
Het beeld van een wolken-
krabber? Of de elegante 
versie van het populaire 
torenspel?  
Zie pagina’s 52-53.

Voorjaar/zomer 
2023

Altijd bijzonder.  
Altijd het beste.  
Vaak precies wat u zoekt.
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Gemakkelijk
 bestellen: 

www.proidee.nl  

Tel. 0
85-5 362 089

op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur
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Niet te missen in het donker:  
het armtasje van sterk  
reflecterend weefsel.

Met extra ruimte voor waardevolle spullen.
Veel opvallender dan de zwak reflecterende materialen van 

conventionele armtassen of de lichtsterkte van afzonderlijke 
reflectorelementen. Zodra een lichtstraal in het donker valt, licht de 
hele tas fel op. Dus wanneer u hardloopt, wandelt, fietst, ... bent u 
duidelijk zichtbaar voor andere verkeersdeelnemers.
Veel bergruimte in twee aparte compartimenten.

Naast uw smartphone passen ook uw zakdoek, contant geld en 
pasjes er comfortabel in, zonder te proppen of te duwen. Bewaar uw 
sleutels gescheiden van uw mobiele telefoon en pasjes, en voorkom 

krassen op het display en de 
magneetstrip.
Niets wordt nat bij regen.

IPX4-spatwaterdicht, gemaakt 
van robuust polyester met rubberen 
ritsen. Gewatteerde achterkant. 
Elastische klittenbandsluiting. 
Afmeting (h x b x d): 
18,9 x 11,5 x 3 cm. Gewicht: ca. 
68 g. Kleur: grijs/zwart.
•      Reflecterend armtasje     

nr. 235-287-80      
€ 19,95

Dankzij twee gescheiden 
compartimenten kunt u uw 
sleutels gemakkelijk gescheiden 
houden van uw smartphone, 
pasjes, contant geld, …

2 www.proidee.nl   .  Tel.: 085-5 362 089

Dieter Junghans

Alleen uw tevredenheid telt.
     Meer dan 30 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 vertrouwen van nieuwe klanten.
De catalogi van Pro-Idee zijn nu al beschikbaar in 

5 landen. Elke 84 pagina’s 
dikke catalogus, 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.

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 .
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Het eerste 3-laagse ultralichte jack met Polartec®-isolatie in plaats van voering.
Gegarandeerd waterdicht. Zeer ventilerend. En warm zonder dik te maken.

Capuchon met regenklep en 
eenpuntsverstelling aan de achterkant.

Heren
mt. M nr. 234-631-80
mt. L      nr. 234-632-80
mt. XL  nr. 234-634-80
mt. XXL nr. 234-635-80

Dames
mt. S      nr. 234-636-80
mt. M       nr. 234-637-80
mt. L      nr. 234-638-80
mt. XL nr. 234-639-80

Inclusief 
opbergtas.

3Pro-Idee

Alle naden en de hoog te sluiten ritssluiting 
aan de voorkant zijn waterdicht geseald.

De warme 
Polartec® 
Alpha®-isolatie is 
op geniale wijze 
onopvallend in de 
drie functionele 
lagen verwerkt.

Een waterdicht jack warmt meestal niet. Of hij heeft een 
voering die dik maakt, zwaar aanvoelt en soms zelfs verschuift. Bij 
dit jack is de warme Polartec® Alpha®-isolatie op geniale wijze 
onopvallend in de drie functionele lagen verwerkt: Extreem 
scheurvaste 6-denier-ripstopweefsel aan de buitenkant. In het 
midden een waterdichte membraan. En een binnenlaag, die 
lichaamsvocht snel naar buiten afvoert.
Uniek: de combinatie van een ultralicht gewicht, 10.000 mm 
waterkolom* en een MVTR-waarde van 50.000 g/m2/24 uur.**

Licht warmend, maar daarbij slank outdoorjack met veel 
bewegingsvrijheid en een laag gewicht (herenjack 268 g in mt. M, 
damesjack 226 g in mt. M.) Klein op te vouwen en daarmee ideaal 
voor bergsport, lopen, fietsen ...
Berghaus staat voor meer dan 50 jaar outdoorervaring en 
levert de outfits voor extreme sporters en alpinisten.***

Het Britse merk Berghaus is in 1966 opgericht door twee 
bergbeklimmers, geldt van oudsher als belangrijke innovator en is 
specialist als het gaat om waterdichte functionele kleding.
Door de hoog aangezette zakken geschikt voor de klimgordel 
en de rugzak.

Alle naden en de hoog te sluiten 
ritssluiting aan de voorkant zijn 
waterdicht geseald. Capuchon met 
regenklep en eenpuntsverstelling 
aan de achterkant. Aan beide kanten 
in te stellen tunnelkoord in de zoom. 
Elastische boorden. Reflecterende 
details. Incl. 15 x 15 cm opbergtas 
met riemlus. Bovenmateriaal: 100% 

polyamide. Membraan: 100% polyurethaan. Isolatie: 100% 
polyester. Machinewasbaar op 30 °C. Lengte herenjack in mt. M: 
52 cm (oksel tot zoom). Kleur: grijs/zwart. Lengte damesjack in 
mt. M: 49 cm (oksel tot zoom). Kleur: zwart.

* Het 12,5-voudige van de minimale eis van 800 mm voor waterdichtheid bij 
hevige regen volgens de EU-norm (EN: 343:2010)

** MVTR = Moisture Vapor Transmission Rate. De waarde geeft aan 
hoeveel waterdamp in 24 uur door 1 m2 van het materiaal dringt. Vanaf 10.000 g/
m²/24 uur geldt een weefsel als zeer ventilerend. 50.000 g/m2/24 uur is tot nu toe 
de beste kwalificering.

*** Waaronder Leo Houlding, de Britse bergbeklimmer en actiefilmer. Mick 
Fowler, 3-voudig winnaar van de ‘Piolets d’Or’, de hoogste onderscheiding op 
het gebied van extreme klimsport. En bergbeklimmer-icoon Sir Chris Bonington, 
die in 1996 voor zijn prestaties op het gebied van bergbeklimmen tot ridder werd 
geslagen.

