
Enorme 450 lumen. 
Tot 105 m lichtbereik 
(in plaats van vaak 
slechts 40 m). Een 
aankoop voor jaren. 
Oplaadbare fietslamp, 
pagina 83.

C o n c e p t  S t o r e

Winter 2022
€ 3,–

Altijd bijzonder. Altijd het beste.  
Vaak precies wat u zoekt.
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Binnen en buiten:  
levendig, maar veilig brandende 

CeraLava®-smeltvuur.
Handgemaakt door DENK Keramik in Duitsland.  

Hij kan zelfs worden voorzien van restjes was en kaarsen  
om hulpbronnen te sparen.

Steek de smeltvuur van dit windlicht aan en hij zal zijn sfeervolle 
lichtspel met levendige kracht ontsteken. Niet te vergelijken met de 
vaak nietige vlammetjes die zorgen voor onaangenaam roet en 
vervuiling van de lucht.
Zelfs oude kaarsen worden nieuw licht in de brander. Ook kleine 
wasresten kunnen zinvol, zuinig en zonder residu worden 
gebruikt.

Een aluminium brander rond de permanente lont van glasvezel 
verhit door vlamhitte en laat de was smelten. Dit geldt voor de 
bijgeleverde wasvulling, maar ook voor uw kaarsrestanten of wasres-
ten van waxinelichtjes. Voeg wat aromatische of anti-insectenolie toe 
(in speciaalzaak verkrijgbaar) en het vuur heeft tegelijkertijd een 
aangename werking.
Ideaal voor binnen en buiten: geen rook, geen roet en veilig 
afgeschermd.

De sterke, onbrandbare lont van glasvezel zorgt altijd voor een 
rookvrije vlam: uw binnenlucht blijft schoon. Op uw terras be-
schermt 11 cm hoog, briljant glinsterend borosilicaatglas de vlam 
tegen wind en doven. Bovendien wordt het glas alleen handwarm – 
nooit te heet voor uw vingers.
Het handgevormde, geglazuurde CeraLava®-keramiek wordt 
gebakken op 1.250 °C tot extreme hardheid.

Het bijna zwarte, vorstbestendige keramiek wordt gemaakt van 
fijngemalen lavazand en hoogwaardige klei uit het Westerwald. Een 
robuuste kwaliteit die weerbestendig is, bestand tegen zuren en 
logen, en volkomen gemakkelijk te reinigen – gewoon met de hand 
of in de vaatwasser. Met het keramische deksel kunt u het vuur 
gemakkelijk en veilig doven.
Perfect het hele jaar door voor de mooiste vreugdevuren.

De 4-delige set bestaat uit de smeltbak van 13 cm Ø, 8 cm h en 
het glazen opzetstuk van 13 cm Ø, 
11 cm h. Gewicht: 1,1 kg. Geleverd met 
keramisch deksel en synthetische 
wasvulling voor ca. 12 uur brandtijd. In 
geschenkverpakking.
•      Smeltvuur-windlicht      

nr. 234-715-30      
€ 129,95

•      Waspastilles, 2 kg      
nr. 200-142-30      
€ 19,95
(kiloprijs: € 9,98)

Op uw terras beschermt 11 cm 
hoog, briljant glinsterend 
borosilicaatglas de vlam tegen 
wind en doven.

QR-code scannen 
Bestelnummers invoeren
Bestelling versturen

De snelste manier  
om te bestellen.

Gratis retourneren.

3 jaar langetermijngarantie.  
Zonder extra kosten.

Zie pagina 80 voor meer informatie.

Dieter Junghans

Alleen uw tevredenheid telt.
     Meer dan 25 jaar geleden startte Pro-Idee in Duits-
land met enkele belangrijke principes in gedachten:
•  bied alleen bijzondere, maar betrouwbare  
 kwaliteitsproducten aan
•  zorg altijd voor een uitmuntende klantenservice en  
 bovendien

•  win en behoud het vertrou-
wen van nieuwe klanten.
De catalogi van Pro-Idee zijn 
nu al beschikbaar in 6 landen. 
Elke 84 pagina’s dikke cata-
logus, waarin meer dan 160 
producten worden getoond, 
biedt u rechtstreeks toegang tot 

nog meer ‘nieuwe ideeën uit de hele wereld’. 
Elk van de artikelen in deze catalogus is geselecteerd 
volgens onze strikte criteria en elke producent garandeert 
volledige betrouwbaarheid van zijn product. Daarnaast 
biedt Pro-Idee een eigen garantie van drie jaar op elk 
product.
Mocht u nog vragen hebben, bel dan gerust even met de 
afdeling klantenservice van Pro-Idee. Deze zal u graag 
van dienst zijn. 
Probeer elk nieuw product zonder risico.  
Alleen uw tevredenheid telt.
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Elegantie voor de hand: ring met vurig fonkelen-
de Moissaniet van één karaat.

De nadrukkelijk eenvoudige vorm van de ring en de gelobde zetting accentueren 
op expressieve wijze de kostbare steen van één karaat en geven zijn schittering perfect 
de ruimte om zich te ontplooien. De 
synthetische Moissaniet weegt 1 kt en 
heeft een diameter van 6,5 mm. De ring 
en de zetting zijn gemaakt van zilver 
(925), gerodineerd of verguld als 
bescherming tegen aanslag. Incl. etui en 
certificaat.
•     Ring met Moissaniet     elk € 79,–

 

Fonkelend als kostbare diamanten. 
Absoluut duurzaam en ethisch verantwoord.

Moissanieten sieraden van 1,0 kt elk:  
de perfecte synthese van laboratorium en natuur.

Diamanten zijn in de loop van miljoenen jaren in het binnenste 
van de aarde gevormd. Zij zijn gevormd als extreem harde 
kristalroosters onder hoge druk en verzengende hitte: ruwe 
diamanten die door vulkaanuitbarstingen aan de oppervlakte zijn 

gekomen. Technisch geavanceerd en onder de modernste laborato-
rium-omstandigheden is het nu mogelijk deze levenscyclus na te 
bootsen. Het resultaat is synthetisch moissaniet: duurzaam en 
ethisch verantwoord geprodu ceerde kristallen van siliciumcarbide 
die bedrieglijk veel lijken op echte diamanten – alleen niet in prijs.
Bijna identieke eigenschappen wat betreft hardheid, kleur, 
zuiverheid en schittering.

Moissaniet heeft een karakteristieke extreme hardheid 
(Mohs-hardheid 9,25). Geclassificeerd met kleur D (zeer fijne 
witheid), VVS (very very small inclusions) en uitstekend slijpsel, 
is het moeilijk om moissanieten van diamanten te onderscheiden, 
zelfs met de modernste apparatuur. Ook omdat de lichtbreking van 
de techno-kristallen nog sprekender is – fonkelend als een 
regenboog in elk licht.
Een schitterend cadeau-idee: de oorstekers met één karaat van 
synthetische moissaniet en 925 zilver, gerodineerd of verguld 
met beschermlaag.

Klassiek elegant met een gelobde vatting waarin de schittering 
het best tot zijn recht komt. Elk 1,0 kt (totaal 2,0 kt), elk 
6,5 mm Ø. 1,2 g/paar.
Ook verkrijgbaar als hanger met schakelketting.

Hanger met 1,0 kt synthetische moissaniet. Koepelvormig 
zetsel en schakelketting van 925 zilver, gerodineerd of verguld met 
beschermlaag. Afmeting ketting: 42 cm (l) (+ 3 cm verlenging), 
gewicht: 2,1 g.

Moissanieten oorstekers 
€ 79,–
•      gerodineerd 

nr. 233-600-30
•      verguld 

nr. 233-599-30
Moissanieten hanger 
met schakelketting 
€ 79,–
•      gerodineerd 

nr. 233-603-30
•      verguld 

nr. 233-602-30

maat zilver, gerodineerd zilver, verguld
17 nr. 234-566-30 nr. 234-563-30
18 nr. 234-567-30 nr. 234-564-30
19 nr. 234-568-30 nr. 234-565-30

De moissanieten oorstekers van 925 zilver zijn tegen aanslag 
beschermd gerodineerd of verguld.
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Met de praktische 
clip van binnen 
aan de broek- of 
rokband 
vastgehaakt is de 
beurs bijna 
onzichtbaar.

Clip afneembaar en 
apart te gebruiken 
als geldclip.

Geld, creditcard,  
identiteitsbewijs, ...  

ook in lichte zomerkleding  
alles bij de hand.

Deze elegante minibeurs voor de binnenkant van de tailleband 
is veel minder opvallend dan een zakje op de borst of een buiktas – 
en ideaal bij de strandwandeling, het shoppen, op reis, party’s, 
evenementen, ...
Geen kans voor zakkenrollers.

Tot wel 10 documen ten in creditcardformaat zijn in het 
binnenvak op te bergen. Perfect voor creditcards, identiteitsbewij
zen en rijbewijzen, bovendien visite kaartjes, een paar bank
biljetten, … De beurs haakt u simpelweg aan de binnenkant van de 
broek of rokband vast.
Geïntegreerde RFID- diefstalbescherming.

Een nanofijn metalen laagje beschermt de inhoud tegen 
elektromagnetische golven. Zo kan niemand uw identiteitsbewijs, 
bankpas of creditcard bij het passeren uitlezen met een RFIDlezer.
Versterkt front ter be scherming tegen knikken.

Het breekbestendige inzetstuk voorkomt dat de kaarten bij het 
bukken buigen en dat de gevoelige magneetstrips beschadigd 
raken.

Clip afneembaar en 
apart te gebruiken 
als geldclip.

Achterkant van 
huidvriendelijk zacht 
materiaal – aange
naam wanneer u het 
direct op uw lichaam 
draagt. Met ritsvak. 
Afmeting slechts 
11 x 7 cm, gewicht 
slechts 35 g. Kleur: 
zwart.
•      Minibeurs 

‘Clippouch’      
nr. 23294330      
€ 12,95

Met geïntegreerde 
RFID-diefstal-
bescherming.

De fascinerende verlichting omlijst een geselecteer-
de muur, nis, raam of doorgang als een indirect 
verlicht kader.

 Fascinerend lichteffect         voor muren, nissen,  
 ramen, garage         deuren, etc.

Dimbare led-randverlichting               voor binnen en buiten.
Door de geniale combinatie van een smal lichtkanaal en een 

stralingshoek van 180° heeft de kleine lamp een indrukwekkend 
effect: als een indirect verlicht kader omlijst de lichtbundel een 
geselecteerde wand, doorgang, nis, raam of deur.
Indrukwekkende belichting, zoals u normaal verwacht bij 
architectuur en evenementen.

Een grote blikvanger zonder veel moeite. Plaats de effectverlich
ting gewoon op de vloer achter de bank, op een dressoir, ladekast, 
vensterbank, etc.
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Dankzij de geniale combinatie van een smal lichtkanaal en een 
stralingshoek van 180° heeft de kleine lamp een indrukwek-
kend effect.

Verleidelijk dichte  
en volumineuze wimpers –  
heel natuurlijk gegroeid.

Intensief voedend serum met turbo-effect:  
voor een zichtbaar resultaat, al na 30 dagen  

(in plaats van 12 weken).  
Made in Germany.

De verleidelijke oogopslag van de sterren is zelden puur 
natuur, maar is het resultaat van een zeer regelmatige verzorging – 
zoals met dit turbowimperserum. Door een innovatieve mix van 
natuurlijk verzorgende, regenererende extracten en een werkzaam 
turbobestanddeel kunnen uw wimpers adembenemend dichter en 
volumineuzer worden. Een minimale dagelijkse inspanning levert 
u snel zichtbare resultaten op. Vaak al na 30 dagen.
Innovatieve drievoudige formule. In Duitsland ontwikkeld en 
geprodu ceerd.

Een stimulerende mix van rode klavers en mung bonen bereidt 
de cellen optimaal voor. Natuurlijke anti agingbestanddelen 
brengen vocht in, revitaliseren en maken de wimper haartjes 
sterker. Zo wordt vroegtijdig breken en uitvallen voor komen.
Gemakkelijk in gebruik.

12maal daags met de penseel applicator als vloeibare eyeliner 
aanbrengen en kort laten intrekken. Vervolgens kunt u naar wens 
andere verzorgingsproducten of makeup aanbrengen.
Veganistisch en zeer geconcen treerd. Het flesje met een inhoud 
van 4 ml gaat bij dagelijks gebruik tot wel 6 maanden mee.

Bij oogziekten eerst een arts raadplegen. Inhoud: 4 ml.
•      CILAMOUR RAPIDE  wimperserum      

nr. 23182230     € 99,95

Ingrediënten: water, pentylene glycol, propyleenglycol, glycerine, butylene 
glycol, magnolia officinalis barkex tract, gellangom, xanthaangom, alcohol denat, 
trifolium pratense (klaver)wortelextract, vigna radiatawortelextract, acetyl 
tetrapeptide3, trifolium pratense (klaver)bloemex tract, dextraan, ethyl 
tafluprostamide

Aan het plafond bevestigd is hij ook ideaal voor verlichtingseffec-
ten in een gang, hal of in uw garage.

Warmwitte leds verspreiden een aangenaam licht dat gemakkelijk 
kan worden gedimd met de afstandsbediening. De behuizing van 
gegoten aluminium is stof en straalwaterdicht (IP65). Netsnoer van 
ca. 250 cm met netstekker. Afmeting: 15 x 0,6 x 10 cm. Gewicht: ca. 
500 g. Kleur: wit.
•     Led-effectverlichting     nr. 23426930     € 139,–

 Fascinerend lichteffect         voor muren, nissen,  
 ramen, garage         deuren, etc.

Dimbare led-randverlichting               voor binnen en buiten.

Voor Na

5
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Even simpel als geniaal:  
het pennenbakje binnen handbereik aan de rand van het scherm.

Geen vervelend zoeken. Geen wegrollende pennen. Niets stoort.
Geen vervelend zoeken tussen documenten. Er ligt geen stift in de weg 

op het toetsenbord. Een pennenhouder die vaak niet wordt gebruikt neemt 
ruimte in op het bureau en verzamelt stof. Op deze eenvoudige legger heb 
je altijd een pen, viltstift of potlood bij de hand: direct aan de rand van je 
pc-scherm. Praktischer kan het niet.
Permanent bevestigd in seconden met 3M plakstrips op de achterkant. 

Te verwijderen zonder resten achter 
te laten.

Aluminium legger voor 2 pennen. 
Afmetingen 17 x 6 x 1 cm (b x d x h), 
weegt 49 g. Kleur: zwart.
•      Pennenbakje voor beeldscherm     

nr. 234-819-30     € 12,95

Om te gaan 
liggen, draait 
u gewoon de 
hele 
constructie 
om.

Ingenieus tweewegkussen dat moderne zitlandschappen  
nog comfortabeler maakt, binnen en buiten.

Gezellig kussen en stabiele steun tegelijk,  
zowel voor zitten als liggen.

Diepe banken en zitlandschappen met een lage rugleuning zijn 
helemaal van deze tijd, maar zelden echt comfortabel. Met dit 
ingenieuze tweewegkussen van Bullfrog® kunt u nu volledig 
ontspannen achterover leunen. Naar wens rechtop zittend of 
comfortabel liggend.
Zacht gevuld en toch stabiel steunend.

Zet dit elegante steunkussen op uw bank, 
de ottomane, het loungelandschap, ... Het 
53 cm hoge kussen geeft steun en ondersteunt 
uw bovenlichaam. Tegendruk is niet nodig. De 
rubberized onderkant voorkomt wegglijden en 
houdt de hoeksteun op zijn plaats. Om te gaan 
liggen, draait u gewoon de hele constructie 
om. De hoek is nu minder steil; hoofd, 
schouders en nek rusten ontspannen en 
comfortabel op de zachte balvezelvulling.
Zonder hoeksteun is het uw 13 cm dikke 
comfortkussen voor binnen en buiten.

Ideaal als zit-, hoofd- en rugkussen op de 
terraslig stoel en -loungebank, uw tuin- en 
eetkamerbank, om te relaxen op de grond, ...
Traditioneel stoffeerderswerk. Robuust, 
waterafstotend, machinewasbaar op 30 °C.

De Duitse specialist Bullfrog® vervaardigt 
al decennia lang kwalitatief hoogstaande 
meubelen voor de vakhandel. Overtrek: 100% 
polyacryl. De buitenhoes van het kussen is 
gemakkelijk te verwijderen met een ritsslui-
ting. De steun is vast bekleed. Kussen met en 
zonder hoeksteun te gebruiken. Afmeting 
steun ca. 61 x 39 x 27 cm (b x h x d). 
Afmeting kussen ca. 67 x 53 x 13 cm. Gewicht 
in totaal ca. 4,45 kg. Kleur: grijsbruin.

•      Bullfrog® tweewegbankkussen      
nr. 233-088-30      
€ 249,–

Met slimme 3M plakstrips.
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Voor elke bezigheid  
de ideale lichttemperatuur.  Verblindingsvrij. Dimbaar.

Led nieuwste stand: keuze uit 5 lichtmodi voor werk, lezen en relaxen.  
Ook te gebruiken zonder kabel.

Niet te vergelijken met gebruikelijke ledlampen. Bij deze 
design lamp kiest u zelf de lichtkleur, afgestemd op uw bezigheid 
en stemming. In 5 lichtmodi van koudwit (6.500 K) tot gezellig 
warmwit licht met 2.700 K 
(zie doos). Er is zelfs een 
duurzame accu ingebouwd 
met 5.000 mAh lithium- 
ionen. Zo kunt u uw lamp 
ook zonder stopcontact 
gebruiken. En dat voor een 
zeer gunstige prijs.
Tot wel 500 lumen 
lichtstroom. Verblindings
vrij. Dimbaar.

In plaats van open in de 
lampenkap liggen 84 leds 
achter een ondoorzichtige 
lichtgeleiderplaat. Zo 
ontstaat een brede diffuse 
lichtkegel van zacht diffuus, 

maar toch helder licht – eenvoudig dimbaar met een vingertop op 
de sensortoetsen in 7 niveaus.
Energiebesparend en duurzaam.

Verbruikt met max. 8 W ca. 7 x minder stroom 
dan halogeenlampen en zelfs 9 x minder dan 
gloeilampen met dezelfde sterkte. LED-levensduur 
ongeveer 50.000 uur.
Direct of indirect licht. Op de juiste hoogte, 
vanuit de gewenste richting.

Continu draaibaar, buigzaam en kantelbaar. 
Behuizing van zwart gelegerd alumi nium; ABS-ver-
sterkt scharnier. Volledig opgericht ca. 76 cm hoog. 
Voet 20 x 13 cm. Weegt ca. 800 g. Met uitschakel-
vertraging (30 sec.) en USB-poort voor het opladen 
van uw mobiele apparaten. Voeding meegeleverd 
met een kabel van 150 cm. Lichtduur met accu max. 
8 u., oplaadtijd 4 u. Lamp is niet verwisselbaar.
•      Dynamische ledlamp      

nr. 227-902-30     € 109,95

5 verschillende lichtmodi voor elke stemming en behoefte.
Koel wit daglicht (6.500 K) en koel wit licht (5.500 K) werken 
stimulerend, bevorderen de creativiteit en concentratie, en 
geven kleuren op een natuurlijke manier weer.
Neutraal wit licht (4.500 K) ligt tussen daglicht en gloei-
lamplicht in, is op een niet te opvallende manier fel en is ideaal 
om bij te lezen. De tekst wordt contrastrijk weergegeven en uw 
ogen worden niet zo snel vermoeid.
Met 3.500 K lijkt het licht op dat van de avondzon. Het creëert 
een aangename sfeer, waarbij u goed kunt werken en kunt 
converseren.
Het warmwitte licht van 2.700 K lijkt op het licht van een 
klassieke gloeilamp en is perfect om ’s avonds bij te 
ontspannen.

De nieuwste generatie  
superhandige, universele doekjes.

Weefstructuur + microvezels + bamboe = schoonmaken,   
streepvrij drogen én oppoetsen.  

Zo snel en grondig als nooit tevoren.
Niet te vergelijken met andere microvezeldoekjes: deze universele 

doekjes in een bamboe- microvezelmix reinigen, drogen en poetsen nog 
sneller en grondiger, en met een glanzender resultaat. Door de gladde 
weefstruc tuur wordt de enorme reinigingskracht van de microvezels extra 
versterkt. De bamboe-viscose maakt de doekjes nog absorberender. Het 
effect: zelfs vettig vuil verwijdert u zonder dat er iets achter blijft. Vocht 
wordt zo snel opgenomen, dat er geen strepen kunnen ont staan. Er blijft 
niets anders achter dan een stralende glans.
Werkt met en zonder schoonmaakmiddel. Nat, iets vochtig en droog.

U kunt de pluisvrije universele doekjes ge bruiken voor alle huishoude-
lijke  klusjes, voor de auto, voor het verwij deren van vlekken uit bekleding, 
voor het oppoetsen van chroom, edelstaal, glas, … Ook ideaal als thee- en 
stofdoek.
Stevig afgehecht, gaat lang mee.

60% polyester, 23,5% viscose, 16,5% polyamide. 40 x 60 cm. Hygië-
nisch wasbaar tot 60 °C.
•      Universele doekjes, set van 10      

nr. 233-024-30     € 29,95

Handig veelzijdig te gebruiken.
U kunt de universele doekjes gebruiken voor het streepvrij schoonmaken van spiegels, 
ramen, chroom en edelstaal. En voor kunststof, autolak, kranen, beeldschermen en 
tegels. Bij droog gebruik ideaal als thee-, poets- en stofdoek.

Universele doekjes,  
set van 10     € 29,95
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      Imitatie-         sabelbont:  
  net zo chic als het duurste         echte bont van de wereld.

   De bijzonder zachte, dichte pool met natuur              lijk kleur- en lengtespel laat het imitatiebont  
er net echt                uitzien.

Echt Russisch sabelbont geldt al meer dan 1.000 jaar als iets heel 
exclusiefs. Bijzonder mooie exemplaren worden ‘jasaks’ genoemd en 
waren voorbehouden aan de Russische machthebbers. Bij bijzondere 
gelegenheden schonken ze de pelzen als luxueus geschenk aan 
keizers, koningen en buitenlandse hoogwaardig heids bekleders. Nu 
kunt u ook genieten van zo’n 
schitterend exemplaar – het is 
gemaakt van imitatiebont maar ziet 
er net echt uit. In een trendy look, 
met een zachte glans en metallic- 
glanzend koper.
Het meest hoogwaardige 
imitatiebont dat we tot nu toe 
hebben gevonden.

Dit imitatiebont is onvergelijk-
baar zacht, en is wat betreft pool, 
kleur en touch nauwelijks te 
onderscheiden van echt sabelbont. 
Microfijne, dicht verwerkte 
langharige vezels maken het 
zijdezacht en volumineus. Niet te 
vergelijken met simpel imitatie-
bont, dat vaak onaangenaam ritselt 
en er wat grover uitziet. En: het 
gewicht van 4.450 g zorgt altijd 
voor een perfecte, zware val.
Luxueus millimeterfijn, in 10-12 
verschillende hoogten verwerkt 
lengtespel.

Net als bij zijn natuurlijke 
voorbeeld zijn de vezels max. 
35 mm lang en zijn ze millimeter-
fijn tot 12 keer in verschillende 
hoogten verwerkt. Het warme 
onderhaar heeft daardoor in de 
diepte een zeer fijne dichtheid. De 
pool krijgt zo zijn zijdeachtige, 
dichte volume. Blaas er maar eens 

Kerststerren uit Seiffen  
in het Ertsgebergte,  

traditioneel met de hand gemaakt 
door Albin Preissler.

Allseason-decoratie en hoogwaardig cadeau-idee  
van prachtig bewerkt hout.

Deze sfeervolle kerststerren van inheems beukenhout zijn 
tijdloos mooi. Ze vormen het hele jaar door een blikvanger maar 
kunnen ook traditioneel dienen als kerstversiering. Ze zijn als 
sierhanger een chic cadeau en ze zijn decoratief als stijlvol detail. 
Met de 14 dicht bij elkaar staande punten getuigen deze houten 
sterren van het vakmanschap van ervaren houtdraaiers.
Zeven centimeter grote houten sterren in rood, goud metallic 
en naturel.

Trendy, chic of naturel: kies uw favoriete kleur of combineer 
de drie kleuren harmonieus met elkaar. Door de klassieke stervorm 
kunt u ze bovendien prachtig toevoegen aan andere sierhangers of 
decoraties. U kunt uw fantasie de vrije loop laten.
Traditioneel bewerkt hout van Albin Preissler uit Seiffen in het 
Ertsgebergte.

Hier nog springlevend! De traditie van het oude handwerk. 
Albin Preissler dankt zijn bekendheid aan zijn adventsverlichting 
maar net zo goed aan de talrijke kerstfiguren en -vormen in een 
eersteklas uitvoering. Met veel liefde voor het ambacht en oog 

voor het bijzondere worden hier al 
sinds 1919 prachtige klassiekers van 
hout gemaakt.
Te bestellen in een set van 6 in 
dezelfde kleur: rood, glanzend 
goudkleurig of naturel.

Elke ster is gemaakt van 
beukenhout, zeven centimeter hoog 
en voorzien van een ophangdraad 
(goud- resp. naturelkleur).
Kerststerren uit Seiffen, set van 6     
€ 41,95
•     rood      nr. 233-436-30
•     goudkleur      nr. 233-434-30
•     naturel      nr. 233-435-30

Vroeger werd door 
licht te blazen de 
echtheid van bont 
getest.

Kerststerren uit Seiffen, 
set van 6     € 41,95

 

 Stijl vol en soepel als         leer.
Modieuze hobo bag voor een verrassend aan              trekkelijke prijs.

Het zachte materiaal met chic mat oppervlak en zachte, natuur-
lijke touch is nauwe lijks te onderscheiden van leer. Maar het is wel 
veel lichter, minder kwetsbaar en voordeliger. U profiteert van de look 
en de touch van duur leer en kunt uzelf in één seizoen zelfs meerdere 
tassen gunnen.
Dubbel trendy: cut-outs, buidelmodel.

De laser-cut in geschubde look stijl voor een sportieve en 
tegelijker tijd luxueuze reptielleer- look. Grootte en vorm zijn perfect 
voor een tablet en zakelijke documenten. Met slechts 600 g is de 
ruime tas aangenaam licht. Hij is comforta-
bel met de hand of over de schouder te 
dragen met de afneembare hengsels. 
Daarnaast kunt u ook gebruik maken van de 
afneem bare, van 87 tot 154 cm verstelbare 
schouderriem. Twee ritsvakken en een 
steekvak aan de binnenkant. De doorlopen-
de ritssluiting geeft zakkenrollers geen 
kans.
Afmetingen 41 x 34 x 14 cm (b x h x d). 
Gewicht ca. 600 g. Kleur: lichtgrijs. Van 
poly ure thaan. De kleurrijk gedessi neerde 
textielen voering varieert van tas tot tas.
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      Imitatie-         sabelbont:  
  net zo chic als het duurste         echte bont van de wereld.

   De bijzonder zachte, dichte pool met natuur              lijk kleur- en lengtespel laat het imitatiebont  
er net echt                uitzien.

zacht tegenaan: vroeger werd zo de echtheid van bont getest. Dit 
imitatiebont is echter zo fijn en dicht verwerkt, dat het niet van echt is 
te onderscheiden.
De rijkdom van de zeer fijn genuanceerde kleurtinten is een 
meesterwerk van textielen finesse.

In de diepte is het haar donkerbruin. 
Zacht crèmewit vormt lichte accenten in 
het verloop. De punten van de pool 
hebben een glanzende warme koperkleur.
Al naargelang de lichtinval en de positie 
zorgen de vezels steeds voor een nieuw 
kleuren spel.

Zacht gedrapeerd lijken de kleurtinten 
van het imitatiebont steeds opnieuw 
samen te smelten. De kleuren glanzen in 
een telkens nieuwe samenstelling: een 
fascinerend, levendig en charmant spel.
Een absoluut genot voor de huid – over 
bank en fauteuil of als beddensprei.

De plaid vormt in elke woonstijl een 
chic accent. Behaaglijk gevoerd met 
grijzig Microgaren- velours.
Zelfs praktisch in de machine te 
wassen.

Buitenkant: 85% polyacryl, 
15%  polyester. Voering van velours: 
100% polyester. Machinewasbaar op 
30 °C. Afmeting 150 x 200 cm. Gewicht 
4.450 g.
•      Deken van imitatie- sabelbont      

nr. 226-422-30      
€ 249,–

 

 Stijl vol en soepel als         leer.
Modieuze hobo bag voor een verrassend aan              trekkelijke prijs.

•      Suri Frey hobo 
bag      
nr. 318-280-30      
€ 79,95

  
Zweedse kabouters zorgen voor een 

echte kerstsfeer in huis.
Met de hand gedecoreerd en beschilderd. Elk exemplaar is 

uniek, in karakteristiek Ruth Vetter-design.
Kabouter Martin en zijn kaboutervrouw Lollo behoren tot de 

goede Zweedse huisgeesten. Op elke boerderij woont wel een 
huiskabouter die op mens en dier let. Deze kleine wezentjes 
hebben altijd veel te doen, vooral rond de kerstdagen. Dan helpen 
zij de Kerstman met het uitdelen van de cadeautjes. Er staat dan 
ook altijd een schaaltje melk voor ze klaar, om ze een opkikkertje 
te geven tijdens het werken. 
Sfeervolle blikvanger voor op de vensterbank, voor op tafel of 
voor op de schoorsteenmantel.

Met hun over de oren gezakte, rode puntmutsen, hun wanten 
en hun dikke gebreide jassen zien deze kabouters eruit alsof zelfs 
regen of sneeuw ze niet kan deren en alsof ze altijd vrolijk zijn. 
Elk gemaakt van op steen lijkend, stevig polyresine en hand-
beschilderd met olieverf.

Het liefdevolle handwerk geeft een subtiel variërend kleuren-
spel en unieke details wat betreft de kleding en de haardracht. Elk 
figuurtje heeft hierdoor een eigen karakter. ‘Zij’ ca. 19 cm hoog, 
‘hij’ ca. 21 cm. Weegt 400 g resp. 500 g. Eenvoudig vochtig af te 
nemen.
Zweedse kerstkabouter     € 29,95
•      Vrouw nr. 214-859-30
•      Man nr. 214-870-30
•      Zweedse kerstkabouter, paar     

nr. 215-535-30     € 56,95
(u bespaart 2,95 €)
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Wellness voor gestreste voeten. 

En nog praktisch ook. 
Zelfs aan het bureau.

Slechts zelden gecombineerd:  
Shiatsu- en luchtmassage samen met een warmtefunctie  

in één professioneel apparaat.
Na een lange dag op de benen staan, een wandeling, een 

avond op hoge hakken, ... zet je je vermoeide voeten 
gewoon in dit ingenieuze massage-apparaat. Na het 
aanraken van de toets beginnen de roterende noppen 
ritmisch jouw voetzolen te bewerken. Zoals de vingers bij 
een klassieke  Shiatsu massage. Van de tenen tot aan de hak. 
De ontspannende, diepe massage is goed voor de bloedcir-
culatie en stimuleert de reflex zones. Als je boven dien de 
luchtmassage aanzet, worden er ‘airbags’ boven je voeten 
in werking gezet. Deze masseren de achterkant van je 

voeten (de druk is in 6 standen 
in te stellen), drukken je 
voeten tegen de massage-
noppen op de bodem en 
verhogen zo de intensiteit van 
de Shiatsu massage. Beide 
technieken kunnen ook 
afzonderlijk worden gebruikt.
De extra inschakelbare 
warmte (2 standen) verhoogt 
het ontspannende effect.

Gemakkelijk te vervoeren 
kunststof behuizing in 
laklook. Lcd-display met 
aanduiding van de resterende 
tijd. Binnenvoering uitneem-
baar en machinewasbaar tot 
60 °C. Max. 40 W. Met 
100-240 V netadapter; 
aansluitkabel ca. 1,80 m. 
Afmetingen 33,5 x 21,5 x 
46 cm (b x h x d), gewicht ca. 
3,75 kg.
•      Voet reflex zone -

massageapparaat      
nr. 231-426-30      
€ 169,95

Alle functies met slechts 
4 knoppen (+ power) te 
bedienen: diepe massage, 
luchtmassage, automatisch 
programma en warmte.

     Snoerloze premium-stofzuiger: krach         tiger, flexibeler, veelzijdiger.
Geniaal zuigvermogen, veelzijdig lichtgewicht               met kruimeldief als greep.

Inclusief het gemotoriseer-
de meubel- en huisstofmijt-
mondstuk.

Het stofreservoir (0,4 l) is 
gemakkelijk met een druk 
op de knop te legen.

Dankzij de 70 cm lange 
zuigbuis ook ideaal voor 
het verwijde ren van stof 
van de gordijnen.

Een nagenoeg slijtagevrije digitale 
motor van 400 W. Tot wel 2,5 keer 
meer zuigkracht bij het mondstuk als 
bij vele gebruikelijke snoerloze 
stofzuigers (120 W). Keuze uit 
3 zuigstanden (in plaats van vaak 
slechts 2). En een duurzame, krachtige 
accu met Samsung-cellen (25,9 V) 
voor max. 60 minuten continu gebruik. 
En dat allemaal voor een goede prijs. 
(Vergelijkbare krachtige draadloze 
2-in-1- stofzuigers kosten vaak 400,– € 
of meer.)
Geen omvangrijke behuizing boven 
de voet. Geen extra gewicht.

In tegenstelling tot gangbare 
apparaten zijn de cycloonmotor en het 
stofreservoir in het handapparaat 
ingebouwd. Hierdoor is de 70 cm 
lange zuigbuis ook gemakkelijk te 
gebruiken bij het verwijderen van 
spinnenwebben van het plafond en het 
verwijde ren van stof van de gordijnen. 
De motorunit is met een druk op de 
knop los te maken van de buis. Zo hebt 
u altijd een kruimeldief bij de hand.
Vertrouwde cycloontechno logie 
zonder stofzak.

Elektrische highspeed- borstel voor 
harde vloeren en vloerbedekking, met 
led- verlichting en 180° draai-/
kantelscharnier. Glijdende borstelharen 
op de borstelbasis en rubberen wielen 
(5 cm Ø) zorgen ervoor dat de 
stofzuiger bijna geruisloos over de 
vloer glijdt. Het stofreservoir (0,4 l) is 
gemakkelijk met een druk op de knop 
te legen.
Tot 99,95% gereinigde uitblaaslucht. 
Ook ideaal voor mensen die last 
hebben van allergieën dankzij het 
HEPA 13-filter.

Met praktische zelfreinigende 
functie: haren en vezels worden met 
behulp van een kamachtige staaf 
automatisch van de roterende borstel-
rol verwijderd en naar het afzuigkanaal 
getransporteerd. 75 dBA stil (in plaats 
van 85 dBA, wat vaak het geval is). 
1,6 kg licht. Gemaakt van stevige 
kunststof met een aluminiumbuis. 
Afmeting 115 x 25 x 21 cm (l x b x d). 
Incl. wandhouder, 220-240 V-oplader, 
elektrische borstel met vervangbare 
rollers, speciale borstel voor gevoelige 
vloeren, gemotoriseerd meubel- 
en huisstofmijtmondstuk, 25 cm 
kierenmondstuk, meubel- en 
bekledingscombinatiemond-
stuk en HEPA 13-filter. Naast 
onze langetermijngarantie geeft de 
producent 10 jaar garantie op de 
digitale motor.
•      Draadloze 2-in-1-stofzuiger S4    

nr. 233-620-30     € 299,–
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Veel hygiënischer:  
pedicure-apparaat met afzuigfunctie.

Verwijdert eelt grondig en snel.  
Het elektrische apparaat zuigt tegelijkertijd  

de losgemaakte deeltjes op.
Niet te vergelijken met conventionele elektrische eeltverwijderaars. 

Met tot 10.000 omwentelingen/minuut (in plaats van vaak slechts 
2.000 omwentelingen/minuut) verwijdert dit pedicure-apparaat zelfs zeer 
verdikt eelt en schrale huid snel en grondig. Daarbij worden de afge-
schaafde huiddeeltjes onmiddellijk opgezo-
gen. Het fijne stof verzamelt zich in de 
gesloten opvangbak in plaats van op de 
vloer en in de lucht. Kan in één eenvoudige 
handeling worden geleegd.
3 verwisselbare rollers (fijn, medium, 
grof). 2 snelheden. Kan nat en droog 
worden gebruikt.

Plaats gewoon de gewenste schuurroller, 
stel de snelheid in en beweeg de roterende 
roller zachtjes heen en weer over het eelt. In 
een mum van tijd wordt het fijn verwijderd 
en worden ruwe huidplekken gladgemaakt. 
De schuine kop maakt het gemakkelijk om moeilijk bereikbare plaatsen 
op de hielen en onder de bal van de voet te bereiken. Zonder spieren te 
verrekken. Zonder risico op verwondingen.
Li-ion-accu die lang meegaat (in plaats van batterijen).

Werkingstijd ca. 50 minuten. Oplaadtijd via USB: 1 uur 
(USB-oplaadkabel meegeleverd). Behuizing van robuuste ABS-kunst-
stof. Afmeting (l x b x d): 10,7 x 7,5 x 14,5 cm. Gewicht: 170 g. Incl. 
3 afwasbare kwartszand-schuurrollen (vervangende exemplaren 
afzonderlijk verkrijgbaar) en reinigingsborstel.
•      CalluVac power-pedicureset, 7-delig      

nr. 234-629-30     € 39,95
•      Vervangende schuurrollers,  

set van 3 (1 x grof, 1 x medium, 1 x fijn)      
nr. 234-749-30     € 14,95

•      USB-stekkervoeding met 1 USB-aansluiting      
nr. 230-593-30     €   9,95

Dankzij de schuine kop 
bereikt u gemakkelijk moeilijk 
bereikbare plaatsen.

     Snoerloze premium-stofzuiger: krach         tiger, flexibeler, veelzijdiger.
Geniaal zuigvermogen, veelzijdig lichtgewicht               met kruimeldief als greep.
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Dubbel praktisch:  
voor uw voorraad toiletpapier  

én uw lectuur.
Wc-butler in Scandinavisch design,  
met een zeldzaam dubbele functie.

Deze vrijstaande wc-butler biedt plaats aan uw 
voorraad toiletpapier, evenals tijdschriften, stripverhalen, 
sportbladen, etc. De tijdschriften staan stevig in de bak 
tegen de rand en zijn onmiddellijk binnen handbereik. De 
bak biedt ook voldoende ruimte voor grote kranten.
U hoeft hem alleen maar neer te zetten. Ideaal voor 
badkamers en gastentoiletten.

Geen deuvels, geen lijm: uw 
kostbare wandtegels, glasmozaïek, 
marmeren of travertin platen 
blijven onbeschadigd.
U hebt altijd uw voorraad in 
zicht.

De stevige houten staaf is 
geschikt voor minstens 3 rollen 
toiletpapier – netjes gestapeld. De 
butler is mobiel, dus staat nooit in 
de weg.
Steengoed, gecombineerd met 
essen- of walnotenhout. Scandi-
navische eenvoudige, moderne 
designtaal – geschikt voor elke 
ambiance.

Nadrukkelijk eenvoudig, 
gemaakt van stevig, dikwandig steengoed: een badkamer-
accessoire dat even elegant als robuust is. Verkrijgbaar in 
wit met een massief essenhouten staaf – of in zwart met 
een massief walnoothouten staaf (elk ca. 14 cm Ø, 
39 cm h). Afmeting bak (l x b x h): elk 23 x 23 x 9,5 cm. 
Gewicht: 1.6 kg. Gemakkelijk schoon te vegen. Van 
Born in Sweden AB.
Wc-butler     € 69,95
•      wit/essenhout      

nr. 234-694-30
•      zwart/walnoothout      

nr. 234-693-30

Ook verkrijgbaar in 
zwart met massief 
walnoothouten staaf.

De betere douchemuts: houd uw         haren absoluut droog,  
  uw kapsel in model en laat geen         strepen na in uw huid.

           In Amerika al een groot succes en regelmatig uitverkocht –               in Nederland tot nu toe nauwelijks verkrijgbaar.

Nu nog beter: de zeepdispenser met         sensor en automatische dosering.
    Geeft bij elke afname precies de gewenste hoeveelheid zeep.              Zonder aan te raken. Regeling met behulp van een sensor.

Deze zeepdispenser met sensor kwam bij de Haus & Garten Test als 
duidelijke winnaar uit de bus, met de hoogste score ʻzeer goed’ (1.0)*. 
Maximale score in de categorieën functie, bediening en verwer king.
Intuïtief, schoon en makkelijk te gebrui ken.

Naast de contactloze afgifte van vloeibare zeep, hebben de specialisten van 
designer simplehuman ook een contactloze doseerautomaat ontwikkeld. 
Wanneer u uw hand vlak onder de sensor houdt, wordt een kleine hoeveelheid 
zeep afgegeven. Voor een grotere hoeveelheid houdt u uw hand gewoon lager. 
De unieke overbrenging van de krachtige dispenser zorgt ervoor dat de zeep in 
slechts 0,2 seconden (!) eruit komt. Vanwege de flexibele siliconen afsluiter 
zeer nauwkeurig en 
zonder nadruppelen.
Oplaadbare 
lithium-ionbatterij 
(in plaats van dure 
gewone batte rijen).

Werkt tot wel 
3 maanden met 
1 batterij lading bij 
dagelijks gebruik. 
Met het meege-
leverde inductie- 
oplaadkabel is hij in 
ca. 5-6 uur opgela-
den.
Eenvoudig bij te 
vullen door de 
brede trechter-
opening.

