L

super hollands en sterk deze rugzak 
van nomad! er past maar liefst 18 liter 
in deze delftsblauwe tas. 

consumentenprijs: € 31.95
artikelnummer: Bsgorg12s-B18-901

Panda set met 
Hollands kleurboekje

- Kleurboekje met 10 holland kleur-
platen 
  en 6 blanco vellen 
- 6 oliepastels in doosje

consumentenprijs: € 5,95
artikelnummer: 95839906 (holland)

Holland
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Dunschiller

de switch™ is een veilige en makkelijke schiller met twee messen in één 
handig ontwerp. de twee scherpe, stainless-steel messen, aan iedere kant 
gepositioneerd zitten veilig verborgen.  daarnaast bevat het ontwerp ook 
een aardappel-oog verwijderraar.  voor makkelijke schoonmaak kan het mes 
ook aan beide kanten tegelijk geopend worden.    

consumentenprijs: € 11,95
artikelnummer: 20051
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Tulp
 
deze worktopsaver is gemaakt van 
versterkt glas met rubberen antislip-
noppen. de snijplank vormt een stevige 
ondergrond voor het bereiden van 
eten op een hygiënische wijze, geur- en 
smaakbestendig. de werkbladen zijn 
hittebestendig tot 280 graden celsius.

consumentenprijs: € 22,95
artikelnummer: fluT012as

Smasher
 
de joseph joseph smasher™ is speciaal ontwikkeld om fijnhakken en pureren sneller te 
laten verlopen. een speciaal netpatroon van gaten houdt de aardappels stevig op zijn plek 
terwijl het unieke pompmechanisme de aardappel fijnhakt. Behalve aardappelen kunnen 
ook andere groenten en fruit ermee fijn gemaakt worden. de joseph joseph smasher™ is 
verkrijgbaar in lime-groen en antraciet en mag in de vaatwasser. afmetingen 29 x 9 x 9cm 

consumentenprijs: € 19,95
artikelnummers: 
lime-groen: smg011hc
antraciet: smlg011hc
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Spaghettimeter

van één tot vier porties.
de originele, vernieuwende compacte 
joseph joseph spaghettimeter is gemaakt 
om porties ongekookte spaghettistaafjes te 
meten tot vier personen. de ring kan in vier 
groottes verwijd worden om elke hoeveel-
heid te bepalen. het slimme metertje is 
verkrijgbaar in vier kleurcombinaties. een 
origineel cadeau dat altijd verbaasde ogen 
wekt en succes heeft. afmetingen 9 x 7,5 x 
1cm. 

consumentenprijs: € 9,95

artikelnummers: 
lime groen: sPmg012hc
rood: sPmdg012hc
antraciet: sPmlg012hc
Wit: sPmW012hc

Italië
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Worktopsavers

vrolijke italiaanse snijplanken!
alle worktopsavers zijn gemaakt van 
versterkt glas met rubber antislip-
noppen. ze vormen altijd een stevige 
ondergrond voor het bereiden van 
eten op een hygienische wijze, geur- 
en smaakbestendig. de werkbladen 
zijn hittebestendig tot 280 graden 
celsius.

Tomaat
consumentenprijs: € 19,95
artikelnummer: Toma014as

mixed Tomatoes
consumentenprijs: € 22,95
artikelnummer: 90017

geometry of Pasta
consumentenprijs: € 22,95
artikelnummer: 90033
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Deegroller met maat en dikte aansluiting.

de joseph joseph deegroller haalt alle risico-vraagtekens weg bij het maken van pizza’s, 
taartbodems, lasagnaslierten of bladerdeeg. hij wordt geleverd met drie sets verwis-
selbare schijven waarmee de rol de dikte kan variëren in 2, 6 of 10 millimeter. op de rol 
zelf is een maatsysteem aangebracht waarop de doorsnee van het deeg af te lezen is. 
gemaakt van beukenhout. de maatschijven mogen in de vaatwasser, de houten 
deegrol niet.afmetingen 42 x 7 x7cm 

consumentenprijs: € 29,95

artikelnummers:
groen: roll0100cB
Paars: 20081
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Pizzasnijder

verdeel met gemak pizza’s, snij de taart aan of de boterhammen in stukjes met de 
handige scoot™ van joseph joseph. druk op de knop en het mes komt automatisch 
tevoorschijn als de beschermkap wegschuift. de scoot™ ligt comfortabel in de hand 
en snijdt lichter dan de gewone pizzasnijder of mes. om het mes op te bergen hoef 
je alleen de beschermkap te draaien tot die met een klik het geheel veilig afsluit. de 
pizzasnijder mag in de vaatwasser. afmetingen 10,5 x 10 x 2,50 cm. 