•      Berghaus Hyper Alpha  
outdoorjack      
€ 299,–
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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 gemakke

lijk op te bergen in elke aktetas en elke rugzak. Eén beweging is genoeg om 
de geniale Closca™ Loop Reflective te laten ontvouwen tot een volwaar
dige 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 concen
trische, 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 weerkaat
sten 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 ventilatiesysteem 
kan er constant frisse lucht rond uw hoofd 
circuleren en kan er vocht ontsnappen. Stevig 
zittende pasvorm dankzij verstelbare elas
tische bandjes bij het achterhoofd. Verdikte, 
schokabsorberende binnenschaal van 
EPSschuim 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 23317080 23317380
Mt. L 60 – 63 23317280 23317480

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.

Dubbele diefstalbeveiliging voor tweewielers.
Wegrijblokkering met 120 dB luide alarmtoon.

Deze beveiliging is in minder dan 10 seconden aan het stuur 
van uw (e)bike, (e)scooter, bromfiets, quad of motor vast te 
maken: de grotere opening bevestigt u om de handgreep, met de 
kleinere maakt u de rem of koppelingshendel vast. Nu is uw 
tweewieler niet meer zo gemakkelijk weg te duwen.
De ingebouwde trillingsensor activeert het alarm.

Pogingen om het slot open te breken 
of de tweewieler weg te dragen worden 
afgestraft met een oorverdovende 
alarmtoon. Deze waarschuwt u tijdig, 
alarmeert omstanders en verjaagt de dief.
Robuust en weerbestendig.

Vezelversterkte nylonbehuizing met 
stalen kern. Past aan alle gangbare sturen 
met handgrepen van 27 tot 38 mm Ø. 
Afmeting 15,7 x 5,3 x 5,2 cm. gewicht 
330 g. Inclusief krachtige lithiumbatterij 
en 3 veiligheidssleutels. Kleur: zwart.

•      Wegrijblokkering voor tweewielers      
nr. 23079880     € 59,95

•      Bijpassend tasje      
nr. 23079680     €   7,95

Met ingebouwde trilling
sensor: pogingen om uw 
tweewieler weg te dragen of 
het slot open te breken 
worden direct afgestraft 
met een luide alarmtoon.
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Dankzij de speciale folieversterkingen aan de 
binnenkant vouwt de paraplu bijna als vanzelf in 
elkaar

Afmeting opengeklapt 
98 cm Ø.

Altijd perfect opgevouwen: de zakparaplu met SmartFoldsysteem.
Vouwt bijna als vanzelf open en past altijd moeiteloos in zijn hoes.

Deze zakparaplu opent en sluit u gewoon met één druk op de 
knop. En het beste: speciaal gevormde en geplaatste folieverster
kingen aan de binnenkant van het parapluscherm zorgen ervoor dat 
de paraplu in slechts één spiraalbeweging bijna als vanzelf in 
elkaar vouwt zonder te kreuken. En hij kan veel gemakkelijker in 
zijn hoes worden geschoven – past precies.
Innovatieve technologie van de traditionele DuitsOosten
rijkse onderneming doppler®.

Bespanning van 100% polyester. Stang van alumi
nium. Met handige draaglus en beschermhoes. Afme
ting opengeklapt 98 cm Ø. Afmeting ingeklapt: 28 x 
5 cm (L x Ø). Gewicht ca. 370 g. Kleur: denimblauw.

•     Zakparaplu Smart Fold     nr. 23509780     € 59,95

Controleer de bandenspanning en pas deze aan, thuis en onderweg. 
Net zo gemakkelijk als bij een tankstation.

Veelzijdig en krachtig: digitale, draadloze 4,5 barcompressor 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 prak
tisch als bij een tank station. 
Met digitale, vooraf in te 
stellen waarden en autostop.

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 lcddisplay, laadniveauindicator, oververhit

tingsbeveiliging (automatische 
uitschakeling). Afmeting 19,3 x 
22,7 x 5,3 cm, gewicht 700 g. 
USBoplaad kabel meegeleverd 
(netadapter apart te bestellen). 
Oplaadtijd ca. 4,5 uur.
•      Draadloze compressor 

4,5 bar      
nr. 23251980      
€ 59,95

•      USB stekkervoeding  
met 1 USBaansluiting      
nr. 23059380      
€   9,95
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Ruimtebesparend in hoog model:  
de plantentoren met 6 etages.
Ideaal voor aardbeien, kruiden, knoflook, sla, ...

Het vloeroppervlak van een bord: meer heeft deze toren niet 
nodig voor maximaal 13 planten. Gespreid geplaatst neemt geen 
van hen licht en lucht weg van de anderen. Alle vruchten en 
kruiden hebben optimale omstandigheden voor een weelderige 
groei en opbrengst. Doordat ze vrij in de lucht hangen, kunnen ze 
niet zo gemakkelijk rotten en zijn ze beschermd tegen vraatzuch
tige slakken. En het beste van alles: u oogst uw eigen (onbespoten) 
aardbeien, kruiden, ... altijd vers, met het volle heerlijke aroma – 
op een hoogte die plezierig is voor uw rug.
Geïntegreerd watergeleidingssysteem: bespaart tijd en moeite.

Giet het water er gewoon bovenaan in. Het water wordt 
gelijkmatig over de toren verdeeld door het geleidingssysteem. 
Overtollig water wordt netjes opgevangen in de voet.
Modulair insteeksysteem: kinderlijk eenvoudig en snel te 
monteren.

Vul gewoon elke plantenmodule met aarde en plaats een plant 
in elk van de openingen aan de zijkanten. Plaats de onderste ‘etage’ 
op de voet en alle andere op elkaar. Gemaakt van weerbestendig 
polypropeen. Incl. wandbevestiging als kantelbeveiliging. Afme
ting (b x d x h): 27 x 27 x 113 cm. Voet: 32 cm Ø. Gewicht: 2,3 kg. 
Kleur: antraciet.
•      Plantenboom met 6 etages      

nr. 23536580     € 55,90

Ook perfect voor kruiden, 
knoflook, sla, ...