Om hem te 
reinigen kunt u de 
waterdich te dispen-
ser (IP67) zonder 
aarzeling onder 
stromend water 
afspoelen en zelfs 
onderdompelen.

De gepatenteerde, met de hand gemaakte ballonmuts is volledig gevoerd 
met badstof en heerlijk zacht. Drukt niet in de huid en laat geen lelijke strepen 

achter op uw voorhoofd. Het 
elastiek aan de achterkant zorgt 
ervoor dat de muts goed en 
waterdicht blijft zitten. Uw 
haar blijft beslist droog. 
Vochtige haarpunten en 
ongewenst pluishaar behoren 
vanaf nu tot het verleden.
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De perfecte kruk:  

elegant acryldesign – 
oneindig veelzijdig.  
Voor elke ambiance.
Stabiel, 100% waterbestendig en  

comfortabel ergonomisch van vorm.  
 Voor binnen en buiten.

Eindelijk een badkruk die zich niet hoeft te verstoppen. 
 Gelijkwaardig aan de meest luxe designmeubels ziet hij er 
zelfs goed uit in de meest luxueuze badkamer of spa. Al tijd bij 
de hand als comfortabele zitplaats in uw douche cabine of 
sauna, als hulpje bij het aan- en uitkleden in de slaapkamer of 
logeerkamer, of als snelle extra 
zitplaats als u veel gasten hebt op 
uw terras of in huis.
Niet te vergelijken met simpele 
kunststof krukken.

Met zijn elegante ronde vorm 
ziet deze ergonomisch gevormde 
kruk er uit als een moderne 
sculptuur – heel luxe door het 
hoogglans oppervlak. Toch is de 
12 mm dikke acrylkunststof 
bijzonder robuust, 100% waterbes-
tendig en kleurecht. Bovendien 
gemakkelijk schoon te maken: 
gewoon een doekje erover en 
meteen weer onberispe lijk hygiënisch. Geen naden waarin stof 
en vuil zich kunnen ophopen.
Antislip, ook op een vochtige ondergrond.

Doorlopende brede zijvlakken met rubberen doppen in 
dezelfde kleur zorgen voor stabiliteit.

Afmeting 45,5 x 39,5 x 30 cm (h x b x d). Gewicht ca. 
6,2 kg. Draagvermogen tot 120 kg. 2 klassieke kleuren.
Acrylbadkruk     € 229,–
•      wit hoogglans   nr. 201-580-30
•      zwart hoogglans nr. 201-559-30

Door zijn luxe glanzende 
uiterlijk is deze acrylkruk 
ook een sieraad voor uw 
kleed- of slaapkamer.

De betere douchemuts: houd uw         haren absoluut droog,  
  uw kapsel in model en laat geen         strepen na in uw huid.

           In Amerika al een groot succes en regelmatig uitverkocht –               in Nederland tot nu toe nauwelijks verkrijgbaar.
Groot genoeg voor alle haarlengtes en kapsels.

Door het ballonmodel biedt deze douchemuts ongeveer een derde 
meer volume dan standaardmo dellen. Uw kapsel blijft perfect in model 
en het wordt niet onnodig platgedrukt.
Dubbel handig: als u de muts omkeert is hij ook ideaal om haarkuren 
en -maskers in te laten werken.

In plaats van te ontsnappen helpt de lichaams warmte bij het inwerken 
van de verzor gingsproducten en de gladde binnenkant is achteraf 
gemakkelijk af te nemen. Of u doet de muts gewoon in de wasmachine.
Duurzaam materiaal van gerecyclede PET-flessen.

Badstofbinnenkant van 100% katoen. Kleur: zwart.
•      TIARA® douchemuts     nr. 232-308-30     € 27,95

Nu nog beter: de zeepdispenser met         sensor en automatische dosering.
    Geeft bij elke afname precies de gewenste hoeveelheid zeep.              Zonder aan te raken. Regeling met behulp van een sensor.

Voor nog meer comfort en esthetiek kunt u de wandhouder  
van hetzelfde ontwerp toevoegen.

Hangt perfect aan elke muur. De aldus gecreëerde ruimte op het 
wastafelblad ziet er beter uit, maakt het schoonmaken gemakkelijker 
en voorkomt dat de dispenser per 
ongeluk wordt omgestoten. Ook ideaal 
in kleine kamers of wanneer er geen 
ruimte is bij de wastafel. Ook perfect te 
gebruiken als desinfectiedispenser, bijv. 
in de hal. Afmeting (l x b x h): 
8,5 x 7,5 x 10,9 cm. Gewicht: 200 g. 
Materiaal: geborsteld roestvrij staal. 
Inclusief bevestigings-
materiaal.
•      Wandhouder voor 

zeepdispenser met 
sensor      
nr. 233-912-30     
€ 24,95

Elegant roestvrijstalen ontwerp met een hoogwaardige afwer king. 
Duurzaam en blijft er jarenlang goed uitzien.

Van simplehuman, de Amerikaanse marktleider op het gebied van 
premium houseware en specialist in sensorgestuurde producten. Afmetin-
gen: Ø 7 cm, d 11,2 cm, h 17,2 cm, gewicht 380 g. Geschikt voor elke 
vloeibare zeep, handdesinfectiemiddelen en lotions. Inhoud: 266 ml.
Zeepdispenser met sensor en automatische dosering     € 89,95
•     roségoud nr. 232-679-30
•     edelstaal nr. 232-676-30
•     wit  nr. 232-677-30
•      Navulverpakking vloeibare zeep, 500 ml      

nr. 232-459-30     € 9,95 
(100-ml-prijs: 1,99 €)
*simplehuman zeepdispenser ST1043, winnaar in de categorie zeepdispenser met 

sensor, Haus & Garten Test, nummer 3/2018

Als u de muts omkeert is hij ook ideaal 
voor het inwerken van haarkuren en 
-maskers.
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QR-code scannen
Bestelnummers invoeren
Bestelling versturen

1

2

3

 De wereldwijd begrijpelijke         taal van de emoticons,  
            nu ook als grap        pige kerstballen.

                 12 stuks met een dia              meter van 4 of 8 cm.

Eindelijk: het perfecte kussen  
om te lezen en televisie te kijken.

Heerlijk comfortabele tweekamerconstructie,  
ontwikkeld door de Oostenrijkse beddengoedspecialist 

HEFEL.
In uw zetel, op de sofa of uw ligbed, op uw tuinstoel, in uw 

schommel stoel, … De rol met 15 cm Ø van dit tweekamerkussen 
geeft een ergonomische steun aan uw hoofd en nek. Geen ver-
krampte spieren meer om uw hoofd bij het lezen of televisie kijken 
lange tijd recht te houden. Het kussen aan de rol is een weldaad 
voor rug en wervelkolom en zorgt voor een zachte ondersteuning 
van de schouders tot het zitvlak.
Duizenden donzigzachte vezelbolletjes passen zich flexibel aan 
uw li chaam aan.

Beide kamers (met ritssluiting) zijn vast met elkaar verbonden 
maar wel apart gevuld. Zo wordt de vulling niet ongelijkmatig 
verdeeld en behoudt uw kussen steeds zijn perfecte vorm.
Met een warme nougatbruine stof overtrokken. Passend bij 
bijna alle woon kleuren en interieurs.

De overtrek uit 100% katoen kan via een rits sluiting afgeno-
men worden. Inlet: 100% katoen. Vulling: 100% polyester. Afm.: 
80 x 40 cm (l x b). Gewicht: 270 g. Inlet en overtrek zijn wasbaar 
op 60 °C en geschikt voor de droogtrommel. Met nougatbruine 
overtrek exclusief bij Pro-Idee.

•       HEFEL leeskussen      
nr. 205-857-30     € 99,95

De iconische, van oorsprong uit Japan afkomstige symbolen zijn 
een onmisbaar onderdeel van onze digitale communicatie en niet meer 
weg te denken uit onze appjes of sms-jes. Over alle landsgrenzen en 
taalbarrières heen laten emoticons onze emoties zien. Als blikvanger 
voor de kerstversiering natuurlijk alleen de positieve:
enthousiasme, blijdschap, dankbaarheid, liefde, ...

In totaal 12 van de populairste emoticons, in zwart, rood en 
koningsblauw, zijn tot in detail herkenbaar aangebracht op gele glazen 
ballen. Een echte eyecatcher voor groot en klein. Bijzonder mooi aan 
takken, als tafeldecoratie, cadeau han ger, ... of klassiek als kerstbal in 
de boom. Verkrijgbaar in 2 maten.
Emoticon kerst
ballen, 12 stuks
•      4 cm Ø      

nr. 233-432-30     
€ 15,95

•      8 cm Ø      
nr. 233-433-30     
€ 29,95

Uw kussen blijft 
steeds perfect in 
model.

Tangram: het klassieke oudChinese leg         spel – nu ook voor in gezelschap.
                       Voor maximaal 4 spelers. Met               200 voorbeelden met oplossing.

Ook perfect als 
cadeauhanger, 
om aan takken 
te hangen, als 
tafeldecoratie 
enz.
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 De wereldwijd begrijpelijke         taal van de emoticons,  
            nu ook als grap        pige kerstballen.

                 12 stuks met een dia              meter van 4 of 8 cm.

Betoverende illusie  
van vrij zwevende ledkaarsen:  

magische decoratie.
Het hele jaar door chic kaarslicht in binnen en buitenruimtes.

Deze ledkaarsen, die vrij in de ruimte lijken te zweven, hebben een 
ronduit magisch effect. U zou bijna denken dat hier magie in het spel 
is. Een kleine truc zorgt voor de chique sfeer: aan het uiteinde van de 
ledvlam bevindt zich een transparante nylondraad, nauwelijks 
zichtbaar voor het oog. Hierdoor kunt u de 
ledkaarsen precies op de door u gewenste hoogte 
plaatsen.
Een blikvanger in de woonkamer, op het 
terras of in de tuin.

Geef uw woonkamer, entree, pergola of de 
bomen in de tuin een magische flair. Wanneer de 
leds buiten lichtjes door de wind worden 
bewogen, ontstaat een nog realistischer indruk 
van vrij zwevende kaarsen.
Bedrieglijk echt kaarslicht door de flikke
rende, warmwitte leds.

Creëer een uitnodigende, stijlvolle sfeer: 
dankzij de bedrieglijk echte vlam, de matte 
waskleur en de mooie was-look touch lijken de 
kaarsen bijna echt. Ook ideaal voor decoraties 
op verschillende hoogten en afstanden van 
elkaar. Verkrijgbaar in sets van 5 en 20. Elke 
kaars met warmwitte leds is 18 cm hoog, is 
gemaakt van kunststof en heeft een 150 cm 
lange nylondraad voor het ophangen. De 
IP44-classificatie maakt hem geschikt voor 
gebruik binnen en buiten. Met praktische 
afstandsbediening.
Magische ledkaarsen
•      Set van 5  

nr. 233-404-30      
€   39,95

•      Set van 20  
nr. 233-438-30      
€ 149,95
(u bespaart 9,85 €)

Inclusief praktische 
afstandsbediening.

Ook een magische 
blikvanger op uw 
terras of in de tuin.

Tangram: het klassieke oudChinese leg         spel – nu ook voor in gezelschap.
                       Voor maximaal 4 spelers. Met               200 voorbeelden met oplossing.

Het meer dan 2000 jaar oude geduldspel uit China is 
eigenlijk een klassiek solospel. Met de Tangram Challenge 
verandert de breintraining in een spannende wedstrijd: tot 
vier spelers proberen tegelijker tijd de getoonde figuur op 
de speelkaart te leggen met behulp van de 7 geometrische 
vormen. Alleen de eerste wint – maar alle spelers hebben 
hun logische denkvaardigheid en ruimtelijk inzicht 
getraind.
Door de decoratieve uitvoering in beukenhout is het 
ook een mooi geschenk.

Bevat vier grote frames van 14,5 x 14,5 cm met 7 kleurig 
gelakte elementen (twee grote driehoeken, een middelgrote 
driehoek, twee kleine driehoeken, een vierkant en een 
paralle logram). Daarnaast bevat het spel 200 voorbeeldkaar-
ten met oplossing en een spelhandleiding. Geschikt vanaf 

6 jaar. Afmetingen 30 x 15 x 
6 cm. Gewicht ca. 1,85 kg.

•      Tangram 
 Challenge      
nr. 230-332-30     
€ 49,90
Let op! Niet geschickt 

voor kinderen jonger dan 3.
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Paraplu met ledverlichting:  
om beter te zien en gezien te worden  

in het donker.
Wanneer het regent en donker is verlicht het ledlampje onder 

de paraplu uw pad, zodat u niet bang hoeft te zijn dat u in een plas 
water stapt of ergens over struikelt. Tegelijkertijd schijnt het licht 
door het doek heen. Hierdoor bent u beter – en vaak enkele beslis-
sende seconden eerder – zichtbaar voor andere weg gebruikers. De 
verlichting gaat automatisch aan bij het openen van de paraplu en 
schakelt weer uit bij het sluiten ervan of met een druk op de knop.
Opent automatisch. Met windproof-systeem en antislip-
handvat.

Een druk op de knop is voldoende om de paraplu te openen. 
Met een diameter van 111 cm is hij groot genoeg om met z’n 
tweeën onder te schuilen. De stevige stangen van fiberglas 
vangen windstoten op flexibele wijze op en kunnen zonder 
problemen omklappen. Ze kunnen dus niet zo gemakkelijk 
verbuigen of breken. Gripvast ommantelde knop met geïntegreerd 

batterijvak (3 x AAA, meege-
leverd). Afmeting: 85 cm lang. 
Gewicht: 530 g. Kleur: wit.
•      Paraplu met ledverlichting     

nr. 233-006-30      
€ 29,95

 
     Deze knuffelzachte maatjes         bieden kinderen geborgenheid.  

     En kunnen helpen         om in slaap te komen.
Knuffel, handwarmer              en zacht kussen in één.

Thuis, op reis, bij een nachtje logeren: deze knuffels geven 
kinderen ook buitenshuis een vertrouwd gevoel.
Hartverwarmend en voor 
lekker warme handen.

Schildpad en ege speciaal 
ontworpen voor kinderen, lief 
en zo heerlijk zacht dat je ze 
niet meer los wilt laten. Het 
bijzondere is: in het zachte 
buikje van de knuffel kunnen de 
kinderen hun koude handjes 
steken. Net als bij een mof zijn 
er zacht gevoerde openingen 
aan de zijkant voor koude 
handjes. Ze worden heerlijk 
warm en je kinderen voelen 
zich perfect op hun gemak.
Ook geschikt voor volwasse-
nen: in de auto, op de bank, 
als hoofdkussen in het vliegtuig of in de trein.

De lieve dieren geven een aangenaam zachte 
ondersteuning en van het ontwerp word je vrolijk. De 
schildpad uit vanuit zijn dikke pluchen rugschild, 
ziet er nog een beetje slaperig uit. De egel ziet er 
grappig en ondeugend uit met zijn vriendelijke 
knoopogen. Zijn bekje, pootjes en oren zijn van zacht 
stretch-fluweel. De gelaatstrekken zijn erop gebordu-
urd. Lijfje met aan beide kanten openingen voor 
koude handjes. Bovenmateriaal: pluche van 100% 
polyester. Vulling: 100% polyester. Afmetingen elk 
35 x 35 x 35 cm (l x b x h). Gewicht ca. 400 g elk. 
Nederlands ontwerp.
Noxxiez handwarmer-kussen     € 19,95
•     schildpad  nr. 234-771-30
•     egel nr. 231-540-30

Wanneer de paraplu wordt 
geopend gaat de verlichting 
automatisch aan, en bij het 
sluiten – of wanneer u op de 
knop drukt – gaat deze weer uit.

De         portemonnee voor het leven –  
luxueus         verwerkt van zeldzaam bizonleer.

Van Oconi. Exclusief bij Pro-Idee.
Eenvoudig, elegant, tijdloos 

modern design – en van heel 
bijzonder materiaal: bizonleer. 
Het dikhuidige, markante leder 

is van nature 
uiterst 
robuust, maar 
voelt toch 
zacht aan. Het 
komt uit de 
Verenigde 

Staten, 
waar de 
indruk-
wek-

kende dieren op grote 
ranches worden gefokt.

Ook als egel verkrijg-
baar.
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De betere pillendoos  
sluit lucht-  

en waterdicht af.
Overzichtelijk 7-kamersysteem  

in breukvaste aluminium behuizing.
De lade met veiligheidsslot gaat nooit onbedoeld open. 

Siliconen afdichtingen voorkomen het binnendringen van 
vocht en spatwater. Overal waar u gaat, in uw handtas of 
aktetas, in uw rugzak, tijdens het wandelen, kamperen, 
zeilen etc. worden uw 
dagelijks in te nemen 
medicijnen, vitaminen 
en voedingssupple-
menten veilig en droog 
bewaard.
Capaciteit voor een 
week. Geordend per 
dag of tablettype.

De zeven vakjes 
van 2,8 x 2 cm zijn 
genummerd. Afmeting 
hele doos: 
19,3 x 3,5 x 2,4 cm. Gewicht: 83 g. Vaatwasmachine-
bestendig.
•      Waterdichte pillendoos      

nr. 234-687-30      
€ 19,95

 
     Deze knuffelzachte maatjes         bieden kinderen geborgenheid.  

     En kunnen helpen         om in slaap te komen.
Knuffel, handwarmer              en zacht kussen in één.

De         portemonnee voor het leven –  
luxueus         verwerkt van zeldzaam bizonleer.

Van Oconi. Exclusief bij Pro-Idee.
Het bijzondere karakter maakt het verschil.

Elke huid is uniek. Scheurtjes of andere littekens bewijzen de echtheid.
Een luxueus leren accessoire van natuurlijke schoonheid.

Qua look en feel niet te vergelijken met conventionele portemonnees van 
rund- of buffelleer. Het zeldzame bizonleer is zacht gelooid, met aniline 
geverfd en met de hand getamponneerd in de Verenigde Staten. Dit geeft het 
zijn levendige, natuurlijke uiterlijk.
Met geïntegreerde RFID-uitleesbeveiliging.

Een speciale folie schermt de inhoud op betrouwbare wijze af van 
RFID-lezers. Niemand kan in het voorbijgaan uw identiteitskaart, 
bankpassen of creditcards uitlezen.
Handig, overzichtelijk en ruim.

Met 12 kaartvakken, 5 steekvakken (waarvan 1 met venster), een 
geheim vak, een muntvak met drukknoop en 2 vakken voor bankbiljetten. 
Kleur: cognac. Afmeting: 12 x 9 x 1,5 cm (l x b x d). Gewicht: 98 g.
•      Heren portemonnee van bizonleer      

nr. 233-683-30      € 159,–

Met 7 genummerde vakjes.

Mist u een product  
uit eerdere catalogi?
www.proidee.nl

of:
Tel. 024-3 511 277
op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur
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            De nieuwste stand in          zonnebrillen technologie: 
    veiliger, comfor         tabeler, lichter.

 Een betere bril voor biken, skiën, skaten, autorijden               etc. is nauwelijks te vinden. Nu ook voor dames.
De doorslaggevende voordelen: de nieuwe uvex Variomatic 

glazen passen zich automatisch aan alle lichtverhoudingen aan en 
verkleuren automatisch. Antifog en easy-to-clean coating garanderen 
een helder zicht. De glazen vervormen niet (kwaliteitsklasse 1), zijn 
zo goed als onbreekbaar en blokkeren 100% uv- stralen. Bovendien is 
de uvex Variomatic met slechts 18 g/22 g tot 25% lichter dan veel 
andere ‘lichte’ brillen.
Slechts één zonnebril voor ieder licht. Het lastige vervangen van 
glazen is niet meer nodig.

De fotochromatische glazen worden automatisch donkerder of 
lichter en daardoor ook de mate waarin ze licht doorlaten: van 17% 
voor fel licht tot 77% voor een bedekte lucht en somber licht (komt 
overeen met antiverblindingsgraad 1-3). Zo neemt u uw omgeving 
altijd optimaal natuur getrouw en contrast rijk waar. 

 DAB+-pocketradio:         uit stekende 
ontvangstkwaliteit in         miniformaat

       Overal naar de radio luisteren: bij het joggen, in de               sportschool, in de trein, in het vliegtuig, ... 

Cool design in 
miniformaat.

Zo klein als een lucifersdoosje, 40 g licht. En toch een volwaar-
dige DAB+/FM-radio met een krachtige oplaadbare accu 
(500 mAh) en topgeluid. Perfect bij het sporten, 
wandelen, in de bus en de trein, ...
Geen geruis, geen gehaper en geen gekraak.

Via een digitale tuner vindt uw draagbare radio 
alle beschik bare zenders in een indrukwekkende 
ontvangstkwaliteit. Met de meegeleverde 
hifi-oortelefoontjes geniet u van de 
programma’s zoals die uit de studio 
komen: storingsvrij en met een 
glashelder stereogeluid. Voor FM en 
DAB+ elk 30 voorkeuzezenders, dat 
bespaart een hoop gezoek.
1 acculading voor tot wel 8 uur 
lang radio-ontvangst.

Duurzame Li-ion-accu. Oplaad-
tijd 1 - 1,5 uur (snoer wordt meegele-
verd).

Slank, elegant en toch ruim,  
gemaakt van  

zeldzaam bizonleer.
Van Oconi.  

Exclusief bij Pro-Idee.
Eenvoudig, elegant, tijdloos modern design – en een heel 

bijzonder materiaal: bizonleer. Het dikhuidige, markant generfde 
leder van de machtige dieren uit de Verenigde Staten is van nature 
uiterst robuust, maar voelt toch zacht aan. Elke huid is uniek. 
Scheurtjes of andere littekens bewijzen de echtheid.
Een luxueus leren accessoire van natuurlijke schoonheid.

Qua look en feel niet te vergelijken met conventionele 
portemonnees van rund- of buffelleer. Het zeldzame bizonleer is 
zacht gelooid, met aniline geverfd en met de hand getamponneerd 
in de Verenigde Staten. Dit geeft het zijn levendige, natuurlijke 
uiterlijk.
Met geïntegreerde RFID-uitlees beveiliging.

Een speciale folie schermt de inhoud op betrouwbare wijze af 
van RFID-lezers. Niemand kan in het voorbijgaan uw identiteits-
kaart, bankpassen of creditcards uitlezen.
Perfecte indeling die maar weinig damesportemonnees bieden.

De 14 (!) kaartvakken houden uw bankpassen, creditcards en 
klantenkaarten veilig en geordend. 6 grote vakken (waarvan één 
met venster) voor bankbiljetten, documenten, bon netjes, ... en 
munten zijn veilig opgeborgen in het ritsvak. Afmeting: 
19 x 10 x 3 cm (h x b x d). Gewicht: 175 g. Kleur: cognac.
•      Damesportemonnee van bizonleer      

nr. 233-685-30      
€ 189,–

Perfecte indeling, 
dankzij een ritsvak, 
14 (!) kaart- en 
6 grote steekvakken.
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            De nieuwste stand in          zonnebrillen technologie: 
    veiliger, comfor         tabeler, lichter.

 Een betere bril voor biken, skiën, skaten, autorijden               etc. is nauwelijks te vinden. Nu ook voor dames.
Complete uv-bescherming, direct in het glas.

In tegenstelling tot gewone, gecoate glazen is het uv-filter direct in 
het glas verwerkt. Zo blijft de absorptie van schade lijke uv-stralen 
(uv-A/B/C tot 400 nm) 100% en het aandeel blauw licht op lange 
termijn behouden.
De glazen be slaan niet  dankzij de modernste Supra vision® 
nanotechno logie.

Zweet, vuil, insecten etc. kunnen met één veeg worden verwij-
derd, zonder strepen. Door de gedecentraliseerde glazen ziet u zonder 
vervorming. Er is geen gesloten kader dat uw zicht hindert.
Ook bij bobbelige wegen, pisten met bulten, cross rate etc. zit uw 

zonnebril perfect en houdt hij zelfs 
onbeschadigd stand bij zeer intensief 
en hard gebruik.

De vlakke, zeer flexibele beugels 
passen zich aan ieder hoofd aan zonder 
te drukken. Ingewerkte antislippads 
zorgen ervoor dat de bril goed op zijn 
plaats  blijft zitten. Zachte neus-pads 
zijn indivi dueel instelbaar. Brillengla-
zen van robuuste kunststof. Versie 
dames 13,2 cm b, gewicht 18 g, versie 
heren 13,7 cm b, gewicht 22 g.

uvex Variomatic zonnebril      
€ 99,95
•      heren  

nr. 200-730-30
•      dames  

nr. 204-641-30

Italiaanse klassieker 
van Chiarugi/Florence.

Voor een zeer vriendelijke prijs.
Deze elegante schoudertas van Chiarugi uit Florence is nu al 

een klassieker – en vergeleken met vele andere bekende merkhand-
tassen een echt koopje. Ongeveer 50 jaar geleden behoorde hij tot 
de standaard uitrusting van Italiaanse stewardessen. Zo kon hij 
destijds in vrij grote aantallen vrij voordelig worden vervaardigd. 
Vandaag de dag is de prijs nog steeds aantrekkelijk en dat maakt 
deze tas tot een buitenkans (zonder de traditierijke achtergrond zou 
hij waarschijnlijk een veelvoud kosten).
Zachte, wolkachtige schaduweffecten – in plaats van lelijke 
striemen.

Anders dan simpelweg gestructu reerd leer met glansfinish 
wordt dit fijne rundleer nog traditioneel door glans stoten met echte 
barn steenrollen afge werkt. Dat gebeurt, 
nadat het met plantaardige middelen 
gelooid en geverfd en ten slotte 
gedroogd werd. Door de zachte druk 
stijgen de looioliën naar het leeropper-
vlak: het leer wordt superzacht, krijgt 
een expressieve nerfstructuur en een 
warm schijnend kleurenspel.
De schaduweffecten verlevendigen 
het leer op stijlvolle wijze en verlenen 
het zijn bijzondere karakter. 

Zorgvuldig polijsten met wol zorgt 
voor een duurzame glans en laat het leer 
heerlijk zacht en zijdeglad aanvoelen
De flap sluit tegenwoordig met een 
magneet (de enige concessie aan 
moderne tijden).

Klassiek afgeronde vorm, gepaspeld 
leer en markant contraste rend door-
gestikt. Verstelbare schouderriem. 
Handgreep. Royaal buitenvak met 
ritsslui ting. Binnen een steek- en 
ritsvak. Applicaties van zilverglanzend 
metaal. Voering: porc-velours en textiel. 
Afmetingen 33 x 28 x 7 cm (b x h x d). 
Gewicht ca. 700 g.
 Stewardesstas     € 179,–
•      bruin   

nr. 590-281-30
•      zwart   

nr. 233-458-30

 DAB+-pocketradio:         uit stekende 
ontvangstkwaliteit in         miniformaat

       Overal naar de radio luisteren: bij het joggen, in de               sportschool, in de trein, in het vliegtuig, ... 

Het kristalheldere OLED- 
display toont zendernaam, 
zenderinformatie en accustatus.

U zult de 18 g/22 g lichte uvex 
 Variomatic nauwelijks opmerken.

Ruime binnenruimte met 
insteek- en ritsvak.

Langs de zijkant van het 
lichaam gedragen is het 
ritsvak aan de buitenkant 
beschermd tegen zakken-
rollers.

Geïntegreerde bluetoothstreaming voor muziek van de smart-
phone en voor het beantwoorden van de telefoon.

Overdracht via bluetooth 5.0 (tot 10 m). U kunt uw pocketradio 
zelfs als slaap- en ontspanningshulp gebruiken: 6 meditatieve 

natuurgeluiden zijn reeds geïnstalleerd.
Cool design en een kristalhelder 
OLED-display.

Weergave van zendernaam, 
zenderinformatie en accustatus. Kast 
van robuuste ABS-kunststof. Jack-uit-
gang (3,5 mm) voor aansluiting op 
luidsprekers en audioapparaten. 
Uitschakeltimer. Clip. Afmeting: 
47 x 17 x 62 mm (b x h x d). Gewicht: 
40 g.
•      DAB(+)-pocketradio      

nr. 233-281-30      
€ 69,95
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Puristisch design: 
metalen dennenboom met  

expressieve dubbele ledverlichting.
Een ledstrip aan zowel de binnen- als de buitenkant maken 

van deze boom een prachtige lichtsculptuur.  
Van Villeroy & Boch.

Puur opgebouwd uit de geometrische basisvormen driehoek, 
rechthoek en balk: deze mat-zilverkleurige metalen dennen-
boom straalt op een moderne manier een feestelijke sfeer 
uit – zonder pompeus of zelfs kitscherig over te komen. 
Overdag een eenvou dige, strakke decoratie; in de schemering 
expressief driedimensionaal verlicht.
Dimbaar verlichte binnen- en buitencontouren zorgen voor 
een prachtige dieptewerking.

Omdat ze met omhuld zijn met silicone, lijken de led-licht-
punten aan beide kanten van de 2,8 cm brede metalen strip te 
versmelten tot een felgekleurde streep. Ze zetten het slanke, 
elegante driehoekssilhouet in prettig indirect, warmwit licht. Het 
silhouet wordt zo aantrekkelijk geaccentueerd en krijgt een 
expressieve driedimensionale uitstraling. Met een dimmer is de 
lichtsterkte te variëren, zodat u deze sfeerverlichting helemaal 
naar wens kunt instellen.
De hele winter een stijlvolle blikvanger, in ieder interieur. 
Ook ideaal als moderne, naaldvrije kerstboom.

Thuis, op kantoor, in uw praktijk of in de hal van uw bedrijf: 
deze dennenboom is altijd een chique blikvanger. Perfect voor 
op de vensterbank, op het dressoir en als welkomstgroet bij de 
voordeur.
Stabiel en stevig. Ook mooi te groeperen tot een mooi 
verlicht bos.

Combineer beide afmetingen: staat heel leuk, ook op de trap. 
Zorgvuldig gelaste stroken (breedte 2,8 cm) van mat-zilverkleu-
rig metaal en de grote bodemplaat zorgen ervoor dat de 
dennenboom goed blijft staan. Afmeting tafellamp: hoogte 
53 cm, max. breedte 20 cm. Gewicht 900 g. 230 V/16 W. 
3000 kelvin, 960 lumen. Staande lamp: hoogte 90 cm, max. 
breedte 33 cm. Gewicht 1600 g. 230 V/22 W. 3000 kelvin, 
1350 lumen. Beide lampen hebben een 150 cm lang snoer met 
dimmer.
LED-dennenboom
•      hoogte 53 cm     nr. 231-394-30     € 109,–
•      hoogte 90 cm     nr. 231-395-30     € 159,–

Villeroy & Boch:
De firma die kan bogen 
op een rijke traditie 
(sedert 1748) is 
beroemd om haar fijne 
tafelcultuur en ontwerpt 
tegenwoordig ook 
hoogwaardige lampen.

Deze geniale plaat laat zilver glanzen in slechts enkele seconden. 
Zonder te polijsten. Zonder chemicaliën.

Vergeet het tijdrovende opwrijven en polijs ten van uw zilver en 
de agressieve zilverpoetsmiddelen. 
U kunt uw tafelzilver en sieraden 
nu veel sneller, eenvoudiger en 
veiliger reinigen met de verbazing-
wekkende Silver star®-plaat. In een 
handomdraai is uw zilver van de 
ongewenste zwarte aanslag 
bevrijd – tot in de fijnste versiering. 
Zonder dat er ook maar iets van het 
waardevolle oppervlak wordt 
afgehaald, zoals dat vaak bij andere 
middelen het geval is.
Stralende glans in slechts 
30 seconden.

Leg de reinigingsplaat gewoon 
in een afwasteil (a.u.b. geen 
metalen bak), voeg zout en heet 

water toe en leg het zwart geworden zilver in de vloeistof. Kort 
afspoelen, afdrogen – klaar. Minuscu-
le geladen deeltjes (elektronen) 
worden door de bijzon dere legering 
(van 6 metaal soorten) losgelaten – en 
zorgen voor de verwijdering van het 
patina vormende zwavel van het 
edel metaal. Een proces zonder giftige 
stoffen.
Ideaal voor zilver, goud en verzil-
verde voorwerpen. 

Afmeting plaat 19 x 15,5 cm (l x 
b), gewicht 120 g.
•      Reinigingsplaat voor zilver      

nr. 219-185-30       
€ 19,95
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Set met 7 edelsteenringen vol karakter: amethist, 
toermalijnkwarts, sodaliet, aventurijn, oranje calciet, 
carneool en rode jaspis.

De schoonheid van echte edelstenen houdt de 
glazen van uw gasten uit elkaar.

Spectaculaire blikvangers: glazen rietjes met markeer ringen,  
gemaakt van 7 verschillende edelstenen.

Veel esthetischer en stijlvoller dan de vaak gebruikelijke glasmarkers van 
kleurige siliconen: nu houden echte edelstenen de glazen van uw gasten uit 
elkaar, voorkomen verwarring en maken spectaculaire blikvangers van uw 
cocktails, longdrinks en frisdranken. Bevestigd aan rietjes van borosilicaatglas 
(inbegrepen) vallen ze echt op en zijn ze een streling voor de zintuigen.
7 verschillende edelstenen, met de hand geselecteerd en uniek in kleur en 
patroon.

Violet amethist, levendig blauw sodaliet, goudgeel oranje calciet, ... De 
natuurlijke edelstenen zijn zorgvuldig rondgeslepen en precies afgestemd op 
de diameter van de rietjes. Uitsteeksels in het onderste deel van de glazen 
rietjes voorkomen dat de markeerstenen eruit glijden. Ook ideaal voor het 
roeren van ijsdranken.
Duurzaam, milieuvriendelijk en herbruikbaar.

Geen onnodig afval. Niets verstoort de smaak van uw drankjes. Het 
borosilicaatglas, oorspronkelijk ontwikkeld voor laboratoriumdoeleinden, is 
smaak- en reukloos en uiterst robuust. Gemakkelijk schoon te maken in de 
vaatwasser of met de bijgeleverde borstel. Afmeting glazen rietjes: 

200 x 35 mm (l x Ø). 7 stuks in een set met 
7 verschillende edelsteenringen.
•      Set glazen rietjes, edelsteen      

nr. 234-818-30      
€ 69,–

Het is allemaal een kwestie van balans: 
het spel dat vaardigheid en geduld vereist.

Eerst een lastig bouwproject en dan mooie decoratie.  
Handgemaakt in de Verenigde Staten van 25 verschillende houtsoorten – altijd uniek.

Niet te vergelijken met de gebruike lijke geduldspelletjes: de 
uniek gefacetteerde balanceerblokken van 25 verschillende 
houtsoorten stellen geen grenzen aan uw fantasie. Ze zijn bijna 
meditatief en laten u opgaan in uw eigen spelwereld. Spannend en 
ontspannend tegelijk ontstaan er zo nieuwe, bijzondere objecten, 
bijvoorbeeld artistieke stenen sculpturen, 
torens, rotslandschappen en ijsbergen of 
magische steencirkels en prehisto rische dieren 
die veel bewonde ring oogsten.
100% natuurlijk. 100% organisch. Duur-
zaam, puur handwerk.

Het spel komt oorspronkelijk uit Japan en 
diende als meditatief en onderhoudend 
tijdverdrijf. Tegenwoordig wordt het gemaakt 
in de Verenigde Staten met hout uit duurzame 
aanplant, zoals zwarte walnoot, harde esdoorn, 
kersen, ceder, eik, sassafras, populier, hickory, 
osagedoorn en peer. Elk blok hout is fijn met 
de hand geschuurd en afgewerkt met jojoba- 
olie en bijenwas. 100% organisch en niet- 
toxisch.
Vermakelijk voor kinderen en volwas senen 
en bevordert spelend erwijs creativiteit, 
fijne motoriek, concentratie en geduld.

Door de grootte en de veelzijdige facetten 
van de houten blokken liggen ze ook goed in 
de hand van kinderen. Balanceren en stapelen 
is dus ook voor kleine kunstenaars leuk en 
bevordert de coördinatie vaardigheden van 

bijna elke leeftijdsgroep.
Uniek in kleur, vorm en gewicht, in vele prachtige houttinten en 
nerven.

Gelaagd tot sculpturen – een charmante blikvanger op het 
dressoir en op de kast. Ook leuk als cadeau: met 17 blokken in 

verschillende maten van ca. 
6,7 x 4,4 x 3,8 tot 11 x 4,9 x 3,7 cm 
(h x b x t) in een katoenen zakje. 
Aanbevolen voor 6 - 99 jaar.
•      Balancing stones      

nr. 233-624-30     
€ 75,95

Ook een charmante blikvanger op het 
dressoir en op de kast.
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Winst voor rug en zenuwstelsel.
Slimme Bioswing-technologie: voorkomt rugproblemen. Bevordert meetbaar het prestatievermogen en het welbehagen.  

Ideaal voor op het werk en in huis.
U bespeurt een buitengewoon plezierig, flexibel, maar uiterst veilig 

zitcomfort. En van het grootste voordeel van de Foxter maakt uw lichaam 
gebruik zonder dat u daar in eerste instantie iets van merkt: het unieke 
Bioswing-systeem reflecteert zelfs de kleinste lichaamsbewegingen, als 
hart- en ademritme, met dezelfde frequentie (0,8-2,7 Hz = bewegingen per 
seconde). De hersenen reageren met permanente, maar niet voelbare 
micro-impulsen. Het effect: spieren en zenuwstelsel worden voortdurend 
getraind en versterkt. Hoe belangrijk dat is, weet dr. med. univ. Eugen 
Rašev, specialist voor neuro-orthopedische rehabilitatie in Schweinfurt 
(BRD): ‘Het zenuwstelsel beschikt permanent over een groter pres tatie-
vermogen, wervelkolom en tussenschijven worden ontlast, de rug wordt 

versterkt en gestabili seerd.’
Beleef ongekende vrijheid bij het zitten.

U merkt hoe de geveerde swingelementen 
(oscillatoren) met elk van uw bewegingen en 
naar elke richting soepel meebewegen. 
 Gelijktijdig veren deze de vrijdragend opgehan-
gen zitting optimaal af en zorgen voor een 
stabiel, veilig evenwicht bij het zitten. Geen 
onverwacht geschommel of moeizaam tegen-
wicht oproepen, zoals vaak bij de zgn. zitballen.
Ideaal voor mobiel gebruik in huis, op 
kantoor, in de praktijk, etc.

Op 5 wieltjes van 6,5 cm Ø glijdt de 
draai kruk behendig door elke plek waar hij 
wordt ingezet. Traploos in de hoogte verstel-
baar van 44 – 57 cm. Overtrek uit 100% 
gerecycleerd polyester. Aluminium voet van 
49 cm Ø. Afmeting incl. de wieltjes ca. 60 cm 
Ø. Gewicht ca. 6 kg.   Vervaardigd in Duitsland. 
TÜV Rheinland/GS-geteste veiligheid.*

•       Bioswing Foxter      
nr. 233-855-30      
€ 445,– 
*S 60122267Of u zich naar voren, naar 

achteren of opzij beweegt – 
Bioswing ondersteunt elke 
positie perfect.

Mooi in al zijn eenvoud, nauwkeurig en 
bijzonder gemakkelijk af te lezen.

Design-hygrometer voor een stijlvol interieur.
Eenvoudig, slank en elegant: deze thermo-/hygrometer is veel te mooi 

om te verbergen. Perfect passend bij de puristische, eenvoudige vorm oogt 
het 7,8 x 7,8 cm grote display overzichtelijk en opgeruimd: met duidelijke 
digitale weergaven van de tijd (ook uit te schakelen), de kamertemperatuur 
en – duidelijk weergegeven – de relatieve luchtvochtigheid. Vastgesteld door 
de modernste precisie-meettechnologie.
Het lachende displaygezicht vertelt u in één oogopslag dat de kamer-
lucht optimaal bevochtigd is.

Als de mondhoeken naar beneden wijzen, is 
de lucht te droog of te vochtig en kunt u 
tegenmaatregelen nemen. Frame van mat 
kunststof, naar keuze in zwart of wit. Werkt op 
1 knoopcel (CR2016, inbegrepen). Afmeting 
(b x h x d): 9 x 9,3 x 3,8 cm. Gewicht: 70 g. 
Ontwerp: Matti Walker.
Design-hygrometer      
€ 29,95
•     wit      nr. 234-828-30
•     zwart      nr. 234-827-30

Verkrijgbaar in zwart of wit.
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Struisvogelveren trekken  
stof aan, dat is al meer  
dan 100 jaar bekend.
Plumeau met extra telescoopsteel  

en praktisch kinkscharnier.
Verwijder stof van uw kostbare meubelen, schilde-

rijen, kristallen objecten of uw gevoelige elektronische 
apparatuur niet langer met de gebruikelijke stof doekjes.
Miljoenen superzachte verenvezels vangen zelfs de 
kleinste stofdeeltjes. Zonder krassporen achter te 
laten.

Door de bijzondere ‘constructie’ – met de smalle 
schacht en de bijzonder elastische, donszacht bezette 
vertakkingen aan beide kanten – pakken de super zachte, 
ca. 21 cm lange struisvogelveren het stof optimaal op. 
De veren bevatten van nature een olie waaraan het stof 
stevig blijft kleven zoals aan een kleefstrip – totdat u de 
plumeau krachtig uitschudt.
Onverbiddelijk tegen spinnenwebben en stof. Zacht 
voor gevoelige voorwerpen.