consumentenprijs: € 14,95

artikelnummers: 
groen: 20001
grijs: 20002
rood: 20003

PizzaBox Worktopsaver

(glas, rubberen anti-slip noppen en hit-
tebestendig tot 280 graden celsius)

consumentenprijs: € 19,95
artikelnummer: 90022
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ILC Pizza

Kreeg u weleens een pizza 
geserveerd in de vorm van een hart? dit is 
pas een liefdevolle manier van het maken 
van pizza’s! in de doos bevindt zich niet 
alleen een Ballarini hartvorm, maar ook 
ingrediënten om direct een pizza te bakken 
(op zijn italiaans). inhoud van het pakket: 
grote pizzahartvorm van aluminium, 25 
gram oregano,1 tube extra geconcentreerde 
tomatenpuree, 2 blikjes tomatenpuree en 
een receptenboekje. 

afmeting: 46,5x40x8cm

artikelnummer: 128c5a.40

consumentenprijs: € 34,95

ILC Pasta (VERNIEUWD!)

Bereid je pasta net zoals de italiaanse ‘‘mamma’s’’ dat doen. in dit ilovecooking Pasta 
pakket bevindt zich een Ballarini pan (28cm) met cortan whitestone anti-aanbaklaag, 
500 gram spaghetti, 500 gram paccheri (pasta), een spaghetti opscheplepel en een 
receptenboek. de pan is geschikt voor alle warmtebronnen behalve inductie.

afmeting van het pakket: 53x31x15cm.

artikelnummer: 128c5a.40

consumentenprijs: € 44,95
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ILC Bruschetta  
met dit ilovecooking Bruschetta pakket 
maakt u in een handomdraai de heerlijkste 
bruschetta! de set bestaat uit zes verschil-
lende artikelen waaronder een bruschetta 
pan van 28 cm, een Balllarini tang, 250ml 
olijfolie, 250 ml olijfolie met fruitsmaak, 
grof zeezout met rozemarijn en olijven-
smaak en een receptenboekje. 

de pan is geschikt voor alle warmtebron-
nen behalve inductie.

afmeting: 54x35x7,5cm

artikelnummer: 642a0a.28
consumentenprijs: € 51,95

ILC Crostata  
een crostata is een originele 
italiaans gebakken taart gevuld met 
bijvoorbeeld een heerlijke kersen 

vulling.

1 Ballarini taartvorm met losse 
   bodem
1 potje fiordifrutta Kersen spread
1 houten deegroller
1 taartschep
1 receptenboekje

artikelnummer: 1cgv0a.28
consumentenprijs: nog niet bekend

ILC Crêpes (VERNIEUWD!) 
heerlijk (italiaanse) crepes maken.

1 crêpière cm 25 Ballarini met cortan whitestome antiaanbaklaag
1 pot (400 gr.) nutella pasta
1 receptenboekje
1 houten beslag verdeler
1 houten spatel

de pan is geschikt voor alle warmtebronnen behalve inductie.

afmeting: 36,5x41x14,5cm

artikelnummer: 20205a.25
consumentenprijs: € 40,95
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Cookin’Italy Pasta set

maak de heerlijkste pasta’s met deze wok van Ballarini

inhoud set:
- 1Ballarini non-stick aluminium stir fry Ø 24cm
- 1 spaghetti server
- 1 receptenboekje

Pan is geschikt voor alle 
warmtebronnen behalve 
inductie.

artikelnummer: 20060a.24
consumentenprijs: € 35,95

Cookin’Italy Bruschetta set

heerlijke brushetta’s maken (italiaanse toast) met een echte Ballarini brushetta-
pan.

inhoud set:
- 1 Ballarini bruschetta aluminium pan
- 1 spatel
- 1 receptenboekje

Pan is geschikt voor alle warmtebronnen behalve inductie.

artikelnummer: 642a0a.28
consumentenprijs: € 36,95

Cookin’Italy Grill set

grill eens heerlijke stukken vis, vlees of groentes.

inhoud set:
- 1 Ballarini 35cm grill pan van hoge kwaliteit gegoten alumiunium en 
antiaanbak laag. met ruimte besparende inklapbare greep.
- 1 Ballarini kunststof serveertang
- 1 receptenboekje
- elektra Kreramisch
- lage temperatuur vaatwasser

Pan is geschikt voor alle 
warmtebronnen behalve 
inductie.