    De leuke Afrikaanse steppebewoners: nu         als tuinmotieven om in de grond te steken.
        Zo levensecht als de populaire diertjes in de dieren               tuin – vooral als het trio het roestbruine patina krijgt.

Absoluut niet schuw, in de typische rechtopstaande houding en 
met een brutale blik, houdt het leuke trio een waakzaam oogje op uw 
tuin. In het grasveld, bij de vaste planten en bloembedden, maar ook 
in kuipen en plantenbakken op uw terras of balkon: de motieven met 
spiesen van 1,5 mm dik speciaal staal zorgen overal voor een goed 
humeur. En op den duur worden ze nog mooier, nog natuurgetrouwer.
Als ze constant buiten staan, krijgen deze vrolijke wachters in een 
paar weken tijd een dichte pels door roest en patina.

Het duurzame, robuuste, speciale staal is milieubewust onbehan
deld en roest niet door. De stokstaartjes krijgen na verloop van tijd 
alleen maar een laagje roest: u kunt hun vacht (vanaf ongeveer 
14 dagen) van tijd tot tijd zien groeien. De schattige steppebewoners 
gaan zo meer en meer op hun levende verwanten lijken. Een gewel
dige blikvanger in trendy, chic roestdesign.
Fijn gedetailleerd op ware grootte. Niet te vergelijken met de 
gebruikelijke, vaak kitscherige dieren-
motieven.

Mimiek, koppen en lichamen worden 
tot in de kleinste details gecreëerd met 
behulp van laser technologie. De figuren 
zien eruit als artistieke silhouetten. Het 
hele jaar door mooi – zelfs perfect in kale 

Namaak-wespennest, 
set van 2     € 8,95

In uw tuin en perken, maar ook in uw 
kuipen en plantenbakken zorgt het brutale 
stokstaartjestrio altijd voor vrolijkheid.

Gunstige prijzen gewaarborgd.
(zie onze garantie) 

NL_15_03.01_CS_FS23_006-007.indd   2 06.01.23   11:42
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    De leuke Afrikaanse steppebewoners: nu         als tuinmotieven om in de grond te steken.
        Zo levensecht als de populaire diertjes in de dieren               tuin – vooral als het trio het roestbruine patina krijgt.

winterbedden.
Ontworpen in Duitsland. Gemaakt in Europa

Afmeting stokstaartjes inclusief 8,5 cm lange stevige spies: 
364 mm, 319 mm en 313,4 mm hoog. 
140,8 mm, 132,5 mm en 128,3 mm breed. 
Staaldikte: 1,5 mm. Gewicht: 260, 190 en 
190 g.
•      Tuinsteker stokstaartje, set van 3     

nr. 23464780     € 39,95

Verdrijf wespen op natuurlijke wijze.
Zonder gif, zonder chemische middelen  

en zonder hinderlijke geur.
Hang een of meerdere van deze namaakwespennesten op in uw 

tuin om wespen te weren: wespen die komen aanvliegen denken dat 
de nesten van een andere wespenkolonie zijn en zullen het (vermeen
de) territo rium mijden in een straal van ca. 75 m. Wanneer u de 
namaaknesten in het voorjaar ophangt, kunnen ze zelfs de bouw van 
echte nesten voorkomen.
Heel handig in de buurt van uw terras of barbecueplek.

Zo kunt u eindelijk zorgeloos buiten eten en wordt u niet lastigge
vallen door zoemende en stekende plaaggeesten. Werkt helemaal 
zonder chemische middelen, gif of ingewikkelde techniek. Ongevaar
lijk voor dier en milieu. Namaaknesten van papier, ophangbeugel van 
metaal. Afmeting ca. 18 x 25 cm (Ø x H), gewicht 25 g.
•      Namaak-wespennest, set van 2      

nr. 22804480     € 8,95

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 nylon draad, 
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 waslook 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 IP44classificatie maakt hem 
geschikt voor gebruik binnen en buiten. Met 
praktische afstandsbediening.
Magische ledkaarsen
•      Set van 5  

nr. 23340480      
€   39,95

•      Set van 20  
nr. 23343880      
€ 149,95
(u bespaart 9,85 €)

Inclusief praktische 
afstandsbediening.

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

Na een tijdje buiten te 
zijn geweest, krijgen de 
motieven van 
onbehandeld speciaal 
staal de trendy 
roestafwerking.

Vragen en advies 
Tel. 085 - 5 362 089 

(op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur)
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Betoverende konijntjes in een frisse gras-look.
Gemaakt van weerbestendig kunstgras. Een schattige blikvanger, het hele jaar door. Voor binnen en buiten.

In de tuin en de serre, bij de ingang van uw huis, in uw hal, ... 
Overal waar deze schattige dieren te zien zijn, trekken ze de 
aandacht en toveren ze een glimlach op ieders gezicht. In tegenstel-
ling tot de meeste gangbare tuin- en decoratiefiguren zijn de 
grasgroene konijntjes zacht als pluche dieren, maar toch vormvast 
en uiterst robuust. Plaats deze charmante diertjes in een perkje, als 
paasgroet bij het raam, tussen kleurrijke herfstbladeren of op een 
besneeuwd tuinpad: met hun altijd groene ‘vacht’ en hun natuur-
lijke charisma verlevendigen ze elke omgeving en elk seizoen.
Gemaakt van bedrieglijk realistisch kunstgras. 100% weerbes-
tendig, uv-bestendig en jarenlang mooi.

Het hoogwaardige kunstgras aan de buitenkant (PE, PP) en de 
zachte, elastische, polyester kern zijn bestand tegen regen, 

sneeuw, vorst en hagel, maar ook tegen intens 
zonlicht. Kan windveilig in de grond worden 

verankerd met 4 tentharingen (inbegrepen). 

Geen harde randen, hoeken of punten waaraan spelende 
kinderen zich kunnen verwonden.
2 maten, ook prachtig als een paar.

Het meer dan levensgrote konijn is 88 x 45 x 65 cm 
groot, van boven naar beneden. Gewicht: 4,2 g. Zijn kleinere 
metgezel is 40 x 23 x 30 cm groot. Gewicht: 660 g.
AniPlants graskonijn
•      88 cm hoog      

nr. 233-952-80      
€ 319,95

•      40 cm hoog      
nr. 233-951-80      
€   44,95

Binnen en buiten 
een betoverende 
blikvanger.
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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.