De dichte bundeling van bijzonder buigzame, lichte 
veren beweegt zich soepel over elk oppervlak; zelfs 
breekbare glazen of fijn houtsnijwerk worden veilig, 
maar grondig bevrijd van stof. Verleng uw plumeau met 
de 130 cm lange telescoopstaaf tot een totale lengte van 
max. 189 cm, en u bereikt moeiteloos ook moeilijk 
bereikbare hoeken en zelfs de bovenkant van kasten. 
Een flexibele knikscharnier vergemakke lijkt nog eens 
extra het stoffen van lastig bereikbare plekken. De 
struisvogelveren zijn zorgvuldig en stevig in de steel 
verankerd. Indien nodig met een warm sopje te wassen. 
Afmeting plumeau 55 cm, gewicht ca. 150 g. Telescoop-
steel incl. knikscharnier, afmeting 134 cm, gewicht ca. 
300 g.
•      Plumeau van  

struisvogelveren      
nr. 232-004-30      
€ 32,95

Dankzij de meegeleverde telescoop- 
steel en het knikscharnier kunt  
u met de plumeau moeiteloos de 
bovenkant van kasten bereiken.

 
Climbing Car: spannende autoraces 

op de muur en het plafond.
Verbaast zullen vrienden en visite naar het plafond van uw kamer kijken. 

Net als in een film scheurt er een kleine auto op afstand bestuurd over het 
plafond en de muren. Met de afstands bediening in uw hand manoeuvreert u 
uw mini handig rond de lamp aan het plafond. Het geheim? Een klein 
ingebouwde ventilator (Ø 23 mm) geeft zoveel onderdruk dat de ca. 50 g 
wegende auto op zijn kop aan de ondergrond hecht.
Rijdt op alle gladde oppervlakken: bijv. ramen, spiegels, parket, tegels 
enz.

Met een schuifknop op de achterbumper stelt u de auto in. U kunt kiezen 
uit rijden op de vloer (zonder onderdruk) en rijden op de muur en het plafond 
(met onderdruk). Schuift u de linkerschuifknop van de afstandsbediening naar 
voren rijdt de auto vooruit. Trekt u de knop terug dan rijdt de auto achteruit. 
Met de rechterhendel verandert u de richting – naar rechts of naar links.
In een set van 2 voor spannende races.

De auto’s beschikken over verschillende frequenties. Gewoon met de 
schuifknop op de afstandsbediening een vrije frequentie kiezen. Met een 
3,7 V-accu; binnen 30 minuten opgeladen – voor maximaal 15 minuten 
rijplezier. Afstandsbediening werkt op 6 mignon-batterijen (AA-batterijen, 
apart verkrijgbaar). Auto’s van stevig kunststof in rood en geel. Afmetingen 
ca. 12,5 x 6,5 x 3,7 cm. Afmeting afstandsbediening ca. 14,5 x 13 x 3 cm, 
weegt ca. 140 g.
•      Climbing Race Car, set van 2      

nr. 228-432-30     € 49,95
•      Set batterijen, 6 mignon (AA)      

nr. 677-047-30     €   7,50

Let op! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3.
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Vragen en advies 
Tel. 024 - 3 511 277 

(op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur)

 

         Dit bekroonde Deense design is een aan                  winst voor uw gootsteen en aanrecht.
     Stijlvolle organizer van              ZONE Denmark.  

German Brand Award Winner 2019* en Ger              man Design Award Winner 2020**.

            De universele dopsleutel         met 8 verschillende maten.
Bespaart tijd – en ruimte in               de gereedschapskist.

Ontziet de rug bij het opvegen,  
maakt bukken overbodig –  
dankzij de telescoopsteel.

Het ergonomische alternatief voor stoffer en blik. De lengte 
van de steel is traploos verstelbaar van 100 tot 130 cm en zo 

perfect aan iedere lichaamslengte aan te 
passen. De steel van de veger is daarbij iets 
gebogen. Zo veegt u ook grotere oppervlak-
ken terwijl u comfortabel rechtop staat. 
Bijzonder praktisch: de geïnte greerde 
vuilkam voor het reinigen en uitkammen van 
de borstel.
28 cm breed blik.

Door de plat opliggende siliconestrip 
veegt u zelfs het fijnste stof heel nauw keurig 
op. De veger heeft een buig zame PET-borstel 
met zachte punten die al het stof en vuil 
volledig elimineren, zelfs katten- en honden-
haren, zonder krassen achter te laten.
In elkaar geklikt ruimtebesparend op te 
bergen.

Kunststof met alumi niumstelen. Anti slip-
grepen met praktisch ophangoog. Afmeting 
set 100 x 28 x 8 cm (l x b x d). Gewicht ca. 
910 g.

•       Verstelbare veegset      
nr. 221-914-30     € 39,95 

De set is in elkaar 
geklikt 
ruimte besparend 
op te bergen.

Met deze chique, matzwarte organizer 
houdt u alle belangrij ke spulletjes voor de 
afwas netjes en hygiënisch binnen handbereik. 
De microvezel-vaatdoek kan optimaal drogen 
aan de stang, terwijl de afwasborstel in zijn 
eigen vakje staat. De keramische dispenser is 
perfect voor het doseren van afwasmiddel of 
vloeibare zeep.
De zachte silicone is veilig voor gevoelige 
opper vlakken en zorgt voor stabiliteit.

Het materiaal is tevens robuust, duurzaam 
en gemakkelijk schoon te maken. De stijlvolle 
producten van het designteam van ZONE 
Denmark hebben de afgelopen jaren al veel 
prijzen in de wacht gesleept. In 2019 wonnen 
de Denen de German Brand Award als 
innovatief merk van het jaar. En voor de 
designserie ‘Singles’ ontving men de German 
Design Award 2020. Deze 4-delige set 
bestaande uit houder, dispenser, afwasborstel 
en vaatdoekje heeft een afmeting van 19 x 6 x 
20,5 cm (b x d x h) en een gewicht van 
ca. 610 g.
•      ZONE Denmark gootsteen-organizer 

nr. 232-900-30     € 46,95
•      Extra borstelkop   

nr. 232-901-30     €   6,95
* Categorie Newcomer Brand of the Year
**Categorie Excellent Product Design Kitchen

In plaats van vele verschillende dopsleutels alleen nog een handzaam 
(universeel) stuk gereedschap waarmee je vrijwel alle gangbare zeskant-
bouten en -moeren kunt losdraaien en vastzetten. Altijd de juiste maat bij 
de hand zonder te zoeken. Legplanken 
en kasten zijn veel sneller en 
gemakke lijker gemonteerd en 
gedemon teerd, de dopmoeren op 
de fiets sneller aangedraaid, de 
wielmoeren van de auto sneller 
losgedraaid, ...
De instelbare hoek maakt het 
werken op moeilijk bereikbare plaatsen gemakke-
lijker.

Aan beide zijden van de slipvaste rubberen greep zijn 4 doppen 
draaibaar opgeborgen: 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17 en 19 mm Ø. Robuust en 
duurzaam afgewerkt. Gemaakt van staal met kunststof greep. Lengte 
25 cm. Gewicht ca. 450 g.
•      8-in-1 dopsleutel      

nr. 230-795-30     € 14,95
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         Dit bekroonde Deense design is een aan                  winst voor uw gootsteen en aanrecht.
     Stijlvolle organizer van              ZONE Denmark.  

German Brand Award Winner 2019* en Ger              man Design Award Winner 2020**.

            De universele dopsleutel         met 8 verschillende maten.
Bespaart tijd – en ruimte in               de gereedschapskist.

Alles geordend op drie niveaus:  
handig, mobiel en veelzijdig.

Deze draagbare dienblad-etagère biedt veel bergruimte,  
maar neemt slechts weinig ruimte in.

Praktische organizer voor in de badkamer, waarin u uw make-up, 
verzorgingsproducten en make-upbenodigdheden overzichtelijk kunt 
bewaren. Ook handig in de slaapkamer, naast uw bed, om er uw 
wekker, telefoon, afstands bediening, leeslamp, bril en lectuur op neer 
te zetten of leggen. Deze organizer is ook praktisch voor uw bureauac-
cessoires of voor in de keuken – en als mobiel meubeltje voor bij de 
bank of ligstoel.
Stevige, doorlopende houten draagbeugel. Alle bladen met hoge 
rand die voorkomt dat er iets afvalt.

De stevige beugel die doorloopt tot 
aan de onderkant is gemaakt van plat, 
3,5 cm breed gebogen hout en ligt stevig 
in de hand. De dien blad-etagère is 
gemakkelijk opzij te zetten en mee te 
nemen. Dankzij de 3,5 cm hoge rand valt 
er niets af.
Ook handig om hoge flessen en flacons 
op neer te zetten. De uitneembare 
beker in het bovenste blad is ideaal 
voor pennen, penselen en borstels.

Kleine onderdelen, zoals nagellak en 
potjes crème kunt u op het middelste blad 
neerzetten. Het blad onderaan biedt 
17 cm vrije ruimte: perfect voor zeep-
dispensers of glazen.
Clean design in wit en natuurlijk hout. 
Stijlvol in elke 
ruimte. Robuust en 
onderhoudsvrien-
delijk.

De hoogwaardi-
ge ABS-kunststof is 
bestand tegen 
krassen en vergelen. 
Gemakkelijk schoon 
te vegen met een 
vochtige doek. De 
drie bladen hebben 
elk een afmeting van 
19,5 cm Ø. Totale 
hoogte 50 cm. 
Gewicht 600 g. Van 
het Canadese 
designmerk Umbra®

•      Organizer      
nr. 232-832-30     
€ 49,95

Met de 8-in-1 dopsleutel 
draai je vrijwel alle 
gangbare zeskantbouten 
en -moeren vast en los.

Met uitneembare beker in het 
bovenste blad.
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25 geluiden en melodieën – in plaats van een eentonige ding-dong.
Deurbel met naar wens elke dag een ander geluid. Zonder  ingewikkelde installatie, batterijen of snoer.

Nooit meer die eentonige gong of dat schelle gerinkel aan de 
deur. Deze draadloze deurbel zonder batterijen kent 25 beroemde 
melodieën en geluiden. Jingle Bells, Susanna, Rhythm Of The 
Rain, Lullaby, Merry Christmas, Minuet in G Major (van Bach), 
Victory March, ... wat u maar wilt, al naar gelang de gelegenheid 
of de tijd van het jaar kiest u telkens weer een ander bel geluid. Eén 
druk op de knop is genoeg.
Werkt zonder batterijen. Zonder snoer. Geen ingewikkelde 
installatie.

De bel (zender) bevestigt u eenvoudig met behulp van 3M-tape 
(meegeleverd). Hij 
genereert de benodig-
de energie eenvoudig 
doordat er op de bel 
gedrukt wordt. De 
ʻtruc’: net als bij een 
dynamo wordt 
mechanische kracht 
omgezet in stroom. 
Dit bespaart u de 
moeite van het 
vervangen van de 
batterijen en zorgt 
ervoor dat u geen 
bezoek misloopt 
omdat de batterij van 
de bel ongemerkt 
leeggeraakt is.

100 m draadloos bereik (in plaats van 50 m zoals normaal). Tot 
400 m uit te breiden.

De mobiele signaalgever (ontvanger) functio neert op elk 
stop contact. Gewoon meenemen: u hoort zo ook in het tuinhuis of 
de kelder of er iemand voor de deur staat. Voor grotere afstanden 
en wanneer u de ontvanger niet van zijn plek wilt halen, kunt u tot 
7 extra ontvangers koppelen. Elke ontvanger vergroot het draadlo-
ze bereik met ca. 50 m.
Met traploose variabele geluidsniveaus (van 50 tot 80 dB).

Van robuuste kunststof. Spatwaterdichte bel (veiligheidsklasse 
IP 44) afmeting 3,8 x 8,5 x 
2,1 cm (b x h x d). Afmeting 
ontvanger met aan/uit-schake-
laar 6,3 x 10,3 x 6,7 cm (b x h x 
d), gewicht 68 g.
•      Draadloze deurbel 

zonder batterijen      
nr. 222-173-30      
€ 49,95

•      Extra ontvanger,  
per stuk      
nr. 222-322-30      
€ 29,95Werkt zonder batterijen. De 

mechanische kracht bij het 
drukken op de bel wordt 
omgezet in stroom.

Woodman: spannend behendigheidsspel én decoratief designobject.
Vereist concentratie en een vaste hand – en kan na het spelen gewoon op tafel blijven staan.

Of u het nu met zijn tweeën of met de hele familie doet: het 
spelen van spelletjes is weer helemaal in. En vooral dit nieuwe 
behendigheids spel gemaakt van het trendmateriaal hout zal voor 
veel plezier zorgen. De steeds weer nieuwe, lastige uitdagingen 

zorgen ervoor dat het spel geen moment verveelt. En spelletjes-
fanaten vanaf 4 jaar oud kunnen al meespelen.
Laat niets bewegen!

Het doel van het 
spel is om met behulp 
van houten stokjes de 
gekleurde houten 
cilinders van verschil-
lende diktes uit de 
houder te schuiven. 
Best lastig, omdat er 
niets mag bewegen of 
verschuiven. De 
winnaar is degene die 
de meeste houten 
cilinders weet te 
verzamelen.
Speelklaar gevuld – 
een blikvanger op uw 
dressoir, bureau, bij 

het raam of in een kast.
Het spel hoeft niet telkens opgeruimd te 

worden, en is steeds speelklaar voor een 
volgende ronde. De kleurige mix van de 
verschillende houten cilinders in de stijlvolle 
houder van wit hout ziet eruit als een modern 
kunstwerk. Veel te mooi om in een kast te laten 
verdwijnen. Afmeting 14 x 22 x 5,5 cm (b x h x 
d). Gewicht ca. 1,2 kg. Compleet met 50 hou-
ten cilinders, Ø 1 - 2,5 cm.
•      Woodman behendigheidsspel      

nr. 232-455-30     € 49,95

De steeds weer nieuwe, 
lastige uitdagingen 
zorgen ervoor dat het 
spel geen moment 
verveelt.
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Waarschijnlijk de  
mooiste CO²-meter ooit:  

geeft duidelijk aan wanneer het tijd is 
om een raam open te zetten.

Meet en controleert de kwaliteit van de kamerlucht.  
Testwinnaar  

bij de Duitse Stiftung Warentest (nummer 2/2022).  
Zwitserse precisietechnologie.

Het kan niet eenvoudiger en duidelijker: groen licht betekent dat de 
luchtkwaliteit goed is. Geel licht adviseert u om zo snel mogelijk te 
ventileren. Als het licht rood wordt, moet u echt direct een raam open 
doen. Geen verwarrende displays, geen ingewikkelde meetwaarden. De 
CO²-meter spreekt voor zich en kan zelfs op afstand duidelijk worden 
afgelezen. Ideaal voor woon- en slaapkamers thuis, maar ook voor 
praktijken, bedrijfsruimten, (open) kantoren, etc.
Minimalistisch ontwerp. Nauwkeurige sensormeettechniek uit 
Zwitserland.

CARU air voegt zich discreet in uw interieur als een eenvoudig, 
wit, porseleinen doosje. Plaats hem gewoon op de gewenste plek en 
sluit hem aan op het stopcontact. De Zwitserse CO²-precisiesensor 
(Sensirio SCD30) is al gekalibreerd. Temperatuur- en luchtvochtig-
heidssensoren compenseren externe invloeden die het meetresultaat 
zouden kunnen vervalsen. Na het luchten, wanneer de CO²- en 
aerosolconcentraties zijn gedaald, verschijnt het groene licht automa-
tisch weer.
Winnaar bij de Duitse Stiftung Warentest (02/2022).

Van de 6 geteste CO²-meters kwam de CARU air als winnaar uit de 
bus (algemeen cijfer ‘goed’). Met topcijfers voor onder andere een laag 
stroomverbruik. Gemaakt van ASA-kunststof. Afmeting: 8,5 x 10 cm 
(h x Ø). Gewicht: 204 g. Snoer van 145 cm voor 220/230 V/ 12 W. Eén 
CARU air-meter is geschikt voor max. 80 m². Gratis bij Pro-Idee: 
36 maanden langetermijngarantie.
•      CO²-meter CARU air     

nr. 234-763-30     
€ 199,–

Met eenvoudige, zelfverklarende aanduiding.

‘Ons advies: de 
beste CO²-meter in 
de test is de 
CARU air. 
Gemakkelijk te 
gebruiken en zeer 
goed gemaakt’.
Stiftung Warentest 
(nummer 2/2022)

 
Veelzijdig rek in plaats  

van lege hoeken.
Dit eikenhouten hoekrek maakt van kale hoeken  

een decoratieve plek om iets neer te zetten.
Van nu af aan hoeft u de waardevolle ruimte van lege 

hoeken niet meer onbenut te laten. Dit eikenhouten rek is een 
decoratieve blikvanger – en biedt tegelijkertijd veel extra 
praktische afleg ruimte, bijv. voor boeken, de huisbar, spece-
rijen, familiefoto’s, cosmetica, uw flaconcollectie, gastendoek-
jes, ...
Slimme hoekverwerking voor binnenhoeken.

In een rechte hoek in elkaar grijpend, zijn de vier open 
delen exact gemaakt voor binnenhoeken. Decoratief verspron-
gen en op iedere gewenste hoogte aan te brengen, past het rek 
aan elke wand met een naar binnen geplaatste hoek van 90°.
U creëert een waardevol oppervlak om iets op neer te 
zetten. Uw vrije ruimte blijft behouden.

Wanneer u hem hoog plaatst, laat het rek de ruimte in de 
hoek vrij. Niets beperkt uw bewegingsvrijheid.
Massief eikenhout met een hoog draagvermogen –  lichte 
look.

Geen achterwand verstoort de open constructie. In het 
hangende rek blijft uw wandbekleding, chique behang of 
betimmering decoratief zichtbaar. 16 mm dik, staafver lijmd 
massief eikenhout maakt het rek vormvast en belastbaar. Alle 
oppervlakken zijn zorgvuldig glad geschuurd. Het mooi 
generfde, licht naturel kleurige eikenhout komt zo perfect tot 
uitdrukking. Afmeting aan beide kanten 54 cm H, 80 cm L, 
15 cm D. Gewicht ca. 10 kg. Levering inclusief bevestigings-
materiaal en montagehandleiding.
•      Wandhoekrek      

nr. 231-885-30     € 129,95
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Het blad van 
de oudste boom ter wereld.

Gegoten in 925 sterlingzilver.  
Nu ook verguld.

Miljoenen jaren geleden bedekten gingkobomen het hele 
noordelijke halfrond. Ze overleefden in China en kwamen 

via Japan als exotische 
parkbomen in de tuinen van 
de Europese adel terug. Tot 
op de dag van vandaag 
worden aan de oudste boom 
ter wereld, een tussenvorm 
tussen naald- en loofboom, 
mentale en genezende 

krachten toegekend. Deze 
hanger is een zorgvuldig met 

de hand vervaardigd afgietsel 
van het zeldzame gingkoblad in 

zwaar sterlingzilver. Geef het 
gingkoblad van sterlingzilver als 

cadeau – een buitengewoon sieraad 
in de vorm van dat blad waarover 
Goethe zelfs een gedicht schreef.
Het blad van sterlingzilver (of verguld) is ca. 50 x 55 mm groot en 

wordt met een 45 cm lange zilverketting (of 
verguld) in een fraaie, zwarte cadeauver-
pakking geleverd.

 

•      Ginkgoketting      
nr. 232-419-30      
€   99,–

•      Ginkgoketting, verguld     
nr. 342-343-30      
€ 139,–

Ooit een hoogwaardig  
eikenhouten barrique-vat.  

Nu een bijzonder,  
chic dameshorloge.

Elk exemplaar is uniek.  
Met Japans hightech-uurwerk en wijzerplaat  

van echte jade.
Ooit rijpten er kostbare wijnen in vaten van dit eikenhout. 

Mooi dat het hoogwaardige, 
gebruikte hout nu een nieuwe 
bestemming heeft gekregen – het 
is tijdloos mooi verwerkt voor dit 
dameshorloge met uniek karakter.
Zorgvuldig behandeld, waardoor 
het speciale karakter van het 
eikenhout opnieuw tevoorschijn 
komt.

Voor barrique-vaten wordt 
alleen fijnporig, dicht gegroeid 
eikenhout gebruikt. Door dit 
voorzichtig te schuren komt de van 
oorsprong lichte kleur tevoorschijn 
en wordt het oppervlak heel glad. 
De opvallende elementen van 
het nervenpatroon blijven 
behouden, waardoor elk 
horloge uniek is. Wie een 
goede neus heeft, kan 
zelfs nog een beetje 
van het wijnaroma 
ruiken.
Zelfs de kast en de 
onderkant zijn 
van hout: voelt 
altijd prettig aan 
op de huid, 
robuust – maar 
toch licht en elegant.

Niet te vergelij ken 
met koud metaal en snel 
versleten plastic. Anders 
dan bij vaak wat lompe 
houten horloges is dit 
exemplaar een elegant 
lichtgewicht dat comfortabel 
op de huid zit. U voelt niets 
anders dan een aangename lichte 
warmte.
Wijzerplaat van echte, diepgroe-
ne jade. Fijne sierelementen van glanzend, 
goud kleurig edelstaal.

Op het groene natuursteen zijn de goudglanzende cijfers 
en uren-, minuten- en secondewijzer goed af te lezen. Rand, 
kroon, vouwgesp en sierdeel tjes zijn chic afgestemd op het 
materiaal.
In een stijlvol houten kistje met hertlogo.

Het krasbestendige mineraalglas zorgt voor een onbelem-
merd zicht op de tijd. Nauwkeurig Japans Miyota kwartsuur-
werk 2035. Spatwaterdicht. Houten kast: 35 mm Ø, 10 mm H. 
Houten armband 18 mm B. Gewicht slechts 40 g.
•      Dameshorloge Barrique      

nr. 230-806-30      
€ 199,–
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Veel veiliger (en betrouwbaarder): de kaarsaansteker 
met elektrische boog in plaats van een vlam.

Zonder aanstekergas of benzine. Zonder de vingers te verbranden.  
Zonder gevaarlijk hoge vlam.

Geniaal: in plaats van een vlam 
geeft deze revolu tionaire Tesla- 
Lighter een elektrische boog. Hou 
de lont erin – en binnen een paar 
tellen hebt u de kaars aangestoken. 
Zonder open vuur en veel betrouw-
baarder dan de gebruikelijke 
gasaanstekers.
Werkt in weer en wind en in elke 
positie. Zelfs op de kop.

Perfect voor hoge en smalle 
windlichten, lantaarns, tuinfakkels, 
het aansteken van een haard vuur, 
wierook, sterretjes etc.
Extreem veilig en schoon in 
gebruik.

Hoeft niet gevaarlijk nagevuld te 
worden met benzine of gas. Vlamt 
niet ongecon troleerd op. Eenvoudig 
de punt van de  Tensa-Lighter met de 
veiligheids knop uitschuiven en de 
sensorknop ingedrukt houden. 
Ogenblikke lijk vormt zich een 
mini- lichtboog (ca. 4 mm) tussen de 
beide keramische elektroden. Deze 
verdwijnt zodra u de knop loslaat of 

anders na 10 seconden.
90-100 ontstekingen per opgeladen 
accu.

Laadtijd via USB (kabel 
meegeleverd) ca. 1 uur. Een led- 
lampje geeft aan wanneer de accu vol 
is.
Elegant design (in plaats van lelijk 
plastic).

Behuizing van mat aluminium, 
punt van zinklegering. Afmeting 20 x 
1,5 x 2,5 cm (l x b x h), gewicht 60 g.
•      Kaarsaansteker ʻBlitz’      

nr. 229-242-30     € 19,95
•      USB-stekkervoeding  

met 1 USB-aansluiting      
nr. 230-593-30     €   9,95

Mandant: PI 

Land: NL 

Sortiment: CS 

Beilage/Katalog: Katalog 

Saison: Winter 

Name: 2022QRPINLCSKatalog30Winter3 

URL: https://www.proidee.nl/snel-bestellen?H=02_NL_75_O-00009600 

 

QR-code scannen
Bestelnummers invoeren
Bestelling versturen

1

2

3

Het fascinerende vlammenspel  
van echt vuur – veilig achter glas.

Sfeervolle blikvanger op uw salon-,  
eetkamer- of balkontafel.

Met deze tafelhaard geniet u van het warme schijnsel van 
flakkerende vlammen zonder as, roet en rook. En zonder beperken-
de afvoer- en aansluitvereisten. Ideaal tijdens warme zomeravon-
den op het balkon of het terras, of op sombere herfst- en winterda-
gen terwijl u behaaglijk op de bank 
of gezellig rond de eettafel zit.
Fascinerend 360°-zicht op het 
schouwspel van vlammen.

Decoratief omrand door witte 
kiezelstenen. De koele metalen 
sokkel van zwart gematteerd staal 
vormt een elegant contrast met het 
warme vlammenschijnsel. En de 
cilinder van hittebestendig glas 
schermt het vuur rondom veilig af.
Brandt schoon en zonder residuen 
met geurloze bio-ethanol.

Een vulling met 150 ml van deze 
heldere, vloeibare brandstof (niet 
verkrijgbaar bij Pro-Idee) is 
voldoende voor maar liefst 1 uur 
sfeervol brandend vuur. De 
brandstofhouder van roestvrij staal 
moet afge koeld zijn alvorens u deze 

navult. Maar voor deze aantrekke lijk prijs kunt u natuurlijk ook 
direct een tweede haard meebestellen. Zo geniet u ook op lange 
avonden van een warm haardvuur. Afmeting 16 cm Ø, 26,5 cm H. 
Gewicht ca. 1,1 kg.

•      Deco-tafelhaard      
nr. 221-324-30     
€ 44,95

Met de dover kunt u de vlammen voortijdig 
doven.
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De betere spade: ergonomisch, efficiënt en perfect  
om krachtig mee te spitten.

Een bekroonde uitvinding uit Amerika*.  
Is tegelijkertijd een sterke wortelzaag.

Vermoei u niet langer met uw eigen 
schop: de ergonomie en de perfecte 
uitvoering van deze combi-spade om 
krachtig mee te spitten, maken het werk 
in de tuin veel gemakke lijker. Door het 
schuine, V-vormige, geknikte blad heeft 
deze minder last van weerstand bij het 
spitten. Zelfs in kleiachtige grond en 
wanneer er zich veel wortels in de grond 
bevinden, dringt de spade er gemakkelijk 
in. Met de scherpe V-vormige punt 
doorklieft u tot wel 3 cm dikke takken en 

wortels, vaak al met één 
stoot. Dikkere wortels 
zaagt u zonder veel 
moeite met behulp van de 
zaagtanden aan het blad.
De O-greep met 
Amerikaans patent 
biedt een 4 keer groter 
grip oppervlak dan de 
gangbare T-grepen, en 
zet de kracht optimaal 
om.

Of u nu in de grond 
spit of zware wortels 
omhoog haalt: de ronde 
softtouch- greep zorgt in 
elke situatie voor de 
meest ideale positie van 
de hand, en is ook gemak-
kelijk met beide handen 

vast te houden. Zo worden armen en 
schouders minder belast en uw krachten 
gespaard.
2 cm brede randen aan de bovenkant 
van het blad bieden goede grip voor de 
voeten.

Zo wordt voorkomen dat u wegglijdt 
en kunt u uw lichaams gewicht optimaal 
gebruiken.
Van stevig carbonstaal met extra hoge 
schacht. Breuk bestendig, robuust en 
duurzaam.

Het gepoedercoate blad is ca. 20% 
dikker dan bij andere spades. Het is 
nauwkeurig lasergesneden (in plaats van 
simpelweg gestanst) en met de hand 
 geslepen.
*Onderscheiden met de Green Thumb 
Award 2017.

Afmeting ca. 114 x 27 x 8 cm (h x 
b x d), gewicht ca. 2,5 kg. De greep is 
voorzien van een rubberlaag die 
wegglijden voorkomt en prettig is voor 
de handen. Topkwaliteit van vakspecia-
list Radius  Garden.
•      Spade met  wortel- zaagtanden      

nr. 226-805-30      
€ 49,95
Meer informatie over awards en onderschei-

dingen vindt u op www.proidee.nl.
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Moeiteloos smeert u uw rug in –  

na het bad, 
de sauna, op het strand, ...

Ideaal voor bodylotion, zonnemelk  
of ook bad onder de douche.

Gewoon de insmeerhulpmiddel van 9,5 cm Ø opendraaien, 
vullen met lotion en het insmeerhulpmiddel onder lichte druk over 
de rug bewegen. 7 kamers binnenin zorgen voor een gelijkmatige 
dosering. Dankzij de tot 67,5 cm lange, U-vormige steel bereikt u 
alle lichaamsdelen zonder dat u zich in allerlei vreemde bochten 
moet draaien.
17 beweeglijke bollen verdelen de crème en masseren haar 
zachtjes in.

Of kies een van de meegeleverde opzetstukken: met de spons 
reinigt u uw rug bijzonder behoedzaam, met de borstel verwent u 
uw huid met een droge massage.
Past dankzij 3-voudig deelbare steel ook in de reisbagage.

Een beschermdop (meegeleverd) voorkomt dat de lotion of de 
 zonnecrème uitloopt. Van breukbe stendige  kunststof, hygiënisch 
afwasbaar. Gewicht ca. 210 g.
•      Set voor de  rugverzorging      

nr. 211-083-30     € 32,95

3 opzetstukken voor een  per fecte 
rugverzorging: insmeer-hulpmid-
del, borstel en spons.

Bekroond*:  
6 (snel)laadpoorten –  

ultracompact aan uw sleutelring.
Nu heeft u altijd de juiste oplaadkabel bij u.  

Geen in elkaar zittende snoeren meer in uw tas.
Onderweg, op de universiteit, op het werk, ... In plaats van veel 

verschillende oplaadkabels hebt u alleen deze bekroonde 6-in-1 
multi-oplaadtool nodig. In supercompacte vorm biedt deze 
snellader (snel)laadverbindingen voor vrijwel alle mobiele 
apparaten. Altijd bij de hand aan uw sleutelbos, rugzak, in uw 
broekzak of handtas, etc.
Beschermd in een designbehuizing van roestvrij staal.

iPhone of Android-smartphone, laptop, zaklamp, power-
bank, ... 2 USB-C-, 1 USB-A- en 1 gecombineerde Micro-USB-/
Lightning-stekker maken in totaal 6 aansluitcombinaties mogelijk. 
Voor snelladen tot 3 A en gegevensoverdracht tot 480 Mbit/s 
(zie kader).
Tegelijkertijd een cool lifestyleaccessoire, zelfs met flesopener. 
*Bekroond met de IF Design Award 2022.

Afmeting (l x b x h): 6,1 x 1,7 x 1,2 cm. Gewicht: 35,9 g. Incl. 
sleutelhanger. Kleur: volledig zwart. Ontwikkeld door het bekroon-
de techdesignlabel Vonmählen in Lüneburg.
•      6-in-1 snellaadtool      

nr. 234-822-30      
€ 29,95

6-in-1 tool →  Mobiel apparaat →   Oplaadsnelheid
USB-C  →  USB-C   3 A (Power Delivery 60 W)
USB-C  →  Lightning    2.4 A
USB-C  →  Micro-USB   1 A (geen gegevensoverdracht)
USB-A  →  USB-C  3 A
USB-A  →  Lightning  2.4 A
USB-A  →  Micro-USB  1 A (geen gegevensoverdracht)

Altijd bij de hand aan 
uw sleutelbos, rugzak, in 
uw broekzak of handtas, 
etc.
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Twee extra te 
bestellen 
verwisselbare 
kraaltjes: 
‘Strada’ (zwart/
wit) en 
‘Printemps’ 
(blauw/groen/
wit).

Printemps

Strada

Mooi minimalistisch design, gecombineerd met een Venetiaanse uitstraling.
Fijn collier met vario-clip van zilver (925) en verwisselbaar kraaltje van exclusief muranoglas.

Dit fijne halssieraad bestaat uit tien staaldraden met goud- en 
zilverglans. De draden zorgen voor een telkens wisselend 
kleurenspel en komen samen in een bajonetsluiting. Chique 
blikvanger is de tweekleurige vergulde vario-clip van zilver 
(925) met een hangertje in de vorm van een verwisselbaar 
kraaltje van muranoglas. De schittering ervan is te danken aan de 
in het glas verwerkte deeltjes edelmetaal.
Stijlvol-elegant door de minimalistische uit voering.

Dit collier is licht en nauwelijks voelbaar te dragen. Dankzij de 
stijlvolle tweekleurige uitvoering past de ketting goed bij andere 
gouden en zilveren sieraden – en bij alles wat u in uw kledingkast 
hebt hangen.
Met de vergulde clip en het daar in te hangen kraaltje van 
muranoglas ontstaat in een handomdraai een nieuwe look.

Het vergulde zilver (925) en de fijn gepolijste zilveren 
randen van de clip voeren de tweekleurige look van het collier 
verder door. De 8 mm brede, zacht afgeronde va rio-clip is te 
openen en te sluiten met behulp van een clipsluiting. De kraal 
van muranoglas is stevig aan de binnenkant van de clip te 
bevestigen, maar blijft wel gewoon beweegbaar.
Deeltjes van bladgoudfolie en geel- en witgoud geven het 
kraaltje van muranoglas een mysterieuze uitstraling.

De chique edelmetalen deeltjes zijn met het glas versmolten, 
waardoor elk kraaltje een unieke look heeft. Door de fijne laag 
van kleurloos muranoglas is het kraaltje perfect beschermd.
Ook te bestellen: twee extra kraaltjes om aan de ketting te 

hangen.
Model ‘Strada’, verwerkt met witgoud en 

zwarte en witte accenten van muranoglas, is 
altijd mooi. Model ‘Printemps’ heeft een koele 
zilverglans, en is uitgevoerd met blauw-wit 
muranoglas. Afmeting elk kraaltje 12 mm Ø, 
gewicht 2,4 g. Collier 45 cm L. In chique 
geschenkbox.
•      Vario-collier van muranoglas,  

incl. clip verwisselbaar kraaltje      
nr. 229-449-30     € 199,95

Verwisselbaar kraaltje van muranoglas     
€ 34,95
•      ‘Strada’ nr. 229-224-30
•      ‘Printemps’ nr. 229-223-30

Met behulp van de 
clipsluiting kunt u het 
kraaltje van muranoglas 
snel en eenvoudig 
verwisselen.

Geniaal zelf scherpend  manicureschaartje – naar het voorbeeld uit de natuur.
Innovatieve technologie volgens het bevertand- principe. Kwaliteit en precisie ‘made in Germany’.

Bevertanden 
blijven een leven lang 
scherp. Het ‘geheim’: 
de zachtere achter-
kant van de tanden 
slijt sterker af dan de 
extreem harde 
voorzijde. Zo ontstaat 
bij de overgang een 
constant zelfscher-
pende rand. Volgens 
ditzelfde slimme 

principe is het manicureschaartje van gesati neerd, roestvrij 
edelstaal ontwikkeld. Eén mes is met ultraharde titaannitride gecoat 
(70 HRC*). Het andere is van ongecoat staal (57 HRC*). Bij elke 
knip glijden de messen langs elkaar. Het resultaat: knipt vlijm-
scherp met buitengewone hardheid: dit is ook aangetoond door het 
‘Versuchs- und Prüfanstalt Remscheid’.**

In meer dan 40 stappen voornamelijk met de hand vervaar-
digd. Precies, sterk en zeer duurzaam.

De gebogen snijvlakken met extra afgeschuinde punt zijn 100% 
passend verwerkt. Fijn en spits genoeg om de nagelriem te 
knippen.
Onderscheiden met de prijs ‘GERMANY AT ITS BEST’ in de 
deelstaat Noordrijn- Westfalen.

Totale lengte 9 cm. Gewicht 20 g.
•      Zelfscherpend  manicureschaartje      

nr. 221-214-30     € 32,95
*HRC: voor de hardheid van lemmeten wordt gewoonlijk de internationale 

maateenheid HRC gebruikt (gebaseerd op de Rockwellhardheidstest).

**Vergeleken is het snijvermogen van hetzelfde schaartje met en zonder 
coa ting. Hierbij is onderzocht, hoe vaak beide uitvoeringen een materiaal perfect 
kunnen knippen. Waar de schaar zonder coating na 50.000 keer knippen faalde, 
werd de test met de gecoate schaar na meer dan 100.000 keer knippen afgebroken 
omdat de scherpte niet noemenswaardig afnam.

VPA Remscheid, nr. 170449/13067, 05-06-2013
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Microneedling@home: het beauty-succes van de  Hollywoodsterren. 
Nu ook bij u thuis.

De Beautyroller®: geniaal doeltreffend, spaart geld en tijd uit in de schoonheidssalon.
Alle beauty- en lifestyle-magazines hebben het erover: microneedling is 

momenteel de succestrend op het gebied van  beauty. Geniaal doel treffend, zonder 
risico en pijnloos. En dankzij de Beautyroller® kunt u deze techniek nu ook heel 
eenvoudig, veilig en handig bij u thuis toepassen. Zonder moeite, in slechts enkele 
minuten. Telkens wanneer u zin en tijd hebt.
Slechts 2-3 behandelingen per week volstaan.

Rol de Beautyroller® heel eenvoudig over uw voorhoofd, wangen, hals, ... en 
oefen daarbij lichte druk uit. Bij elke draai komen 540 ultra fijne naaldjes van 
chirurgisch staal met zilvercoating op de huid terecht. Zij dringen tot maximaal 
0,2 mm diep door in de verhoornde bovenste huidlaag (hoornlaag) en verwijderen 
de afgestorven cellen. Uw huid gaat er meteen frisser en stralender  uitzien. 
Tegelijk bevorderen de micronaalden de doorbloeding en stimuleren zij de 
collageenproductie. Het resultaat: rimpel tjes en lijntjes kunnen worden vermin-
derd en uw huid is al na korte tijd zichtbaar fijner, gladder en strakker.
Premium verzorgings- en beauty-crèmes worden beter en sneller opgenomen.

Breng na elke behandeling een serum of vloeistof aan. Via de micro-kanalen 
dringen ook grootmoleculaire stoffen (bv. hyaluro nan) in grote hoeveelheden door 
in de huid, waar zij volledig kunnen inwerken.
Kwaliteitsproduct uit Duitsland.

Wordt steriel verpakt geleverd, incl. hygiënische bewaardoos. Ergonomische 
handgreep van stevig polycarbonaat. Totale lengte ca. 13 cm. Gewicht ca. 75 g.
•      Beautyroller®      

nr. 212-087-30      
€ 49,95

The Monkey: draagbare designradio,  
bluetooth-luidspreker en coole blikvanger in één.

Met 25 cm lange klikantenne: voor gemakkelijk vastklemmen, ophangen en vervoeren.
The Monkey. De naam zegt het al. Als een aapje klampt de 

prijswinnende* bluetooth-radio zich bijna overal aan vast. De truc: 
wat er uitziet als een 25 cm lange antenne heeft in werkelijkheid 
een kern van verenstaal en werkt als een klikarmband. Geef hem 
een klein duwtje en de flexibele antenne rolt rond meubels, takken, 
een fietsstuur, golfcaddy, ligstoel, etc. Of u wikkelt hem om uw 
pols. Zo kunt u de ultracompacte radio-/luidsprekercombinatie 
gemakkelijk meenemen en u hebt beide handen vrij.
Speelt FM-radiozenders en uw favoriete muziek af 
van smartphone, tablet, mp3-speler. Draadloos.

Met automatische zenderzoekfunctie (geen 
voorkeuzezenders). De antenne is geïntegreerd in de 
behuizing. Zendt muziekbestanden via bluetooth -
radio 4.1, bereik tot 10 m. Ondanks zijn compacte 
formaat levert de 3W-luidspreker een goed geluid 
met heldere hoge tonen.
Rondom met rubber bekleed, robuust, beschermd 
tegen stof en sterke waterstralen (IP 56).

Perfect voor 
strandvakanties, 
kamperen, avontuurlijke 
tochten, in de badkamer 
en keuken, bij het 
zwembad.
Lithium-ion batterij 
(600 mAh) voor tot wel 
5 uur non-stop muziek.

Oplaadtijd: ca. 3 uur 
(USB-kabel meegele-
verd, USB-stekkervoe-
ding afzonderlijk 
verkrijgbaar).

Afmeting (b x h x d): 10 x 10 x 3,5 cm. Gewicht: ca. 
350 g. Design: Rudolph Schelling Webermann (RSW).
The Monkey radio/luidspreker     € 52,95
•     wit/grijs      nr. 234-689-30
•     rood      nr. 234-688-30

*German Design Award Winner 2018 (Excellent Product Design, 
categorie: Entertainment), 
ADI Design Index 2017 
(categorie: De-
sign for the person)

De flexibele klikarmband-an-
tenne rolt rond meubels, 
takken, een golfcaddy, ligstoel, 
etc.

De 0,2 mm korte 
naaldjes van steriel 
chirurgisch staal 
raken niet tot bij 
de pijnreceptoren 
van de epidermis. 
Zo wordt een 
pijn loze behan-
deling gegaran-
deerd. Microneed-
ling is op dit 
moment de meest 
populaire 
schoonheidsbehan-
deling onder de 
 Hollywood-sterren. 
Dankzij de 
 Beautyroller® nu 
ook bij u thuis 
mogelijk.
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Verwarmt u vanaf uw heupen 

tot boven in uw nek en zit  comfortabel 
om de schouders.

Ergonomisch gevormd warmtekussen  
met geïntegreerde massagefunctie.  