consumentenprijs: € 37,95
artikelnummer: 649B0a.35 
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Cookin’italy Cake set

een complete set voor het bakken van (italiaanse) lekkernijen.

inhoud set:
- 1 Ballarini 28cm vlaaivorm, roestvrijstaal met anti-aanbaklaag
- 1 Ballarini 26cm springvorm, roestvrijstaal met anti-aanbaklaag
- 1 Ballarini siliconen bakkwast.
- 1 receptenboekje
- lage temperatuur vaatwasser

geschikt voor: conventionele oven, gas en electra

consumentenprijs: € 29,95
artikelnummer: 1a0000.2 (caKe)

Cookin’Italy Crêpes set

maak heerlijke hartige of zoete crêpes met deze ‘cooKin’italy crêpe set’’.  aan 
inspiratie zal het u zeker niet ontbreken vanwege het bijgeleverde receptenboekje. 

inhoud set:
- 1 Ballarini crêpe pan in non-stick aluminium Ø25cm
- 1 cream spreader
- 1 crêpe spreader
- 1 receptenboekje

Pan is geschikt voor alle warmtebronnen behalve inductie.

artikelnummer: 20205s.25
consumentenprijs: € 27,95

Cookin’Italy Pizza set
 
leef je uit bij het maken van de heerlijkste zelfgemaakte 
pizza’s.

inhoud set:
- 1 Ballarini hi-Top non-stick 
  aluminium bakvorm
- 1 Pizza snijder
- 1 recepten boekje

consumentenprijs: € 27,95
artikelnummer: 1a0000.2 (Pizza)

3 JAAR GARANTIE
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Sushi/finger food set

een luxe sushi set met chopsticks, porselein-
en bordjes en prikkers (8 delig) gemaakt van 
mat roestvrijstaal en porselein. 

afmetingen: hxBxd 24x8x2cm. 

consumentenprijs: € 39,95
artikelnummers: 63474

Tray oval

dienblad: gemaakt van mat roestvrijstaal. 
de sushi/finger food set past hier perfect op!

afmetingen: hxBxd 1,5x9x26,5cm. 

consumentenprijs: € 9,95
artikelnummers: 63475

AZIë
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Elevate Chopsticks

vrolijke, gekleurde eetstokjes uit de 
elevate serie van josephjoseph.

door het balans punt in het midden 
van de stokjes rust het eetgedeelte 
niet op de tafel.

consumentenprijs: € 12,95

artikelnummers:
Wit: 10031
grijs: 10032 
roze: 10033 
rood: 10034
groen:10035
Blauw: 10036
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Pashmina’s 

Prachtige kwaliteitshawls in poly/viscose. 
leverbaar in donkerblauw, zwart, crème, 
lichtroze en wit.

afmeting: 80x200cm

consumentenprijs: 39,95

artikelnummer: 
3001 donkerblauw
3001 zwart
3001 crème
3001 lichtrose
3001 Wit
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Sticklighter unfilled

aansteker  navulbaar : gemaakt van mat chrome 
roestvrijstaal. afmetingen: hoogte 22cm en 2cm 
doorsnee.

artikelnummer: 65167
consumentenprijs: € 14,95

Bottle opener square

flesopener: gemaakt van mat 
roestvrijstaal. afmetingen: 15x4cm.

artikelnummer: 63122
consumentenprijs: € 10,95

Wall clock black Ø 30 cm

Wandklok, zwart: gemaakt van mat 
roestvrijstaal, rubber en plastic. 
afmetingen: 30cm doorsnee. 

artikelnummer:  63213
consumentenprijs: € 54,95

Espresso cup 2pc porc/silc

espressokopje met onderzetter gmaakt 
van porselein en siliconen. de siliconen 
rand zorgt ervoor zodat je je vingers niet 
hoeft te branden!

artikelnummer:  63420 
consumentenprijs: € 12,50
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Grote Juwelen Boom met 
Oorringhouder (36,5 cm hoog)

deze menu juwelenboom is perfect te ge-
bruiken voor kettingen, armbanden en ringen. 
de boom heeft drie ophangmogelijkheden 
en wordt geleverd inclusief oorring. in die 
oorring is ruimte om oorstekkers vast te 
maken. zo blijft alles netjes bij elkaar. 