 
Sfeervolle verlichting voor in uw tuin:  

imposante glazen bol op zonne-energie met fijn craquelé.
Overdag en ’s nachts een fascinerende blikvanger.

Ook overdag een decoratieve 
blikvanger.

Zodra het donker wordt, krijgt uw tuin, balkon, patio etc. een 
mysterieuze sfeer. Als bij toverslag licht de grote glazen bol op en 
verdrijft met zijn licht door het zeer fijne craquelé de duisternis.
Werkt op zonne-energie: geen elektrici teit, batterijen en 
snoeren die in de knoop kunnen raken.

Invallend zonlicht wordt via de variabel instelbare 5V-zonne-
module opgeslagen als elektrische energie in de duur zame 
lithium-ionbatterij (inbegre pen), zelfs bij bewolkte hemel of in de 
schaduw. Tot wel 10 uur lang licht.
Stel gemakkelijk het gewenste 
helderheidsniveau in via de 
afstandsbediening (150 - 300 lm).

Zacht als maanlicht of juist fel: de 
lichtsterkte kan 4 keer worden 
gevarieerd, van 25%, 50% en 75% tot 
100%. Het bereik van de 
afstandsbedie ning is 10 m. De bol 
gaat dus automatisch aan bij schemer-
ing en schijnt 3,5 tot 10 uur, afhankelijk van de gekozen intensiteit.
Variabele plaatsing. Ook overdag mooi om te zien.

U hoeft de bol alleen maar neer te zetten waar u wilt. Dat is 
alles. In het bloembed, op uw balkon of als elegant lichtpunt langs 
het pad naar het huis: met zijn elegante lichtreflecties is de glazen 
craquelé bol overdag en ’s nachts een decoratieve blikvanger. 
Stofdicht en beschermd tegen waterstralen (IP65). Led-spaarlamp 
met warmwit licht. Stabiel frame in moderne, rechte vorm, 
gemaakt van een zwart gelakte ronde buis. De bol is 28 cm hoog. 
Het zonnepaneel met grondspies heeft een kabel van 3 meter. 

Afmeting (l x b x h): 14 x 9,6 x 3 cm. Gewicht: ca. 300 g. Bol: 
25,6 cm Ø. Gewicht: 3,3 kg.
•      Bolvormige tuinverlichting  

op zonne-energie    
nr. 233-441-80      
€ 89,95

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 
wasresten 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 
beschermt 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. 234-715-80      
€ 129,95

•      Waspastilles, 2 kg      
nr. 200-142-80      
€ 19,95
(kiloprijs: € 9,98)
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Stijlvolle bescherming tegen de zon: 
zonneklep in spiegeldesign.

Combineert verblindingsbescherming,  
uv-filtering en lichtdoorlatendheid.

Geen enkele zonnebril kan het: uv-bescherming in alle 
richtingen, verblindingsbescherming met vrij panoramisch zicht en 
zonder aftekening op de neus. In tegenstelling tot conventionele 
zonnekleppen en caps maakt deze doorzichtige spiegelklep uw 
gezicht niet donkerder. Het stijlvolle ontwerp maakt van de 
zonneklep een modieus accessoire op het strand, tijdens het 
sporten, in de cabrio, ...
Verstelbare band voor een goede pasvorm. Zachte badstof 
voering voor maximaal draagcomfort.

Pas de breedte individueel aan met het schuifje aan de 
achterkant. De elastische band omringt uw hoofd als een comforta-
bele hoofdband en glijdt niet weg, zelfs niet tijdens sporten met 
veel beweging, zoals tennis of beachvolleybal. De zachte badstof 
binnenkant absorbeert zweet en voorkomt drukpunten. Klep van 
polycarbonaat (gemakkelijk te reinigen met een vochtige doek). 
Verkrijgbaar met witte band en roze/gele holografische klep of met 
een zwarte band en zilverglanzende klep. Afmeting: 18 x 14 cm. 
9 cm brede band van 60% polyester, 40% elastiek. Gewicht: ca. 
23 g.
Zonneklep     € 99,–
•     wit      nr. 235-315-80
•     zwart     nr. 235-314-80

De zachte badstof aan de binnenkant absorbeert zweet en voorkomt 
drukpunten.

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 super-
scherp, heeft een antikleef coating en is te slijpen en te vervangen. 
Schaar en greep van aluminium. Veiligheidsvergrendeling. 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. 217-972-80     € 29,95
•       Extra mes      

nr. 217-969-80     €   9,95

Comfortabele,         mobiele SoftAirSeat: 
    winnaar van de gouden        medaille op de uitvindersbeurs*.

Het gepatenteerde, zelfopblazende              design zorgt overal voor optimaal zitcomfort.

Anders dan bij gangbare kussens van schuimstof kunt u dit zelfop-
blazende 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 tussen-
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Bescherming tegen warmte en 
uv-straling voor uw auto,  

makkelijker kan bijna niet.
Het zonnescherm voor de voorruit kan in een 

handomdraai worden aangebracht.
Veel sneller en eenvoudiger dan schermen opspan-

nen of openvou wen. Deze zonwering wordt gewoon als 
een scherm opengeklapt en door het naar beneden 
klappen van de zonnekleppen vastgezet. Het zonlicht 
wordt gereflecteerd door de coating van zilvertitanium 
aan de buitenkant.
Het interieur warmt niet zo sterk op, het stuur en de 
leren stoelbe kleding wordt niet zo warm.

Bovendien beschermt het scherm het dashboard 
van de auto tegen overmatige hitte en uv-straling. Als 
het opgevouwen is, is het niet groter dan een paraplu en 
past het perfect in een zijvak of het handschoenenkast-
je. Afmeting uitgevouwen 145 x 79 cm (b x h). Weegt 
ca. 460 g. Geschikt voor bijna alle automodellen.
•      Autozonnescherm      

nr. 232-192-80     € 19,95

Beschermt het interieur van de auto tegen overmatige hitte en 
uv-straling.

In opgevouwen staat is het autozonnescherm niet groter 
dan een opvouwbare paraplu.