Van fluweelzacht Microgaren-pluche.
Wat dit warmtekussen onderscheidt van andere exemplaren is een 

extra hoog deel dat voor ontspannende warmte bij de nek zorgt. Door 
de extra lange uitvoering verwarmt dit kussen de spieren van de 
gehele rug. En dankzij het model, dat doet denken aan een bodywar-
mer, het heerlijk zachte materiaal en de zwaarder verwerkte randen zit 
het warmtekussen overal perfect. Met klittenband-sluiting voor het 
omdoen en vastzetten van het kussen.
3 standen voor uw persoonlijke comfort temperatuur.

Gemakkelijk te bedie-
nen. Het 
100 W-verwarmings element 
bereikt binnen 5 minuten een 
aangename tempera tuur van 
40 °C.

Voor nog meer wellness 
kunt u de massagefunctie 
met 6 standen en 2 krachtige 
motoren inschakelen. 
Schakelt automatisch uit na 
120 min. 230 V-aan sluiting 
met extra lang netsnoer van 
2 m. Huid vriendelijke micro-
vezel/pluche- bekleding van 
100% polyester. Buikriem 
met snelsluiting. Schouder-
breedte 55 cm, ruglengte 65 cm. Gewicht ca. 1 kg. Kleur: blauw. TÜV 
Süd/GS-geteste veiligheid*.
•      Warmte- en massagevest      

nr. 232-166-30     € 59,95
*Z1A 096737 0029

       Geniaal: 4 USB-poorten –         en het stopcontact blijft vrij.
   230V-aansluiting              en snellaadpunt  
 voor o.a. mobiele              telefoon in één.

Een van de mooiste klassiekers van  
‘Berliner Messinglampen’.

Nog naar oude traditie vervaardigd van messing  
en met de mond geblazen opaalglas.

Naast de vaak koel aandoende creaties van moderne designers 
wekt deze staande lamp de indruk van een bewaarde kostbaarheid. 
Geen wonder, want de gerenommeerde Berlijnse producent houdt 
zich als nauwelijks enige andere fabrikant nog aan traditionele 
grondbeginselen bij de vervaardiging.
Het model van de licht gebogen lamp is afkomstig uit de 
Jugendstil – is echter aangepast aan de tijd van nu.

De stalen buizen hebben een messing laag, alle overige 
metalen onderdelen zijn vervaardigd van massief messing – niet te 
verge lijken met de snel in elkaar gezette, goedkope imitaties. Het 
met de mond geblazen opaalglas van het scherm geeft een helder, 

maar toch gedempt oogvriendelijk 
licht – u wordt nooit onaangenaam 
verblind.
Met antiekfinish of vernikkeld en 
mat ge borsteld.

De antiekfinish wordt in een 
traditionele behandeling op het 
messing aangebracht. Het patina 
verleent aan de lamp het uiterlijk van 
een geliefd erfstuk. Vernikkeld en met 
zorg geborsteld, glanst de lamp fraai 
matzilverig. De dunne, heldere laklaag 

beschermt tegen 
krassen.
In hoogte verstel-
baar, voor optimaal 
gericht licht.

U stelt aan de 
draaiklem eenvoudig 
de hoogte van de 
lamp in: vanaf 92 cm 
tot 183 cm hoog. Met 
beweegbare lampen-
kap, voet schaakelaar 
en stijlvol met textiel 
omwikkeld snoer van 
3,25 m lang voor 
220-240 V. E27-fit-
ting, max. 60 W. 
Max. h. 183 cm. 
Lampenkap 29 cm Ø. 
Voet 26 cm Ø. 
Gewicht ca. 9,8 kg.
Staande Berlijnse 
 messinglamp
•      Vernikkeld      

nr. 560-847-30        
€ 539,–

•      Antiekfinish      
nr. 560-839 -30       
€ 479,–

Bestel lamp(en) 
afzonderlijk  
(www.proidee.nl).

Geen constant bezette stopcontacten meer waarop smartphone, 
tablet, e-reader enz. worden opgela den. Deze bekroonde USB-plug 

voegt vier USB-
oplaad plekken voor uw 
mobiele apparaten toe 
aan elk 230V-stopcon-
tact zonder het 
stopcontact te 
blokkeren. Zo blijft 
o.a. het koffiezetappa-
raat en de magnetron 
gewoon aangesloten 
tijdens het opladen en 
kunt u het vervelende 
opnieuw instellen 
voorkomen.
Totaal vermogen van 
4400 mA en de 
nieuwste technologie 
garanderen snel en 
veilig opladen.

Optimaliseert de 

De warm glanzende 
antiekfinish past ideaal in elke 
soort klassieke inrichting.
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Innovatieve borstel met pulsen: 
 verwijdert grondig en snel  

(dieren)haar en meer.
Werkt op batterijen en is overal te gebruiken.  
Ideaal voor kleding, gestoffeerde meubelen,  

autostoelen, tapijt etc.
Stop met conventionele textielborstels en het vervelende 

vervangen van kleefrollers. Zet deze borstel aan en rol hem met 
lichte druk heen en weer. Meer dan 10.000 microsonische pulsen/
min. maken haren van huisdieren, pluisjes en fijn stof los van bijna 
alle textieloppervlakken; de microvezel-velours neemt het allemaal 
op. Het voordeel: bij elke beweging worden haren etc. automatisch 
van de borstelrol verwijderd en belanden ze in de geïntegreerde 
opvangbak. Voor contactloos legen opent u hem gewoon boven de 
afvalbak. U zult versteld staan hoe doeltreffend deze ingenieuze 
elektrische borstel werkt: op gestoffeerde meubelen, kleding, tapijt, 
autostoelen, plaatsen waar huisdieren hebben gezeten/gelegen etc.
200 g licht. Ergonomisch. Werkt op batterijen.

Met de geïntegreerde lithium-ionbatterij kunt u tot 180 minuten 
schoonmaken. Geen kabel of stopcontact nodig. Oplaadtijd ca. 
30 min. (USB-oplaadkabel meegeleverd). Leds aan de voorkant 
verlichten het werkoppervlak. Gemaakt van robuuste kunststof. 
Afmeting (l x b x h): 18,5 x 19,5 x 5,5 cm. Lengte handvat 
13,7 cm.
•      Dierenhaar-/pluisborstel met pulsen      

nr. 234-208-30      
€ 24,95

U zult versteld staan hoe 
doeltreffend deze 
ingenieuze borstel met 
pulsen werkt: op 
gestoffeerde meubelen, 
kleding, tapijt, autostoelen, 
plaatsen waar huisdieren 

hebben gezeten/gelegen etc.

       Geniaal: 4 USB-poorten –         en het stopcontact blijft vrij.
   230V-aansluiting              en snellaadpunt  
 voor o.a. mobiele              telefoon in één.

Laadt maximaal 
4 apparaten 
gelijktijdig op 
(3 USB-A, 1 USB-C).

laadstroom voor elk aangesloten apparaat automatisch – met maxi-
maal 2,4 A per poort (3 USB-A, 1 USB-C). Snellaadfunctie per 
USB-A met max. 18 W; per USB-C met max. 20 W. Maximaal totaal 
vermogen: 25 W. Robuuste kunststofbehuizing met oprolmechanisme 
voor oplaadkabel. Afmeting 8,2 x 8 cm (Ø x d), weegt 165 g.
•      USB-stekker met 4 USB-poorten      

nr. 234-729-30      
€ 19,95
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Zo fijn als engelenhaar:  
nu met 120 fonkelende  micro-leds 
aan nauwelijks  zichtbare strengen.

In totaal 120 warmwitte micro-leds schitteren aan 
6 filigraan lichtstrengen. Deze hebben een lengte van 
150 cm, zijn heel flexibel te vormen en veelzijdig te 
gebruiken.
Mooi in een kerstbakje, bij een tafeldecoratie, op de 
schoorsteenmantel, op de vensterbank, ...

De lichtketting is ook mooi te verwerken in een advents-
krans of in de kerstboom. Of gebruik hem bij de entree van 

uw kantoor of de wacht kamer 
van uw praktijk, als warm 
welkom voor uw klanten. 
Dankzij de voordelige prijs 
kunt u direct meerdere 
exemplaren bestellen en 
arrange ren voor een bijzonder 
effect. De micro-leds (in totaal 
slechts 2,7 W) hebben een 
levens duur van min. 
100.000 uur. Een netadapter 
met een snoer van 3 m voor 
220-230 V wordt meegeleverd. 
Alleen geschikt voor binnen 
(IP 20).

•       Engelenhaar-lichtsnoer      
nr. 234-794-30     € 29,95

De engelenhaar-lichtsnoer is 
heel flexibel te vormen en 
veelzijdig te gebruiken.

De ingenieuze wandlamp DOT: op         laadbaar, draadloos en dimbaar.
   Decoratief lichtontwerp               voor elke plek in huis.

U kunt de lamp eenvoudig 
uit de houder nemen 
wanneer dat nodig is.

Uniek in kleuring en nervenpatroon.        Toch  aangenaam betaalbaar.
Trendy collier van gefacetteerde Botswana-              agaten als persoonlijk sieraad.

Het kleurenspectrum van agaat is zeer divers. Maar de grijs-, bruin- en 
roestoranje-nuances die dit collier zo bijzonder maken, vindt men niet 
overal. Ze zijn vooral kenmerkend voor de vindplaats Botswana, waaraan 

Zelfs waar geen stopcontact beschikbaar is, is DOT in een mum van 
tijd klaar voor gebruik. U kunt het oogvriendelijke indirecte licht eenvou-
dig in- en uitschakelen met een afstandsbediening. U bepaalt de gewenste 
lichtintensiteit en programmeert de timer. Zo zijn de gang, het trappenhuis, 
de woonkamer of de slaapkamer al verlicht als u laat thuiskomt. De 
bijzonder vlakke armatuur is ook ideaal voor smalle, donkere hoeken.
Slaat energie op voor wel 60 (!) uur licht: u hoeft de lamp minder vaak 
op te laden.

Met de 3 meter lange textielkabel (meegeleverd) kunt u zelfs verre 
stroombronnen gemakkelijk bereiken. Op deze manier laadt DOT in 
slechts 8 uur voldoende energie op voor een immense lichtduur. Als de 
lengte van de kabel niet voldoende is, kunt u de lamp gewoon uit de 
houder nemen om hem op te laden.
Verspreidt aangenaam warmwit licht (2800 - 3200 kelvin). Traploos 
dimbaar van 40 - 300 lumen en de tijd is instelbaar op 1, 2, 4 of 8 uur.

Met de afstandsbediening (inbegrepen) kunt u de lichtintensiteit en 
-duur naar wens aanpassen, van helder als de dag tot een zachte gloed. De 
armatuur kan ook worden gebruikt als een niet-verblindend, zacht 
nachtlampje.
Het heldere, moderne ontwerp staat goed in elk interieur. Veel mooier 
dan sommige veel duurdere plastic armaturen.

32 kleine, geïntegreerde ledlichtpunten aan de achterzijde van de 
armatuur zorgen voor oogvriendelijk indirect licht. Er is geen kabel die 
afbreuk doet aan het uitgesproken eenvoudige ontwerp van in zilverkleu-
rig metaal gevatte, melkwitte kunststof. Oplaadtijd: 8 uur, via een 
230V-stopcontact. Levensduur led: ca. 40.000 uur. Lamp niet vervang-
baar. Afmeting (d x Ø): 4,5 x 19 cm. Gewicht: 
1,1 kg. Levering inclusief afstandsbediening, 
oplaadkabel (3 m), muurbeugel met bevestigings-
materiaal. Kleur: wit.
•      Wandlamp DOT      

nr. 233-818-30      
€ 99,95

Vragen en advies 
Tel. 024 - 3 511 277 

(op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur)
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De ingenieuze wandlamp DOT: op         laadbaar, draadloos en dimbaar.
   Decoratief lichtontwerp               voor elke plek in huis.

Met handige 
afstandsbediening.

Uniek in kleuring en nervenpatroon.        Toch  aangenaam betaalbaar.
Trendy collier van gefacetteerde Botswana-              agaten als persoonlijk sieraad.

In bed zitten, lezen,  
tv-kijken en ontbijten  

was nog nooit zo comfortabel.
Dit zachte wigkussen ondersteunt de hele rug.  

U leunt helemaal ontspannen achterover.
Vergeet koude, harde achterwanden. Om in bed ontspannen 

rechtop te zitten, hoeft u voortaan niet meer een berg kussens 
achter u op te stapelen. Dit bedzitkussen heeft precies het juiste 
formaat en de goede wigvorm om u een goede ondersteuning te 
bieden – beter dan het gebruikelijke hoofdkussen. De volumineuze 
zachte vulling blijft goed in model, klontert niet en zakt niet in 
elkaar.
Past zich perfect aan uw lichaam aan en laat het ademen.

1.200 g fijne, zeer elastische schuimvlokken zorgen voor 
comfort en goede onder steuning – heerlijk zacht, drukvrij en 100% 
geruisloos. De luchtige vlokken met open poriën zorgen voor het 
best mogelijke klimaat – zonder zweten of warmteontwikkeling.
Uw bril of de afstandsbe diening altijd binnen handbereik.

In het zijvak houdt u alles wat u nodig hebt binnen handbereik. 
Ook ideaal om het uzelf gemakkelijk te maken op de bank of de 
chaise longue.
Afneembare en wasbare katoenen tijk. Extra hoes apart te 
bestellen.

Tijk en hoes van 100% katoen, machinewasbaar op 40 °C. 
Vlokkenvulling: 100% po lyurethaan. Afmeting 60 x 50 x 30 cm 
(b x h x d). Gewicht ca. 2,8 kg.
•      Bedzitkussen      

nr. 233-194-30      
€ 79,95

•      Hoes voor bedzitkussen      
nr. 233-195-30      
€ 19,95

•      Collier  
van Botswana-agaten      
nr. 223-796-30     € 129,95

•      Armband  
van Botswana-agaten      
nr. 225-564-30     €   39,95

deze edelstenen hun naam ontlenen. Het zijn warme tinten die flatteus 
passen bij ieder huidtype. En ze passen perfect bij de poeder- en 
make- up  kleuren die op dit moment in de mode zijn.
De gemarmerde tekening is door de natuur gemaakt.

Insluitingen van verschillende gesteenten accentueren het 
levendige nerven patroon nog eens extra. Elke agaatparel vertoont een 
ander, heel eigen motief. Zo is geen enkel collier exact gelijk aan het 
andere – u draagt een zeer uniek sieraad.
Chic en toch betaalbaar.

Het facettenslijpsel laat alle kralen stuk voor stuk een glansrol 
vervullen. Karabijn sluiting en bol kapjes van verguld sterling-
zilver 925.
Ø parels: ca. 12 mm. Collierlengte: 43 cm. Gewicht ca. 84,5 g. Armband: 
omtrek van 22 cm. Gewicht ca. 37 g.

37Pro-Idee
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        Met de voordelen van         de duurzame vezel Tencel®. 

Zonder een storen         de dekbedovertrek.
     Milieuvriendelijk vervaardigd              en volledig biologisch afbreekbaar.

Dit geniale Tencel®-dekbed heeft geen overtrek nodig. Door de 
verwerking van de hightech-vezel Lyocell aan binnen- en buiten-
kant is dit namelijk een dekbed en overtrek in één! Geniet van een 
optimaal comfortklimaat, hygiënische frisheid en een zijdezacht 
gevoel op uw huid. Geen dekbedovertrek die het effect van Tencel® 
inperkt. En u bespaart uzelf het altijd lastige verwisselen van de 
overtrek. Ook ideaal op reis en als dekbed voor gasten.
Tencel® ademt en werkt temperatuurnivellerend.

Tijdens koude nachten blijft u heerlijk warm en bij warm weer 
werkt het dekbed verkoelend. Bovendien neemt Tencel® vezel 50% 
meer vocht op dan katoen en transporteert dit meteen naar buiten. 
U voelt zich altijd fris en verzorgd. Er is geen vochtig, warm plekje 
waar huisstofmijt zich kan innestelen.
Machinewasbaar op 40 °C fijnwas.

Heerlijk ongecompliceerd en heel snel weer klaar voor gebruik. 
De vulling blijft ook na vele wasbeurten losjes en luchtig. Speciaal 
vakken stiksel voorkomt dat de vulling verschuift. Aan de lucht 
laten drogen.

De zakspiegel die met een factor 10 
vergroot – vervormingsvrij.

Met verlichting.  
Voor altijd perfecte make-up.

Het geheim van deze convex gevormde spiegel is zijn geniale 
glas: het zorgt op het hele glasoppervlak voor dezelfde brekings-
index – en verschaft zo tot aan de rand een 10-voudig vergroot, 
scherp spiegelbeeld. Ideaal om uw huid tot in de poriën te reinigen, 
de dunste haar tjes te verwijderen of een lijntje onder het oog te 
trekken. Desgewenst ook in het donker. 2 knoopcelbatterijen 
CR2032 (bijgeleverd, reserve  batterijen afzonderlijk verkrijgbaar) 
zorgen voor minimaal 100 uur licht.

Behuizing van robuuste ABS-kunststof. Afme tingen 12,8 x 
9,6 x 1,5 cm. Spiegel ca. 9 cm Ø. Gewicht incl. batterijen ca. 80 g. 
Twee zuignappen.
•      Vergrootspiegel      

nr. 207-223-30      
€ 19,95

•      Knoopcel  CR2032, 2 stuks      
nr. 227-675-30      
€   3,50

3 effectieve schoonheidsbehandelingen  
met één geniale tool.
3D-vibratie voor dieptereiniging,  

vitaliserende massage en ondersteunende led-lichttherapie, 
helemaal afgestemd op uw huidtype.  

Gewoon thuis.
Niet te vergelijken met een gewone elektrische gezichtsborstel: 

deze slimme schoonheidstool verandert uw dagelijkse huidverzor-
gingsroutine in een anti-aging programma met ontspannende 
werking. Inclusief led-lichttherapie. Perfect afgestemd op uw 
huidtype. Zoals bij de schoonheidsspecialiste, maar dan comfortabel 
(en veel goedkoper) thuis.
Hoogfrequente 3D-trillingen reinigen de huid tot diep in de 
poriën. Met 3 intensiteitsstanden – ook ideaal voor gevoelige 
huidtypes.

Met tot wel 30.000 3D-trillingen/min. (in plaats van vaak slechts 
8.000) verwijderen de zachte siliconenoppen make-upresten, 
onzuiverheden en dode huidcellen – zacht, maar grondig. Met een 
druk op de knop. Uw huid ziet er gladder, frisser en heerlijk zacht uit.
Kies een led-lichtkleur voor nog effectiever gebruik en passend 
bij uw huidtype.

Nauwkeurig gedefinieerde golflengtes kunnen de huid naar wens 
kalmeren (groen) of stimuleren (rood). Of onzuiverheden bestrijden 
om de huid er beter uit te laten zien (blauw). In tegenstelling tot 
bijvoorbeeld uv-straling is het laag gedoseerde ledlicht volkomen 
onschadelijk, maar wel effectief.
Geniet tegelijkertijd van een vitaliserende gezichtsmassage.

De zachte impulsen stimuleren de bloedsomloop. De celvernieu-
wing en collageenvorming worden geactiveerd.
Compact, draadloos en waterdicht – perfect voor onder de 
douche, in bad en onderweg.

Geïntegreerde Li-ion-accu met ca. 100 min. gebruiksduur 
(inclusief USB-oplaadkabel). Gemakkelijk hygiënisch te reinigen 
onder stromend water. Afmeting 6,7 x 5,8 cm (Ø x h), gewicht 159 g. 
Incl. beschermkap en opbergtasje.
•      Gezichtsborstel Higher Glow      

nr. 233-358-30      
€ 99,95

Met keuze uit 3 kleuren 
voor led-lichttherapie – 
helemaal afgestemd op uw 
huidtype.
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        Met de voordelen van         de duurzame vezel Tencel®. 

Zonder een storen         de dekbedovertrek.
     Milieuvriendelijk vervaardigd              en volledig biologisch afbreekbaar.

  maat vulling zilvergrijs    €
  Zomerdekbed 135 x 200 cm    390 g nr. 211-305-30 219,– 
 155 x 220 cm    430 g nr. 211-296-30 269,– 
  4-seizoenendekbed 135 x 200 cm    840 g nr. 211-362-30 239,– 
 155 x 220 cm    930 g nr. 211-363-30 299,– 
  Winterdekbed 135 x 200 cm 1.500 g nr. 215-516-30 299,– 
 155 x 220 cm 1.820 g nr. 215-517-30 339,–

In twee aantrekkelijke kleuren.
Het stijlvolle zilvergrijs met meanderdecor en omzoming in donker-

grijs past in elke interieurstijl.
Van HEFEL, de specialist in beddengoed uit Oostenrijk.

Satijnen buitenkant en vulling van 100% Lyocell 
(Tencel®). Met praktische tas voor opbergen en 
transport. Zomerdekbed, vierseizoenen dekbed en 
winterdekbed. Ook in 155 x 220 cm.
•      HEFEL Tencel® dekbed

Magisch: zijdezacht schuim  
en een heerlijke geur,  

rechtstreeks uit uw beautyspons.
Reinigt, scrubt, masseert,  

verzorgt en verwent lichaam en zintuigen.
Alleen water en deze ingenieuze beautyspons: dat is alles 

wat u nodig hebt voor uw dagelijkse verwenprogramma. 
Douchecrème en natuurlijke verzorgende ingrediënten zijn al 
verwerkt in de lichaamsspons met fijne poriën. Wanneer hij nat 
wordt, vormt zich een zijdezachte, heerlijk crèmige was-
schuim, vergezeld door stimulerende geuren die uw huid en 
zintuigen strelen. In de Verenigde Staten is de zelfschuimende 
beautyspons al een trend. Nu eindelijk ook hier verkrijgbaar – 
rechtstreeks bij Pro-Idee.
Reinigt en verzorgt op milde wijze met natuurlijke 
vochtinbrengers, antioxidanten en antiverouderingsstoffen. 
Voor alle huidtypes.

Het kostbare edelweissextract wordt beschouwd als een 
echte antiverouderingsbooster: hydraterend, herstellend en 
beschermend tegelijk. Het extract van de citrusvrucht yuzu 
verfrist en toniseert. De geïrriteerde 
huid heeft baat bij de kalmerende en 
ontstekingsremmende eigenschappen 
van de tropische vetiverwortel.
Antibacterieel en herbruikbaar.

Langdurig schuimende werking 
voor ten minste 14 toepassingen. Na 
gebruik alleen uitspoelen en ophangen 
om te drogen.
Met 2 exquise geurcomposities. Ook 
leuk als verwencadeau.

French Lavender (bloemig-fris 
met noten van theeroos, amber, 
lavendel). Honey Blossom (zacht 
poederachtig met noten van honing, 
vanille en lavendel). Veganistisch, 
parabeenvrij, hypoallergeen, dermatolo-
gisch getest.
Spongellé beautyspons     € 18,95
•      French Lavender      

nr. 234-758-30
•      Honey Blossom      

nr. 234-759-30

Bij contact met water 
verwent de beautyspons 
u met zijdezacht, 
heerlijk geurend 
wasschuim.

In 2 exquise geurcompo-
sities verkrijgbaar.

39
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Pluchen haaienkussen met 
slaapzakdeel met luchtbelmotieven.

Spelen, knuffelen         en slapen:  
     van knuffeldier naar comfortabele         slaapzak in een handomdraai.

    Leuk en heerlijk zacht. Perfect voor thuis, om               mee te nemen en om cadeau te doen.

Zelfs op reis en in een vreemde omgeving hebben kinderen voortaan altijd 
hun vertrouwde bed bij zich. En tegelijkertijd hun knuffel! Het geheim: in het 
heerlijk zachte eenhoorn- en haaienkussen van pluche is een slaapzak 
verwerkt. Met behulp van de drukknoop is de slaapzak tevoorschijn te halen, 
inclusief een heerlijk kussen.

       Een betere bescherming tegen         uitglijden in douche of bad:  
tevens goed gekeurd voor open        bare  badgelegenheden.

           Zelfklevend. Vrijwel onzichtbaar –               passend in elke soort badkuip.  
  Set van 10 slechts              25,95 €.

Voortaan kunt u er op eenvoudige wijze voor 
zorgen dat u veilig staat in douchebak of 
badkuip. De slimme, zelfklevende Satho® 
antislipstrips zijn in een handomdraai aange-
bracht. Een ingewerkte mineraalkern zorgt 
ervoor dat ook ingezeepte voeten stevig houvast 
vinden (gecertificeerd volgens DIN 51097 – 
 toegestaan voor openbare badgelegenhe den).
Uw fraaie badkamerinrichting wordt niet 
langer verpest door lelijk gekleurde stickers 
of douche matjes.

Vrijwel onzichtbaar passen de transparante 
strips in elk type badkamer inrichting. Ze zijn elk 
30 x 2 cm groot (l x b). Gemakke lijk schoon te 
houden, antibacterieel en bij normaal gebruik tot 
3 jaar lang werkzaam. Niet geschikt voor 

Beter zichtbaar in het donker:  
de reflecterende beschermhoes 

voor de kinderwagen.
Veel opvallender dan losse stickers, bandjes of 

cliplampen. De neongele beschermhoes met de brede 
reflecterende strepen zorgt voor 360° zichtbaarheid bij saai 
weer, in de schemering en in het donker. Andere wegge-
bruikers merken de kinderwagen van een afstand op en 
kunnen beter – en vaak beslissende seconden eerder – 
 reageren.
In een mum van tijd windvast gemaakt.

De universele maat met soepel elastiek rondom past op 
alle gangbare kinderwagenmodellen. Gemaakt van 
hetzelfde geteste* polyesterweefsel als de in de handel 
verkrijgbare goed zichtbare vesten.
Ook een ideaal cadeau voor jonge ouders.

Om schoon te maken, gewoon afvegen met een 
vochtige doek of wassen in 
de machine. Levering incl. 
opbergtas.
•      Veiligheidsvest 

kinderwagen      
nr. 233-933-30     
€ 34,95
* SGS FIMKO 

OY, Helsinki (Finland) – Certifi-
caat FI19 / 963225

Satho® antislipstrips,  
set van 10     € 25,95

Zonder kinderwagen–veilig
heidsvest.

Pluchen eenhoornkussen met 
slaapzakdeel met regenboogmotieven.
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Spelen, knuffelen         en slapen:  
     van knuffeldier naar comfortabele         slaapzak in een handomdraai.

    Leuk en heerlijk zacht. Perfect voor thuis, om               mee te nemen en om cadeau te doen.
Schitterend uitgevoerd, perfect voor 
meisjes en jongens tot 12 jaar.

Kleine prinsessen zijn gek op de 
eenhoorn met zijn fijn geborduurde 
gezichtsuitdrukking, goudgele hoorn en 
paars/lichtpinkkleurige oren, neusgaten, 
hoeven en staart. De slaapzak is gedess-
ineerd met veelkleurige regenbogen. De 
grijs/witte haai, is geweldig voor jongens. 
Hij heeft een brutale gezichtsuitdrukking 
en de zo kenmerkende vinnen. Met 
slaapzak in ton-sur-ton, in luchtbeldessin.
De lange ritssluitingen maken het 
gemakkelijk om in en uit de slaapzak te 
stappen.

Er dringt geen tocht door de gesloten 
zijkanten. Uw kind ligt warm en comforta-
bel als in een cocon.
Fantastisch veelzijdig: decoratie, 
speelkussen, deken en slaapzak in één.

Heel comfortabel – perfect om in te 
kijken naar een film, te lezen, te kamperen 

en voor een slaapfees tje. Ook ideaal 
voor lange autoritten.
100% onderhoudsarm. Gemak

kelijk schoon te houden. Ook geschikt 
voor de gevoelige huid.

Beide modellen zijn machinewasbaar 
op 30 °C en kunnen in de droger. Buiten-

kant (pluche, tijk) en vulling: 100% polyester. Getest op schadelijke 
stoffen volgens Oeko-Tex® Standard 100 (nr. 20.HAT.13482 
Hohenstein). Afmeting 137 x 51 cm (mt. M) resp. 167 x 76 cm 
(mt. L). Gewicht 0,9 kg (mt. M) resp. 1,7 kg (mt. L). Ruimtebe-
sparend in het kussen op te bergen.
Speel en knuffelslaapzak Eenhoorn
•     Mt. M nr. 233-167-30     € 39,95
•     Mt. L  nr. 233-169-30     € 69,95
Spiel und Kuschelschlafsack Hai
•      Mt. M      nr. 233-166-30     € 39,95
•      Mt. L      nr. 233-168-30     € 69,95

       Een betere bescherming tegen         uitglijden in douche of bad:  
tevens goed gekeurd voor open        bare  badgelegenheden.

           Zelfklevend. Vrijwel onzichtbaar –               passend in elke soort badkuip.  
  Set van 10 slechts              25,95 €.

beklede badkuipen (lotus-, nano-, of 
parelmoer effect). Indien gewenst zonder 
achterblijvende resten te verwijderen.
•     Satho® antislipstrips, set van 10      

nr. 570-051-30     € 25,95

‘Elk jaar opnieuw ontstaan er bij 250.000 
Duitse burgers blessures door ongevallen in de 
badkamer. Uitglijden in de douche en het bad of 
over gladde, vochtige tegels behoort tot een van de 
meest voorkomende oorzaken.’

Uittreksel uit de brochure ‘Het veilige huis’ 
van het Duitse curatorium voor veiligheid in en 
rondom het huis.

Het water spuit u gemakkelijk 
voor de 3voudige voet door de 
hendel in te drukken.

Slimme 360°vloerwisser  
met sprayfunctie.  

Sproeien, wissen en klaar bent u.  
Nadrogen is niet nodig.

Nu nog beter:  
met een grotere spuithoek en nog handiger in gebruik. 

Bespaart veel moeite en tijd.
Niet te vergelijken 

met de gangbare 
vloerwissers. Deze 
360°-vloerwisser met 
sprayfunctie reinigt uw 
vloer met behulp van 
3 microvezelpads 
(15 cm Ø), die draaien 
zodra ze weerstand 
ondervinden (bijv. als ze 
plinten of treden raken). 
Het effect: uw vloer 
wordt grondig gereinigd, 
tot in alle hoeken. Met 
één beweging maakt u 
een groter oppervlak 
schoon en hierdoor bent 
u dus sneller klaar. En 
dankzij de uittrekbare 
telescoophals hoeft u 
niet meer te bukken. Nu 
met een nog bredere 
spuithoek en in een 
modern design. En nog 
gemakkelijker in 
gebruik.
In een mum van tijd 
alles streeploos en 
glanzend schoon – 
 zonder nadrogen.

Vul het afneembare 500 ml- 
reservoir gewoon met water en wat 
vloeibaar schoonmaakmiddel. Door 
de hendel in te drukken wordt het 
water fijn verneveld en voor de 
3-voudige voet gespoten. De pads 
nemen het vocht op, verwijderen 
het vuil, drogen zonder strepen 
achter te laten en poetsen het 
oppervlak – in één beweging. 
Schoenafdrukken, pootafdrukken 
en vetvlekken zijn zo in een 
handomdraai verwijderd.
De geniale flexibele hals maakt 
bukken overbodig.

Met een druk op de knop 
verlengt u de buigzame, 35 cm 
lange draaibare hals en bereikt u 
moeiteloos de vloer onder bedden 
of kasten. Afmeting 130 x 35 x 
12 cm (h x b x d), gewicht 950 g. Inclusief 3 microvezelpads 
(wasbaar op 30°).
•      360°vloerwisser met sprayfunctie      

nr. 232-574-30      
€ 49,95

•      Extra microvezelpads, set van 3        
nr. 232-575-30      
€   9,95
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Apart te bestellen:156-delige (!) set hangers.
Hert, slee, klok, sneeuwster, denneboom, ... de 

mooiste kerstmotieven, schitterend gemaakt van 
multiplex en vilt. Ca. 3-7 cm groot, in totaal ca. 0,4 kg. 
Incl. ophangkoord.
Prachtige stervormige piek van massief berkenhout.

Afmeting 9,6 x 3,5 x 11 cm (l x b x d). Gewicht 
90 g.
•      Houten hangerset, 156-delig      

nr. 229-006-30      
€ 139,95

•      Stervormige piek      
nr. 229-259-30      
€   19,95

De spiraal vormt nu 14 elegant gedraaide ringen om de 
staaf.
Natuurlijke, onbewerkte look. Nauwkeurig met laser 
gesneden mdf.

De aantrekkelijk lichte houttint straalt warmte en 
behaaglijkheid uit. Bevat geen gelijmde of lelijk aan elkaar 
bevestigde delen: de spiraal is met de modernste lasertech-
niek exact 72 cm breed uit 5 mm dik mdf gesneden. De 
draaiingen en hellingshoeken zijn allemaal precies 
hetzelfde. Hierdoor blijft de spiraal mooi in model en gaat 
hij niet doorhangen.
In trendy duurzame kwaliteit. Past bij vele interieur-
stijlen. Steeds opnieuw te gebruiken.

De minimalistische uitvoering past bij een shabby-stijl, 
bij Scandinavische en rustieke meubelen, bij 
designklassiekers en bij zowel een romantisch als een 
modern interieur.
Te decoreren met uw eigen kerstboomversiering. Of met 
de apart te bestellen hangers.

In de zorgvuldig gladgemaakte banen zijn 1 cm lange 
groeven ingewerkt waarmee u de kerstboomversiering 
veilig kunt ophangen. Ook mooi met een lichtsnoer – of in 
puur design.
Compact in de verpakking op te bergen.

Afmeting in verpakking slechts 5 x 75 x 75 cm (h x l x 
b), in elkaar gezet 190 x 72 cm (h x Ø). Gewicht 2,8 kg. 
Voet en staaf van berkenhout. Spiraal: mdf. Met een zacht 
doekje schoon te 
maken.
•      Spiraalboom     

nr. 229-004-30     
€ 169,95

Deze kerstboom is gemakkelijk, snel en zonder veel gedoe  
in elkaar te zetten.

In trendy naturel-look: houten spiraal met een hoogte van 1,90 m.  
In elkaar te vouwen en compact op te bergen.

Ideaal voor thuis, voor uw bedrijf of voor in uw vakantie chalet. Met 
deze houten spiraalboom creëert u in een handomdraai een gezellige 
kerstsfeer.
Gemakkelijk in elkaar te zetten.

Zet de 23 mm dikke houten staaf in de stabiele houten kruisvoet. Laat 
nu de spiraal voorzichtig van de punt van de staaf naar beneden zakken. 

Na gebruik 
compact op te 
bergen in de 5 cm 
platte verpakking.
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De betovering van kunstwerken die steeds opnieuw ontstaan.
De zandsculptuur met oneindig veranderlijk structuurspel.  
Een blikvanger op uw bureau, in de woon- of slaapkamer.

Van dit designobject dat doet denken aan een patrijspoort, gaat 
weldadige rust uit. Draai de sculptuur – en zie hoe de witte, zwarte 
en goudkleurig glinsterende sedimenten omlaag dwarrelen. Om 
dan op de bodem golvende 
bergen, geheimzinnige duin- of 
diepzeelandschappen te 
vormen. Steeds opnieuw, om 
het even hoe vaak u de schijf 
draait.
Door de Oostenrijkse 
kunstenaar van zandsculptu-
ren Klaus Bösch ambachte-
lijk vervaardigd.

Door het verschil in 
korrelgrofte en zwaarte zweven 
de sedimenten op verschillende 
snelheid door het water. Vaak 
al na enkele minuten en zonder 
zich onderling te vermengen 
vormen ze steeds opnieuw 
gestructureerde lagen. Als door 
de hand van een kunstenaar 
geschilderd, met gestoken 
scherp silhouet. Hierbij leggen 
de lichtste deeltjes zich 
uiteindelijk als zeer fijn 
goudpoeder op de compo sitie.

U kunt de stroomsnelheid zelf beïnvloeden.
In het kunststof frame van 26 cm Ø zit een zeer kleine opening. 

Wanneer u wilt dat het zand langzamer stroomt, doe dan eenvoudig 
een beetje extra lucht tussen de 
ruiten (spuit meegeleverd, ook 
om indien nodig eventueel 
water bij te vullen). Incl. 
voetstuk van 26 x 8 x 6 cm 
zwartgelakt hout en handlei-
ding. Gewicht 890 g.
•      Zandsculptuur      

nr. 541-037-30       
€ 84,95

Het zand dat 
zo fijn als stof 
is, baant zich 
constant een 
weg door de 
laag met 
luchtbellen.

Net echt: deken van het fijnste imitatie-poolvossenbont.
Zijdezacht, met luxueuze lange pool en levendig ton-sur-ton-kleureffect. Gewoon een prachtige deken.

Dit luxueuze langharige imitatiebont is een feest voor de 
zintuigen: de bijzonder fijne pool is heel aangenaam. Zeer prettig 
voor de huid. Dichte, ca. 25-35 mm lange en zeer fijne vezels 
maken dit imi tatie-poolvossenbont zeer volumineus en zacht. Niet 
te vergelijken met ander imitatiebont dat vaak onaangenaam 
knispert of er onnatuurlijk en zelfs borstelig uitziet. Zelfs van 
dichtbij ziet dit bont er bedrieglijk echt uit.
De vezels zijn afzonderlijk gekleurd (in plaats van oppervlak-
kig bedrukt), voor een subtiele schakering.

Als crèmewitte onderwol nemen de vezels naar de punt toe 
een licht grijze nuance aan. De pool krijgt zo een levendig 
kleurenspel. Drapeer de deken over uw bed, uw bank – en de fijne 
ton-sur-ton-nuances accen tueren elegant de plooival. Het 
crèmewit past mooi bij alle interieur kleuren.
Machinewasbaar op 30 °C. Ook geschikt voor de gevoelige 
huid.

Exclusieve zware kwaliteit, 85% acryl en 15% polyester 
(microvezel). Zorgvuldig doorgestikt met aangename anti-sliprug 
van microvezel (100% polyester). Afmeting 150 x 200 cm. 
 Gewicht ca. 3,2 kg.
•      Deken van imitatie- poolvossenbont      

nr. 213-100-30      
€ 199,95
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Krachtig snoeien met één handbeweging.
De nieuwe generatie snoeischaren – met hefboomwerking.

Het wieltje maakt het verschil: in 
combinatie met de sterk gebogen geleiders 

wordt uw kracht door de hefboomwerking perfect verdeeld. Zo 
bespaart u ca. 30% kracht in vergelijking met normale snoei
scharen. Zonder dat u meerdere malen hoeft te knippen, zoals bij 
een gewone schaar. Ook droge, harde takken met een dia meter tot 
20 mm knipt u heel gemakkelijk door. De ergonomische greep ligt 
goed in de hand en is geschikt voor rechts en linkshandigen.
Netjes en glad knippen.

Het speciaal geharde mes van carbonstaal is roestvrij en 
superscherp, heeft een antikleef coating en is te slijpen en te 
vervangen. Schaar en greep van aluminium. Veiligheidsvergrende
ling. Afm. 20 x 5,5 cm (l x b), gewicht slechts 195 g. Inclusief 
riemtasje t.w.v. € 9,95.
•       Primus snoeischaar met riemtasje      

nr. 21797230     € 29,95
•       Extra mes      

nr. 21796930     €   9,95

Bij Pro-Idee incl. 
praktisch riemtasje 
t.w.v. € 9,95.

Zeer goede verrekijker met Full HD-camcorder.  
Zelfs met versterking van het restlicht.

Met één druk op de knop unieke video’s en hoge-resolutiefoto’s van onderwerpen op afstand.  
Zelfs bij slechte lichtomstandigheden.

Voor de jacht, vogelspotten, fotosafari’s, excursies, ... Met een vergroting van 
12x kunt u zelfs verre doelen zo dichtbij genoeg zien alsof u ze kunt aanraken. En 
het beste is: een druk op de knop is voldoende – en de geïntegreerde camera neemt 
op wat u waarneemt. Als foto’s met hoge resolutie (tot 5 MP) of Full HDvideo’s 
(met geluid) – met tot 4x digitale zoom. Zo kunt u unieke momenten voor altijd 
vastleggen en ze op elk moment met anderen delen.

U kunt uw foto’s en 
video’s opslaan op een 
MicroSD-kaart tot 
maximaal 128 GB 
(verkrijgbaar bij de 
vakhandel).

Op het 5 cm grote kleurenscherm kunt u zien 
wat de digitale camera opneemt.

In de afspeelmodus kunt u uw opnamen 
direct bekijken – in briljante kleuren. Foto’s en 
video’s worden opgeslagen op een MicroSD
kaart tot een maximum van 128 GB (geheugen
kaart verkrijgbaar bij de vakhandel). Gemakke
lijk over te zetten op pc of laptop met een 
USBkabel.
Heldere beelden, zelfs bij moeilijke 
lichtomstandig heden.

In een dicht bos, bij diffuus ochtendlicht of in 
de schemering: dankzij de automatische 
versterking van het restlicht is slechts 0,01 lux* 
voldoende voor helder zicht en scherpe beelden.
Duurzame Li-ionaccu (2.500 mAh) voor 
maximaal 8 uur  video-opnamen.

Oplaadtijd 3  5 uur (USBkabel inbegrepen, 
ACadapter afzonderlijk verkrijgbaar).
Compact, robuust en aangenaam licht.

Stevige aluminium/kunststof behuizing. 
Afmetingen: 14,5 x 11,5 x 5,5 cm (l x b x h), 
gewicht: 485 g. Inclusief nekriem, reinigings
doekje, USBkabel en gebruiksaanwijzing. 
Gratis bij Pro-Idee: 36 maanden lange-
termijn garantie.
•      Full HD-verrekijker TX-142      

nr. 23345030     € 119,95
•      USB-stekkervoeding  

met 1 USB-aansluiting      
nr. 23059330     €     9,95
*Ter vergelijking: restlicht bij volle maan ≈ 0,25 Lux, 

sterrenlicht bij nieuwe maan ≈ 0,01 Lux.