 - afmeting: h 36,5 cm
 - inclusief: oorring

artikelnummer: 3800059
consumentenprijs: € 85,-

Nail Varnish 

deze nagellak van rituals brengt gemak-
kelijk aan en heeft een volle en krachtige 
kleurintensiteit. 
gemakkelijk en precies dankzij het platte 
penseel dat zorgt voor een gelijkmatige en 
glanzende finish. 

verkrijgbaar in 19 verschillende kleuren.

consumentenprijs: € 10,90

Latte macchiato set

auto-thermobeker: gemaakt van mat 
roestvrijstaal. afmetingen: hoogte 17,5cm 
en 8,5cm doorsnee. 

artikelnummer:  63143
consumentenprijs: € 16,95
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Skin care essentials - for him

mini cadeausetje voor hem. een cadeausetje met drie gezichtsverzorgings producten voor 
hem.  verzorgt je gezicht in drie stappen 30ml face no. 01, 30ml samurai secret cream, 
30ml face no. 03

artikelnummer: 016010
consumentenprijs: € 14,90

Luxury Razor Silver

zilverkleurig design scheermes. een must-have voor 
een perfect scheerresultaat. dit elegante nikkelen design 
scheermes biedt optimaal comfort en gebruiksgemak 
tijdens het scheren. 

artikelnummer: 001888
consumentenprijs: € 59,-

Shaving Brush Silver

zilverkleurige design scheerkwast een 
must-have voor een perfect scheerresultaat. 
de scheerkwast van rituals zorgt voor een 
vol en rijk schuim dat de haartjes verzacht 
en optilt, de poriën opent en de huid op 
milde wijze scrubt. 

artikelnummer: 001887
consumentenprijs: € 49,-
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Skin care essentials - for her

mini cadeausetje voor haar. een cadeausetje met drie gezichtsverzorgings producten voor 
haar.  verzorgt je gezicht in drie stappen 30ml awareness foaming cleanser, 30ml aware-
ness eye make-up remover, 30ml awareness normal to dry skin

artikelnummer: 016009
consumentenprijs: € 14,90

Sunglow Bronze

Blush & oog glanspoeder. natuurlijk 
glanspoeder voor een stralende 
blush of een schitterend accent van 
de ogen. milde formule: natuurlijke 
edelstenen - pure mineralen - zonder 
parabenen - zonder parfum. 

artikelnummer: 027171
consumentenprijs: € 24,90
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de Water-draak (geboren in 1952) dit is een erg begrijpende draak die in staat is om veel 
te delen met anderen en om ermee samen te werken en leven. op financieel vlak zijn ze 
voor het geluk geboren en het geld zal vanuit verschillende bronnen naar hen toe stromen. 
ze hebben uitermate geluk in kansspelen waarbij ze van de ene dag op de andere schatrijk 
kunnen worden. het zijn ook gedreven werkers die zich tenvolle inzetten in hun job, maar 
ook nog een goed evenwicht kunnen houden met hun huiselijk leven.

Tatsu, de mystieke japanse waterdraak, symboliseert, kracht, geluk, schoonheid en protectie. 
alle kwaliteiten die nodig zijn voor de persoonlijke verzorging voor 
mannen. ervaar de verkwikkende kracht van Tatsu. machtig mooie producten, 
speciaal voor de man.

tatsu de draak

Voor meer informatie en prijzen kun je 
terecht bij het thema Wellness. 
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lentebloesem
in april en mei kun je volop genieten van de mooie kleuren en heerlijke geuren van 
de bloesems. maar de bloesems kunnen ook gebruikt worden als een natuurlijk 
hulpmiddel om jezelf spirituele en mentale kracht te geven. een bloesem remedie 
is een simpele, krachtige en natuurlijke behandeling die helemaal niet duur hoeft 
te zijn. uit de bloesems wordt de levenskracht van planten gehaald. dit natuurlijke 
concentraat kan je met behulp van een simpele kuur tot jezelf nemen.

Voor meer informatie en prijzen kun je 
terecht bij het thema Wellness. 
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Scheerapparaat Dual
Track-X netvoeding (r3150)

door de toepassing van remington’s 
vooruitstrevende flex & Pivot Technolo-
gie bereik je met de dualtrack-X zelfs de 
meest lastige gebieden rond de hals, kin  
en kaaklijn voor een gladde comfortabele 
scheerbeurt.

- stalen bladen voor een uitstekende 
snijprestatie 
- 3 onafhankelijk bewegende flexibele 
scheerkoppen 
- volledig beweegbare flexibele scheerunit 
- Twee scheerringen 
- netvoeding 
- detail styling trimmer 
- universeel voltage

consumentenprijs: € 49,99
artikelnummer: 41133560110

Scheerapparaat Dual Track (r91) 

met dit oplaadbare scheerapparaat kun je 
tot 30 minuten snoerloos scheren. 
er is dus voldoende tijd om je scheer-
routine te voltooien.