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

Comfortabele,         mobiele SoftAirSeat: 
    winnaar van de gouden        medaille op de uitvindersbeurs*.

Het gepatenteerde, zelfopblazende              design zorgt overal voor optimaal zitcomfort.

wervelschijven en nemen de rugspieren de balansfunctie over. Zo blijft u goed 
rechtop zitten, zit u actiever en worden spanningen en (druk)pijnen effectiever 
voorkomen.
Beschermt tegen kou, dempt schokken en vibraties en blaast zichzelf op.

Open het ventiel en de lucht stroomt automatisch in de SoftAirSeat. 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.
*Gouden medaille op de uitvindersbeurs iENA 2017 in Neurenberg.

Onderkant en zitoppervlak van polyester; water- en luchtdichte TPU-coating. 
Kern: polyurethaan. Afmeting 
40 x 44 x 2-3,5 cm (b x d x h). 
Opgevouwen 16 x 13 x 4 cm. 
Gewicht 150 g. Belastbaar tot 
500 kg.
•      SoftAirSeat      

nr. 229-422-80      
€ 34,95

In elkaar gevouwen heeft de 
SoftAirSeat een compacte afmeting 
van 16 x 13 x 4 cm.

Door de geringe dikte  
bijna overal te gebruiken.

Perfect voor op uw favoriete (tuin)
stoel, in de hobbyruimte, op 
kantoor, in de auto, in het vlieg tuig, 
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 rolstoel.
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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 vulkaanuit-
barstingen aan de oppervlakte zijn gekomen. Technisch geavanceerd en 
onder de modernste laboratorium-omstandigheden is het nu mogelijk 
deze levenscyclus na te bootsen. Het resultaat is synthetisch moissaniet: 
duurzaam en ethisch verantwoord geprodu ceerde kristallen van silicium-
carbide die bedrieglijk veel lijken op echte diamanten – alleen niet in 
prijs.
Bijna identieke eigenschappen wat betreft hardheid, kleur, zuiver-
heid en schittering.

Moissaniet heeft een karakteristieke extreme hardheid (Mohs-hard-
heid 9,25). Geclassificeerd met kleur D (zeer fijne witheid), VVS (very 
very small inclusions) en uitstekend slijpsel, is het moeilijk om moissa-
nieten van diamanten te onderscheiden, zelfs met de modernste appara-
tuur. 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. 233-600-80
•      verguld  

nr. 233-599-80

Moissanieten hanger  
met schakelketting      
€ 79,–
•      gerodineerd  

nr. 233-603-80
•      verguld  

nr. 233-602-80

Elegantie voor de hand:  
ring met vurig fonkelende 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,–

maat zilver, gerodineerd zilver, verguld
17 nr. 234-566-80 nr. 234-563-80
18 nr. 234-567-80 nr. 234-564-80
19 nr. 234-568-80 nr. 234-565-80

De moissanieten oorstekers van 925 zilver zijn tegen 
aanslag beschermd gerodineerd of verguld.
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Deze met een prijs onderscheiden* 
 glazen vaas is perfect  

aan te passen aan elk boeket.
Door de in hoogte verstelbare metalen manchet  

is de vaas traploos te verlengen tot 33 cm.
In plaats van veel vazen die veel ruimte innemen kunt u 

volstaan met deze ene vaas. Hij is geschikt voor bijna elk soort 
boeket: van een bol boeket en een bos tulpen tot een chic arrange-
ment van lange rozen, lelies, takken en grassen, ... Dat is te danken 
aan de in hoogte verstelbare manchet, die traploos naar boven en 
onder is te  verschuiven.
Helemaal omhooggeschoven steekt de manchet 13 cm boven de 
rand van de vaas uit. Hierdoor blijven de bloemen mooi 
rechtop staan en knikken ze niet.

De manchetring houdt het boeket bij elkaar en laat dit mooi 
rechtop staan. Geen bos bloemen valt zo meer uit elkaar. Ook 
kwetsbare grote bloemen laten hierdoor niet hun kopjes hangen. 
De vaas is ook heel goed te gebruiken als windlicht.
*Winnaar van de internationale GIA Design Award 2019 in de 
categorie Home Décor + Gifts.

Elk jaar, naar aanleiding van de Home & Housewares Show, 
bekroont de American Housewares-vereniging producten die heel 
bijzonder zijn. In het voorjaar van 2019 ontving deze vaas de 
begeerde internationale detailhandels prijs.
Tip: geef bij een boeket ook gelijk de bijpassende vaas cadeau.

Zonder lang zoeken is de juiste vaas gevonden. Uw gastvrouw 
of -heer hoeft niet te stressen en kan het ontvangen boeket direct 
mooi presenteren. Vaas van transparant glas, met de mond 
geblazen: 20 cm H, 11,5 cm Ø. Manchet van metaal, zilver- of 
goudkleurig. Gewicht ca. 0,9 kg. Design: Pascal Charmolu.
In hoogte verstelbare vaas     € 44,95
•     goudkleur      nr. 230-346-80
•     zilverkleur      nr. 230-347-80

De in hoogte 
verstelbare 
metalen 
manchet kunt 
u traploos 
naar boven en 
onder 
schuiven.

Zeldzaam mooi: paaseieren met glasdraadvulling.
Door het fascinerende lichtspel een schitterende vorm van paasdecoratie. Voor binnen en buiten. Elk ei is uniek.

Voor in de tuin, op het terras, voor het raam, etc. De zon tovert 
een prachtig lichtspel in deze glazen eieren. In het luchtige web 

van glasdraden reflecteert elke afzonder lijke draad de invallende 
zonnestralen. Afzonderlijk of als arrangement een charmante 
paasversie ring.
Geen ei is hetzelfde.

Voor een zo gelijkmatig mogelijk dradenweb is veel ervaring 
en een goede timing vereist van de glas kunstenaar. Flinterdunne 
glasdraden worden in het glazen geheel gebracht. Terwijl het ei 
onder grote hitte gevormd wordt, versmelten de draden aan de 
uiteinden met de hete glaswand. Hierdoor ontstaat een uniek web 
aan de binnenkant.
Uiterst teer, maar ook verbazend sterk.