Gunstige prijzen gewaarborgd.
(zie onze garantie) 
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Als u het niet langer kunt ophouden,  
is dit reistoilet uw redding.

Hygiënisch, veilig, druppel- en geurremmend – gewoon in de vuilnisbak gooien.
File op de snelweg – en nergens een 

wc in zicht. Of tijdens trektochten,   ski en 
fietstochten vaak een probleem. Maar 
ook als op uw reis het kleinste kamertje 
niet echt schoon is. Gelukkig is er nu dit 
reistoilet. Uiterst compact opgeborgen in 
het handschoenkastje, in de handbagage 
of in uw rugzak is het direct binnen 
hand bereik om het nijpende probleem op 
hygiënisch perfecte wijze op te lossen. 
Voor dames, heren en kinderen.
Ontwikkeld voor medische toepassing.

De ergonomisch gevormde opening 
leidt de urine druppelvrij naar de 
opvangzak van sterke kunststoffolie. Net 
als bij baby luiers absorbeert een in het 
vlies ingebedde, sterk absorberende laag 
het vocht en verandert dit binnen 

23 minuten in een geurremmende, 
kiembindende gel. Het vlies neemt tot 
750 ml op en er kan geen vloeistof 
ont snappen. Na ge bruik gewoon bij het 
huisvuil doen of in een prullenbak 
gooi en. Lang durig houdbaar zonder 
uiterste gebruiksdatum.

Afmetingen 13 x 10 x 0,8 cm. 
Gewicht slechts 26 g. Dames kunnen een
voudig het speciaal ontworpen opzetele
ment gebruiken (bijgeleverd). Levering 
incl. 5 handreinigingsdoekjes. Made in 
Germany.
•      Reistoilet, set van 5      

nr. 20688630      
€ 14,95

Veelzijdig en snel als nooit tevoren: volledig aromatisch koffie- en thee 
binnen 30 (!) seconden.

Voor Nespresso- en Dolce Gusto-cups, koffiepoeder en losse thee. Met 19 bar pompdruk en een hete 94 °C zettemperatuur.
3 verwisselbare zetkamers voor Nespressocups, Dolce 

Gustocups en koffiepoeder of thee. 3 bekermaten (160 ml, 90 ml, 
45 ml). Enorme pompdruk van 19 bar. En een turboverwarmer die 
het water in een oogwenk tot 94 °C verwarmt. Het resultaat: in 
slechts 30 seconden kunt u genieten van vers gezette, volledig 

aromatische koffie, precies naar uw smaak. Klein en sterk, met 
veel fluweelzachte crema. Milde caffè lungo of een grote America
no. Of een van de vele latte of theespecialiteiten uit het enorme 
assortiment cups.
Een coole blikvanger in uw keuken of bedrijfspand. Ook 

perfect als reiskoffiezetapparaat in hotels, voor op de 
camping, etc.

Ondanks zijn 4in1 functie neemt de superslanke 
designmachine nauwelijks meer plaats in dan een 

drinkfles. Om mee te nemen 
kan hij in een paar stappen 
worden gedemonteerd en 
samen met de meegeleverde 
drinkbeker gemakkelijk in uw 
bagage worden opgeborgen. 
Nog praktischer voor 
onderweg: in plaats van het 
waterreservoir (300 ml) te 
gebruiken, kunt u het water 
ook uit een willekeurig 
reservoir halen met behulp 
van de zuigslang (meegele
verd). Ook ideaal als u 
meerdere kopjes achter elkaar 
wilt zetten. Gemaakt van 
glanzend zwarte kunststof. 
Afmeting: ca. 15,4 x 17,6 cm 
(Ø x h). Gewicht: 2 kg. Snoer 
van 75 cm voor 
100  230 V/1.350  1.650 W.
•      4-in-1 koffie- en 

theezetapparaat     
nr. 23484130    
€ 139,95

Superslank en perfect om 
mee te nemen als reiskoffie-
zetapparaat in hotels, voor 
op de camping, etc.

Inclusief 3 verwisselbare 
zetkamers, drinkbeker, 
zuigslang, schoonmaakbors-
tel en doseerlepel.
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Deze zware mat van 98% gerecycled rubber  
laat geen vuil of vocht binnen.

Spaart kostbare grondstoffen en houdt uw hal netjes.  
Met vochtabsorberend naaldvilt. Voor binnen en buiten.

Vergeet simpele inloopmatten en erger u niet langer aan lelijke 
exemplaren die vezels of 
haren verliezen. Deze mat 
van gerecycled rubber (98%) 
en vochtabsorberende 
polyester-naaldviltstof van 
gerecyclede petflessen blijft 
er goed uitzien en houdt uw 
hal netjes.
Door het hoge gewicht (tot 
3,2 kg) blijft de mat ook bij 
een sterke wind goed op 
zijn plek liggen.

Het sterk gecomprimeer-
de, gerecyclede rubber 
maakt de onderkant heel 
zwaar: de 1,2 cm dikke mat 
ligt mooi plat en levert geen 
struikelgevaar op. Er gaat 
geen waardevolle grondstof 
voor het rubber verloren. 
Milieu en 
natuurlijke 
hulpbronnen 
blijven behou-
den.

Het extra absorberende naaldvilt laat geen vocht of vuil door.
Naaldvlies is bijzonder 

slijtvast en ongevoelig voor 
vuil.
Slijtvast, uv-bestendig, 
vochtabsorberend en 
onderhoudsvriendelijk 
schoon te spuiten.

Dankzij de stevige 
vliesstructuur worden 
schoen- en laarszolen goed 
schoongeborsteld. Het 
zachte oppervlak is daarente-
gen zacht voor leer.
Verkrijgbaar in 2 vormen, 
2 afmetingen en 2 kleuren.

Passend bij uw interieur 
te verkrijgen in antraciet of 
bruin. Als halfronde mat van 
60 x 90 cm en 3,2 kg of 
rechthoekige mat van 50 x 
80 cm, 2,5 kg. Made in 
Poland.

•     Zware mat van gerecycled rubber
 bruin antraciet €
Halfrond, 60 x 90 cm 233-005-30 233-004-30 24,95
Rechthoekig, 50 x 80 cm 233-001-30 233-000-30 17,95

Naar keuze in 
antraciet of 
bruin –  zowel in 
rechthoekig als 
halfrond model te 
bestellen.

Eén plop – en serveer 18 ijsblokjes 
netjes een voor een.

Innovatieve ijsblokjesmaker en -dispenser  
van thermoactief kunststof.  

Van ICEBREAKER®.
Vergeet het omslachtige vullen van zakken of houders. Geen morsen meer op 

weg van de gootsteen naar de vriezer. En geen rondspringende ijsblokjes. Deze 
vorm is heel gemakkelijk te vullen en lekvrij te sluiten. Om de 
ijsblokjes te verwijderen, drukt u gewoon één keer op 
elke kant, trekt u de vorm uit elkaar met de 
handgrepen (u hoort de karakteristieke plop) en 
schudt u kort: voor ijsblokjes van ongeveer 
2,5 cm schoon direct in het glas – stuk voor 
stuk.
Perfect voor in de tuin, buitenbad, pick-
nick, ...: het thermo actieve materiaal blijft lang 
koud.

Afhankelijk van de omgevingstemperatuur blijven de ijsblokjes in de 
gesloten vorm enkele uren koel en in model. Het smeltwater giet u eenvoudig af 
voordat u het uit elkaar trekt. Zodat het uw drankjes niet verwatert.
Stapelbaar ontwerp om ruimte te besparen.

Gemaakt van stevig kunststof, BPA- en ftalaatvrij. Demonteerbaar in 3 delen 
voor hygiënische reiniging. Kan in de vaatwasmachine. Afmeting 20,9 x 11,6 x 
5,58 cm (l x b x h). Weegt ongeveer 240 g. Kleur: geel/wit.
•       Ice-Pop ijsblokjesvorm      

nr. 233-533-30      
€ 19,95
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Solarlamp 2.0: 1.000 lumen, 2 flexibele  ledlampen, 
gigantische opslagcapaciteit.

Heeft slechts 4 - 5 uur gratis daglicht nodig  
om de batterij volledig op te laden.  
Duurzaam, vrij plaatsbaar, veilig.

Niet te vergelijken met conventionele solarlampen. Deze 
krachtige lamp verlicht uw tuinpaden, trappen, huisdeur etc. met 
1.000 lumen helder licht (in plaats van vaak slechts 400 lumen). 
En: in plaats van slechts één lamp (zoals gebruikelijk), heeft de 
krachtige lamp 2 onafhankelijk draai- en kantelbare ledlampen. Elk 
met een bereik van ca. 20 m. Zo kunt u nog grotere afstanden 
volledig verlichten en veilig het huis binnenkomen.
Slaat zonne-energie op voor maximaal 300 schakelingen per 
37 seconden. Zonder verlies van helderheid.

Als u de ledlampen tot op 8 m nadert, 
activeren de sensoren de leds gedurende 
37 seconden. Als er geen beweging meer wordt 
waargenomen, schakelt de lamp over naar de 
ʻlow-light-modus’ (10 lumen). Dankzij het 
flexibel instelbare zonnepaneel en de enorme 
4.500 mAh opslagcapaci teit (li-ion accu) zijn 
4 - 5 uur daglicht (zelfs op bewolkte dagen) 
voldoende voor 8 - 10 uur gebruik in het 
donker.

Vrij te plaatsen. U hoeft geen kabels te leggen, geen stekkers in 
te pluggen en u heeft geen elektriciteitskosten.

Gemakkelijk in de grond te verankeren met de 3-delige 
grondspies. Hoogte naar keuze 13, 26 of 39 cm. Gemaakt van 
robuuste kunststof. Weerbestendig en uv-bestendig. Beschermings-
klasse IP55. Detectiehoek van de sensoren ca. 300°.
•     Duolamp op zonne-energie, 1.000 lumen      

nr. 233-906-30     € 69,95

De 2 ultraheldere 
ledlampen (elk met een 
reikwijdte van ca. 20 m) 
kunnen onafhankelijk van 
elkaar worden gedraaid en 
gekanteld. Zo kunt u nog 
grotere afstanden volledig 
verlichten.

Noten kraken zonder moeite én zonder rondvliegende doppen.
Mooi eenvoudig: notenkraker van massief natuurlijk beukenhout. Handgemaakt in het Zwarte Woud.

Plaats gewoon een walnoot, hazelnoot, amandel, etc. in de 
bijpassende uitsparing in de kubus. Het zijn er 3. Een gerichte klap 
met het tweede massief beukenhouten blokje en klaar: de noot is 
gebarsten, maar de heerlijke kern is intact. In tegenstelling tot 
conventionele notenkrakers hebt u bijna geen kracht nodig. Vingers 
afknellen is praktisch onmogelijk. En in plaats van rond te vliegen, 
belanden de doppen in de uitsparing of kunnen ze netjes met de 
hand van de kern worden verwijderd.
Decoratieve blikvanger voor uw notenassortiment op tafel, op 
het dressoir, etc.

Na verloop van tijd vertoont het natuurlijke beukenhout tekenen 
van gebruik, waardoor elke NUSSKUBUS zijn eigen karakter en 
charme krijgt. De blokjes zijn elk 7,5 x 7,5 x 7,5 cm groot en wegen 
samen 600 g. Ontworpen en handgemaakt in Duitsland. Ontwerp: 
Jörg Adam, Dominik Harborth.
•     Notenkraker NUSSKUBUS     nr. 234-323-30     € 32,50

Levering 
inclusief 
3-delige 
grondspies.

Levering inclusief 
3-delige grondspies.

NL_10_10.08_CS_W22_046-047.indd   3 15.08.22   10:47



F_40_08.08_CS_W22_048-049.indd   2 18.08.22   16:29

48 www.proidee.nl   .  Tel.: 024-3 511 277

Mandant: PI 

Land: NL 

Sortiment: CS 

Beilage/Katalog: Katalog 

Saison: Winter 

Name: 2022QRPINLCSKatalog30Winter5 

URL: https://www.proidee.nl/snel-bestellen?H=02_NL_75_O-00009602 

 

QR-code scannen
Bestelnummers invoeren
Bestelling versturen

1

2

3

De wimperlepel is perfect aangepast aan 
de contouren van het bovenste en 
onderste ooglid.

Met ‘MEISTERSTÜCK’ heeft de Duitse fabrikant sonoro een 
compleet draadloos en kwalitatief hoogwaardig muzieksysteem 
gecreëerd. In een met de hand geschuurde behuizing van echt hout 
met een chique afwerking met pianolak. Met veel aansluitmogelijkhe-
den en een indrukwekkend diep stereoge-
luid. Met hoge cijfers beoordeeld door de 
vakmedia en onderscheiden met belan grijke 
prijzen. *Zoals bijv. de Red Dot Design 
Award 2020 in de categorie voor uitstekende 
ontwerpkwaliteit en de Plus X Award 2020 
voor high quality, design, bedieningscomfort 
en func tionaliteit, alsmede de prijs van 
‘beste product van het jaar 2020’.
Draadloos luisterplezier van praktisch 
elke bron. In een weergave met hoge 
resolutie.

Met behulp van uw eigen wifiverbinding 
thuis kunt u gebruik maken van het enorme 
aanbod van 6 streamingdiensten (bijv. 
Spotify**, Deezer, Amazon Prime Music**). 
Ook kunt u meer dan 53.000 internetradiostations wereldwijd 
ontvangen. Of u kunt uw muziekcollectie van uw pc beluisteren. 
Muziekgegevens van smartphone/tablet worden met behulp van 
bluetooth-aptX® in perfecte kwaliteit gestreamd (reikwijdte ca. 10 m). 
Ook ingebouwd: cd-speler, FM-radio en digitale DAB+-radio. Andere 
aansluitingen: USB met afspeel-/oplaadfunctie, optische digitale 
ingang (tv), aux-in (platenspeler), hoofdtelefoon uitgang, line 
out-uitgang, bi-directionele bluetooth voor draadloze koptelefoon.

Naar keuze in zwart of wit                   te bestellen.

Het geheim van verleidelijk 
lange wimpers –  
met veel  volume 

en een lichte krul.
Uw wimpers worden perfect gevormd  

en van mascara voorzien.  
Zonder aan elkaar  

te plakken en zonder te vlekken.
Vanaf nu brengt u uw oog make-up aan 

als een professionele visagist. Dit alles is 
eenvoudig met de wimperlepel – de nieuwste 

innovatie op het gebied van beauty-onderzoek.
Zelfs de meest fijne haartjes worden mooi van 
elkaar gescheiden en krijgen een intense en 
volle kleur.

Tegelijkertijd worden ze zorgvuldig verlengd 
en gevormd. Uw wimpers zien er voller en langer 
uit en hebben een mooie krul. Tege lijkertijd zijn 
ze perfect glad, zonder lelijke klontjes. En zonder 
moeilijk te verwijderen vlekken op de oogleden. 
De vorm is perfect aangepast aan de contouren 
van het bovenste en onderste ooglid. Een 
speciaal reliëf aan de kant van het ooglid zorgt 
voor een optimale houvast. Dankzij de 15,5 cm 
lange steel ligt de wimperlepel comfortabel en 
stabiel in de hand. Gemaakt van braamvrij 
hoogglans gepolijst 18/10 roestvrij staal. 
Voorzien van afgeronde randen, dus er is geen 
risico op verwondingen. Eenvoudig te reinigen. 
Lepel (zonder steel) 4,6 cm lang. Weegt ca. 30 g.
•      Wimperlepel Eyelash Spoon      

nr. 231-819-30      
€ 29,95

   

 Meervoudig         bekroond*: 
      de topper onder de all-        in-one geluidssystemen.

        Stijlvol, compact en               met een perfect geluid. 
 Veelzijdig muziek systeem               van sonoro, Duitsland.
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Naar keuze in zwart of wit                   te bestellen.

Krachtige digitale versterkers met 140 W (RMS) vullen zelfs 
grotere  ruimtes met fantastisch geluid.

De 5 krachtige luidsprekers (2 dome-tweeters, 2 woofers en 
1 60 W-subwoofer) worden aangestuurd door 5 individuele klasse 

D-versterkers. Onder steund door een geluidsproces-
sor levert ‘Meisterstück’ zo een indrukwekkend 
krachtig, perfect uitgebalanceerd geluid: met een 
authentieke stemmen- en instrumentenweergave, 
heldere hoge tonen en middentonen, en een diepe, 
nauwkeurige bas.
Ingenieus eenvoudig en handig te bedienen.

Naar keuze te bedienen met de meegeleverde 
afstandsbediening, de toetsen op het apparaat of met 
de app op uw smartphone/tablet (iOS/Android, 
gratis).
Blikvanger in chic pianolak-design.

Met de hand geschuurde houten behuizing met 
afgeronde randen en afwerking met pianolak – naar 
keuze in zwart of wit. Kleurendisplay. Afmeting 57 x 
16,5 x 26 cm (b x h x d). gewicht 9 kg. 195 cm-snoer 

voor 100 - 240 V. Gratis bij Pro-Idee: 36 maanden langetermijnga-
rantie.
sonoro MEISTERSTÜCK
•      walnoot  nr. 233-255-30     € 1.199,–
•      wit  nr. 231-971-30     € 1.099,–
•      zwart   nr. 231-970-30     € 1.099,–

**betaald premium-account vereist

Verkrijgbaar als 
dames- of herenmodel.

In aantrekkelijk houten 
doosje.

   

 Meervoudig         bekroond*: 
      de topper onder de all-        in-one geluidssystemen.

        Stijlvol, compact en               met een perfect geluid. 
 Veelzijdig muziek systeem               van sonoro, Duitsland.

Stijlvolle reis door de tijd:  
horloge met millennia oud,  

inheems veeneikenhout.
Elegant gecombineerd met glanzend,  

goudkleurig roestvrij staal.  
Veelzijdig, comfortabel en robuust. Altijd uniek.  

Voor dames en heren.
Een houten horloge kan niet chiquer zijn. Terwijl anderen vaak 

te lomp zijn, is dit horloge tijdloos elegant. Perfect voor dames en 
heren, aangenaam licht en comfortabel, geschikt voor alle outfits, 
alle gelegenheden en altijd.
De natuur is de beste ontwerper.

Duizenden jaren ondergedompeld in inheemse veengebieden, 
ontwikkelt het looizuurrijke eikenhout zijn diepbruine kleur en 
hoge hardheid dankzij het ijzerzoutrijke veenwater. Door de 
moerassen droog te leggen, kwamen de subfossiele houtsoorten 
weer boven water en konden ze – zorgvuldig geborgen en 
gedroogd – worden verwerkt tot kostbare voorwerpen, zoals deze 
horloges.
Nieuw leven voor keihard, subfossiel hout.

Zorgvuldig schuren brengt de fijne nerf naar voren, maakt het 
hout zijdezacht en geeft de 
zwartbruine kleur een mooie 
glans. Het karakter van het 
hout blijft zo bewaard – en elk 
horloge wordt uniek.
Zacht, licht en aangenaam 
voor de huid.

De houten elementen, die 
altijd een aangename tempera-
tuur hebben, zijn nauwelijks 
voelbaar om uw pols. Hoewel 
zeer licht, is het hout robuust 
genoeg, zelfs voor alles wat 
het leven van alledag brengt.
Goudkleurig roestvrij staal 
geeft het horloge elegantie – 
perfect bij alle kleding in uw 
garderobe.

Krasbestendig mineraal-
glas beschermt de veeneiken 
wijzerplaat met gemakkelijk af 
te lezen, goudkleurige cijfers, 
wijzers en kroon aan de 
zijkant. Roestvrijstalen kast en 
achterkant met houten frame, 
bijpassende bandaanzet en 
schakelarmband met stevige 
vlindersluiting.
Japans Miyota 1L45 uurwerk met hoge 
precisie.

Afmeting kast: 36 mm Ø, 10 mm hoog 
(damesmodel), 42 mm Ø, 10 mm hoog 
(herenmodel). Armband: 16 resp. 
20 mm breed. Gewicht: slechts 66 g resp. 
85 g. Van Waidzeit/Oostenrijk.
•      Dameshorloge veeneik      

nr. 233-901-30      
€ 229,–

•      Herenhorloge veeneik      
nr. 233-902-30      
€ 229,–
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Ook prominente sporters zweren  
bij de chili-feet-zolen.

Avonturier en bergbeklimmer Evelyne Binsack profiteerde 
van de verwarmende werking van de chili-feet-zolen bij de 
beklimming van de Mount Everest en bij haar expeditie naar 
de Noordpool.
Ook biatleet Susi Meinen, lid van de nationale Zwitserse 
biatlonploeg is overtuigd: ‘De chili-feet-warmtezolen zijn 
heel effectief tegen koude voeten.’

Met warmte-
producerende 
werking.

 

Geniaal: de warmteproducerende zool zonder batterijen, accu’s  
en draden.

Zet bewegingsenergie om in warmte, bij elke stap.  
Zwitsers kwaliteitsproduct.

Nooit meer koude voeten en bevroren tenen bij het joggen, 
wandelen of het shoppen. Deze revolutionaire inlegzolen verwar-
men uw voeten bij elke stap, zonder elektronica, lastige accu’s en 
draden, zoals dat bij veel andere verwarmde zolen wel het geval is. 
De geniale zolen genereren de warmte puur uit bewegingen tijdens 
het lopen.
Het resultaat van jarenlang materiaal onderzoek en ontwikke-
ling.

De basis van de warmteproduce rende werking is een speciaal 
ontwikkeld polyurethaanschuim, dat bij elke stap in elkaar gedrukt 
wordt en vervolgens weer ontspant. De wrijving die zo ontstaat 
wordt omgezet in warmte. Het effect: al na ca. 12 minuten lopen 

stijgt de oppervlaktetemperatuur met 10 °C (5 mm-zool) resp. 5 °C 
(3 mm- zool).
In 2 dikten: voor bijna elke schoen, voor voorjaar, najaar en 
winter.

Gebruik de 5 mm dikke chili- feet-zool in de winter, in laarzen, 
vrije tijds-, wandel- en werkschoenen, bij het langlaufen of 
wanneer u gaat wandelen. De platte 3 mm-zool is ideaal in het 
voor- en najaar. Deze is zo dun, dat hij zelfs past in hardloopschoe-
nen, nette schoenen en pumps.
Comfortabel, schokdempend en  duurzaam.

Warmteproducerende werking gedurende min. 1,5 miljoen 
stappen. Minimaal lichaams gewicht 48 kg. Op maat te snijden 

voor mt. 35-47. Wasbaar tot 30 °C.
•      chili-feet-warmtezolen 3 mm, paar      

nr. 228-547-30     € 44,95
•      chili-feet-warmtezolen 5 mm, paar      

nr. 228-990-30     € 49,95

De huishoudschaar die een leven lang meegaat:  
geniaal zelfslijpend – naar het voorbeeld uit de natuur.

Innovatieve technologie volgens het bevertand principe. Kwaliteit en precisie ʻmade in Germany’.
Bevertanden blijven een leven lang scherp. Het geheim: de 

zachte achter zijde van de tand slijt sneller dan de extreem harde 
voorzijde. Hierdoor ontstaat bij de overgang een gestaag zelfscher-
pende rand. Volgens dit geniale principe is deze huishoudschaar 
van gesatineerd, roestvrij edelstaal 
uitgevoerd. Het ene mes is gecoat met 
titanium- nitride (70 HRC*), het andere is 
van ongecoat staal (57 HRC*). Bij elke 
knip glijden de messen langs elkaar, met 
als resultaat dat ze vlijmscherp zijn en 
een optimale slijtvastheid hebben.
In meer dan 40 stappen grotendeels 
met de hand vervaardigd. Precies, 
duurzaam en sterk.

De snijvlakken zijn 100% passend 
verwerkt. Voor het gemakkelijk en 
nauwkeurig knippen van bloemen, 

papier, karton en voor het in model brengen van pot planten. Knipt 
zelfs houtachtige stelen en desgewenst dun plaatwerk.
Met eenzijdige vertanding voor meer grip.

De vertanding fixeert het te knippen materiaal en voorkomt dat 
het uit de schaar glijdt. Met geïnte-
greerde flesopener en draaid opener. 
Totale lengte 20 cm. Gewicht 155 g.
•      Zelfslijpende huishoudschaar      

nr. 224-813-30     € 69,–
*HRC: voor de hardheid van lemmeten 

wordt gewoonlijk de internatio nale maateenheid 
HRC gebruikt (gebaseerd op de Rockwellhard-
heidstest).

Warmtezool

Druk

Warmtestraling
Bovenkant zool
Omzetting van 
druk naar 
warmte
Onderkant zool

Warmte-
straling
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De leren beurs met genial veiligheidssysteem voor uw creditcards, van Esquire.
Laat er geen kaart meer uitvallen. En geeft dieven geen kans.

Eenvoudig maar geniaal: bij deze leren beurs zijn de insteek-
vakken voor creditcards niet eenvoudig naar boven open. Hier 
bevinden ze zich opzij naast de binnenvouw: door royale openin-
gen voor u gemakkelijk toegankelijk –  tegen vreemde blikken en 
ongewenste toegang echter perfect beschermd.
Geïntegreerde RFID- diefstalbeveiliging.

Een nano-fijne metalen laag beschermt de inhoud tegen 
elek tromagnetische golven. Daardoor kan niemand ongemerkt uw 
ID-kaart, bankpasje of creditcard met een RFID-reader uitlezen als 
u langsloopt.

Praktisch zoals een organizer.
Het leren tussenschotje bevat 4 cardsafe- vakken alsmede 

2 diepe insteekvakken. Via een druk op de knop is deze verborgen 
afdeling met nog eens 4 cardsafe- vakken alsmede 1 netvakje en 
2 insteekvakken voor uw papieren beveiligd. Twee vakken waar u 
uw papiergeld zonder op te vouwen kunt opbergen. Dubbel 
papiergeldvak met 4 extra bankpasvakken in de voering en een 
geheim vak, dat door het omhoogbrengen van de voering achter 
tevoorschijn komt. 1 vak met drukknop voor uw muntgeld.
Zeer fijn kalfsnappaleer binnen en buiten. Met de hand 

ver vaardigd. Superzacht en extreem plat.
Afmetingen gesloten 12,5 x 9,5 x 2 cm    
(b x h x d). Gewicht 95 g.

•      Leren beurs met RFID-bescherming      
nr. 227-786-30      
€ 79,95

Met slechts 2 cm 
aangenaam plat zit uw 
leren beurs in iedere 
zak  comfortabel – 
zonder op te 
bollen.

4 cardsafe-vakken,  
2 insteekvakken en  
1 netvak (achterkant)

4 cardsafe-vakken en 
4 insteekvakken

2 insteek vakken en 
4 cardsafe -vakken

Muntvak

Ultra fel, ultralicht en ingenieus flexibel in gebruik.
Hoofdlamp van 1.200 (!) lumen en mini-zaklamp in één.  

Uiterst robuust, stof- en waterdicht.  
Perfect voor alle buitenactiviteiten.

Deze hoofdlamp overtreft de meeste andere in lichtsterkte, 
levensduur, gebruik en comfort. In plaats van vaak slechts 
500 lumen, levert de ingebouwde high-performan-
ce CREE-led (XP-L HI) een lichtstroom van 
1.200 lumen en een lichtduur van meer dan 
50.000 uur. Moderne lenstechnologie bundelt het 
licht tot een geconcentreerde straal die tot 115 m 
reikt (in plaats van 75 m). En: in tegenstelling tot 
de vast ingebouwde lampen van conventionele 
hoofdlampen, kunt u de mini-ledlamp in één 
handeling verwijderen en gebruiken als ultracom-
pacte zaklamp (84 mm lang, 92 g). Thuis en 
onderweg.
Helder gericht licht onder 
precies de hoek die u nodig 
hebt. Ideaal voor joggen, 
klimmen, kamperen, 
nachtvissen, reparatiewerk 
etc.

De lamp kan traploos tot 
180° worden gedraaid.
4 lichtniveaus 
(1.200/260/86/3 lm) en 
stroboscoopfunctie. Met 
één knop te bedienen.

Bij het uitschakelen 
wordt de laatst gekozen 
modus opgeslagen.

3.400 mAh high-performance lithium-ionbatterij voor tot wel 
130 minuten licht op het helderste niveau (gedimd tot 260 lm 

zelfs tot wel 310 uur).
Maanlicht tot 400 uur. Oplaadtijd 

ca. 2,5 uur (magnetische USB-oplaad-
kabel met oplaadindicator inbegrepen).
Bijna onverwoestbare aluminium 
behuizing. Stof- en waterdicht 
(IP68).

Bestand tegen een val van 1 m 
hoog en tegen continu onderdompelen 
(tot 2 m).
Niets glijdt weg of drukt.

Elastische, traploos verstelbare 
hoofdband met reflectoren en extra 
band in de lengterichting. Lamp met 
zakclip en magneet. Schakelknop met 
praktische laadindicator. Afmeting 
ledlamp (l x Ø): 8,4 x 2,9 cm. 
Gewicht: 110 g incl. riem en siliconen 
houder. Exclusief bij Pro-Idee.
•      Multifunctionele 

 hoofdlamp SHP18      
nr. 234-670-30      
€ 89,95

U kunt de mini-led-
lamp eenvoudig verwi-
jderen en gebruiken 
als een ultracompacte 
zaklamp.
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Altijd bij de hand: waterdichte, opvouwbare rugzak in zakformaat.
Ideaal voor wandel- en fietstochten, stedentrips, wintersport, als extra reistas, etc.

Klein opgevouwen en met een gewicht van 292 g neemt deze 
rugzak nauwelijks ruimte in uw bagage in – en als het nodig is, 
beschikt u in een handomdraai over 22 liter extra opbergruimte.
Ultralicht en uiterst robuust.

De combinatie van 70D Robic®-nylon en ingeweven UHMW-
PE-garens geeft deze rugzak een uitzonderlijke duurzaamheid. Een 
extra UTS-coating maakt hem ook waterdicht.
Ideaal voor bijna elke buitenactiviteit.

Gewoon de rand van de opening van de tas sluiten met een 
verzegelde rits, 3 keer oprollen en vastklikken: op deze manier 
beveiligd kan er geen druppel in, zelfs niet tijdens een stortbui. 

Proviand, trui, kaart, camera, etc. blijven betrouwbaar droog.
Schouderriem met stabilisatieriem: comfortabel zacht verdikt, 
ademend en individueel verstelbaar.

Afmeting: 49,5 x 26,7 x 17,8 cm wanneer geopend. Inhoud: 
22 liter. Gewicht: 292 g. Kleur: antraciet/zwart. Nettransporttas 
inbegrepen. Aanbevolen belasting: max. 15 kg. Van Matador®.
•      Opvouwbare outdoor-rugzak, 22 liter      

nr. 234-691-30      
€ 109,95

Gewoon over uw hoofd trekken ... en u hebt een behaaglijke sjaal. Zo nodig 
beschermt de zachte fleece capuchon het hoofd en de oren ... en met zijn 
microvezel inzetstuk zelfs de mond en neus ...

Altijd een zachte fleece capuchon bij de hand.
Originele Buff® hoodie in warm  Polartec®-fleece. Voor zowel dames als heren.

Doe het zachte, 110 g lichtgewichte mutsdeel om: een 
comfortabele sjaal of een warme col onder jack of jas. Trek het 
hoofddeel omhoog: de fleece-muts be schermt het hoofd en de oren 
en met het micro vezel-inzetstuk zelfs de mond en neus, net als een 
bivakmuts.
Onmisbaar bij het sporten, in uw vrije tijd ... bij kou en 
wind ...

De functionele stof voert vocht af van de huid en houdt u warm 
zonder te kriebelen. Strak om de nek vormt zich een isolerend 

luchtkussen tussen de huid en de 
stof. En hoe de wind ook giert – 
 joggen, fietsen, wande len of rodelen 
met behulp van de trekkoorden zit 
de muts stevig, zonder af te zakken.
Vaak gekopieerd, maar ongeëve-
naard.

De klassieke buisvormige doek 
heeft Buff® beroemd gemaakt. Al 
meer dan 20 jaar is dit Spaanse 
bedrijf een specialist voor out-
dooraccessoires van de beste 
duurzame kwaliteit, gemaakt in 
Spanje. Gecertificeerd volgens 
Öko-Tex norm 100 (test nr. 
2005AN4661, 2008AN8313, 
Alicante). Kleur: zwart. 97% 
polyester, 3% elastaan. Machine-
wasbaar.
•       Buff®  Polartec®-Hoodie      

nr. 228-066-30      
€ 34,95

NL_28_09.08_CS_W22_052-053.indd   2 15.08.22   11:27



F_28_08.08_CS_W22_052-053.indd   3 10.08.22   10:52

53Pro-Idee

ZECKstick: trekt teken veilig recht 
uit de huid in plaats van ze te 

 draaien. Zoals aanbevolen door het 
Duitse RKI.

Ontwikkeld en geproduceerd in Duitsland.  
Gemaakt van hygiënisch chirurgisch staal  

(in plaats van plastic).  
Geschikt voor mens en dier.

In plaats van een teek met een draaiende beweging uit de 
huid te halen, raadt het Duitse Robert Koch Institut aan om de 
bloedzuigers ‘langzaam en recht’ uit de huid te trekken. 
(Experts vermoeden dat de beestjes bij het draaien speeksel en 
daarmee mogelijke ziekteverwekkers afscheiden.) De 
innovatieve ZECKstick trekt de parasie ten behoedzaam uit de 
huid – zoals aanbevolen, zonder de teek te pletten. Dit 
vermindert het risico op infectie aanzienlijk.
Voor alle lichaamsdelen. Voor mens en dier.

Met de in een hoek van 10° schuin verwerkte, fijne V-punt 
kunt u de tekentang zelfs heel nauwkeurig onder de kleinste 
teken schuiven. Til de 
tang vervolgens 
voorzichtig op – en het 
beestje is verwijderd. U 
kunt ʼm nu eventueel in 
de schroefhuls stoppen 
en meenemen naar een 
arts om de teek te laten 
onderzoeken in een 
laboratorium.
Handig klein en altijd 
bij de hand.

Draag de slechts 
6 cm lange ZECKstick 
aan uw sleutelhanger, 
rugzak of riemlus (edelstalen ring meegeleverd). Zo hebt u 
hem altijd bij de hand wanneer u hem nodig hebt: bij het 
spelen en wandelen in het bos, bij het picknicken, op excursie, 
in de vakantie, ...
Gemaakt van ijzersterk chirurgisch staal (in plaats van 
plastic). Kwaliteit en knowhow made in Germany.

Ontwikkeld en geproduceerd in de Allgäu, een van de 
risicogebieden in Duitsland als het om teken gaat. Gemakke-
lijk hygiënisch te desinfecteren/steriliseren.  
Afmeting 6 x 0,8 cm (L x Ø), gewicht 18 g.
•      ZECKstick      

nr. 233-242-30      
€ 29,95

Handig klein en altijd bij de hand – aan 
de sleutelbos, rugzak, riemlus, …

Handig: mobiel,  
uittrekbaar krukje.

Licht, compact  
en zelfs in hoogte verstelbaar.

Urenlang staan tijdens een concert, op het sportveld, in het 
museum of bij het werken in de tuin is verleden tijd. Met dit mobiele 
krukje hebt u overal een comfortabele, rug vriendelijke zitplek binnen 
handbereik.
26 cm Ø zitoppervlak. Traploos in hoogte verstelbaar van 6 tot 
46 cm. Draagvermogen max. 130 kg.

Het krukje staat stabiel op bijna elke ondergrond. Zijn uittrekme-
chanisme werkt als een trekharmonica: plaats duimen en wijsvingers 
in de gaten en trek het zitoppervlak en de voet tot de gewenste 
zit hoogte uit elkaar. Het veiligheidssysteem vergrendelt automatisch. 
Door aan beide kanten tegen de klok in te draaien wordt de vergrende-
ling opgeheven, zodat het krukje weer in elkaar gevouwen kan 
worden.
In elkaar gevouwen slechts 6,6 cm plat, te dragen met praktische 
schouderriem.

Van breukbestendige ABS-kunststof. Gewicht ca. 870 g. Kleur: 
zwart/groen.
•      Uittrekbaar krukje      

nr. 231-537-30     € 34,95

Met praktische 
schouderriem om het 
krukje comfortabel mee 
te kunnen nemen.
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Het flexibele siliconen haakje 
(meegeleverd) voorkomt krassen op 
glazen en kunststof wanden.

Gezichtsontharing         nu nog grondiger,  
   sneller, milder –         altijd en overal.

                De geniale Roxy Pocket Shaver:              nauwelijks groter dan een lippenstift.
Dit gezichtsscheerapparaat uit de VS werkt met een innovatieve, roterend 

vibrerende scheerkop. In plaats van de storende haartjes op de bovenlip, kin en 
wangen uit te trekken, verwijdert u deze zacht en mild op de opper vlakte.
Zonder pijn, zonder uzelf te snijden en zonder rode vlekken.

U hoeft uzelf niet langer te pijnigen met wax of een pincet. En ook niet te 
wachten tot de haartjes lang genoeg zijn om weer weg te halen. De 18 karaats 
vergulde scheerkop is geschikt voor elk huidtye.

Stijlvol als de duurste badmat.  
Even slijtvast als  
uw handdoeken.  

En verrassend voor delig.
100% zachte, absorberende katoen.  
Wasmachine- en drogerbestendig.  

Slechts 69,95 €.
Voor uw douche en uw bad. In de gasten- of kinder-

badkamer, bij de whirlpool, in de sauna, … Deze bad-
matten zijn gemaakt voor ruw 
gebruik. En: u kunt de wollig 
zachte mat gewoon samen met 
uw handdoeken in de was-
machine wassen (tot 60 ºC), 
vervolgens in de  droger – en 
klaar.
Gewicht van het mate riaal 
1.800 g/m²: blij vend fraai – 
ook na de zoveelste keer 
wassen.

Het fijn getwijn de katoen 
is ge weven in ca. 3 mm dikke, 
vaste lussen, die als  parels 
dicht tegen elkaar liggen. Sterk 
absorberend nemen ze het vocht 
op en verwennen uw  voeten met 

een lekker zacht en stimu lerend massage- effect.
Pluisvrij, vorm- en kleurvast.

Platte gezoomde randen, duur zaam doorgestikt. Van 
100% katoen. Gewicht ca. 900 g.
Pluisvrije badmat 60 x 90 cm      
€ 69,95
•       goudkleurig nr. 229-453-30
•       roze nr. 229-454-30
•       aqua nr. 551-739-30
•       wit nr. 551-754-30
•       grijs nr. 224-732-30

Passend in elke badkamer-
stijl: de pluis vrije badmat 
is er in 5 trendy kleuren.
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Hoe mooier hoe beter.
Minder bukken en strekken.

Dankzij de extra lange (36 cm) steel bereikt u moeiteloos het plafond en de 
vloer van uw douche. Bovendien is het slanke, elegante rvs-model veel mooier dan 
de gebruikelijk kunststof trekkers. En na gebruik kan de trekker eenvoudig worden 
opgehangen aan de bijgeleverde siliconen houder – altijd binnen handbereik en 
klaar voor de volgende klus.

Rvs met siliconen wisserblad. Rubberen greep. Afme ting 35 x 26 x 3,5 cm (h x 
b x d). Gewicht ca. 150 g.
•      XL-douchetrekker  

met siliconen haakje      
nr. 230-943-30     € 34,95

Met 3000 trillingen/min. 
bereikt u de kleinste ruimtes 
tussen uw tanden.

Gezichtsontharing         nu nog grondiger,  
   sneller, milder –         altijd en overal.

                De geniale Roxy Pocket Shaver:              nauwelijks groter dan een lippenstift.
Werkt op batte rijen en is door zijn discrete 
lipstick- design ideaal voor in de handtas.

Altijd bij de hand. Met reinigingskwas tje en 
reserve scheerkop. Spatwaterbe schermd. Werkt 
op 1 knoopcel batterij (niet inbegre pen). 
Afmeting h 11,5 cm, 2,5 cm Ø. Weegt 53 g 
zonder batterij. Kunst stofbehuizing in 
crème-goudkleur.
•       Gezichtsscheerapparaat  

Roxy Pocket Shaver      
nr. 227-156-30     € 17,95

•       Mignon-batterij      
nr. 230-494-30     €   1,25

Stralend witte en goed 
 verzorgde tanden door 

 geluidstrillingen.  
Nu gemakkelijk en veilig 

thuis toe te passen.
De ingenieuze DentaPic Sonic:  

verwijdert effectief aanslag,  
verkleuringen en tandsteen.  

Zelfs in de kleinste ruimtes tussen de tanden.
Waar de tandenborstel bijna niet bij kan, zorgt de 

DentaPic Sonic voor een betere mondhygiëne. Met 
3000 trillingen/min men komt zelfs in de kleinste 
ruimtes tussen de tanden en verwijdert tandplak, 
aanslag, verkleuring en zelfs tandsteen. Mild maar 
grondig.
Met 2 opzetkoppen, mondspiegel en ledlampje – 
voor een veilige, residuvrije reiniging.

Gebruik de ergonomisch gevormde roestvrij stalen 
punt om tandsteen te verwijderen. Het siliconenhulp-
stuk helpt vlekken en aanslag voorzichtig te verwijde-
ren. Een ingebouwde led verlicht het te behandelen 
gebied goed.
Draadloos en compact. Ideaal voor onderweg en op 
reis.