- stalen bladen voor een uitstekende 
snijprestatie 
- 2 onafhankelijk bewegende flexibele 
scheerkoppen 
- Twee scheerringen 
- oplaadbaar 
- 16 uur oplaadtijd tot volledig opladen 
- Tot 30 minuten snoerloos te gebruiken 
- oplaadindicator

consumentenprijs: € 24,99
artikelnummer: 41122560400

Scheerapparaat Dual                   
flex foil shaver (f3790)

met dit oplaadbare scheerapparaat kun 
je tot 40 minuten snoerloos scheren. er is 
dus meer dan tijd genoeg om je scheer-
routine te voltooien.

- stalen bladen voor een uitstekende 
  snijprestatie
- dual foil - 2 flexibel bewegende folies     
  voor snelle en gladde scheerresultaten 
- 16 uur oplaadtijd tot volledig opladen 
- Tot 40 minuten snoerloos te gebruiken 
- detail styling trimmer 
- oplaadindicator 
- universeel voltage

consumentenprijs: € 34,99
artikelnummer: 41125560110



177

H
A

A
R

Cordless Bikini  Trimmer (bkt3000c)

de smooth & silky oplaadbare bikinitrimmer 
is ideaal om te trimmen en te vormen. deze 
trimmer is uitgerust met 5 verschillende 
lengte instellingen, een precisie trimmer 
en een miniscreen folie-scheerkop, en kan 
zowel nat als droog worden gebruikt.

- miniscreen scheerblad voor een glad
  resultaat 
- 5 verschillende lengte-instellingen 
  (3-12 mm) 
- zoomwieltje voor verschillende lengte
  instellingen 
- snoerloos met oplaadindicator 
- opbergetui
- reinigingsborstel
- Tot 45 minuten snoerloos te gebruiken 

consumentenprijs: € 34,99
artikelnummer: 42017560101

Detail Trimmer (mpt3000)

een prachtige serie producten voor 
het effectief verwijderen van ongewen-
ste haartjes en voor een zijdezachte 
en gladde huid.

de trimmer kan op elke gewenste 
plaats het ongewenste haar ver
/wijderen: wenkbrauwen, nek, gezicht, 
oren, neus, knieën, enkels, armen en 
vele andere plaatsen.

consumentenprijs: € 12,99
artikelnummer: 43120570400

Corded Epilator (ep6010c)

Klein en perfect gevormd, deze kleine epila-
tor is zeer gemakkelijk in het gebruik.
de epilatoren verwijderen zelfs de kleinste 
haartjes (tot wel 0.5mm). ze zijn de perfecte 
tool voor een onweerstaanbare gladde huid 
tot wel 4 weken lang.

- Bodycurve systeem: slanke ronde kop,
  gebogen epileerhoofd die het lichaam volgt. 
- 42 roterende pincetten - per 3 pincetten
  gepositioneerd voor een zachte epilatie 
- 2 snelheden 
- netvoeding 
- reinigingsborstel

consumentenprijs: € 44,99
artikelnummer: 42034560111
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Body Hair Trimmer Advanced Steel 
bladen (bht2000)

deze lichaamshaartrimmer met snijbladen 
van hoogwaardig staal zorgt ervoor dat al het 
ongewenste lichaamshaar tot een ultrakorte 
lengte van 0.2mm wordt getrimd. door het 
innovatieve gebogen ontwerp kun je gemak-
kelijk de moeilijk bereikbare zones zoals de 
rug en de schouders trimmen.

- zelfslijpende advanced steel bladen 
- Trim shave Technologie trimt tot 0.2 mm
  nauwkeurig 
- 3 opzetkammen: 4, 6 & 8 mm 
- showerproof; droog of onder de douche
  te gebruiken 
- Werkt op batterijen: inclusief varTa® bat
  terijen

consumentenprijs: € 24,99
artikelnummer: 43146560400
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Easy Cord 2100 Watt haardroger (d5800)

deze krachtige 2100 Watt haardroger met oprolsnoer droogt je haar tot in de 
perfectie. het keramisch rooster creëert een snelle en gelijkmatige warmteverdeling, 
terwijl de ionische conditionering voor kroesvrije en glanzende resultaten zorgt. 
met de cool shot fixeer je je haarstijl. Bovendien heb je met 3 warmtestanden en 2 
snelheden zelf complete controle over je eigen creaties!