Zo zijn de glasdraadeieren ook bestand tegen koude voorjaars-
nachten. Met geïntegreerd ophangoogje. Afmeting elk 12 cm H, 
8 cm Ø. Gewicht slechts 34 g. Set van 4 transparante eieren en 
4 groene eieren.
•      Glasdraad- paaseieren, set van 8  

nr. 232-662-80     € 34,95

Veel te mooi om direct na 
Pasen weer op te bergen.
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Altijd de juiste zaag bij de hand:  
de 11-in-1 multi-zaag voor hout, metaal, kunststof, tegels, glas, ...

Deze veelzijdige handzaag is perfect voor talloze werkzaamhe-
den bij het klussen, knutselen en tuinieren. Of het nu gaat om een 
plank, plint, gordijnroede, afvoerpijp, spiegel, tegel of tak – met 
4 verwisselbare, fijn getande 
zaagbladen (lengte 15 cm), 
een diamantzaag, handzaag, 
glas- en tegelsnijder is deze 
alleskunner voor bijna alles 
geschikt. Zelfs een blad voor 
het slijpen van scharen, 
messen en gereedschap zit 
erbij.
Het 360° draaibare 
zaagblad maakt rechte, 
ronde en precisie- sneden 
mogelijk.

De ergonomisch 
gevormde greep ligt stevig in 
de hand. De inkepingen aan 
de onderkant vergemakke-
lijken het veilig breken van 

gesneden tegels en glasplaten. De 11-delige set is netjes opgebor-
gen in een praktische koffer (29 x 18 x 5 cm) met klik sluiting en is 
snel bij de hand wanneer dat nodig is. Gewicht ca. 600 g. Kleur: 

zwart/geel.
•      11-in-1 multifunctionele 

zaag nr. 234-556-80     
€ 24,95

•      Set van extra zaagblad 
nr. 234-557-80      
€ 18,95

De betere aktetas: waterdicht en brandwerend tot 1.100 °C (!).
Om belangrijke documenten, gegevensdragers en waardevolle spullen geordend en binnen handbereik op te bergen.  

En bij brand raken uw spullen niet beschadigd. 
Akten, polissen, pasjes, zakelijke 

documenten, ... In deze brandwerende en 
waterdichte aktetas zijn uw belangrijkste 
documenten, gegevensdragers en 
waardevolle spullen bij een brand beter 
beschermd. De 3-laagse hightech-glas-
vezel-verbinding is bestand tegen 
temperaturen tot 1.100 °C (in plaats van 
vaak maar 800 – 900 °C). Het ingebou-
wde cijferslot beveiligt de inhoud van 

de tas tegen toegang door 
onbevoegden.

Ruim en optimaal 
georganiseerd.

Bankpassen, 
geheugenkaarten, 
USB-sticks, 
pasjes, kenteken-
bewijs, cd’s: met 

in totaal 32 steek- 
en netvakken heeft 

alles zijn eigen plek. 
Dankzij de twee afscheidingen 

overzichtelijk gesorteerd en meteen 
bij de hand. In het hoofdvak passen 

papieren en enveloppen tot A4/C4 of een 
grote ordner. Indien nodig vergroot de elastische 

plooi de opbergruimte met ca. 3,5 cm. Brandwerende tas met 
ritssluiting aan drie kanten, hengsel en trolley strap. Aan de 
buitenkant waterdicht door siliconen coating. Gecertificeerd 
overeenkomstig UL94, klasse V-0**. Afmeting: 36 x 27 x 14 cm 
(B x H x D), gewicht: 810 g.
•      Brandwerende aktetas 1.100 °C      

nr. 235-118-80      
€ 59,95
**SGS-CSTC Standards Technical Services Co. Ltd.; ID:AJFS-

2207005747FF.
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Inhoud/materialen:
- elk 1 universele boor van 
3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 
5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm, 
7 mm, 7,5 mm, 8 mm, 8,5 mm, 
9 mm, 9,5 mm, 10 mm en 
12 mm
- 4 linksdraaiende boren 
(4 mm, 5 mm, 6 mm en 7 mm)
- 1 drevel
Geschikt voor: tegels, glas, 
steen, hout, gehard staal, 
beton, baksteen, keramiek, 
graniet, marmer, aluminium en 
kunststof.

Het favoriete gereedschap van de doe-het-zelver:  
universele borenset voor elke taak en elk materiaal.

Bespaart u verschillende dure speciale boren, moeite en tijd.

Met aluminium koffer voor 16 boren 
(3 - 12 mm) en drevel, en een apart plastic 
doosje voor 4 linksdraai ende boren 
(4 - 7 mm).

Beton

Staal

Keramiek

Hout

Glas

Keramiek, baksteen, graniet, marmer en glas. Hout, gehard staal, 
zelfs beton, ... U hebt nu alleen nog deze ingenieuze universele 
borenset nodig voor bijna alle materialen. Het geheim van dit multita-
lent is de ultraharde metaallegering van kobalt, titanium en wolfraam-
carbide. Dit maakt de Drill Bit Pro uiterst robuust – met duurzaam 
scherpe randen voor precieze, zuivere boorgaten. Toegegeven, de 
universele borenset haalt niet de prestaties van professionele speciale 
boren bij extreme eisen (bijv. zeer nauwkeurig boren in gevoelig hout). 
Maar voor de overgrote meerderheid van de taken is de Drill Bit Pro 
de ideale, veilige en praktische alles-in-één oplossing.
Geen gezoek naar de juiste boor. Geen risico op verwarring. Geen 
lastig omwisselen.

De aluminium koffer (16 x 16 x 4 cm) houdt 16 boren van 
3 - 12 mm en een drevel netjes bij de hand. 4 linksdraai ende boren 
(4 - 7 mm) zitten in een apart plastic doosje om ze goed uit elkaar te 
kunnen houden.
Geschikt voor alle boormachines (maar niet voor klopboren).

Hittebestendig tot 700 °C.
•      Universele borenset Drill Bit Pro, 21-delig      

nr. 234-293-80      
€ 79,95

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 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.