Werkt op een 
1,5V-microbatterij 
(apart verkrijg-
baar). Anti slip-
handgreep van 
kunststof en 
siliconen. Totale 
lengte ca. 15 cm, 
weegt 200 g. Ook 
geschikt voor kronen, 
stifttanden en beugels.
•      Tand reinigingsset 

DentaPic Sonic, 4-delig      
nr. 229-606-30      
€ 17,95

•      Reserveopzet koppen, 
2 stuks      
nr. 229-607-30      
€   7,95

•      Microbatterij, 1 stuk      
nr. 230-495-30      
€   1,15

Let op: niet geschikt voor mensen met 
een pacemaker of (tand)implantaten.

Nu ook voor de perfecte  wenkbrauwen.
Met deze wenkbrauwtrimmer met 

een smaakvolle mascara- look trim en 
vorm je jouw wenkbrauwen heel 
voorzichtig en nauwkeurig. Helemaal 
zonder pijnlijk epileren. Werkt op 1 
micro-batterij (apart verkrijgbaar). 
Afmeting: 12,7 cm hoog, 2,7 cm Ø. 
Gewicht ca. 33 g. Kunststof behui-

zing in wit/roségoud.
•      Wenkbrauwtrimmer  

Roxy Pocket Shaver      
nr. 228-926-30      
€ 19,95

•      Batterij, 1 micro      
nr. 230-495-30      
€   1,15

Door zijn discrete lipstick- design 
ideaal voor in de handtas.
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De Panasonic neus- en oor haarknipper: 
waterdicht en veel hygiënischer.

Neushaartjes en haartjes in het 
oor met een schaar verwijderen is 
niet alleen moeilijk, maar het is nog 
gevaar lijk ook. Zonder kans op 
verwonding en bliksem snel haalt 
echter de neus- en oorhaarknipper 
alle haartjes weg. Alleen de punt 
met de afgeronde kroon inbrengen. 
Apparaat aanzetten – elk storend en 
ongewenst haartje is direct 
ver dwenen.
Altijd hygiënisch schoon.

Na gebruik het apparaat 
gewoon onder de kraan afspoelen 

en laten drogen. Het apparaat is dan 
altijd schoon en steeds klaar voor 
gebruik. Afm. slechts 9,5 x 4 x 
2,5 cm en een gewicht van 40 g – 
past daarom in elke toilettas. Werkt 
op 1  mignonbatterij (apart verkrijg-
baar). 
 Gratis bij Pro-Idee: 36 maanden 
lange termijngarantie

Onsmakelijke neus- en 
oorharen bederven zelfs de beste 
indruk. Ge bruik daarom deze 
simpele en werkzame oplossing van 
 Panasonic.

Slechts 8 mm dik en extreem flexibel: de 
gepatenteerde Lifolit®-noppenzool.

Met grote instaplus om ze gemakkelijk aan 
te kunnen trekken.

  
   Origineel leguano® blotevoe        tenplezier –  

nu ook thuis.
      Aangenaam warme pantoffels van wolvilt voor              mannen en vrouwen.  

                    Handgemaakt in Duits              land.
Steeds meer mensen waarderen het gezonde loopcomfort van lopen 

op blote voeten – om spieren en gewrichten te versterken en om het 
hele bewegingsapparaat te trainen. Met deze pantoffels kunt u nu ook 
thuis genieten van een bijzonder vrij en natuurlijk loopgevoel.
De gepatenteerde, 8 mm dunne noppenzool is uiterst flexibel en 
antislip verwerkt.

Hij biedt goede ondersteuning en betrouwbare bescherming. 
Bovendien kan het de bloedsomloop zachtjes stimuleren – vergelijk-
baar met een voetreflexmassage.
Weegt slechts 155 g (mt. 38) tot 240 g (mt. 46).

Zo kunt u genieten van een ingenieus licht en stil loopcomfort. Met 
grote instaplus om de pantoffels gemakkelijk aan te kunnen trekken.
Gemaakt van natuurlijk warm wolvilt – voor een aangenaam 
voetklimaat.

Bovenwerk: 60% wol, 30% polyester, 10% viscose.  

Bekroond ontwerp maakt een 
einde aan stoffige stekkerdozen  
en in elkaar gedraaide kabels.

3 stopcontacten en 2 USB-poorten  
in stijlvolle kubusvorm. Bekroond met de  

Red Dot Design Award 2019*.
Deze bekroonde kubusstekkerdoos mag gezien worden. 

Het tot zijn basisvorm teruggebrachte ontwerp past op een 
natuur lijke manier bij elke moderne en klassieke woonsfeer. 
En heeft 3 stopcontacten en 2 USB-poorten daar waar je ze 
nodig hebt.
Geen kabelwarboel meer. Geen rondslingerende 
stekkerdozen. Geen montage.

Je kunt de kubus eenvoudig met het zelfklevende en 
magne tische 3M-plaatje 
(meegeleverd) op een 
gemakkelijk toegankelijke 
plaats bevestigen: op of onder 
je bureau, tafel, vlak bij de tv 
en de muziek installatie, in de 
keuken, werkplaats, garage, ... 
(Aan metalen opper vlakken 
hecht de magnetische kubus 
ook zonder magnetische 
kleefpad.) Met het snoer van 
1,80 m bereik je moeiteloos 
elk stopcontact. En dankzij de 
afzonderlijk gerang schikte 

aansluitingen kunnen de stroom kabels moeilijk in de knoop 
raken.
Grondstofbesparend geproduceerd.

Bestaat uit 20% gerecycled kunststof, verpakking van 
gerecycled papier. Afmeting 7,6 x 7,6 x 7,6 cm, gewicht 
400 g. Voor 100-240 V, belastbaar tot max. 3,680 W (16 A). 
Met kinder- en overspanningsbeveiliging. Design: Johan 
Runströmer, Viktor Lundberg.
Design-kubusstekkerdoos Square     € 54,95
•      lichtgrijs nr. 231-808-30
•      zwart  nr. 231-809-30

*In de categorie Interior- Design-elementen.

Je kunt de kubus eenvoudig 
met het zelfklevende en 
ma gnetische 3M-plaatje 
(meegeleverd) op een 
gemakkelijk toegankelijke 
plaats bevestigen.
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Effectieve bescherming tegen toenemende 
elektromag netische straling.

Deze superlichte deken heeft een beschermende werking.  
Houdt meer dan 99% van de hoogfrequente straling tegen.*

Mobiele telefoons, zendmasten, 
wifi- routers, ... De hoeveelheid hoogfre-
quente elektromagnetische straling is 
drastisch toegenomen. De Wereldgezond-
heidsorganisatie (WHO) waarschuwt dat 
een verhoogde elektromagne tische straling 
stress, slaapstoornissen en andere klachten 
kan veroor zaken of versterken. De Sleep 
Safe®- deken beschermt u op effectieve 
wijze tegen dit soort straling. Dat is 
bevestigd in een rapport van de 
 Bundeswehr-universiteit München*.
Ontwikkeld in samen werking met 
natuurkun digen.

Stop de soepele deken bij uw overtrek 
in: in de zomer solo, in de winter als 
aanvulling op uw dekbed. De netvormig 
ingeweven beschermende vezel BD 1 kan 
meer dan 99% van de aanwezige straling* 
tegenhouden. Materiaal: 52% katoen, 
46,77% polyester, 1,23% ander materiaal 
(zilvervezels). Afmeting 130 x 200 cm. 
Gewicht ca. 490 g. Machinewasbaar.
Perfecte aanvulling: de matrasbescher-
mer van hetzelfde ma teriaal.

Samen met de Sleep Safe® bescher-

mende deken ontstaat er zo een optimale 
bescherming. Gemakkelijk aan de matras 
te bevestigen dankzij de 4 hoekelastieken. 
Materiaal: 52% katoen, 46,77% polyester, 
1,23% ander materiaal (zilvervezels). 
Afmeting 200 x 90 cm. Gewicht ca. 350 g. 
Machinewasbaar.
•      Sleep Safe®  

beschermende deken      
nr. 228-048-30      
€ 99,95

•      Sleep Safe® beschermende  
matrasbeschermer      
nr. 233-289-30      
€ 89,95

*Natuurkundig testrapport  
van de Bundeswehr-universiteit München.

Prof. Dipl.-Ing. Peter Pauli, professor in de 
hoogfrequentie-, microgolf- en radartechniek 
aan de Bundeswehr-universiteit München, 
rapport van 23-01-2019.

De netvormig ingeweven 
beschermende vezel BD 1 kan 
meer dan 99% van de 
aanwezige elektromagne-
tische straling* tegenhouden.

•      Neus-/oorhaarknipper      
nr. 620-302-30     € 29,95

•      Mignonbatterij      
nr. 230-494-30     €   1,25

  
   Origineel leguano® blotevoe        tenplezier –  

nu ook thuis.
      Aangenaam warme pantoffels van wolvilt voor              mannen en vrouwen.  

                    Handgemaakt in Duits              land.
Binnenzool: 50% polyamide, 48% 
polyurethaan, 2% kleurstof. Loopzool: 
Lifolit®. Kleur: 
grijs/geel.
•      leguano® 

pantoffels  
van wolvilt     
€ 99,–

De schoen valt klein uit: 
wij raden aan een maat 
groter te bestellen.

maat  
grijs/geel
36 233-829-30
37 233-860-30
38 233-861-30
39 233-862-30
40 233-863-30
41 233-864-30
42 233-865-30
43 233-866-30
44 233-867-30
45 233-868-30
46 233-869-30
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   Het luxe vest van         de ware globetrotter.

Van soepel lamsnappa.              Gewicht slechts ca. 635 g.
Vroeg of laat vindt elke ware wereld reiziger ergens zijn eigen 

lievelingsvest – en neemt er zijn hele leven lang geen afscheid meer 
van. Meestal betreft het met de hand vervaardigde, unieke exempla-
ren, die in geen enkele winkel ter wereld worden aangeboden. Maar 
zelden echter zijn ze zó attractief en doordacht als dit exemplaar. En 
bieden daarnaast nog zoveel comfort bij het dragen.

Echte globetrotters weten waarom zij hun vest nooit thuis laten. 
Zij dragen het even graag in de jungle van Guatemala als in de lobby 
van het befaamde Mandarin Oriental: want juist het fraaie lamsnappa 
van dit vest is (zeker over dag) passend genoeg voor praktisch overal 
ter wereld. Men kan er een colbert of een lekker warm jack overheen 
dragen – of alleen een luchtig shirt eronder.
Het herbergt werkelijk alles wat u werkelijk belangrijk acht. 
Zonder dat men dat aan de buitenkant kan zien.

Veel wereldreizigers hebben onder dermate onaangename 
ervaringen geleden dat zij hun vest nog niet 30 seconden in handen 
van de hotelportier laten. Ze hebben het rustgevende gevoel al hun 
waardevolle bezittingen bij zich te dragen, zonder zich daarvoor in 
weinig comfortabele kleding te hoeven steken – vooral ook bij een 
vliegreis. Maak de ritssluiting open. U vindt een ruim vak voor uw 
mobiele telefoon, twee pennenvakjes en drie vakken met rits. Eén vak 
is diep genoeg voor de airline- tickets en uw paspoort, een ander vak 
bevat portemonnee en andere papieren. Twee schuine buitenzakken met 
ritssluiting.
Waterafstotend behandeld.

Zelfs in de tropische regen buien van Hongkong blijven uw papieren 
en het mobieltje droog. Turbulentie bij de thuisvlucht? Cham pagne over 
uw vest? Geen zorg: leer en weefsel zijn waterafstotend behandeld – de 
druppels parelen er gewoon af.
Van de schapen in de Himalaya stamt dit onver gelijkbare leer.

Het voorpand en de kleppen van de binnenzakken zijn van 
lamsnappa. Het rugpand is van 100% katoen: uw vest wordt daardoor 
extra zacht en licht (slechts 635 g in maat 50). Kleur: bruin. Draag dit 
vest op uw volgende trip. Of regelmatig thuis. Draag het onder een col-
bertje – u bent passend gekleed voor een zakelijke afspraak. Van 
Oconi, exclusief bij Pro-Idee.

De mooiste voetmatten zijn ook         de beste: professionele kwaliteit van 
   onverslijtbaar         aluminium en nylon.

 Zelfs tegen het grofste vuil onverbidde               lijk. Een aankoop die tientallen jaren meegaat.
Niet te vergelijken met eenvoudige voeten schrapers! Deze elegante 

aluminium deurmatten met sterke nylonborstels zijn zelfs bestand tegen 
heel zware belasting. Al bijna 20 jaar lang houden ze het vuil van ontel-
bare schoenen buiten, overal waar een stijlvolle ontvangst belangrijk is: 
de ingang van chique hotels, banken en be drijven, exclusieve win-
kels, …

Een fijne magische licht,  
gevangen in getint glas.

Glazen XXL-bal met geïntegreerde micro-leds.  
Decoratief, sfeervol lichtobject  

om op te hangen of neer te leggen.
Voor het raam of midden in een kerstkrans of kerststukje: deze 

grote, elegante glazen bal is een schitterende blikvanger in elke 
ruimte.
Overdag een stijlvolle grote glazen bol met een warme uit-
straling. ’s Avonds een betoverend object met fijne led-lichtjes.

Het modern getinte glas glanst zacht als een kostbare barn-
steen. Omdat het glas heel fijn is gegalvaniseerd, is het iets 
spiegelend. De bal krijgt zo een schitterende zachte glans – het 

draad van het aan de binnenkant 
geplaatste lichtsnoer is 
nauwelijks te zien. De micro- 
leds lijken wel te zweven.
Expressief golfmotief.

In het 0,5 mm dikke glas 
zijn rondom gegolfde lijnen 
inge werkt. Wanneer het licht 
erop valt reflecteren deze een 
beetje, wat een schitterend 
effect geeft. Vooral wanneer de 
(vrij hangende) bal een 
draaiende beweging maakt.
Batterijvak met 35 cm lang 
ophang snoer.

Het lichtsnoer met 
15 warmwitte micro-leds 
verbruikt slechts 0,9 W. Levens-
duur van de leds ca. 50.000 uur. 
Timer-functie (6 uur). Werkt op 
2 AA-batterijen (apart te 
bestellen). Glazen bal met 
stevig edelstalen kroontje en 

ophangoogje. Afmeting 18 cm Ø. Gewicht ca. 285 g. Alleen 
geschikt voor binnen.
•      Glazen bal met micro-leds  

nr. 229-168-30     € 34,95
•      Set van 2 AA-batterijen  

nr. 677-013-30     €   2,50

Decoratief om op te hangen of neer te 
leggen. Overdag glanst het getinte 
glas als een kostbare barnsteen.
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   Het luxe vest van         de ware globetrotter.

Van soepel lamsnappa.              Gewicht slechts ca. 635 g.

In het globetrottervest 
is plek om alles op te 
bergen wat u belangrijk 
vindt. Zonder dat dat 
aan de buitenkant te 
zien is.

maat nr.
48 324-814-30
50 324-815-30
52 324-816-30
54 324-817-30
56 324-818-30
58 324-819-30

 
Veiliger (en mooier):  

huishoudtrapje met extra  
diepe treden. En toch  

zeer plat inklapbaar tot 4 cm.
Italiaans design.  

TÜV Rheinland/GS-geteste veiligheid*.
Stop met wiebelig balanceren – zoals op de smalle 

treden van veel gewone huishoudtrapjes. De treden 
met antislip ribbels van dit trapje van aluminium zijn 
26 cm (!) diep. Opklimmen en staan wordt hierdoor 
voor u veel veiliger en meer ontspannen. Het is des te 
verbazingwekkender dat u de elegante lichtgewicht 
tot maar 4 cm (i.p.v. 10-12 cm, zoals veel voorko-
mend) kunt inklappen. En hem uiterst gemakkelijk 
zelfs in smalle tussen ruimtes en achter deuren kunt 
opbergen.
Sterke, solide constructie 
conform EN 14183. En toch 
lekker licht en snel paraat.

Klap het door TÜV-Rhein-
land gecertifi ceerde frame uit 
elkaar: en uw 6 kg lichte 
huishoudtrapje staat al kantelvei-
lig en stabiel: op 6 cm brede, 
stijlvol geanodiseerde en 
duur zame, niet kromtrekkende 
aluminium profielen.
Maakt u 75 cm resp. 50 cm 
groter.

Comfortabele treden van 
33 cm breed. Belastbaar tot 
150 kg. Ladder met 3 treden, 
afmetingen uitgeklapt 50 x 
98 x 82 cm (b x h x d). Gewicht 
ca. 6 kg. Ladder met 2 treden, 
afmetingen uitgeklapt 50 x 73 x 
62 cm (b x h x d). Gewicht ca. 
4 kg. Gratis bij Pro-Idee: 
36 maanden langetermijn-
garantie.
Italiaans huishoudtrapje van aluminium
•      3 treden      

nr. 200-435-30     € 129,95
•      2 treden      

nr. 205-210-30     €   99,95
*R 60124964

Afmetingen ingeklapt: 
trapje met 2 treden, 
50 x 79 x 4 cm; trapje 
met 3 treden 50 x 
106 x 4 cm (b x h x d).

•      Globe trottervest     € 239,–

De mooiste voetmatten zijn ook         de beste: professionele kwaliteit van 
   onverslijtbaar         aluminium en nylon.

 Zelfs tegen het grofste vuil onverbidde               lijk. Een aankoop die tientallen jaren meegaat.
Uw schoenen worden gereinigd door gewoon op de mat te  stappen.

In tegenstelling tot zachte rubberen borstels (of zelfs rips en velours) grijpen 
de uiterst sterke rijen nylon borstelharen – 8 mm hoog en 7 mm in diameter – bij 
elke stap diep in het zoolprofiel. Zelfs het grofste vuil en vast gelopen aarde worden 
gemakke lijk losgemaakt.
Duurzame schoonheid. Weerbe stendig. En bijzonder gemakke lijk te reinigen.

Het vuil valt netjes door de tussen ruimtes van de aluminium profielen en zet 
zich niet, zoals bij andere matten het geval is, in de mat vast. Om de mat schoon te 
maken gewoon het borstelrooster optillen, het vuil wegzuigen en het roest vrije alu-
minium frame (5,5 cm b) met een vochtige doek schoonmaken. Voor een grondige 

natte reiniging kunt u de mat en het frame ook zonder 
pro bleem met een tuinslang of hogedrukreiniger 
schoonspuiten.
Met krasvrije rubberen dempers met anti slip aan 
de onderkant.

King Size-mat is 60 x 90 cm en weegt ca. 9,6 kg. 
Standaardmat: 50 x 70 cm, ca. 6 kg. Telkens 2,2 cm hoog.
Elegante aluminium deurmat
•      King Size      

nr. 545-079-30     € 299,95
•      Standaard      

nr. 545-061-30     € 199,95

Om de mat schoon te maken 
tilt u gewoon het borstelroos-
ter op en zuigt of veegt u het 
vuil weg.
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De geniale douchewisser,  
helemaal van siliconen.
Ontzettend zacht in de hand, flexibel  

en zonder harde randen.
Nagenoeg onverwoestbaar: massief uit één stuk van siliconen gemaakt. De 

steel kan niet loslaten en de houder van kunststof 
kan niet breken. En: er zijn geen scherpe metalen 
randen, die krassen achter kunnen laten. Als hij 
een keer valt, richt hij geen schade aan in uw bad.
Opvallend basic Japans design: neemt minder 
plaats in dan het gebruike lijke T-model.

Aan het praktische oogje hangt de platte 
wisser zo voor het grijpen. Van 100% siliconen. 
Afmeting 26 x 6 x 2,1 cm (b x h x d). Weegt 
185 g. Kleur: aqua.
•      Douchewisser van siliconen      

nr. 227-957-30      
€ 34,95
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Waarschijnlijk  
de mooiste douchegordijnen:  

in elegante linnen-look of van wafelpiqué.
Elegante upgrade voor douche en badkuip.  

Hoogwaardiger en robuuster  
dan conventionele gordijnen van kunststof.  

Van Möve/Germany.
Deze textielen gordijnen in elegante linnen-look of met decoratief 

wafelreliëf doen denken aan de douchegordijnen van luxueuze 5-sterrenho-
tels. Veel mooier en eleganter dan conventionele gordijnen van eenvoudige 
kunststof, verfraaien zij uw wellnessoase in een handomdraai.
Dicht geweven, met een bijzonder mooie drapering en heerlijk chic.

Van Möve, specialist in badstof en badkameraccessoires sinds 1927. De 
zware, ondoorzichtige gordijnstoffen vertegenwoordigen de beste Mö-
ve-kwaliteit. Polyestervezels van hoge kwaliteit maken de stof slijtvast, 
kleurecht en vormvast.
Waterafstotend en sneldrogend dankzij de TeflonTM-coating.

Door de zorgvuldige impregnatie rolt het water er gewoon af en het 
gordijn plakt niet tegen het lichaam. Shampoospetters zijn geen probleem. 
Even afspoelen en klaar.
Getest op schadelijke stoffen volgens de Öko-Tex Standard. Machine-
wasbaar op 30 °C – altijd in topconditie.

Zowel de witte wafelpiqué (220 g/m2) als de beige gemêleerde 
linnen-look (250 g/m2) blijven onberispelijk, zelfs na x-aantal keer wassen, 
zonder uit te rekken, te vergelen of te verbleken. Strijken kan zonder 
problemen.
Kan veilig worden vastgemaakt met 12 stevige ringen.

Ook compatibel met gordijnrails met runners. Doucheringen (3 cm Ø) 
van verchroomd metaal kunnen apart worden besteld. Gordijnen: 100% 
polyester. Afmeting: 180 x 200 cm (b x l) elk. Gewicht: 800 g (wafelpiqué), 
900 g (linnen-look).

Douchegordijn     € 109,95
•      linnen-look, beige      

nr. 233-727-30
•      wafelpiqué, wit      

nr. 233-728-30
•      Doucheringen,  

set van 12      
nr. 233-837-30      
€ 6,95De stevige ringen zijn 

compatibel met 
gordijnrails met 
runners. Doucheringen 
van verchroomd metaal 
kunnen apart worden 
besteld.

Douchegordijn 
beige/linnen-look.

Douchegordijn 
wit/wafelpiqué.

Door zorgvuldige 
impregnatie rolt het 
water er gewoon af.
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Bekroond design.  
Doordachte functionaliteit  

(en een meer dan redelijke prijs).
Deze hoogwaardige badkamerserie van blomus® ontving in 2012 de felbegeer-

de innovatieprijs van de ‘Möbelmesse Köln’. Een massief product vervaardigd van 
geperst granietslijpsel en glasvezel verschaft het antraciet grijze polystone (1,6 g/
cm³) stabiliteit en stevigheid. Gepo lijste lijsten van roestvrij staal accentueren de 
heldere moderne vormgeving en maken de constructie sterk. Deze serie past 
stijlvol in elke badkamer of in elk gasten toilet.

Vrijstaand te plaatsen – zonder  pluggen, zonder 
schroeven. Met vloer bescherming. Gebruiks vriendelijk 
 afneembaar.

Bij de wc-butler houden 2 zijarmen de toiletrol en een 
reserverol op de juiste hoogte goed op hun plek (in plaats 
van maar één rol). Geïnte greerde rvs koker en toiletborstel 
met vervang bare borstelkop –  hygiënisch schoon te houden. 
Afmetingen 20,5 x 71,5 x 15 cm (b x h x d). Gewicht 2,7 kg.

Op het handdoekenrek met 2 rvs stangen op een hoogte 
van 76,5 resp. 86,5 cm kunnen maar liefst 4 handdoeken of 
2 badhanddoeken luchtig van elkaar gescheiden worden 
opgehangen (in plaats van de gebrui kelijke 2 handdoeken). 
Ideaal ook als aflegmoge lijkheid voor kleding en sport-
spullen. Afmetingen 50 x 86 x 15,5 cm (b x h x d). 
 Gewicht 4,6 kg. Ontwerp: Flöz Design.
•      Polystone wc-butler  

nr. 206-360-30      € 179,95
•      Polystone handdoekenrek  

nr. 206-329-30      € 179,95

De polystone badkamer- 
serie is compact, 
stabiel – en ook nog eens 
een  design-highlight.

Mooi praktisch als weinig anderen:  
wasmand van 65 l en het kleinste vloeroppervlak.

Gemaakt van stevige, gemêleerde stof. Krachtig en onverwoestbaar. Past comfortabel in elke nis.
Veel mooier en praktischer dan conventionele wasmanden: dit slanke 

ruimtewonder neemt slechts 24 x 45 cm vloeroppervlak in beslag, maar biedt 
ruimte tot 65(!) liter vuile was. Elegant vervaardigd van stevige, stijve, gemêleer-
de stof past hij perfect in slaapkamers, badkamers, fitnesszalen en wellnessruim-
ten.
Veel huiselijker dan metalen of plastic bakken.

De stof, gemaakt van 100% polyestervezel, is 
bijzonder robuust en toch verrassend licht. Hij 
behoudt ook zijn vorm en zakt nooit lelijk uit.
Stevige handgrepen maken hem gemakkelijk te 
dragen. De klep voorkomt ongewenste blikken – 
en er valt niets uit.

Open gewoon het overlappende deksel. 
Hierdoor krijgt de opslagruimte zijn volledige 
omvang – gemakkelijk te legen of te vullen. 
Eenvoudig schoon te maken en af te nemen met 
een vochtige doek. Afmeting (l x b x h): 
45 x 24 x 67 cm. Gewicht: ca. 2,1 kg. Van blomus.
Wasmand     € 59,95
•     donkergrijs  nr. 234-851-30
•     beige           nr. 234-850-30

Met het deksel open is de 
wasmand heel gemakkelijk te 
legen of te vullen.

Mandant: PI 

Land: NL 

Sortiment: CS 

Beilage/Katalog: Katalog 

Saison: Winter 

Name: 2022QRPINLCSKatalog30Winter6 

URL: https://www.proidee.nl/snel-bestellen?H=02_NL_75_O-00009603 
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Comfortabele, mobiele Soft         AirSeat:  
      winnaar van de gouden medaille op         de uitvindersbeurs*.

       Het gepatenteerde, zelfopblazende design zorgt overal voor opti               maal zitcomfort. Nu ook in uw auto.
De intelligente lamp 
op zonne-energie: 

bespaart energie en brandt 
daardoor veel langer.

Hypermoderne ledtechniek  
met 2 lichtsterkten, ingebouwde  
bewegings- en schemersensor.

Wanneer u deze zonne-energielamp tot op 
6 meter nadert, activeert de ingebouwde bewegings-
sensor een power-led van 1 W en 60 seconden lang 
begeleidt een fel licht u op tuinpaden, traptreden, de 
toegang naar uw huis, … Daarna schakelt de lamp 
weer automatisch terug naar de normale lichtsterk te. 
Zo bespaart u energie en verlengt u de verlichtings-
capaciteit. Ter wijl veel lampen op zonne-energie 
vaak al na enkele uren drastisch aan lichtintensiteit 
verliezen, blijft deze lamp in het donker maximaal 
10 uur branden – zelfs in de winter en bij bewolkte 
hemel.
Geen stroom kosten. Geen kabelaanleg.

Overdag wordt het binnenvallende zonlicht via 
een zonneenergiemodule als elektrische stroom in de 
3 ingebouw de NiMH- accu’s opgeslagen – voor 
maximaal 10 uur brand duur van de energie-
besparende led van 0,1 W. Een sensor schakelt de 
ledlamp van 1 W automatisch in bij de schemering.
Onverwoestbaar 18/10 rvs: weer bestendig en 
lang durig mooi.

Incl. 3-delige grondpen om aan elkaar te 
bevestigen. In totaal ca. 77 cm hoog. Gewicht ca. 
740 g. Gratis bij Pro-Idee: 36  maanden lange-
termijngarantie.
•      Intelligente lamp  

op zonne- energie      
nr. 543-348-30      €   39,95

•      Intelligente lamp  
op zonne-energie,  
set van 3      
nr. 543-355-30      € 112,95
(u bespaart 6,90 €)

 
    Veilige grip op natgeregende         traptreden.

 Elegante, veilige trapbescherming voor buitentrappen.              Mooie smeedijzeroptiek.

Anders dan bij gangbare kussens van schuimstof kunt u dit zelfopblazende 
hightech-zitkussen compact opvouwen en gemakkelijk in de tas meenemen. Deze 
ergonomische SoftAirSeat is echter veel meer dan alleen een mobiel comfortabel 
zitkussen.
Ergonomisch gevormd voor optimaal zitcomfort.

Dankzij de exact geplaatste uitsparingen in het kussen wordt de druk waarmee 
normaalgesproken het stuitje en het zitbeen worden belast, verdeeld over het gehele 
met lucht gevulde zitoppervlak. Hierdoor vermindert de druk op de wervelkolom en 
de tussenwervelschij ven en nemen de rugspieren de balansfunctie over. Zo blijft u 
goed rechtop zitten, zit u actiever en worden spanningen en (druk)pijnen effectie ver 
voorkomen.
Beschermt tegen kou, dempt schokken en vibraties, en blaast zichzelf op.

Open het ventiel en de lucht stroomt automatisch in de SoftAir Seat. U kunt op 
elk gewenst moment meer lucht in het kussen blazen en zo de hardheid en dikte 
ervan variëren – tot maximaal 3,5 cm.
Speciaal ontwikkeld voor de auto: de SoftAirSeat Drive.

Leg het kussen op de autostoel en u ervaart het 
comfort als van een auto met luchtveringsysteem. 
Dankzij een extra uitsparing in het midden zorgt het 
kussen voor extra drukvermindering tijdens het 

Stabiel vervaardigd van massief 
en stevig rubber. Deze decoratieve 
matten garanderen u een goede grip 
op alle gladde trappen – en dat 
zonder te verschuiven of omhoog te 
komen. Regen noch vorst of sterke 
uv- stralen doen het materiaal 
schimmelen, breken of verbleken. 
Dankzij het open dessin kan 
regen water afvloeien en verzamelt 
er zich geen water op de matten. 
Vuil blijft netjes in de tussen ruimtes 
liggen en kunt u gewoon van de trap 
wegvegen of met een tuinslang 
afspuiten.

Door de geringe dikte bijna 
overal te gebruiken.

Perfect voor op uw 
favoriete (tuin)stoel, in de 
hobbyruimte, op kantoor, in het 
vliegtuig, in de bus of in de 
tram. Handig in de vakantie voor 
aan het strand, op de camping of 
tijdens wandelingen. Ook ideaal 
als dempend en drukverminde-
rend kussen voor mensen in een 
rol stoel.

Klein op te vouwen en 
gemakkelijk mee te nemen in de 
meegeleverde tas.

De speciaal uitgevoerde 
SoftAirSeat Drive zorgt voor 
optimaal zitcomfort in de auto.

Zelfs onooglijke treden zien er weer als 
nieuw uit.

Het rankenreliëf is pikzwart, 10 mm 
hoog en ziet eruit als kostbaar smeedijzer-
werk. Op stenen treden blijven de matten 
net zo goed zitten als op tegels, hout of 
beton. Ook ideaal voor de entree, wanneer 
u bij slecht weer met natte schoenen 
binnenkomt.

Van slipvast rubber. Maten: 74,5 x 
24,5 cm (l x b). Gewicht: ca. 650 g. In een 
voordelige set van 3.
•      Traptreden bescherming, set van 3      

nr. 207-028-30     € 39,95
Niet geschikt voor gebruik op natuursteen met 

open poriën.
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Comfortabele, mobiele Soft         AirSeat:  
      winnaar van de gouden medaille op         de uitvindersbeurs*.

       Het gepatenteerde, zelfopblazende design zorgt overal voor opti               maal zitcomfort. Nu ook in uw auto.

 
    Veilige grip op natgeregende         traptreden.

 Elegante, veilige trapbescherming voor buitentrappen.              Mooie smeedijzeroptiek.
Met deze ovenhandschoenen 

kunt u hete bakvormen beetpakken – 
en zelfs brandend haardhout.

Van hittebestendig materiaal van coureurspakken.  
En veel flexibeler dan gebruike lijke grillhandschoenen.  

Nu nog veiliger met siliconen noppen.
Vergeet de conventionele ovenwant 

van doorgestikte stof of stugge siliconen. 
Deze gebreide handschoenen met zachte 
voering en gemaakt van Nomex® met 
Kevlar® zijn van hetzelfde materiaal als 
het beschermen de pak van de brandweer 
en coureurs: uitermate sterk, vonk- en 
vlamwerend, weerstaan temperaturen tot 
350 ºC en houden de hitte 
15 se conden lang buiten. Tijd 
genoeg om een  gloeiend hete 
braadpan veilig van het 
fornuis of een bakvorm veilig 
uit de oven te halen.
Uw vingers houden hun 
bewegings vrijheid.

Ook ideaal voor het 
wisselen van een hete 
gloei lamp, las- of soldeer-
werk zaamheden, of om 
brandend haardhout beter te 
verdelen in uw open haard. 
Alleen uit de buurt blijven 
van hete vloeistoffen. 75% 
Nomex®, 25% Kevlar®. 

Voering 65% katoen, 35% polyester. 
Wasvoorschrift: in de machine tot 40 ºC.
•      Ovenhandschoenen      

nr. 218-723-30      
€ 29,95

Deze antislip werking kan geen profiel bieden.
Voor iedere schoen: effectieve bescherming  

tegen onaangename verwondingen bij ijs en natheid.
Zelfs antislipschoenen hebben op 

ijzel en gladde vloeren vaak nauwelijks 
een kans. Maar nu is er deze geniale 
overtrek van microvezel: met één 
handgreep er overheen gestulpt hebben 
uw straat- en wandelschoenen, rubberen 
en leren laarzen zo’n grip alsof ze aan de 
grond blijven ‘plakken’.
Geen tovenarij, maar simpele natuur-
kunde.

IJslagen zijn zo extreem glad, omdat 
ze bedekt zijn met een zeer dun water-
laagje: de wrijving met de schoen is sterk 
verminderd. Door de bijzondere 
capillaire structuur zuigt de microvezel 
dit water binnen een paar seconden op: 
de wrijving met de 
grond wordt sterk 
vergroot, het 
slipgevaar duidelijk 
verminderd.
Nemen niet meer 
plaats in dan een 
paar handschoenen. 
Gewicht slechts 
ca. 100 g.

Ze passen 
gemakkelijk in iedere 
rugzak, in het 

handschoenenvakje en in uw hand- of 
aktetas.
Na gebruik in een oogwenk weer 
droog.

Van hoogwaardige microvezel (80% 
polyester, 20% polyamide) met elastiek-
band. Wasbaar in de wasmachine tot 
30 °C.
Antislipovertrek, 2 paar     
€ 34,95
•      maat 33-42       

nr. 612-267-30
•      maat 43-48       

nr. 612-283-30

Antislip overtrek,  
2 paar € 34,95

rijden. De achterkant is smaller uitgevoerd voor 
een optimale pasvorm op uw autostoel. Voorzien 
van antisliponderkant van silicone, zodat het 
kussen goed op zijn plek blijft liggen.
*Gouden medaille op de uitvindersbeurs 
iENA 2017 in Neurenberg (Duitsland).

Onderkant en zitoppervlak van polyester; 
water- en luchtdichte TPU-coating. Kern: 
polyurethaan. SoftAirSeat Standard: afmeting 
40 x 44 x 2-3,5 cm. Opgevouwen 16 x 13 x 4 cm. 
Gewicht 150 g. SoftAirSeat Drive: afmeting 
35-37 x 45 x 2,5-3,5 cm (b x d x h). Opgevouwen 
16 x 14 x 4,5 cm. Gewicht 180 g. Belastbaar tot 
500 kg.
•      SoftAirSeat Standard  

nr. 229-422-30     € 34,95
•      SoftAirSeat Drive  

nr. 232-655-30     € 34,95
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Controleer de bandenspanning 
en pas deze aan,  

thuis en onderweg.  
Net zo gemakkelijk als  

bij een tankstation.
Veelzijdig en krachtig: digitale, draadloze 4,5 bar-compressor  

voor banden, opblaasboten, zwembadjes en meer.  
Voor een zeer goede prijs.

Niet te vergelijken met minder krachtige accupompen: deze 
draadloze compressor met een hoog vermogen pompt 2 autoban-
den (195/65/15) volledig op met slechts één acculading. Van 0 tot 
2,5 bar. Zonder gevaar van oververhitting en zonder dat er een 
stopcontact in de buurt hoeft te zijn.
Controleer voor uw eigen veiligheid altijd en overal de 
bandenspanning.

Of u nu op vakantie gaat, gaat toeren met de motor of de 
banden wisselt: met deze mobiele compressor kunt u op elk 
gewenst moment de banden controleren en oppompen. Dat 
bespaart u een ritje naar een tankstation of garage.
Net zo nauwkeurig en praktisch als bij een tankstation. Met 
digitale, vooraf in te stellen waarden en auto-stop.

Voer op de manometer de gewenste druk in (bar, psi, kPa of 
kgf) en start het apparaat. Wanneer de vooraf gekozen luchtdruk is 
bereikt, stopt het apparaat automatisch.
Met ingebouwd ledlicht.

Ook ’s nachts en bij slecht (garage-)licht kunt u alles goed zien.
Ook erg handig voor fietsbanden, opblaasboten, luchtbedden, 
opblaasbadjes, ballen, elektrische step ...

Alle gangbare adapters worden meegeleverd. Stevige kunststof 
behuizing. Verlicht lcd-display, laadniveau-indicator, oververhit-
tingsbeveiliging (automatische uitschakeling). Afmeting 19,3 x 
22,7 x 5,3 cm, gewicht 700 g. USB-oplaad kabel meegeleverd 
(netadapter apart te bestellen). Oplaadtijd ca. 4,5 uur.
•      Draadloze compressor 4,5 bar      

nr. 232-519-30     € 59,95
•      USB stekkervoeding  

met 1 USB-aansluiting      
nr. 230-593-30     €   9,95
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De eenvoudigste manier om uw kaarten te         beschermen tegen diefstal van gegevens.
Steek gewoon de Secure -Card in het kaartenvak bij uw betaal-

kaarten en creditcards, uw ID-kaart, rijbewijs, verzekeringspas, 
hotel-keycard, ... Tot max. 12 kaarten met 
RFID- (Radio Frequency ldentification) en 
NFC- (Near Field Communica tion)-chip zijn 
beveiligd tegen ongewenst scannen van 
buitenaf.

De Secure- Card onderschept het 
skimming- signaal van het afleesapparaat en 
verstoort dit, zodat het niet meer naar de 
scanner kan terug keren.
Zelfs op een afstand van 3 cm kan 
niemand uw gevoelige gegevens meer 
herkennen.

Dat is wetenschappelijk aangetoond door 
het Seibersdorf -laboratorium in Oostenrijk 
(testbericht nr. EMV-E 141/16). Werkt voor 
een onbeperkte tijd zonder batterij of accu. 

Revolutionaire vario-to         ol: 1 accu, 1 motorblok,  
1.000 toepassin         gen. Snoerloos.

     Boren, schroeven, snijden, slijpen, etc.              met slechts één compacte, universele tool.  
  Inclusief alle accessoires              voor een zeer goede prijs.

Voor montage, renovatie, reparatie en creatieve doe-het-zelfpro-
jecten: in plaats van veel (duur) los gereedschap hebt u alleen dit 
compacte universele talent nodig. In de basis een accuschroevendraai-
er: met 2 snelheden en 19 toerentallen. Hij is ideaal om snel en zuiver 
door dikke houten planken en gehard metaal te boren, en ook voor 
fijner werk. Schroefbits hechten zich magnetisch aan de houder. 
Bijzonder praktisch: met de flexibele bitverlenging (29,5 cm) kunt u 
gemakkelijk om hoeken en op moeilijk bereikbare plaatsen schroeven.
Verwissel hulpstukken en functies in enkele seconden. Kinderspel 
dankzij het kliksysteem.

Klik eenvoudig het boor-/schroefhulpstuk eruit, klik het oscille-
rende hulpstuk erin en vergrendel 
het gewenste hulpstuk. Met 
16.000 oscillaties/min. kunt u 
hout, metaal en 
muren perfect 
glad schuren. 
Dankzij de 
driehoekige vorm 
van het schuur-
gereedschap kunt 
u elke hoek 
bereiken. Het 
krachtige 
schraapmes 
verwijdert 
vastzittende 
vloerbedekking, 

Inbegrepen bij levering:
• Basiseenheid met motorblok
• 18 V/2 Ah lithium-ion-accu
• Snellader
• Boor/-schroefhulpstuk
• 6-delige boorset
• Inbussleutel
• Set van 32 bits
• Bitverlenging statisch 5 cm
• Bitverlenging flexibel 29,5 cm
• Oscillatiehulpstuk
• Oscillatietoebehoren: slijptol incl. 
9 stuks reserveschuurpapier, 
schraapmes, snijmes
• Opberg-/transportkoffer

Afzonderlijk 
verkrijgbaar: 
reserveaccu, 
cirkelzaaghulp-
stuk, decoupeer-
zaaghulpstuk.
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Geniaal:  
vergrootglas voor precisiewerk.  
Om uw nek te hangen of neer  

te zetten.
Beide handen vrij voor het knutselen,  

modelbouw, reparaties, naaien etc.
U kunt de flexibele beugel van dit vergrootglas naar wens 

buigen: zo krijgt u in elke positie de optimale kijkafstand en 
kijkhoek tot het voorwerp. Staand, zittend of liggend – u hebt 
beide handen vrij om te werken. En als u toch een handloep nodig 
hebt, maakt u gewoon de magnetische verbinding met de beugel 
los.
11 cm in diameter met 2x vergroting. Geïntegreerde lens met 
4x vergroting.