- Krachtige 2100 Watt haardroger 
- ionische conditionering voor een
  glanzende kroesvrije styling 
- Keramisch-ionisch rooster voor een
  gelijkmatige warmteverdeling 
- oprolsnoer (snoer verdwijnt in de
  haardroger) 
- 3 warmtestanden / 2 snelheden 
- cool shot 
- Blaasmond voor een gerichte styling 
- afneembaar luchtfilter en rooster

consumentenprijs: € 46,99
artikelnummer: 45329560100

Krachtige 2100 Watt haardroger (d5015)

deze haardroger wordt geleverd met een blaasmond voor precisie-styling. daarnaast is 
een blaasmond uitermate geschikt om je haar een mooie glans te geven. hiervoor richt 
je de blaasmond langs de lengte van het haar naar beneden. de haarschubben komen 
hierdoor plat te liggen en geven je haar een ultieme glans.

- Krachtige 2100 Watt haardroger 
- Keramisch-toermalijn rooster voor een 
  gelijkmatige warmteverdeling 
- 3 warmtestanden / 2 snelheden 
- cool shot om de haarstijl te fixeren 
- Blaasmond voor een gerichte styling 
- afneembaar luchtfilter en rooster 
- ophangoog

consumentenprijs: € 29,99
artikelnummer: 45291560100

Krachtige 2200 Watt haardroger (ac5000)

deze haardroger wordt geleverd met een blaasmond voor precisie styling. daarnaast is een 
blaasmond uitermate geschikt om je haar een mooie glans te geven. hiervoor richt je de 
blaasmond langs de lengte van het haar naar beneden. de haarschubben komen hierdoor plat 
te liggen en geven je haar een ultieme glans.

consumentenprijs: € 54,99
artikelnummer: 45294560100

- Krachtige 2100 Watt haardroger 
- Keramisch-toermalijn rooster voor een
  gelijkmatige warmteverdeling 
- 3 warmtestanden / 2 snelheden 
- cool shot om de haarstijl te fixeren 
- Blaasmond voor een gerichte styling 
- afneembaar luchtfilter en rooster 
- ophangoog
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Tondeuse, 22 delige set (hc5030)

het Pro-groove snijblad zorgt voor een snelle en 
gelijkmatige snijprestatie. de 11 opzetkammen en een 
0.5mm precisieblad zijn ideaal voor nauwkeurig stylen 
en vormen.

- zelfslijpende advanced steel bladen 
- Pro-groove verwijderbaar snijblad voor een 
  gemakkelijke reiniging 
- 9 opzetkammen voor verschillende haarlengtes 
  (3 - 30 mm) 
- hendel voor de juiste lengte-instelling (0.5 - 2.5 mm) 
- lube for life technologie: bladen hoeven nooit geolied 
  te worden 
- Te gebruiken op netvoeding 
- antislip handgreep 
- Kam, schaar, nekborstel, reinigingsborstel, bescherm
  kapje, verdeelclips (3x), oorgeleiders (2x) 
- opbergetui

consumentenprijs: € 29,99
artikelnummer: 43135560100

Tondeuse, 10 delige set (hc5015)

advanced steel zelfslijpende messen, 5 
opzetkammen (3-18mm) en een 0.5mm 
precisie-blad voor nauwkeurig stylen. 
netvoeding voor continu gebruik.

- zelfslijpende advanced steel bladen 
- 5 opzetkammen voor verschillende haar
  lengtes (3 - 18 mm) 
- hendel voor de juiste lengte-instelling 
- lube for life technologie: bladen hoeven
  nooit geolied te worden 
- Te gebruiken op netvoeding 
- Kam, nekborstel, reinigingsborstel, 
   beschermkapje

consumentenprijs: € 24,99
artikelnummer: 43134560100
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Pro Soft Curls krultang (ci6325)
Ben jij op zoek naar de perfecte stylingtool voor het creëren van natuurlijk vallende 
krullen? zoek niet verder! de Pro soft curls krultang is uitgerust met een anti-statische 
keramische coating voor glanzende duurzame krullen.

door de variabele temperatuurinstelling kun je zelf de temperatuur instellen afhankelijk 
van je haartype. stel een lagere temperatuur in voor gekleurd, gebleekt of fijn haar. in 
het geval van stug, dik haar en andere haartypen (bijvoorbeeld afro of aziatisch haar), 
kies je voor een hoge tot maximale temperatuur. 