•      Collier van Botswana-agaten      
nr. 223-796-80     € 149,95

•      Armband van Botswana-agaten      
nr. 225-564-80     € 49,95
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Upcycling  
voor stijlbewuste (frequent) flyers.

De trendy tas voor vloeistoffen en make-up  
bij de veiligheidscontrole: gemaakt van afgedankte reddingsvesten  

van vliegtuigen.
Vergeet (saaie) alledaagse tasjes of zelfs plastic tasjes voor 

vloeistoffen, crèmes etc. in het vliegtuig. Deze vloeistoftas is een 
trendy upcycling accessoire en een echte blikvanger bij de veiligheids-
controle. Gemaakt van afgedankte reddingsvesten van vliegtuigen, 
met origineel Lufthansa-logo. Elk exemplaar is uniek.
Veel te opvallend om per ongeluk achter te blijven bij de controle.

Ook ideaal als overzichtelijk cosmeticatasje en tasje voor natte 
spullen, bijvoorbeeld scheer- of douchespullen. Met stevige rits. Folie 
van polychloride. Afmeting: 20 x 20 cm. Gewicht: slechts 60 g. 
Vol doet aan alle wettelijke voorschriften voor handbagage.
•      Vloeistoftas van reddingsvesten      

nr. 235-135-80     € 34,95

    Traditioneel ontwerp met it-        bag potentie. Van Chiarugi/Florenz.
            De Doctor Bag uit 1969 – in een               nieuwe editie voor dames. Exclusief bij Pro-Idee.

Deze tas vergezelde veel artsen gedurende hun hele professio-
nele leven. En sommige van het eerste uur zijn vandaag de dag 
nog steeds geliefd en gekoesterd als erfstukken. Nu is de klassie-
ker uit 1969 beschikbaar in een up-to-date editie voor dames. 
Ontworpen en vervaardigd door de Italiaanse leerspecialist 
Chiarugi – exclusief voor Pro-Idee. En de voordelen van toen 
inspireren nog steeds.
Traditioneel hoogwaardige en duurzame afwerking. Een tas 
voor het leven.

Het fijne rundleer is plantaar-
dig gelooid en geverfd. Het 
draagt het certificaat ‘Pelle 
conciata al vegetale in Toscana’ 
en komt nog steeds uit dezelfde 
Toscaanse looierij als 53 jaar 
geleden. In tegenstelling tot 
gewoon glanzend leer met reliëf, 
wordt het nog steeds traditioneel 
afgewerkt op bijzondere wijze 
met amberkleurige rollers. Door 
de zachte druk komen de 
looi-oliën aan de oppervlakte: het 
leer wordt aangenaam stroef en 
de nerf komt expressief naar 
voren.
Ruim, maar niet te groot.

De gespsluiting en de bodem 
van 28 x 18 cm houden de tas 
stabiel in vorm en wijd open 
wanneer dat nodig is. Zo kunt u 
altijd de binnenkant volledig zien 
en bespaart u vervelend gezoek. 
Een binnenvak met rits en 
2 steekvakken bieden snelle 
toegang tot uw mobiele telefoon, 
sleutels en portemonnee. Met 
handvat en verstelbare afneemba-
re schouderriem. Overslagriem 
met verborgen gesp. Voering: 
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Het leer wordt nog steeds traditio-
neel afgewerkt op bijzondere wijze 
met amberkleurige rollers. Zo wordt 
het aangenaam stroef en komt de 
nerf expressief naar voren

De gespsluiting houdt de tas wijd 
open wanneer dat nodig is. Een 
binnenvak met rits en twee steekvak-
ken bieden snelle toegang tot uw 
mobiele telefoon, sleutels en 
portemonnee.

  Beschermt vogels teg         en ernstige  verwondingen 
en staat decoratief         op uw ramen of serre.

  Kleurrijke stickerset met               4 motieven van inheemse vogels.
Tijdens de vlucht is het voor vogels vaak moeilijk om 

het glas van ramen, deuren en serres als een gevaar te 
herkennen. Met deze stickers beschermt u vogels tegen 
ernstige verwondingen.

Veel stijlvoller 
dan pikzwarte 
roofvogelmo-
tieven.

Mees en 
roodborstje, 
mus en ijsvogel 
voeren een 
schitterende 
vliegshow uit. 
Aan de 
binnenkant van 
de stickers 
tonen de 

De zwarte buitenkant waarschuwt vogels die 
aan komen vliegen: pas op, dit terrein moet 
worden vermeden.

Gunstige prijzen gewaarborgd.
(zie onze garantie) 
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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 voorkomend) 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-Rheinland gecertifi ceerde 
frame uit elkaar: en uw 6 kg lichte huishoudtrapje 
staat al kantelveilig en stabiel: op 6 cm brede, 
stijlvol geanodiseerde en duur zame, niet kromtrek-
kende 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, afmetin-
gen uitgeklapt 50 x 73 x 62 cm (b x h x d). 
Gewicht ca. 4 kg. Gratis bij Pro-Idee: 36 maan-
den langetermijn garantie.
Italiaans huishoudtrapje van aluminium
•      3 treden      

nr. 200-435-80     € 129,95
•      2 treden      

nr. 205-210-80     €   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).

  Beschermt vogels teg         en ernstige  verwondingen 
en staat decoratief         op uw ramen of serre.

  Kleurrijke stickerset met               4 motieven van inheemse vogels.
motieven het kleurrijke verenkleed. Alleen de buitenkant zijn de 
vogels diepzwart.
In detail geschilderd in plaats van gefotografeerd.

Fijne penseelstreken en een rijk kleurenpalet laten de 
gedrukte motieven er heel levendig uitzien. Voor u een altijd 
vriendelijke aanblik. Voor vogels die aan komen vliegen vormt de 
zwarte buitenkant een waarschuwing: pas op, dit terrein moet 
worden vermeden.
Een bescherming voor vogels en een decoratieve blikvanger in 
één. Gemakkelijk aan te brengen en te verwijderen zonder 
dat er restjes achterblijven.

De motieven zijn zelfklevend en zijn aan de binnenkant van 
de ruit aan te brengen. Even gladstrij ken en klaar bent u!
De stickers zijn verrassend voordelig en blijven jarenlang mooi.