U kunt zelfs de kleinste details bij fijn handwerk zien, 
reparaties aan sieraden, het vervangen van horlogebatterijen etc. 
gemakkelij ker maken en zelfs de vaak piepkleine lettertjes op 
instructiefolders, gebruiksaanwijzingen of mobiele telefoons 
gemakkelijk ontcijferen. De stevige flexibele beugel is gemaakt 
van met siliconen gecoat metaal en het vergrootglas van 
polymethylme thacrylaat. Afmeting: 36 x 23 x 24 cm. Gewicht: 
354 g. Kleur: zwart.
•      3-in-1 vergrootglas voor precisiewerk      

nr. 233-931-30     € 29,95

Dankzij de stabiele, flexibele beugel 
hebt u in elke positie een optimale 
kijkafstand.

Voor gebruik als handloep maakt u 
gewoon de magnetische verbinding met 
de beugel los.

oude verf, lijmresten, etc. moeiteloos en zonder enige restanten achter 
te laten. Het oscillerende snijmes kan zelfs lastige hoek- en uitspa-
ringssnedes, invalsnedes en deelsnedes veilig en precies aan.
Duurzame 18 V lithium-ion-accu met snellaadstation.

Oplaadtijd slechts 45 minuten. Met laadniveau-indicator. Reserve-
accu afzonderlijk verkrijgbaar.
In de prijs inbegrepen: 58-delige accessoireset inclusief harde 
koffer.

Koffer met overzichtelijke indeling. Afmeting: 38 x 30 x 12 cm. 
Gewicht: in totaal ca. 8 kg.
Maak uw mobiele werkplaats compleet met decoupeerzaag- en 

cirkelzaaghulpstukken 
(afzonderlijk verkrijg-
baar).

Decoupeerzaaghulp-
stuk (tot 2.300 t/min.) 
voor hout, metaal en 
kunststof. Cirkel-
zaaghulpstuk (tot 
4.000 t/min.), zaagblad 
Ø 85 mm.
•      HammerSmith 

multitool,  
58-delig      
nr. 234-808-30     
€ 179,95

•      Reserveaccu     
nr. 234-809-30      
€   49,95

•      Decoupeerzaag-
opzetstuk      
nr. 234-820-30      
€   39,95

•      Cirkelzaag-
opzetstuk      
nr. 234-821-30      
€   49,95

De eenvoudigste manier om uw kaarten te         beschermen tegen diefstal van gegevens.
Afmeting 5,4 x 8,5 x 0,1 cm. Gewicht ca. 6 g.

•      RFID  Secure-Card      
nr. 222-834-30     € 29,95

Met slechts één kaart beschermt u tot max. 
12 kaarten tegen skimming.

Revolutionaire vario-to         ol: 1 accu, 1 motorblok,  
1.000 toepassin         gen. Snoerloos.

     Boren, schroeven, snijden, slijpen, etc.              met slechts één compacte, universele tool.  
  Inclusief alle accessoires              voor een zeer goede prijs.
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Slim design dat zich  

aan uw douche benodigdheden  
aanpast.

Het elegante doucherek met variabele rekjes.  
Ook voor grote flessen, dispenders en tubes.  

Precies op de gewenste hoogte te hangen.
Niet te vergelijken met de doorsnee doucherekjes: bij 

dit slimme doucherek kunt u de rekjes naar wens verschui-
ven langs de alumi niumstang – zowel horizontaal als 
verticaal. Zo creëert u ruimte, indien nodig ook voor 
grotere voorraadflessen, dispen sers en tubes. En u hebt uw 
benodigd heden altijd binnen handbereik – stevig en netjes 
op hun plek.
Efficiënt tot in het kleinste detail.

Zo is er bijvoorbeeld een extra houder voor een 
scheermesje of tandenborstel geïnte greerd. Een verschuif-
bare verdeler schept precies genoeg ruimte voor epilator en 
accu-scheerapparaat. Flessen kunnen zelfs ondersteboven 
geplaatst worden zonder om te vallen, zodat u het laatste 
beetje eruit kunt halen. Met? haken. Zeepplateau met 
uitneembaar schaaltje.
Eenvoudig ergens aan te hangen. Een klemveer houdt 
de tegen het krassen met rubber ommantelde 
ophangvoor ziening op zijn plek.

Passend voor alle douchewanden tot 55 mm dik. Met 
2 zuignappen aan de uiteinden van de stangen blijft het rek 
stevig hangen aan de douchewand.
Elegant,  duurzaam en jarenlang mooi.

Van roestvrij edelstaal,  geëloxeerd aluminium en 
kunststof. Afmeting (h x b x d) ca. 84 x 34 x 15 cm. Rekje 
7 x 31 x 10 cm en 2 x 14 x 9 cm (elk h x b x d). Gewicht 
1,3 kg. Van de Amerikaanse marktleider simplehuman voor 
kitchen- en houseware.
•      Variabel doucherek      

nr. 232-877-30      
€ 79,95

      De gepatenteerde geurverwijder          aar met een opzienbarende werking.
Nu ook als wc-hanger. Zonder geur              stoffen, zonder chemische middelen.

Alleen lucht en water – meer heeft de geurver wijderaar niet nodig 
om effectief te zijn. Hij maakt geen gebruik van chemische hulpmiddel-
en en geurstoffen.
Neutraliseert geurtjes in plaats van ze te maskeren.

Het geheim: een gepatenteerde edelstalen 
legering. Het microfijn gestructureerde oppervlak 
werkt als een katalysator, die geurmoleculen in 
neutrale zuur stof verbindingen omzet. 
Milieu vriendelijk, grondig en snel.
Praktisch slijtvrij. U bespaart veel geld 
op toiletblokjes, geurdispen sers, ...

Hang hem aan de rand van het 
toilet of, bij randloze toiletten, aan 
de rand van de wc-bril. Zo wordt de 
geurverwijde raar bij elke keer 
doorspoelen voorzien van 
water en op die manier 
geactiveerd. Zijn 
geurneutraliserende 
werking behoudt 
de wc-geurver-
wijderaar een leven 
lang. Afmeting 5 cm 
Ø, totaal 13 of 

Vragen en advies 
Tel. 024 - 3 511 277 

(op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur)

 
Epileren in plaats van scheren.  

Tot wel 4 weken lang  
een gladde gezichtshuid.

Een epileerpincet in spiraalvorm. Made in Germany.
Dit gepatenteerde beautyinstrument in miniformaat is ideaal 

om te gebruiken voor tussen de wenkbrauwen, boven de bovenlip, 
bij de kin, de wangen, oren enz. En het instrument is heel eenvou-

dig te gebruiken. Je hebt maar 1 hand 
nodig: neem de kleine spiraal tussen 
duim en wijsvinger, zet deze op het 
gewenste deel van de huid, druk de 
spiraal in elkaar en trek hem in de 
gewenste richting.
Net als bij epileren worden in een keer 
meerdere haartjes met wortel en al 
verwijderd.

De gezichtshuid blijft met het 
epileerpincet tot wel 4 weken glad, in 
plaats van maar enkele dagen zoals bij 
scheren. Ook zonder spiegel te gebrui-

ken – de bijzondere geome trische vorm van de epileer spiraal 
voorkomt dat de huid wordt bekneld. Het meegeleverde tweede 
exemplaar inclusief opberg doosje is perfect voor in je hand- of 
toilettas. Hierdoor heb je jouw beautygereedschap altijd bij de 
hand. Van roestvrij staal en polypropyleen. Afmeting ca. 2,5 cm 
lang, Ø 1 cm. Kleur: zilver/rood en zilver/zwart.
•      Epileerpincet, set van 2      

nr. 233-059-30     € 12,95

Wordt geleverd per 
2 stuks.
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Veel flexibeler en  
hygiënischer dan  

normale toiletborstels.
De ingenieuze siliconen toiletreiniger  

zonder borstelharen.  
Reinigt ook moeilijk bereikbare plekken  

zonder probleem. Er blijft niets aan plakken.
De uiterst platte en flexibele siliconen pad van deze ingenieuze 

toiletreiniger past zich aan elke vorm van het toilet aan. Zelfs 
moeilijk bereikbare plaatsen zoals de afvoerbuis en de spoelrand 
worden moeiteloos van vuil en aanslag bevrijd. Zonder uitstekende 
borstel haren blijft er niets onhygiënisch aan plakken of vastzitten.
Water loopt weg zonder residu achter te laten.

Eenvoudig te reinigen met elke waterspoeling. Laat geen 
druppels, geen plasje in de houder en geen krassen op het keramiek 
achter.
Vrijwel slijtvast en jarenlang bruikbaar.

De tijdloos eenvoudige houder van polypropyleen past in elke 
badkamer en elk gastentoilet. Naar keuze in zwart of wit. Borstel-
steel van roestvrij staal. Afmetingen: 12 x 12 x 40 cm (b x d x h), 
gewicht: 0,5 kg.
Siliconen toiletreiniger     € 49,95
•     zwart nr. 229-644-30
•     wit nr. 229-721-30

      De gepatenteerde geurverwijder          aar met een opzienbarende werking.
Nu ook als wc-hanger. Zonder geur              stoffen, zonder chemische middelen.

16,5 cm lang. Gewicht 60 of 50 g. Van specialist 
Zielonka.
Wc-geurverwijderaar
•     Eén stuks nr. 231-627-30     € 17,95
•     Set van 3 nr. 231-628-30     € 49,95

(u bespaart 3,90 €)
Wc- geurverwijderaar voor randloze toiletten
•     Eén stuks nr. 234-582-30    € 17,95
•     Set van 3 nr. 234-583-30    € 49,95

(u bespaart 3,90 €)
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Microvezeldoekjes met geniale vetweg-structuur:  
voor een streeploze glans zonder extra te poetsen en zonder  

schoonmaakmiddel.
De doekjes nemen vettig vuil op – zonder dit te verspreiden (zoals dat vaak wel het geval is bij gewone poetsdoeken).  

Duurzaam en levenslang hygiënisch door actief zilver.
Vergeet vetspatten op de kookplaat, een vies laagje op ramen, 

spiegels en tegels, vettig servies en vieze glazen. Met deze geniale 
vetweg-doekjes glanzen alle oppervlakken in een mum van tijd, 
zonder strepen. Een schoonmaakmiddel en een ontvetter zijn 
overbodig. Het geheim: door de speciale weefstructuur zijn de 
bioactieve microvezeldoekjes zeer absorbe rend, vooral voor 
vettig vuil.
Extra poetsen is niet nodig en uw handen voelen altijd 
schoon aan.

In tegenstelling tot de gebruikelijke poetsdoekjes 
houdt het microvezel het geabsorbeerde vet vast 
zonder dat dit aan de buitenkant zichtbaar is 
(in plaats van dit over het oppervlak te 
verspreiden).
Antibacterieel door puur zilver.

Ondeelbaar verwerkt actief zilver 
doodt bacteriën, schimmels en ziektekie-
men. Alle oppervlakken worden 
hygiënisch schoon en in het doekje 
ontwikkelt zich geen onaangename geur.
Het vetweg-effect en de antibacte-
riële werking blijven  levenslang 
werkzaam.

En dat ook nog na de zoveelste 

wasbeurt op 60 °C van de vormvaste, dubbel afgehechte doekjes. 
Materiaal: 80% polyester en 20% polyamide. Afmeting elk 30 x 
30 cm.
•      Vetweg-poetsdoek, set van 3      

nr. 233-045-30      
€ 17,95

De speciale weefstructuur maakt 
de bioactieve microvezeldoekjes 
zeer absorberend.

Schone lucht. Ook in grotere ruimtes.  
Geheel geluidloos  

door elektronische werking.
Een vooruitgang bij luchtreiniging:  

ionen maken de lucht zuiver.  
En het vuil wordt in het apparaat opgevangen.

Bij deze nieuwe luchtreiniger beweegt de lucht elektronisch – zonder 
mechanisch aangedreven onderdelen. Daardoor reinigt hij geluidloos grote 
hoeveelheden lucht. Zelfs ruimtes met een oppervlakte van 90 m² vormen 
geen probleem. Ionen vullen de ruimte zoals bij een natuurlijke bries. Als 
een magneet trekt de negatief geladen ionenstroom de positief geladen 
vuildeeltjes uit de lucht.
Het vuil verzamelt zich binnenin.

De ‘Ionfresher’ heeft geen kostbare reservefilters nodig, die ook nog 
eens voortdurend moeten worden verwisseld. Het vuil blijft hangen aan de 
elektrostatisch geladen, metalen lamellen in het apparaat. Een rood 
waarschuwingslampje gaat branden, als de lamellen moeten worden 
schoongemaakt. Even onder stromend water afspoelen of afvegen is 
voldoende (borstel wordt mee geleverd).
Pollen, bacteriën, sigarettenrook en uitlaatgassen hoeft u niet langer 
in te ademen.

Zelfs storende geuren uit keuken of wc neutraliseert de ‘Ionfresher’ 
effectief. Zonder geurtjes die blijven hangen.
Verbruik 2,7 W (in plaats van 250). Kinderlijk eenvoudig te bedienen.

De meeste gebruikelijke luchtreinigers verbruiken 250 W per uur voor 
hun ventilatoraandrijving. De ‘Ion fresher’ daarentegen heeft aan 2,7 W 
genoeg! Daardoor kost de stroom, zelfs bij onafgebroken gebruik, maar 
2 cent per dag.

Met snoer van 185 cm voor 220 V/5 W. Afmeting 28 x 9 x 15 cm  
(h x b x d), gewicht 620 g. Gratis bij Pro-Idee: 36 maanden 

langetermijngarantie.
•      Ionfresher      

nr. 223-814-30      
€ 59,95
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Dubbele hulp: loop- en opstahulp in één.
Wandelstok met een tweede handvat: spaart kracht  

en wankele evenwichtshandelingen.
Op de bank thuis, het bankje in het park, in de bus etc. klapt u 

gewoon het tweede handvat van uw nieuwe wandelstok uit. Nu kunt u 
uzelf stabiel ondersteunen met beide handen en de kracht van beide 
armen gelijkmatig gebruiken. Op die manier hebt u een veilige houvast, 
bewaart u uw evenwicht en worden uw benen ontlast. Ook ideaal voor 
traplopen en in- en uitstappen van auto’s, bussen en treinen.
Kan zelfs vrijstaand en stabiel worden ‘geparkeerd’. Leunen hoeft 
niet altijd.

Dit voorkomt dat uw wandel stok een struikelblok wordt en 
bespaart u de moeite van het bukken.
Betrouwbare steun, zelfs op oneffen paden.

In plaats van slechts één contactpunt (zoals bij conventionele 
wandelstokken), heeft de gespreide rubberen voet 3 antislippads en is 
hij via een scharnier verbonden met de stok. Voor optimale grip en 
stabiliteit, zelfs op bospaden, kasseien etc.
Geïntegreerd voor uw veiligheid: een felle, zwenkbare ledlamp en 
een SOS-alarm.

Ideaal om bijvoorbeeld in het donker de weg te verlichten of om 
het sleutelgat van uw auto of voordeur te vinden. In noodsituaties hoeft 
u alleen maar op een knop te drukken en een alarm signaal (±10 db) 
waarschuwt de omgeving.
Weegt slechts 370 g. Opgevouwen slechts 32 cm lang. Ideaal voor 
in een tas en handschoenenvak 

Gemaakt van gelegeerd staal. Zacht rubberen handvat. Handriem. 
In hoogte verstelbaar van 86 - 96 cm. Belastbaar tot 105 kg. Werkt op 
2 AAA-batterijen (afzonderlijk verkrijgbaar). Niet gebruiken op ijzige 
of gladde oppervlakken of voor medische doeleinden. Geschikt voor 
personen tot max. 105 kg.
•      Clever Cane loop- en opstahulp  

nr. 233-698-30     € 27,95
•      Set van 2 AAA-batterijen  

nr. 677-112-30     €   2,30

SOS-alarm met 
een druk op de 
knop

Zwenkbare 
ledlamp

Dubbele 
handgreep om 
comfortabel 
op te staan en 
te gaan zitten

In hoogte 
verstelbaar 
van 
86 – 96 cm

Vrijstaand 
dankzij de 
gespreide 
rubberen voet

Beautytrend rozenkwartsroller:  
nu nog effectiever  

door ultrasone trillingen.
Effectief, vitaliserend en ontspannend tegelijk.  

Ook ideaal voor het inmasseren  
van serums, crèmes en de verzorgende  ingrediënten  

van populaire velmaskers.
En een lust voor het oog. Al duizenden jaren bekend in de 

traditionele Chinese geneeskunst. En nu de beautytrend: 
rozen kwartsrollers zijn de nummer 1 onder de huidverzor-
gings accessoires. Mild, fluweelzacht en heerlijk koel masseren 
de edelstenen gezicht, hals en decolleté. Ze zijn een lust voor 
het oog en liggen prettig in de hand. En deze premium roller 
kan nog meer. Eén korte draai en 6000 ultrasone trillingen/min. 
stimuleren huid en gezichts spieren en optimaliseren daarmee 
het anti-aging- effect.
10 tot 15 minuten ’s morgens en ’s avond zijn voldoende.

Kin, wangen en voorhoofd, rondom de mond en de ogen: 
gewoon de trillende rozenkwartsroller met lichte druk omhoog 
of zijwaarts rollen (handleiding meegeleverd). U ziet er gelijk 
frisser, stralender en relaxter uit. De bloedcirculatie wordt 
gestimuleerd, de natuurlijke lymfestroom ondersteund. Wallen 
(bijvoorbeeld onder de ogen), rimpeltjes en lijntjes worden 
minder en de huid trekt strakker. Serums en crèmes dringen 
beter door in de huid waardoor ze meer effect hebben. Totale 
lengte 16 cm, roller 4 cm breed. Weegt ongeveer 220 g. 
Penlite-batte rij apart te bestellen.
•      Trillende rozenkwartsroller      

nr. 232-435-30      
€ 54,95

•      Mignon-Batterij,  
1 stuk      
nr. 230-494-30      
€   1,25
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Supersnel hygiënisch schoon met een stralende glans.  
Zonder te hoeven schrobben en bukken.

Geniale reinigingsborstel:  
verwijdert zelfs hardnekkig vuil elektrisch, eenvoudig, grondig en snel.

Schrobben, schuren en schoonmaken was nog nooit zo 
eenvoudig: met 320 omwentelingen/min. en 3.000 krasvrije 
reinigingsharen verwijdert de roterende borstel zelfs hardnekkig 
vuil, schimmel, kalkvlekken en zelfs ingebrande resten van bijna 
alle oppervlakken. En komt moeiteloos in elk hoekje en gaatje.
Comfortabel staand te gebruiken – zonder te hoeven bukken of 
knielen. U heeft geen ladder nodig.

Gebruik de 10 cm lange handgreep om de powerborstel naar 
gemakkelijk bereikbare plaatsen te brengen. In een mum van tijd 

zijn kranen, werkbla-
den, ovendeuren, ... 
sprankelend schoon. 
Met de vastgeklikte 
aluminium telesco-
opsteel ‘groeit’ de 
reinigingsborstel 
traploos tot een 
lengte van 85 tot 

110 cm. Zonder ladder kunt u het plafond raken of het bad, 
autovelgen, plinten etc. schoonmaken, comfortabel terwijl u 
rechtop staat.
Bijzonder praktisch: het 140°-scharnier.

Zo kunt u ook plaatsen schoonmaken die anders moeilijk te 
bereiken zijn. Zonder enige moeite kunt u zelfs lastige hoeken 
schoonmaken, onder kasten, planken, badkuipen, etc.
Overal klaar voor gebruik zonder stopcontact of vervelende 
snoeren. Binnen en buiten.

Ingebouwde lithiumaccu van de nieuwste generatie 
(2.200 mAh / 3,7 V) zorgt voor ongeveer 45 minuten continu 
gebruik (afhankelijk van de intensiteit van het gebruik). Oplaadtijd 
2,5 - 3 uur (5V-oplaadadapter inbegrepen).
3 opzetborstels voor elke taak. In een handomdraai te verwis-
selen.

De platte borstel (10 cm Ø, 6 cm h) is ideaal voor grote, gladde 
oppervlakken, bijv. douchecabines, wand- en vloertegels. Met de 
koepelborstel komt u in de rondingen van het bad, de wastafel, etc. 

De taps toelopende kegelborstel reikt zelfs tot in smalle 
spleten en reinigt hoeken, voegen en geleiderails perfect. 
Inclusief één koepelborstel, één kegelborstel en één platte 
borstel (reserve-exemplaren afzonder lijk verkrijgbaar). Weegt 
compleet ongeveer 0,8 kg. Kan gedemonteerd in 3 delen 
opgeborgen worden. Gratis bij Pro-Idee: 36 maanden 
langetermijngarantie.
•      Elektrische reinigingsborstel      

nr. 233-360-30      
€ 54,95

•      Reserveborstels, set van 3      
nr. 233-539-30      
€ 21,95

Krassen op uw autodeur zijn vanaf nu verleden tijd.
Deze zelfklevende kussens voor de garagemuur voorkomen lakschade.

Wie kent het niet: men doet een keer wat te enthou siast het 
autoportier open en deze komt hard in aanraking met de garage-
muur. Met deze 
zelfklevende kussens 
kunt u schade voortaan 
voorkomen: het 20 mm 
dikke industriële rubber 
is bijzonder schokabsor-
berend en beschermt uw 
auto tegen krassen en 
deuken.
Perfect formaat voor 
veel verschillende 
soorten auto’s. 
Reflecterende strips 
als parkeerhulp.

Verwijder de 
beschermfolie aan de 
achterkant, bepaal de 
positie van de wandkus-
sens met een formaat 
van 50 x 50 cm aan de 
hand van de parkeer-

stand en portierhoogte van de auto, en plak ze vast. Ook ideaal als 
bumperbescherming voor de achterwand van de garage.

Extra sterke kleefkracht: hecht ook aan het 
plafond als bescherming voor de kofferbak-
klep.

Het reflecterende oppervlak is waterafsto-
tend en vuilwerend. Gemakke lijk schoon te 
vegen met een vochtige doek. De set bevat 
2 kussens à 50 x 50 cm. Materiaal: NBR 
(nitrilrubber). Kleur: zwart/geel.
•      Garage-muurkussen,  

set van 2      
nr. 232-594-30     € 29,95

Invallend licht reflecteert heel 
helder op de geel/zwarte 
strepen – wat zorgt voor extra 
veiligheid bij het inparkeren.

U reinigt autovelgen, badkuipen, 
plinten etc. comfortabel in een 
rechtopstaande positie.
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Nooit meer last van zadelpijn tijdens het fietsen.
Deze zadelhoes met luchtvering absorbeert druk en dempt schokken.

Tijdens het trappen stroomt de lucht door de gewichtsver-
plaatsing heen en weer tussen de afzonderlijke luchtkussentjes. Het 
zadel past zich flexibel aan en de druk die anders op het stuitje, de 
zitbotjes en het perineum zou worden uitgeoefend, wordt nu 
verdeeld over het gehele zitvlak met luchtvering. Het resultaat: 
geen drukpijn, geen onaangenaam doof gevoel – en een aangename 
demping van harde schokken op de tussen wervelschij ven en de 
wervel kolom bij hobbelige ondergronden.
Goede ventilatie voorkomt warmte opbouw. Goede isolatie 
tegen de kou.

Verkrijgbaar in twee maten die passen op alle gangbare zadels: 
maat S, een smalle uitvoering voor sportzadels, heeft een afmeting 
van 16 x 29 cm. Maat M, een brede uitvoering voor stadsfietsen, 
heeft een afmeting van 21 x 28 cm. Trek de zadelhoes eenvou dig 
over uw zadel en bevestig deze met de elastische klittenbandjes 
(maat S) of het trekkoord (maat M). Dankzij de siliconen coating 
aan de binnenzijde glijdt u niet weg.  

Vuilafstotende hightech-buitenkant gemaakt van Lycra/TPU. Kan 
zonder problemen worden schoongemaakt. Weegt ongeveer 100 g. 
Kleur: zwart.
•      SoftAirSeat Bike, maat S      

nr. 233-290-30     € 39,95
•      SoftAirSeat Bike, maat M      

nr. 233-291-30     € 39,95

Verkrijgbaar in twee 
maten – passen op 
vrijwel alle gangbare 
zadels.

Drukpunten bij een 
normaal comfort zadel met 
gel.

Zeer gelijkmatige 
drukverdeling bij de 
SoftAirSeat Bike.

80% minder 
druk

 

Waarschijnlijk de lichtste zakparaplu ter wereld.
Slechts 99 g (!).  

Van stevig carbon en aluminium.  
Perfect voor in de zak van uw colbert of jas, of voor in uw handtas.

Met een gewicht van slechts 99 g (!) lichter dan een reep 
chocolade en nauwelijks groter dan een brillenkoker. Deze 
miniparaplu is gemakkelijk binnen handbereik te bewaren in de zak 
van uw colbert of jas, of in uw handtas. Verrassend genoeg heeft dit 
lichte exemplaar een schermdiameter van 90 cm, dat ook betrouw-
bare bescherming biedt bij krachtige buien en bij langdurige regen.
Is zelfs bestand tegen stormachtige wind en stortbuien tot 
80 km/u.

De combinatie van carbon en aluminium is zowel licht als 

ro buust. Hierdoor kunnen de stangen perfect buien opvangen en 
zijn ze ook bestand tegen rukwinden. Verbuigt of breekt niet zo 
snel af. Bespanning van scheurbestendig, sneldrogend polyester.
In enkele seconden open en dicht te klappen.

Trek de tele scoopstang van aluminium over de gehele lengte 
(50 cm) uit. Het geniale vouwsysteem klapt het kleine scherm uit 
tot zijn volle omvang. Afmeting 21 x 5 x 4 cm (l x b x h). Gewicht 
99 g. Van de Duits-Oostenrijkse traditionele onderneming 
doppler®, een van de belangrijk ste paraplu producenten in Europa.

Ultralichte paraplu van 99 g     
€ 29,95
•      donkerblauw  

nr. 234-358-30
•      rood  

nr. 230-036-30
•      zwart  

nr. 230-037-30
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Vooruit duwen i.p.v. trekken: u spaart uw kracht en kunt beter manoeuvreren.
De comfortabelere boodschappenwagen met gemakkelijk draaibare wieltjes.

Golfcaddies hebben de weg gewezen: de kilo’s zware golfclubs 
worden vandaag de dag gewoon vooruit geduwd – i.p.v. inspan
nend voortgetrokken. Deze wagen maakt het meenemen van uw 
boodschappen nu net zo plezierig. Zonder inspanning, handig en 
voortdurend in het zicht duwt u hem voor u uit – zonder uw armen 
of rug te belasten. En zonder dat de trolley bij een plotselinge stop 
pijn lijk tegen de  hielen rijdt.
Beschermd tegen omvallen en gemakke lijk 
bewegend, ook over een minder vlakke onder-
grond.

Dankzij de twee 360º draaibare, dubbele voorwiel
tjes van 12,7 cm Ø is uw wagen bijzonder wendbaar 
en glijdt probleemloos langs elke hindernis. Met zijn 
twee extra grote spaakwiel tjes van 17,5 cm Ø beklimt 
hij moei teloos trapjes en hoge trottoirbanden. De in 
4 standen te zetten hoek van de met veganistisch leer 
beklede stuurstang houdt u steeds comfortabel vast, 
zonder dat hij in uw hand drukt.
Lichtgewicht met reusachtige berg ruimte. En zelfs 
met een apart ‘vriesvak’.

Door de instelbare bovenklep past het 39,5 liter 
grote hoof dvak zich perfect aan de inhoud aan. De 
binnentas kan uitgenomen en gewassen worden. De 
thermovoortas van 10 liter met ritssluiting houdt 
kwetsbare en bevroren levensmiddelen tot wel 2 uur 
lang op tempera tuur.
Ruimtebesparend in een kast of in de kofferruimte 
op te bergen.

Tas van gemakkelijk afwisbaar 1680 denier 
weefsel (100% polyester). Banden van ethyleen/
vinylacetaat: schokdempend en slipvast. Chassis 
 geheel van aluminium en kunststof; met reflectoren 
aan de zijkant. Afmeting 100 x 64 x 40 cm (h x b x d). 

Gewicht 4,85 kg. Kan tot 30 kg bevatten. In een oogwenk samen
geklapt tot 64 x 30 cm (l x d). Met veiligheidsclipsluiting.
Boodschappen wagen ‘Go up Premium’     € 189,–
•      rood nr. 23476430
•      zwart nr. 23476630

Ook verkrijgbaar in 
zwart.

De modernste 3D-hybride technologie beschermt stenen oppervlakken  
tegen vervuiling, verkleuring en groene aanslag. Jarenlang.

Met geniaal afpareleffect en zelfreinigende werking naar voorbeeld van het lotusblad.

Strijd niet langer tegen groene aanslag en diepzittend vuil op 
uw stenen en tegels, terracotta en stenen poten, straatstenen, 
muren, ... Deze onzichtbare 3Dhybride coating beschermt poreus 
natuur en kunststeen jarenlang tegen vuil, groene aanslag en 
verwering. Naar voorbeeld van het lotusblad.
Vocht parelt eraf. Vuil zet zich niet vast. Mos, schimmels en 
algen krijgen geen kans.

De 3Dhybridecoating dringt bijzonder diep door in oppervlak
ken met open poriën en vormt een sterk water en vuilafstotende 
3Dbeschermlaag. Vocht en in (regen)water opgelost vuil kunnen 
niet binnendringen. Er is minder groene aanslag, omdat het water 
ontbreekt waarvan de organismen leven. Voor duurzaam onder
houd van absorberende gevels, grafstenen, stenen vloeren binnen 
en buiten, ...Vuil uit de lucht zet zich niet vast, maar regent er voor 

het grootste deel af en/of is er met de waterslang in een mum van 
tijd af te spoelen.
Blijft lang zitten. Tempera tuur-, vorst- en uv-bestendig, maar 
toch 100% ademend.

Hogedrukreinigers, huishoudelijke en industriële schoonmaak
middelen, zout water, zuren of andere chemische middelen hebben 
geen nadelige invloed op de 3Dhy bride coating. Werkt tot wel 
5 jaar. Daarna is de coating opnieuw aan te brengen.
In Duitsland ontwikkeld en geproduceerd kwaliteitsproduct.

Breng de gebruiks klare oplossing eenvoudig aan met een 
borstel of een drukspuit op een vooraf schoongemaakt oppervlak. 
Een 5 ljerrycan is voldoende voor ca. 6065 m². Geschikt voor alle 
poreuze, absorberende minerale ondergronden.
•      3D-hybridecoating      

nr. 23106530      
€ 49,95 
(Prijs per liter: 9,99 €)

Gebruik de 3D-hybride coating binnen en buiten,  
bijv. voor:

• Gevels • Grafzerken • Stenen beelden • Terracotta potten • Tuinfon teinen • 
Straatstenen • Keien • Gestucte/stenen wanden • Bakstenen barbecues • 
Grindtegels • Beton • Tuin, stoep en terrastegels • Garage opritten • Garage en 
werkplaats vloeren • Dakpannen • Traptreden • Natuurstenen vloeren • Granieten 
oppervlakken • Stenen panelen
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Goed nieuws voor de  
hongerige vogel.

In 1987 werd het in de USA bekroond als ‘één van 
de 50 fraaiste uitvindingen’: het vogelvoerhuisje van 
professor Stephen Clarke. Maar het is niet alleen 
fraai – het ontwerp is bovenal nuttig. In het ge
bruikelijke vogelhuisje wordt het vogelvoer snel vies, 
nat en papperig en daardoor vaak zelfs ongezond voor 
de vogel. Dit huisje echter heeft de voerplek binnenin, 
waardoor het voer onbereikbaar is voor regen of 
sneeuw. De voerbakjes zijn boven dien zo geplaatst dat 
uitwerpselen het voer niet kunnen  verontreinigen.
De speciale con structie zorgt ervoor dat ongenode 
gasten als katten of duiven er niet bij kunnen.

U kunt uw gevederde vriendjes daardoor zo vaak 
als u wilt verzorgen. Vul de houder aan de zijkant met 
voer: de eerste vogels zullen niet lang op zich laten 
wachten. Door het transparante plexi glas® kunt u dan 
al direct een turbulente bedrijvigheid gadeslaan.
Tot zo’n 1 kg voerkorrels kunnen de zijdelingse 
voerhouders bevatten.

U hoeft ze nog maar zelden bij te vullen. In de 
voer bakjes loopt automatisch slechts zoveel voer als de 
vogels hebben weggepikt. In een oogwenk is het huisje 
in elkaar gezet en aan een willekeurige boom opgehan
gen. Gemakkelijk schoon te houden kunststof, 32 cm 
hoog, Ø 36 cm.
•       Vogelvoerhuisje      

nr. 57350130      
€ 39,95

 
Deze superplatte designmat van absorberende nylonvezels  

past onder bijna elke deur.
Elegant als een fijn vloerkleed, maar heel effectief tegen stof, modder en vuil.

U hoeft uw hal niet meer te ontsieren met een simpele 
inloopmat. En u hoeft u ook niet meer te ergeren over een te dikke 
mat die ervoor zorgt dat u uw deur niet meer goed open kunt doen. 
Nu is er namelijk deze chique, 3 mm platte luxueuze mat: de dichte 
pool van robuuste nylon reinigt optimaal en ziet er daarbij ook 
schitterend uit in een chique woon
stijl. Deze mat in modern kleurrijk 
design is een smaakvolle blikvanger, 
die uw mooie vloer beschermt en 
netjes houdt.
De rubberized onderlaag beschermt 
tegen vocht en voorkomt dat de mat 
wegglijdt.

Ook bij een spiegelgladde vloer 
blijft de mat altijd mooi plat liggen en 
glijdt deze niet weg. U kunt er dus 
niet over struikelen en uw deuren 
ondervinden er geen hinder van.
Gemakkelijk in de machine te 
wassen.

Naar wens kunt u de mat gewoon 
op 40 °C in de fijnwas wassen.  

Past in elke gangbare wasmachine met een inhoud van 7 kg. 
Bovenkant: 100 % nylon, onderkant: rubber. Afmeting 50 x 75 cm 
(h x b). Gewicht ca. 1 kg. Van Remember.
•      Platte designmat      

nr. 23134530     € 39,95

Mandant: PI 

Land: NL 

Sortiment: CS 

Beilage/Katalog: Katalog 

Saison: Winter 

Name: 2022QRPINLCSKatalog30Winter7 

URL: https://www.proidee.nl/snel-bestellen?H=02_NL_75_O-00009604 

 

QR-code scannen
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Kerst met Mickey,  
Minnie en Pluto.

Handbeschilderde Folk-Art-objecten  
van de bekroonde Amerikaanse kunstenaar Jim Shore.

Mickey Mouse, zijn charmante vriendin Minnie en de speelse hond Pluto 
geven kleur aan de kersttijd. Jim Shore, de bekroonde Amerikaanse 
Folk-Art-kunstenaar, heeft deze Disney-klassiekers uitgevoerd in zijn eigen 
kenmerkende stijl: van hoogwaardige giethars (resin) – dat eruit ziet alsof het 
uit een stuk hout is gesneden. De bijzondere snij-look kenmerkt Shores 
meerdere malen onderscheiden Heartwood Creek-collectie, die bij verzame-
laars van over de hele wereld geliefd en gewild is.
Elk stuk is uniek. Gedetailleerd met de hand beschilderd en schitterend 
gegarneerd met glinsterende kristallen.

Na het drogen worden de figuren van giethars 
eerst in de basiskleur gespoten. De details worden 
vervolgens fijn met de hand aangebracht. Zo ontstaan 
de vrolijke mimiek en de prachtige details, zoals het 
ruitenmotief op Mickeys sjaal, de hulst diadeem op 
Minnies muts en Pluto’s halsband. Alle figuren zijn 
aan een oogje met een 6 cm lang goudkleurig koord 
op te hangen.
Een blikvanger in uw kerstboom en mooi als 
decoratie voor uw raam, op tafel en in een kerst-
stukje.

Ook mooi als bijzonder bedankje en leuk als 
cadeau of attentie voor gastheer of gastvrouw. 
Afmeting Mickey ca. 9,5 cm hoog, Minnie ca. 9 cm 

en Pluto ca. 8 cm. Gewicht ca. 
75-95 g. In hoogwaardige cadeauver-
pakking.
Disney Traditional kerstfiguren     
€ 19,95
•      Mickey nr. 226-452-30
•      Minnie nr. 226-453-30
•      Pluto nr. 226-456-30
•      Disney Traditional kerstfiguren 

in 3-delige set  
(Mickey, Minnie, Pluto)      
nr. 226-457-30     € 56,95
(u bespaart 2,90 €)

De uv-bestendige 
polyamidevezel 
wordt ook door fel 
zonlicht niet 
aangetast.

Jim Shore – meesterbeeldhouwer en 
ster van de Amerikaanse Folk-Art.

Met zijn fantasievolle, vaak nostalgisch 
aandoende objecten behoort Jim Shore 
tot de meest succesvolle Folk-Art-kuns-
tenaars van Amerika – met een grote 
schare fans over de hele wereld. Voor 
zijn Heartwood Creek-collectie werd 
hij in 2004 door de National 
Association of Limited Edition Dealers 
uitgeroepen tot kunstenaar van het jaar. 
Vooral Jim Shores Disney- figuren, 
waarmee hij de betoverende wereld van 
de stripfiguren op kunstzinnige wijze 
naar zijn eigen hand zet, zijn erg 
geliefd.

 
Past onder zowat elke deur: 
de ultradunne voetmat van 

sterk absorberende 
polyamidevezels.
Even sierlijk als fijn tapijt. 

Maar genadeloos voor stof, modder en vuil.
Maak van uw entree geen doorgangsluis door er zo 

maar wat matten uit te spreiden. U hoeft zich ook niet 
meer te ergeren aan voetmatten die zo dik zijn dat ze de 
deur ver sperren. Nu is er eindelijk deze keurige, 9 mm 
dunne luxe versie. Het dichte, 5 mm hoge weefsel van 
uv-be stendig polyamide reinigt optimaal. En 
 harmonieert boven dien nog met de  sjiekste omgeving.
De sterke onderlaag schermt het vocht af en 
voorkomt dat de mat kan wegglijden.

Dankzij de zware onderkant van pvc ligt de mat 
zelfs op een spiegel gladde vloer nog goed strak. Zonder 
te verschuiven, op te bollen of te plooien. Zo komen er 
geen plooien in en kan de deur ongehinderd open en 
dicht.
Gemakkelijk te onderhouden, de mat kan gewoon in 
de wasmachine.

Indien nodig kunt u de mat gewoon op 30 °C met 
het spaarprogramma wassen, en klaar bent u. Past in 
elke normale  wasmachine voor 7 kg. Ma teriaal 
bovenzijde: 100% polyamide, onderzijde: 100% 
polyvinylchloride. Kleur: zwart. 3 formaten. Ze wegen 
ca. 1,4, 1,7 en 2,3 kg. Hoogte 9 mm. Designproduct van 
Keilbach. Design: Peter Keilbach. Duits fabrikaat.
Dunne voetmat
•      57 x   87 cm     nr. 209-867-30      €   69,–
•      77 x 127 cm     nr. 208-263-30      €   89,–
•      87 x 147 cm     nr. 208-271-30      € 109,–

Ziet er kunstig uit, alsof 
het uit een stuk hout is 
gesneden.
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Stijlvol sierkussen  
met verborgen kruik

Waarbij esthetiek en functionaliteit  
harmonieus samenkomen.

Veel meer dan een eenvoudig gebreid kussen: verborgen in 
de tijk zit een goed geïsoleerde kruik. Gevuld met water van 
max. 60 °C, geeft hij aangename warmte en is nooit te heet. 
Voor gezellige winteravonden op de bank, in uw favoriete 
fauteuil, in bed, ... of zelfs op koele avonden op het terras. In 
de zomer daarentegen zorgt hij, indien gevuld met ijswater, 
voor aangename verkoeling.
Kruik van meer dan 90% hernieuwbare grondstoffen op 
basis van suikerriet. Made in Germany.

Geen weekmakers, geen pvc. Getest volgens ASTM 
D6866-12. Grote flesopening van 35 mm voor gemakkelijk 
vullen. Inhoud: ca. 2 l. Afneembare hoes met rits, gemaakt van 
100% katoen. Machinewasbaar op 30 °C. Tijk van 100% 
polyester. Vulling: 100% polypropyleen. Afmeting: 57 x 38 x 
13 cm. Kleur: grijs met witte rand.
•      Kussen met kruik      

nr. 234-569-30     € 54,–

De kruik is verborgen in de tijk.

 .
De nieuwste generatie ledkaarsen:  
nog natuurlijker, romantischer en 

sfeervoller.
Gemaakt van echt kaarsvet met een levensechte  

driedimensionale vlam en fantastisch realistisch flikkerend.
Deze ledkaarsen zijn niet te vergelijken met conventionele 

ledkaarsen: ze simuleren perfect flikkerend kaarslicht. Het geheim: in 
de gepatenteerde kunststof 3D-vlam zijn 13 kleine leds ingebouwd, die 
door middel van een uitgekiende lichtsturing een fascinerende, 
realistische flikkering produceren. De zwarte lont onder de vlam 
versterkt de natuurlijke uitstraling.
Geen roet en rook. Brandt nooit op en is bestand tegen tocht.

De warmwitte leds van de vlam laten de natuurlijk verbrande, 
ivoorkleurige waslaag op magische wijze schitteren. Omdat leds geen 
warmte ontwikkelen, blijft de kaarsvorm behouden. Uw meubels 
kunnen niet verpest worden door afdruipend kaarsvet. Ook mooi in 
windlichten en lantaarns – overdag en ’s nachts.
Werkt met batterijen tot wel 1.000 uur (in plaats van vaak slechts 
150 uur).