- anTi-sTaTic ceramic + Tourmaline: gelijkmatige warmteverdeling; geen plakkerige 
  resten van stylingproducten; glanzende, kroesvrije styling 
- digitale variabele temperatuurinstelling voor elk haartype (130-220ºc) 
- 10 temperatuurstanden 
- zeer snelle opwarming: 30 seconden 
- aan/uit schakelaar 
- indicator “klaar voor gebruik” 
- automatische veiligheidsuitschakeling na 1 uur 
- automatisch wereldwijd voltage (120 - 240v) 
- Koel uiteinde 
- draaibaar snoer

consumentenprijs: € 44,99
artikelnummer: 45336560100

Pro Spiral Curls krultang (ci5319)

deze krultang is perfect voor trendy kleine 
krullen (19mm). uitgerust met een anti-
statische keramische coating zorgt deze 
Pro spiral curls krultang ervoor dat je 
glanzende krullen de hele dag perfect in 
vorm blijven.

consumentenprijs: € 29,99
artikelnummer: 45338560100

- anTi-sTaTic ceramic + Tourmaline: gelijkmatige warmteverdeling;
  geen plakkerige resten van stylingproducten; glanzende,  kroes
  vrije styling 
- variabele temperatuurinstelling voor elk haartype (140-210ºc) 
- 8 temperatuurstanden 
- zeer snelle opwarming: 30 seconden 
- aan/uit schakelaar 
- indicator “klaar voor gebruik” 
- automatische veiligheidsuitschakeling na 1 uur 
- automatisch wereldwijd voltage (120 - 240v) 
- Koel uiteinde 
- draaibaar snoer
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Tondeuse met ProPower Moter 
(hc5150)

met de Pro Power series levert reming-
ton de meest krachtige tondeuses ooit. de 
nieuwe serie levert twee keer zo snel* de 
meest superieure snijresultaten. 

*vs. vorige remington modellen.

- ProPower motor 
- zelfslijpende advanced steel bladen 
- opzetkammen voor 15 verschillend
  haarlengtes (1-42 mm) 
- netvoeding/snoerloos met oplaad- 
  indicator 
- Tot 30 minuten snoerloos te gebruiken 
- reinigingsborstel en flesje olie

consumentenprijs: € 34,99
artikelnummer: 43129560100
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Ceramic Slim straightener 220 (s1510)

de remington s1510 ceramic slim 220 straightener heeft stylingplaten met een 
antistatische keramische coating, die je haar niet alleen meer bescherming geven, maar 
ook voor een supergladde glanzende haarstijl zorgen. en deze straightener is ook nog 
eens zeer snel opgewarmd - in 30 seconden bereikt hij een temperatuur van 220ºc, 
zodat je direct aan de slag kunt.

- anTi-sTaTic ceramic + Toermalijn: gelijkmatige warmteverdeling - geen
  plakkerige resten van stylingproducten - glanzende, kroesvrije styling 
- smalle flexibel bewegende extra lange plaat (110 mm) voor een gelijkmatig
  druk op het haar 
- hoge temperatuurinstelling (180 - 220ºc) - 2 standen 
- snelle opwarming: 30 seconden 
- aan/uit schakelaar met led indicatie 
- automatisch wereldwijd voltage (120 - 240v) 
- draaibaar snoer

consumentenprijs: € 29,99
artikelnummer: 45333560100

Spin Curl Haardroger (s1510)

het ontwerp van het speciale sPin curl opzetstuk zorgt ervoor dat 
het haar middels de luchtstroom in elkaar wordt gedraaid. op deze 
manier ontstaan er losse kroesvrije krullen, terwijl het haar droogt.

- sPin curl opzetstuk (haardroger kan ook zonder opzetstuk worden 
  gebruikt)
- Blaasmond
- Krachtige 1800 Watt haardroger
- Keramisch toermalijn rooster voor een gelijkmatige warmteverdeling
  en snel drogen
- 3 warmtestanden / 2 snelheden
- cool shot om de haarstijl te fixeren
- afneembaar luchtfilter en rooster
- ophangoog
- lichtgewicht en gemakkelijk in 
   het gebruik

consumentenprijs: € 29,99
artikelnummer: 45333560100
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Baby Bathrobe 0 -24 months

mooi cadeau voor een baby. 
heerlijk zachte en warme badjas van dikke 
badstof die je kind aangenaam omhult 

consumentenprijs: € 23,90
artikelnummer: 002808

BABY
Baby Secret

Kalmerende & verzachtende babycrème. 
de rijke crème is zacht hydraterend en de 
huid voelt na gebruik ultrazacht aan 
unieke samenstelling om de babyhuid 
langdurig te voeden. 

consumentenprijs: € 11,90
artikelnummer: 018458

Baby Splash

ultramilde reiniger voor babyhuid en 
-haar. spoelt makkelijk en volledig uit 
zonder ogen of huid te irriteren. 