Batterijen afzonderlijk verkrijgbaar: 2 babycel-/C-batterijen per 
kaars. Schuifschakelaar aan de onderkant. Rechtstreeks op de kaars 
instelbare 24-uurs timer (lichttijd 6 uur). Elke kaars heeft een diameter 
van 8 cm. 3 hoogtes: 10 cm, 15 cm, 20 cm.
UYUNI Lighting ledkaars
•     10 cm hoog     nr. 232-932-30     € 23,95
•     15 cm hoog     nr. 232-938-30     € 25,95
•     20 cm hoog     nr. 232-939-30     € 26,95
•      3-delige set incl. afstandsbediening      

nr. 232-940-30     € 72,50
(u bespaart 10,30 €)

•      Set van 2 babycelbatterijen      
nr. 677-310-30     €   3,90

Nog meer comfort met de afzonderlijk verkrijgbare afstandsbediening.
Schakel al uw ledkaarsen tegelijk in of uit met slechts één handbeweging – tot op 
5 meter afstand. U kunt de verlichtingstijden gemakkelijk instellen met de timer op 
de afstandsbediening: 4, 6, 8 of 10 uur. Of dim de kaarsen in 3 helderheidsniveaus 
precies zoals u dat wilt.
•      Afstands bediening voor UYUNI Ligh ting ledkaars      

nr. 229-439-30     € 5,95
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Ingenieuze uitbreiding  
voor laptops en dergelijke:  

11(!) extra aansluitingen  
op slechts één USB-C-poort.

Uw beeldscherm spiegelen,  
video’s streamen in Ultra HD,  

snel opladen met maximaal 100 W,  
meerdere randapparaten tegelijk gebruiken, ...  

Met slechts één ingenieus dockingstation.
Thuiskantoor, mobiel werken en digitaal leren stellen hoge 

eisen aan uw apparatuur. Met dit 11-in-1 dockingstation kunt u uw 
laptop, Mac of Chromebook, tablet of smartphone upgraden naar 
een volledig uitgeruste multimedia (werk)ruimte. Geniaal 
eenvoudig, voordelig en snel.
11 extra aansluitingen op slechts één USB-C poort. Inbe-
grepen: een snellaadpoort met 100 W vermogen (in plaats van 
vaak slechts 60 - 85 W).

Sluit het dockingstation gewoon aan op de USB-C-poort van 
uw mobiele apparaat. Naast de snellaadpoort is er nog een 
3.0 USB-C-poort en 3 USB-A-poorten 3.0: voor datasticks, 
accessoires en randapparatuur, maar ook voor gegevensoverdracht 
tot 5 Gbit/s (ongeveer 10 keer sneller dan standaard USB 2.0). U 
kunt geheugenkaarten lezen en beschrijven via 2 kaartsleuven (SD/
MicroSD). Gebruik de HDMI-poort om uw laptop aan te sluiten op 
een tv, projector of externe monitor en stream films en beelden in 
de beste digitale Ultra HD-kwaliteit. Ook geïntegreerd: VGA-poort 
(Full HD), 3,5mm-AUX-aansluiting voor hoofdtelefoon/microfoon 
en een ethernetpoort voor een stabiele internetverbinding via een 
LAN-kabel.
Tevens uw ideale laptop- en tablethouder.

Houdt uw apparaten in een ergonomisch gekantelde positie, 
voorkomt wegglijden en kantelen en helpt bij het afvoeren van 
computerwarmte. Geschikt voor bijna alle mobiele apparaten met 

Technische gegevens:
• Ingangs-/uitgangsvermogen USB-C: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/3A, 15V/3A, 
20V/5A (PD) 100W max.
• Uitgangsvermogen USB-A: 5V/900mA
• Achterkant compatibel met USB 2.0-apparaten
• 1 x USB-C 3.0 snellaadpoort, ondersteunt Power Delivery 3.0 tot 100W
• 1 x USB-C-poort 3.0 voor gegevensoverdracht
• 3 x USB-A 3.0 voor gegevensoverdracht tot 5 Gbit/s en voor diverse externe 
apparaten
• 1 HDMI-poort 4K, ondersteunt spiegelen, Samsung DeX en Nintendo Switch
• 1 x SD/MMC- en 1 x MicroSD/TF-kaartsleuf elk voor opslagmedia tot 
512 GB
• 1 x 1 Gbit/s ethernetpoort
• 1 x 1080P Full HD VGA-poort
• 1 x 3,5mm-AUX-hoofdtelefoonaansluiting
• Snoerlengte 15 cm
• Compatibel met laptops, tablets, smartphones, Nintendo Switch en andere 
mobiele apparaten, evenals alle besturingssystemen (vanaf Windows 10, vanaf 
Mac OS 11, Linux)

Tevens uw ideale laptop- en 
tablethouder.

De simpele, pijnloze oplossing  
voor vervelende neushaartjes.

Het speciale pincet met trimmerpunten.
Met de ringvormige pincetkop kunt u de haartjes stevig vastpakken. De vlijmscherp 

geslepen binnenkant snijdt ze netjes af. Maak snel en gemakkelijk korte metten met deze 
storende haargroei, zonder pijn, gevaar van wondjes of infectie.
Veelzijdig in het gebruik. Altijd en overal.

Het compacte pincet kan onopvallend in de aktetas, laptop of toilettas worden opgebor-
gen en is altijd bij de hand als u onderweg bent. Ook ideaal voor het bijwerken van wenk-
brauwen, oorhaar, bakkebaarden, ...

Hoogwaardig precisie-instrument van bacterieremmend RVS 304.
Het roestvrije materiaal is gemakkelijk en hygiënisch schoon te 

maken. Afmetingen 9,5 x 1 x 0,8 cm. Weegt 15 g.
•      Neushaartrimmer-pincet      

nr. 234-030-30      
€ 12,95

een USB-C-poort. Elegante aluminium behuizing met antislipstrips 
aan boven- en onderkant. Afmeting (b x d x h): 28 x 8 x 1,7 cm. 
Gewicht: ca. 226 g.
•      11-in-1 multihub      

nr. 234-667-30      
€ 74,95

NL_08_04.08_CS_W22_076-077.indd   2 15.08.22   10:46



F_08_08.08_CS_W22_076-077.indd   3 08.08.22   16:23

77Pro-Idee

Een goede verrekijker even handelbaar als een zakmes.
Kwaliteit van Luger.  

5-15-voudige vergroting, ook van dichtbij tot 30 cm.
Veel verrekijkers zijn van goede kwaliteit, maar liggen meestal 

in de kast als er iets interessants te zien is. Deze kwaliteits ver rijker 
hebt u altijd bij de hand, want hij heeft een afmeting van slechts 
97 x 32 mm en weegt maar 97 g. Hiermee is deze kijker veel 
handelbaarder dan een binocle en in veel situaties absoluut 
gelijkwaardig.
Met de Quick Close Focus is alles bliksemsnel scherpgesteld.

Bij 5-voudige vergroting hebt u op 1.000 meter afstand een ver 
en precies zichtveld van 96 m. Bij 15-voudige vergroting ook nog 
56 m. En anders dan bij een gewone monocle wordt de korte 
afstand tot 30 cm 8 maal vergroot. Zo kunt u 
een hert aan de rand van het bos bekijken en 
met een korte draai (minder dan 360 °) aan 
de focusring een vlinder op een bloem.
Uitstekende beeldkwaliteit door dakkant-
prisma’s, ook onder vrij slechte lichtom-
standigheden.

Verder zorgt de grote diameter van het 
objectief van 17 millimeter en de hoogwaar-
dige meerlaagse antireflectie coating van 
LUGER voor een zeer goede beeldkwaliteit. 
Zo ziet u alles contrastrijker en beeldender 
dan met een eenvoudige monocle.
Sterke behuizing met rubberen antislip-
laag.

Spatwaterdicht. Uiteraard ook stofdicht 
verzegeld. Met opzet bare oogschelp voor 
brildragers. Inclusief stevige draagtas.
De optische instrumenten van 
 traditiebedrijf Luger worden al jaren 
gewaar deerd door jagers, outdoorspecia-
listen en bevei ligings medewerkers.

Wanneer de volgende ballon aan de 

hemel ver schijnt of wanneer u een verkeersbord op afstand wilt 
ontcijferen, grijpt u eenvoudig naar deze waardevolle begeleider. 
Ideaal ook voor in het theater, bij openlucht concerten of sporteve-
nementen. Gratis bij Pro-Idee: 36 maanden langetermijn-
garantie.
•      Luger miniverrekijker      

nr. 570-663-30      
€ 119,95

Eindelijk: zijdezacht, glad haar zonder knopen.
De unieke Touch & Glide fingebrush: ontwart het haar zonder pijn te doen  

en masseert tegelijk zachtjes de hoofdhuid.
Strijk met de Touch & Glide fingerbrush vanaf de haarlijn tot 

aan de uiteinden. De op een hand lijkende borstel glijdt soepel 
door het haar, zelfs door stug haar. En ontwart in de knoop zittende 
delen zonder te trekken – in natte en droge toestand. Tegelijker tijd 
masseert en stimuleert de fingerbrush de hoofdhuid en past hij zich 
aan de vorm van het hoofd aan.
Ideale combinatie van zachte, natuur lijke borstel haren en 
geïoni seerde nylon haren.

Het hoogwaardige wildzwijn-
haar maakt het haar glad, geeft het 
glans en volume en borstelt 
haarspray, vuildeeltjes etc. eruit. 
Antistatische nylon borstelharen 
met noppen voorkomen dat het 
haar zich oplaadt en maken de 
buitenste haarschubben glad.
Perfecte styling in weinig tijd.

Door de open borstel bereikt 
de luchtstroom ongehinderd het haar. Zo is het haar sneller droog 
en in vorm en wordt daardoor minder belast. En het spaart tijd. 
Met verdeelpunt aan het uiteinde voor het professio neel verdelen 
van het haar. Gemaakt van kunststof. Borstelkop 13 x 9 cm (l x b), 
totale lengte 26 cm. Gewicht 105 g.
•      Touch & Glide Fingerbrush      

nr. 230-585-30      
€ 14,95
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 Witte zolen van sneakers         en sportschoenen –  
    in een mum van tijd zo stralend         schoon als op de eerste dag.

Gepatenteerde reinigingstechnologie bespaart u het vervelende               borstelen, schrobben en wrijven. Made in Germany.

Effectieve viervoudige bescher         ming tegen huismijt, bacteriën  
en microben in uw bed. Voor         een heel aantrekkelijke prijs.

        Reinigt diep. Zuigt viezigheid op. Desin               fecteert met UV-C-stralen en 50 °C warmte.  
    Ook ideaal voor mensen met               een allergie en astmapatiënten.

De nieuwste generatie toiletborstel:  
reinigt elektrisch  

en desinfecteert zichzelf.
360°-rotatie. 2.000 mAh-accu.  

8 UV-C-sterilisatielampen.
Met 300 omwentelingen/min. verwijdert de roterende borstel zelfs 

hardnekkig vuil, kalkvlekken, urineaanslag etc. Eenvoudig met één 
druk op de knop – elektrisch licht, grondig en snel. De flexibele 
rubberen borstelharen bereiken zelfs moeilijk bereikbare plaatsen. Vuil 
blijft niet aan het gladde materiaal kleven en water loopt eraf zonder 
resten achter te laten.
Automatische sterilisatie en ontsmetting door middel van UV-C-
licht.

Wanneer u de toiletborstel in de houder plaatst, starten de 8 lampen 
in de borstelhouder een 120 seconden durend sterilisatieprogramma 
met UV-C-licht met een golflengte van 270 - 285 nm. De straling 
elimineert tot 99,9% van de bacteriën, virussen en ziektekiemen. 
Geurvorming wordt effectief voorkomen – geheel zonder chemicaliën.
Geen onhygiënisch waterrestant in de houder.

Ventilatiesleuven zorgen voor een goede luchtcirculatie en een 
snelle droging. Borstelsteel afneembaar om op te laden (oplaadtijd ca. 
3 uur, looptijd ca. 1,5 uur). Geleverd met USB-kabel (stekkervoeding 
apart te bestellen) en extra borstelkop. Afmeting: 11 cm Ø, 49 cm h. 
Kleur: wit.
•      Elektrische toiletborstel met UV-C-licht      

nr. 234-111-30      
€ 49,95

•      Vervangende borstelkop, set van 2      
nr. 234-270-30      
€   9,95

•      USB stekkervoeding met  
1 USB-aansluiting      
nr. 230-593-30     €   9,95

Set van 2 vervangende 
borstelkoppen (1x 
zwarte borstelharen/ 
1x grijze siliconen 
borstelharen) 
afzonderlijk 
verkrijgbaar.

Ontsmetting 
door UV-C-licht 
elimineert tot 
99,9% van de 
bacteriën, 
virussen en 
ziektekiemen – 
geheel zonder 
chemicaliën.

Met deze hygiënische zuiger kunt u eindelijk ook textielsoor-
ten die niet in de wasmachine kunnen en geen hitte verdragen 
(bijv. zijde) nagenoeg hygiënisch schoonmaken. In plaats van met 
de gebruikelijke thermodesinfectie (120 °C) doodt dit praktische 
apparaat huismijten en microben met 
bacteriedodend UV-C-licht en een warmte 
van 50 °C. Tot 99,9%. Veilig en zonder 
chemicaliën. Gewoon tijdens het zuigen.
Viervoudige werking. Eén bewerking.

Met maar liefst 8.000 trillingen per 
minuut (in plaats van de gangbare 3.500) 
klopt deze krachtpatser mijten, mijte-
neitjes, bacteriën, huidschilfers en sporen 
uit uw matras of matrasbeschermer, 
hoofdkussen, plaid, dekbed of sprei. 
UV-C-stralen van 253,7 nm en een 
constante warme luchtstroom van 50 °C 
doden de micro-organismen onmiddellijk 
en desinfecteren het oppervlak. Het 
krachtige cycloon afzuigsysteem van 
450 W zuigt alle viezigheid op.
Licht en gemakkelijk in gebruik.

Leg het apparaat gewoon plat neer en 
beweeg het als een stofzuiger. Het vuil 
verzamelt zich in het afneembare 
400 ml-reservoir. Het geïntegreerde 
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Uw mobiele mini-kachel  
voor badkamer, kantoor,  hobbykelder, 

tuinhuis, camper, ...
Afmeting slechts 17,5 cm. Gewicht slechts 400 g.  

Gewoon in het stopcontact te steken.
Het flexibele en energiebesparende alternatief voor grote, 

zware ventilatorkachels en radiatoren. Gewoon in het stopcontact 
te steken: met een vermogen van 400 W verwarmt dit kleine 
apparaat koude vertrekken tot 20 m² in korte tijd tot een aangena-
me temperatuur van 20 °C. Perfect als aanvulling op de centrale 
verwarming en voor het specifiek verwarmen van weinig gebruikte 
ruimten.
Temperatuur traploos in te stellen van 15 tot 45 °C. Program-
meerbare 12-uurs-uitschakeltimer.

Wanneer de gewenste temperatuur is bereikt, schakelt de 
thermostaat de luchtverwarmer automatisch uit. Het niet- gloeiende, 
keramische verwarmingselement kan ook bij continugebruik niet 
oververhit raken. Automatische uitschakelingsbeveiliging. 
Leddisplay. 90° draaibare stekker.
Praktisch: accessoireset bestaande uit een 1,80 m lang snoer en 
een voet (afzonderlijk te bestellen).

Voor gebruik op een kleine afstand van het stopcontact – 
 precies daar waar u het nodig hebt. 
Stevige kunststof behuizing. 
Afmeting 8,6 x 12 x 17,5 cm. 
(b x d x h). Gewicht ca. 400 g. 
Kleur: zwart.
•      Plug-in mini-kachel      

nr. 231-656-30      
€ 29,95

•      Accessoireset      
nr. 231-657-30      
€   9,95Afzonderlijk te bestellen: 

accessoireset bestaande uit een 
1,80 m lang snoer en een voet.

 Witte zolen van sneakers         en sportschoenen –  
    in een mum van tijd zo stralend         schoon als op de eerste dag.

Gepatenteerde reinigingstechnologie bespaart u het vervelende               borstelen, schrobben en wrijven. Made in Germany.
Vergeet het vervelende schrobben van witte en gekleurde zolen 

van sneakers en sportschoenen. Stop met conventionele reinigings-
middelen die vuil chemisch oplossen, zodat de witte zolen en neuzen 
steeds grijzer worden. Deze gepatenteerde reinigingsvloei stof op 
waterbasis bevat geen chemische oplosmiddelen, geen agressieve of 
schurende stoffen. Toch verwijdert White 4 Shoes zelfs hardnekkig 
vuil, vlekken en strepen – poriëndiep en bijna vanzelf. Fysiek – verge-
lijkbaar met een ultrasoon bad.
Spuit het erop, laat het 30-60 seconden inwerken, veeg het eraf – 
schoon.

Microscopisch kleine belletjes, die tot 8.000 keer per seconde 
bewegen, infiltreren het vuil en maken het in minuscule fragmenten 
los. Tegelijkertijd bedekt een microfijne film de oppervlakken en 
verhindert zo de aanhechting van nieuw vuil.
Ook ideaal voor rubberen, lederen en kunstlederen delen van uw 
schoenen. En voor huishoudelijke taken.

In een handomdraai reinigt u stopcontacten en kunststof kozijnen, 
verwijdert u donkere zoolsporen van vloeren en deuren, watervaste 
viltstiftresten van tafelbladen, lost u spuitverf, lijmresten etc. op. Niet 
geschikt voor textiel en textielen schoenmaterialen.
Op waterbasis. Dermatologisch getest* (testresultaat ‘zeer goed’). 
Biologisch afbreekbaar.

200ml-pompspuitfles en een microvezeldoekje van 40 x 40 cm.
•      White 4 Shoes      

nr. 233-773-30      
€ 19,95
*Dermatest GmbH, Dr. Med. Gerrit Schlippe, Münster, 29-07-2019.

Effectieve viervoudige bescher         ming tegen huismijt, bacteriën  
en microben in uw bed. Voor         een heel aantrekkelijke prijs.

        Reinigt diep. Zuigt viezigheid op. Desin               fecteert met UV-C-stralen en 50 °C warmte.  
    Ook ideaal voor mensen met               een allergie en astmapatiënten.

HEPA-filter van de nieuwste generatie houdt zelfs deeltjes zo klein als 
0,3 µm tegen. Filter en reservoir kunnen worden gewassen. Vervang 
het filter bij dagelijks gebruik na ca. 6 maanden (extra filter apart te 
bestellen). Extra lang snoer van 4 m (220-240 V) voor een grote 

actieradius.
Ook ideaal voor 
bekleding, 
vloer kleden, 
bankkussens, 
dekens van 
huisdieren, …

Met ergono-
misch gevormde 
handgreep en 
one-touch-start-

knop. Behuizing van robuuste kunststof. 
Afmeting 24 x 37 x 18 cm (b x h x d). 
Gewicht 1,45 kg.
•      Hygiënische  UV-C-zuiger 

nr. 231-868-30      
€ 99,95

•      Extra HEPA-filter  
nr. 231-982-30      
€   9,95

Extra HEPA-filter 
apart te bestellen.
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Zie voor de Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring de bijgevoegde informatie en de webshop: www.proidee.nl/abv.

Gegarandeerd de laagste prijs
Veel van de Pro-Idee artikelen zult u nergens anders zien. Mocht dit 
toch het geval zijn, dan profiteert u meteen van de Pro-Idee prijsgarantie: 
mocht een door u aangeschaft product binnen 3 maanden na ontvangst 
elders in Nederland bij een detaillist voordeliger worden aangeboden, 
dan adviseren wij u contact op te nemen met de Pro-Idee klantenservice. 
Wij zullen dan samen met u naar een faire oplossing zoeken. U hebt 
dan tevens het recht om het artikel dat in uw bezit is gratis te retourneren 
en de volledige aankoopprijs terug te vragen.

Eenvoudig laten bezorgen

Betaal op de voor u eenvoudigste wijze
• Per iDEAL: met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk  
 uw onlineaankopen afrekenen. Met internet-bankieren kunt u direct   
 gebruikmaken van iDEAL, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te  
 melden.  
 Deelnemende banken: ABN AMRO, ASN Bank, Friesland Bank,  
 ING, Knab, Rabobank, RegioBank, SNS Bank, Triodos Bank en  
 Van Lanschot Bankiers.

• Per automatische incasso: het totaalbedrag wordt 10 dagen na de  
 factuurdatum van uw rekening afgeschreven.

• Per PayPal: in onze webshop kunt u gemakkelijk met PayPal betalen.

• Per creditcard: vermeld s.v.p. het nummer en de geldigheidsduur  
 van uw creditcard. Wij verrekenen met Visa, Diners Club of Mastercard.  
 Het bedrag wordt bij binnenkomst van de bestelling gereserveerd.  
 Pas bij verzending van de artikelen wordt het bedrag afgeboekt   
 van uw creditcard.

• Per factuur: bij uw bestelling ontvangt u ook de factuur, die binnen  
 10 dagen moet worden voldaan. Maak uw betaling over naar het  
 rekeningnummer dat op de factuur staat vermeld.

Shoppen bij Pro-Idee:  eenvoudig & aangenaam.

Gemakkelijk retourneren
Bij Pro-Idee kunt u binnen Nederland gratis retourneren.  
Voor uw bestellingen geldt uiteraard de wettelijke herroepingstermijn 
van 14 dagen.

3 jaar landurige Pro-Idee-garantie zonder 
meerprijs
Pro-Idee biedt een garantie van drie jaar op de kwaliteit van de geleverde 
producten. De Pro-Idee langetermijn-garantie geldt in Nederland  
voor alle artikelen die bij Pro-Idee worden gekocht 3 jaar vanaf de 
datum van de rekening. Uw wettelijk garantierecht blijft ongewijzigd. 
Het gebruik maken van deze wettelijke regeling bij gebreken is 
kosteloos. Als het door u gekochte artikel, ondanks correct gebruik, 
kwaliteits-gebreken heeft, dan zorgen wij voor gratis reparatie, 
vervanging of terugbetaling van de aankoopprijs. Dit geldt niet voor 
onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage. Stuur het defecte artikel 
samen met een kopie van de factuur naar de garantiegever. Fabrieks-
garantie valt buiten onze garantievoorwaarden en biedt geen basis voor 
eventuele vorderingen tegen 
Pro-Idee GmbH & Co. KG.
Pro-Idee, Antwoordnummer 10002, 6130 XS Sittard
Wij zorgen voor al het andere.
En altijd geldt: ook na de garantieperiode staan wij voor u klaar.
De Pro-ldee klantenservice zorgt voor snelle reparatie tegen een faire 
prijs. Wat er ook met uw eigendom gebeurt, bel gewoon Pro-Idee op 
024 - 3 511 277 (ma – vr 8 tot 20 uur).

Cadeauservice
• Cadeauverpakking
 Op uw verzoek verpakken wij vrijwel elk artikel  
 voor u in met het exclusieve cadeaupapier van  
 Pro-Idee. Voor slechts € 4,–.
• Cadeauzending – zonder extra kosten
 Je geschenk wordt verzonden wanneer je wilt onder dezelfde   
 voorwaarden als een eenvoudige levering.
• Cadeaubon 
 Met een e-cadeaubon van Pro-Idee kunt u altijd iemand een plezier doen.  
 Kiez de waarde van de bon (€ 25,-, € 50,-, € 75,-, € 100,-, € 150,-,  
 € 200,- en € 500,-) en het design online (www.proidee.nl/cadeaubon).  
 Voltooi de transactie en print zelf de e-bon uit.

Ervaar Pro-Idee 'live'
Probeer het uit, pas het aan en neem het direct mee.  
Bezoek de Pro-Idee stores in de Königsallee en op het vliegveld in 
Düsseldorf, in de Mittelstraße in Keulen en in Aaken.

Wij zitten voor u klaar:  
Tel. 024 - 3 511 277 of e-mail service@proidee.nl

Alleen uw tevredenheid telt.

Dieter Junghans

Levering binnen Nederland
• Standaardlevering binnen 1-3 werkdagen 
 Verzendkosten (porto- en verpakkingskosten) bedragen € 4,95*

 • Artikelen die door een speciale pakketdienst bezorgd worden,  
 worden geleverd binnen 3 werkdagen tot op de stoep 
 - Voorzien van een         in de catalogus 
 -  Bijdrage in de verzendkosten € 14,95* 
 -  De leveringsdatum wordt met u afgestemd 
 -  Let op de verdere leveringsinstructies onder 
     www.proidee.nl/levering.
*Per bestelling, onafhankelijk van het aantal verzendigen.

Levering buiten Nederland 
• Levering in EER-landen incl. Andorra, Monaco,  
 Vaticaanstad, Zwitserland 
 Verzendkosten (porto-, verzekerings- en verpakkingskosten) 
 bedragen € 14,95.

• Levering in andere landen* 
 Verzendkosten (porto-, verzekerings- en verpakkingskosten)  
 bedragen € 40,–.
 *Albanië, Argentinië, Australië, Bahama's, Bahrein, Barbados, Bosnië-Herzegovina,  
 Brazilië, Brunei, Canada, Chili, China, Filipijnen, Japan, Kaapverdië,   
 Koeweit, Maleisië, Mexico, Moldavië, Montenegro, Nieuw-Zeeland, Noord- 
 Macedonië, Oman, Peru, Qatar, Servië, Singapore, Thailand, Turkije, Uruguay,  
 Venezuela, Verenigde Arabische Emiraten, VS, Zuid-Afrika, Zuid-Korea.

• Grote artikelen (voorzien van een         ) en niet voor pakket-  
 post geschikte artikelen (*) leveren wij alleen binnen Nederland
 - Leveringsvoorwaarden voor Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland  
   en Frankrijk zijn te vinden op de volgende adressen

   www.proidee.at/lieferung www.proidee.ch/lieferung
   www.proidee.ch/livraison www.proidee.de/lieferung  
   www.proidee.fr/livraison

      * Als u vragen heeft over bezorgopties in het buitenland,   
     kunt u ons bereiken via tel.nr. 024 - 3 511 277  
        (ma - vr 8 tot 20 uur), per fax via 024 - 3 511 299 of per    
     e-mail via service@proidee.nl.
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Schone voegen in recordtijd.  

Met één beweging, zonder te bukken en  
zonder  krassporen op de tegels.

Dankzij de V-vormige punt geschikt voor alle voegbreedten,  
zelfs voor heel smalle voegen.

Anders dan bij andere voegenkrabbers is dit exemplaar voorzien van een V-vormige 
punt. Door deze in de voeg te zetten en de krabber naar u toe te trekken, verwijdert u heel 
gemakkelijk onkruid, gras en mos, zonder dat er iets achter blijft. En zonder dat de krabber 
wegglijdt en krassporen achterlaat op uw waardevolle tegels of stenen. De fijne punt past 
zelfs in 2 mm smalle voegen, zonder dat deze er bij het krabben uitschiet.
Bespaart moeite, kracht en tijd.

Dankzij de V-vorm past de punt perfect in bijna elke voegbreedte en -vorm. Hierdoor 
kunt u de beide kanten van de voeg in één keer schoon maken.
Gemaakt van een staal- wolfraamlegering waarvan ook ultrahard frees gereedschap 
gemaakt wordt. Made in Germany.

Extreem breukbestendig, efficiënt en slijtvast. Daarbij kunt u de V-vormige punt nog 
een keer 180 ° draaien, waardoor u hem jarenlang kunt gebruiken voor hij vervangen moet 
worden (extra exemplaar apart te bestellen).
Met behulp van de telescoopsteel (meegeleverd) kunt u staand werken zonder uw rug 
te belasten.

Voor het verwijderen van hardnekkig onkruid kunt u de krabber natuurlijk ook zo, 
zonder steel gebruiken. Lengte incl. telescoopsteel 105-160 cm, gewicht totaal 510 g.
•      Voegenkrabber  

met V-vormige punt      
nr. 227-131-30     € 29,95

•      Extra punt      
nr. 227-133-30     €   7,95

De betere tuinafvalzak:  
met stevige bodem  
en popup-functie.

Stevig, extra stabiel en duurzaam.
Veel tuinafvalzakken hebben slechts een dunne 

stoffen bodem. Deze heeft een stevige bodem gemaakt 
van vormvaste, harde kunststof. Hij hangt niet door 
tijdens het dragen en scheurt niet in als u de zak zwaar-
beladen achter u aan trekt. Bodemvocht van buitenaf 
wordt tegenhouden, restvocht van binnenuit kan 
ontsnappen dankzij de perforatie. Dankzij het spiraalme-
chanisme staat de afvalzak rechtop en wijd geopend en is 
gemakkelijk en zonder te hoeven bukken te vullen.
150 liter inhoud. Gemaakt van scheurbestendig 
Oxford- polyester-weefsel.

De waterafstotende binnenlaag beschermt tegen door-
lekken. Met een trekkoord af te sluiten voor transport. 
Twee draaggrepen en een aan de onderkant aangebrachte 
lus voor gemakkelijk legen. Kan bij niet-gebruik tot 
14 cm plat worden opgevouwen en met twee clips 
worden vastgezet. Afmeting 68 cm hoog, 56 cm Ø. 
Gewicht 2 kg. Kleur: grijs.
•      Tuinafvalzak      

nr. 230-757-30     € 29,95

 Pro-Idee • Wijchenseweg 132 • 6538 SX Nijmegen • Tel.: 024-3 511 277 (op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur) • Fax: 024-3 511 299 • www.proidee.nl • service@proidee.nl • DE811198527
Pro-Idee GmbH & Co. KG • Hoofdkantoor van de maatschappij: Aken, Duitsland 

Registergerecht: Amtsgericht Aachen, HRA 4027 • Persoonlijk aansprakelijke vennoten: Fairway GmbH · Hoofdkantoor van de maatschappij: Aken 
 Registergerecht: Amtsgericht Aachen, HRB 5224 • Bedrijfsleiders: Dieter Junghans, Ulf Bergjohann 

Pro-Idee Geschäftsführungs-GmbH • Hoofdkantoor van de maatschappij: Aken • Registergerecht: Amtsgericht Aachen, HRB 5994 
Bedrijfsleiders: Dieter Junghans, Ulf Bergjohann

NL_05_03.08_CS_W22_080-081.indd   3 15.08.22   10:38



F_16_09.08_CS_W22_082-083.indd   2 09.08.22   12:44

82 www.proidee.nl   .  Tel.: 024-3 511 277

‘Supergrip’ i.p.v. boren, schroeven, lijmen.
Kleeft bijna overal – ook op gestructureerde oppervlakken. Draagt tot max. 8 kg (!) – zonder ook maar 1 mm te verschuiven.
Niet te vergelijken met gebruikelijke zuignap houders. I.p.v. 

alleen op gladde ondergrond kleeft ‘Supergrip’ ook op gestruc
tureerde oppervlakken zoals bijv. op mozaïek tegels en gemat teerd 
glas – oersterk. Een met gel gevuld klemkussen op de onderkant 
van de vacuümzuigvoet past 
zich aan opge ruwde of 
generfde structuren aan en 
 versterkt zo de kleefkracht. 
Zelfs wanneer u het va cuüm 
opheft: pas door aan het 
rubberen lipje te trekken gaat 
de haak los. Er blijven geen 
sporen achter.
Perfect voor badkamer, 
keuken, kelder, hobby

kamer,  caravan, …
Handdoeken, badjassen, kleding. Gereed schap, bezems, 

keuken spulletjes. Of sleutels, lijnen voor de hond, boodschappen
tas, … Max. 8 kg kunt u eraan hangen. Mocht de kleefkracht van 

het klemkussen minder worden, 
gewoon even met water afwassen. 
Af meting elk 6 x 9,7 x 3 cm (b x 
h x d). Gewicht elk 31,5 g.
•      Vacuümhaak  ‘Supergrip’,  

set van 3      
nr. 20253930     € 29,95

Geschikt voor alle gladde en licht 
gestructu reerde oppervlakken (niet voor 
 gestucte wanden en wanden met behang).

De aan te passen elastische 
bandjes zorgen voor een 
stevig zittende pasvorm.

De betere fietshelm: aerodynamisch, 
veilig en opvouwbaar.

Ziet er goed uit en past in elke aktetas en elke rugzak.
Opgevouwen blijft er nog maar 8,5 cm (!) over en is de helm 

gemakkelijk op te bergen in elke aktetas en elke rugzak. Eén 
beweging is genoeg om de geniale Closca™ Loop Reflective te laten 
ontvouwen tot een volwaardige fiets helm. Hij is getest volgens 
internationale veiligheidsstandaards (EN1078, CPSC). De helm zit 

stevig op het hoofd, maar knelt niet. 
Licht en comfortabel. Het geheim: 
het geniale vouwsysteem bestaande 
uit 3 concentrische, in elkaar 
verzinkbare ringen. Hierdoor 
neemt de helm 45% minder plek 
in de tas of kast.
Goed zichtbaar in het donker 
zonder andere weggebrui
kers te verblinden.

In tegenstelling tot gangbare 
reflectoren verstrooien de microprisma’s 
op het nekgedeelte invallend licht en 
weerkaatsten ze dit op een aangenaam 
diffuse manier. Zo bent u in het donker 
goed zichtbaar, zonder anderen te 
verblinden.
Het draagcomfort, de luchtcirculatie 
en het vederlichte gewicht laten u 
(bijna) vergeten dat u een fietshelm 
draagt.

Door het innovatieve ventilatiesys
teem kan er constant frisse lucht rond 
uw hoofd circuleren en kan er vocht 
ontsnappen. Stevig zittende pasvorm 
dankzij verstelbare elastische bandjes 
bij het achterhoofd. Verdikte, schokab
sorberende binnenschaal van EPS

schuim stof. Buitenschaal van krasvast, met glasvezel versterkt 
polycarbonaat. Verstelbare kinband met kliksluiting. Naar keuze in 
grafiet of parelwit. Maat M voor een hoofdomvang van 56  
59 cm (boven de wenkbrauwen), maat L voor 60  63 cm. 
Gewicht ca. 340 g resp. 375 g.
•      Fietshelm Closca™ Loop Reflective     € 79,95

 Hoofdomvang parelwit grafiet
 in cm  
Mt. M 56 – 59 23317030 23317330
Mt. L 60 – 63 23317230 23317430

Dankzij reflecterende 
microprisma’s op het 
nekgedeelte bent u goed 
zichtbaar in het donker, zonder 
iemand te verblinden.

De helm is plat op te vouwen en 
gemakkelijk op te bergen in 
elke aktetas en elke rugzak.
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Misschien wel de beste en meest innovatieve oplaadbare fietslamp.  
Van zaklampspecialist Trustfire.

Krachtige led met een enorme 450 lumen. Tot 105 m (!) lichtbereik (in plaats van vaak slechts 40 m).  
Gepatenteerd, snel sluitend kliksysteem. Beschermd tegen waterstralen en stof. Een aankoop voor jaren.

Niet te vergelijken met conventionele oplaadbare fietsverlich
ting: de krachtige led van deze koplamp schijnt met een enorme 
450 lumen tot 105 m(!) afstand (in plaats van vaak maar 40 m). 
Moderne reflectoroptiek zorgt voor een extra brede bundelhoek 
van 155°. Met deze koplamp met een groot bereik rijdt u ook 
’s nachts en bij slecht weer veiliger, herkent u vroegtijdig eventue
le gevaren en bent u tegelijkertijd goed zichtbaar voor anderen.
Een gepatenteerd bevestigingssysteem houdt uw koplamp 
centraal op het stuur, net als uw fietscomputer.

De centrale positie (in plaats van gebruikelijk rechts of links 
van het midden) optimaliseert de verlichting nog meer. Met een 
klik te monteren en weer te verwijderen. Geïntegreerd aan de 
bovenkant: een sleuf voor praktisch alle fietscomputers, camera’s, 
etc.
Tot 3 uur continu licht 
op de helderste stand. 
Gedimd tot 100 lumen, 
zelfs tot 6,5 uur.

2 helderheidsniveaus 
en knipperlichtmodus in 
te schakelen met één 
knop. LiIon batterij van 
1.600 mAh, USBC 
snellaadtijd ca. 1,5 uur 
(kabel meegeleverd, 
netadapter apart 
verkrijgbaar).
Bijna onverwoestbare 
aluminium behuizing. 
Stofdicht en beschermd 
tegen sterke water
stralen (IP66).

Bestand tegen 
stortbuien, zanderige en 
stoffige paden, alsook 
tegen een val van 1 m 
hoogte.

Tevens een felle minizaklamp.
Afmeting: 9 x 2,7 x 2,5 cm. Gewicht: 86,3 g. Oplaadindicator 

met 4 niveaus. Voor sturen met een diameter van 31,8 mm en 
25,4 mm. Werkingsduur led: tot 50.000 uur.
•      Oplaadbare fietslamp 450 lumen      

nr. 23470430      
€ 89,95

•      USBnetadapter met 1 USBaansluiting      
nr. 23059330      
€   9,95

De testwinnaar* onder de personen weegschalen werkt zonder batterijen.
Bespaart kosten. Spaart het milieu. Is altijd klaar voor gebruik.

Nooit meer lege batterijen. Nooit meer batterijen vervangen en 
weg gooien. Geen belasting voor het milieu. Deze elektroni sche 
personenweegschaal genereert de nodige energie alleen door 
spier kracht: een korte 
druk met de voet op de 
powerknop is voldoende 
om de dynamo de 
kinetische energie om te 
laten zetten in voldoende 
stroom voor een weging.
Binnen 5 seconden 
klaar om te wegen. 
Weegt tot 180 kg in 
nauw keurige stappen 
van 100 g.

Enkele seconden 
nadat je met je voet op de 
knop hebt gedrukt, licht 
de led op en kun je op de 
weegschaal stappen. Het 
gewicht verschijnt in ca. 

3 cm grote cijfers – ook vanaf een afstand goed te lezen. Na 
ongeveer 1 minuut is de energie verbruikt en schakelt de 
milieuvriende lijke weegschaal zichzelf uit.

Elegant 30 mm plat glas
design –  passend bij elke 
badkamer inrichting en alle 
kleuren.

Behuizing: stevige 
kunststof. Weegvlak: 5 mm dik 
veiligheidsglas. Kleur: zilver. 
Afmeting 30 x 30 x 4,5 cm (l x 
b x h), gewicht 1,4 kg.
•      Batterijloze 

 personenweeg schaal  
Body Energy Ecostyle      
nr. 23160730      
€ 29,95
*‘zeer goed’, Haus & Garten 

Test (editie 02/2020).

Kan centraal op het stuur worden geplaatst – voor 
extra optimalisatie van de verlichting.

Verlicht in een extra brede hoek van 155°.

Bijzonder praktisch: 
tevens een felle 
minizaklamp.
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Zo magisch als een betoverd bos:  
dennenbomen van metallic-glas met een sprookjesachtige gloed.

Een interne micro-ledlichtketting laat het glas effectief fonkelen.  
Instelbaar in 8 standen. Afstandsbediening optioneel.

Als kleine ijsdruppels schitteren 60 ledlichtpunten in het 
feestelijk goud- of zilverkleurig glanzende glas. De kleine leds zijn 
bevestigd aan een fijne draad die nauwelijks zichtbaar is door het 
glinsterende metaalglas. Een effect van zeer speciale magie: 
perfect voor de winter, adventstijd en Kerstmis, voor elk moment 
van de dag en elke gelegenheid.
Werkt op batterijen en is niet afhankelijk van elektriciteit: 

onbeperkte vrijheid voor uw decoratieve ideeën.
Als tafeldecoratie, omringd door dennengroen of als blikvanger 

op de schoorsteenmantel, bij het raam, in de gang, slaapkamer, 
gastentoilet: zelfs een stoer ingerichte werkplek wordt meteen in 
een vrolijke, subtiel feestelijke stemming gebracht.
8 verlichtingsstanden zorgen voor een grote verscheidenheid 
aan lichteffecten.

Varieer de lichtstemming naar wens, bijv. met zacht 
continu licht, vloeiend kleurverloop of levendig knipperen, 
flikkeren. De dennenbomen schitteren in steeds wisselende 
kleuren.
Bijzonder handig: de afzonderlijk verkrijgbare 
afstandsbediening met praktische extra functies.

U kunt alle standen comfortabel vanuit uw luie stoel 
bedienen. U kunt ook extra’s gebruiken, zoals een dimmer 
en een 6-uurs timer.
Afzonderlijk een hoogtepunt in elk interieur. Ook mooi 
als groep.

De kerstboomlampjes zijn verkrijgbaar in goud- of 
zilverkleur en in twee maten, en kunnen steeds weer 
opnieuw worden opgesteld voor een geweldig effect. Elke 
boom is gemaakt van semitransparant metallicglas, in een 
karakteristieke uitlopende vorm, met een dikke stam en een 
stabiele basis. De grote versie is 34 cm hoog, max. 
17,5 cm Ø. De kleine is 26 cm hoog, 12,5 cm Ø. Gewicht: 
ca. 680 g en 1 kg. Elk met een lichtketting van 60 micro-
leds. Werkt op 3 AA-batterijen (afzonderlijk verkrijgbaar). 
Van Sompex, Germany.

Varieer de lichtstemming naar wens.

•      Verlichte glazen kerstboom

 zilver  goud €
klein nr. 234-879-30 nr. 234-878-30 69,–
groot nr. 234-901-30 nr. 234-900-30 99,–

•      Bijpassende afstandsbediening      
nr. 234-902-30     € 8,95  

•      Set van batterijen, 3 mignon      
nr. 677-021-30     € 3,75

QR-code scannen

Bestelnummers invoeren 

Bestelling versturen

De snelste manier  
om te bestellen.
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