consumentenprijs: € 6,90
artikelnummer: 018457
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Wash Glove

geweldig cadeautje voor ieder kind!  
Washandje voor kinderen, makkelijk 
in gebruik. 

consumentenprijs: € 4,90

artikelnummers: 
Pig: 001837
cow: 001836
dino: 001834

BOYS / GIRLS
Panda 12 met kleurboekje

- Kleurboekje met 10 kleurplaten en
  6 blanco vellen 
- 12 oliepastels in doosje

consumentenprijs: € 8,95
artikelnummer: TWK6001

meer kinderkleurboekjes vind 

je bij het thema 

“creatief ”

rotho boxen in diverse maten 
en kleuren vind je onder het 

thema  “huishouden”

TIP:
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Delftsblauwe Rugzak 18 L

super hollands en sterk deze rugzak van 
nomad! er past maar liefst 18 liter in deze 
delftsblauwe tas. 

consumentenprijs: € 31,95

artikelnummer: 
Bsgorg12s-B18-901

Cup Cake Set

dit cup cake pakketje bevat een 
bakblik voor 6 cupcakes, baking cups 
en een handige spuit met 2 verschil-
lende mondstukjes voor het decor-
eren van de topping.
 
consumentenprijs:  € 14,99
artikelnummer: 646930
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Mini Under a Fig Tree

geniet van het zoete en verwar-
mende aroma van verse vijgen en 
de verfrissende ondertoon van 
copaiba. 

consumentenprijs: € 11,90
artikelnummer: 016045

GIRLs rotho boxen in diverse 
maten en kleuren vind je 
onder het thema 
“huishouden”

12 Siliconen Muffin Vormpjes

Bak 12 leuke en vrolijke kleine cakjes 
(4,5cm) met deze siliconen vormpjes! 
handig ook nog omdat de vormjes 
makkelijk los te halen zijn!

consumentenprijs:  € 5,99
artikelnummer: 646329
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Perfume Collection

schitterende set met 3 miniatuur flesjes van de exclusieve rituals parfums. 
Bevat 3 heerlijke parfums voor haar : - n0 4. violet & White lily - no 7. White 
Patchouli & cedar Wood - no. 9 vanila drops & sweet orange. 

consumentenprijs: € 24,90

artikelnummers: 016043

Nail Varnish

deze nagellak brengt gemakkelijk aan en heeft een volle en krachtige 
kleurintensiteit. gemakkelijk en precies dankzij het platte penseel dat zorgt 
voor een gelijkmatige en glanzende finish. 

consumentenprijs: € 10,90

artikelnummers:
smart cherry: 017353
french manicure: 017293
ruby red: 017354 
rebel rose: 017352

Yogi Flow

een heerlijke douchecrème die op je handen 
en huid verandert in schuim (op basis van 
organische ingrediënten) zoete amandelolie 
& indiase roos. 

consumentenprijs: € 7,90
artikelnummer: 028345

Teenage
GIRLs
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Car BH Blue

dit stoere dessin is voor echte binken. 
het dekbedovertrek heeft een all-over print vol grafische elementen. zowel het overtrek 
als de kussensloop zijn voorzien van een afbeelding van een stoere retro politie auto. het 
dekbedovertrek is gemaakt van 100% katoen en is voorzien van een easy care finish. deze 
finish zorgt ervoor dat strijken na het wassen, vrijwel niet nodig is!

afmetingen: 140 X 200/ 220

artikelnummer: 121250
consumentenprijs: € 44,95

BOYs
Mini Day Light LED 1AAA: 1x 
LR03/AAA Alkaline

- handig, schokbestendig sleutel-
  hangerlampje.
- Klein maar krachtig
- reikwijdte tot 12 meter 

consumentenprijs: € 5,99
artikelnummer: 16601.101.421
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Teenage 
BOY

Mobile phone charger holder

rvs telefoonhouder van 
Blomus. 

afmetingen: lxBxd 13x13x15cm.

consumentenprijs: € 17,95
artikelnummer: 65194

Tatsu Shaper

styling paste met sterke fixatie 
voor je eigen haarstijl. geeft een 
lang houdbare fixatie voor kort tot 
halflang haar. 

consumentenprijs: € 12,90
artikelnummer: 018982

Tatsu Gel-wax

styling gel-wax met medium fixatie 
voor een natuurlijke haarstijl.
geeft body & volume, een soepele 
fixatie en glanzend haar. 

consumentenprijs: € 9,90
artikelnummer: 018981
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