Afmeting 11,4 x 13 cm - 20,7 x 13,4 cm (b x h): het uitzicht 
wordt dus niet verstoord.
•      Waarschuwingsstickers voor vogels,  

met gekleurde binnenkant, 10-delige set      
nr. 233-193-80     € 15,95

varkenssuède en textiel. Afmeting: ca. 28 x 18 x 14 cm. Gewicht: 
ca. 750 g. Kleur: cognac. Riem en handvat: donkerbruin.
•      Doctor Bag voor dames      

nr. 235-262-80      
€ 169,95
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               Legendarisch         ontwerp,  
                    uiterst robuust, bij         zonder voordelig.

Aluminium koffers zijn tijdloze klassiekers op het gebied 
van reiskoffers: karaktervol, elegant en toch oersterk. En door de 
sporen van vele reizen is elk item een zeer persoonlijk, uniek 
exemplaar. Deze moderne frametrolleys zijn gemaakt van 
robuust, maar lichtgewicht alumi nium voor de luchtvaart en 
extra verstevigd op de hoeken. De ideale reisgenoten voor 
tientallen jaren – voor een aangenaam voordelige prijs.
Vervoer kleding en gebruiksvoorwerpen veilig en zeker – bij-
na als in een kluis.

Ondanks hun buitengewone robuustheid zijn de aluminium 
trolleys slechts iets zwaarder dan kunststof koffers. En u hoeft u 
geen zorgen te maken over de koffer en de inhoud.
Openen en sluiten met één klik. Met TSA- functie.

2 stevige TSA-kliksloten met 3-cijferige code. Dankzij de 
TSA-functie kan het douane- en veiligheidspersoneel in vele 
landen de inhoud van uw koffer controleren zonder de sloten te 
beschadigen.
Handig inpaksysteem houdt uw spullen gesorteerd en vast.

De binnenkant is volledig gevoerd om delicaat textiel te 
beschermen. Een variabele scheidingswand (voor de maten M en 
L, uitneembaar), een andere scheidingswand met rits, verstelbare 
riemen en talrijke vakken houden uw spullen stevig op hun 
plaats.

Snuffelplezier in de vorm van een kubus: 
het nieuwe zoekspel voor honden  

en katten.
Het opsporen van snoepjes is zowel een spel als een training  

met succesbelevenis.
Aan de standaard speeltjes verliest uw hond of kat al snel zijn 

interesse. Snuffelbox daarentegen bevat de trucs van gecertificeerde 
honderntrainers, die precies weten wat uw huisdier leuk vindt. Want de 
kubus biedt uitdaging en stimuleert.
Waar is dat snoepje nou verstopt?

Zit hij in een van de meerlaagse zijvakjes? Of daar vooraan, in het 
rode gaatje? Of in de bosjes van de groene fleecestof? Uw hond of kat 
krijgt de jachtkoorts te pakken en zal elke mogelijkheid onderzoeken 
en vrolijk op zoek gaan naar het snoepje. Ga samen op zoek naar 
snoepjes, want dat bevordert de band en zorgt ervoor dat jullie een 
sterk en nauw verbonden succesteam worden.
Met alle 6 de kanten kan gespeeld worden. Weg met verveling. 
Geschikt voor alle honden en katten.

Of uw huisdier nou een snuffelprofi is of net begint, het zoekspel is 
spannend, zit vol afwisseling en beloont uw hond of kat met een 
heerlijk snoepje. Ook geschikt voor honden met een handicap en voor 
uw persoonlijke comfort. Want u kunt lekker op de bank zitten en met 
uw speurneus op zoek gaan naar lekkere snoepjes.
Trendy design, hoogwaardig handgemaakt.

In tegenstelling tot bijv. piepende knuffels is snuffelbox niet 
storend voor de elegante sfeer in huis. Doordat de box zorgvuldig 
vervaardigd is, is hij ook bestand tegen de meest heftige veroveringen.
De slijtvaste hoes is afneembaar, zodat u hem kunt wassen.

Machinewasbaar tot 40 °C en geschikt voor de wasdroger. Hoes 
van 100% polyester. Onderconstructie: stevig karton. Afmeting: 28 x 
28 x 28 cm. Gewicht: 850 g.
•      Honden- en kattenspeelgoed snuffelbox      

nr. 232-859-80     € 79,95

Met alle 6 de kanten van de slijtvaste 
snuffelbox kan gespeeld worden. Het bevat 
handig trucs van gecertificeerde hondentrai-
ners.

Door samen te zoeken naar 
snoepjes verstevigt u de band 
tussen u en uw hond of kat en 
zorgt u ervoor dat jullie een echt 
succesteam worden.
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Met extra grote, lichtlopende 
360° dubbele wielen.

2 stevige TSA-kliksloten met 
3-cijferige code.

Een variabele scheidingswand 
en talrijke vakken houden uw 
spullen stevig op hun plaats.

               Legendarisch         ontwerp,  
                    uiterst robuust, bij         zonder voordelig.

Design- en afwerkingskwa-
liteit van koffer fabrikant 
travelite® uit Hamburg 
sinds 1949.

Extra grote, lichtlopende 
360° dubbele wielen. 
Telescopisch handvat. Maat S 
(cabinetrolley): 39 x 55 x 
22 cm, 3,9 kg. Maat M: 47 x 
67 x 26 cm, 5,2 kg, 69 l. 
Maat L: 52 x 77 x 29 cm, 
6,4 kg, 100 l.
travelite* aluminium 
trolleys NEXT
•      Maat S  

nr. 234-861-80     € 299,–
•      Maat M  

nr. 234-862-80     € 339,–
•      Maat L  

nr. 234-863-80     € 379,–

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 conventione-
le wandelstokken), heeft de 
gespreide rubberen voet 3 antislip-
pads 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 noodsitua-
ties hoeft u alleen maar op een 
knop te drukken en een alarm-
signaal (±10 db) waarschuwt de 
omgeving.
Weegt slechts 370 g. Opge-
vouwen slechts 32 cm lang. 
Ideaal voor in een tas en hand-
schoenenvak.

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. 233-698-80      
€ 27,95

•      Set van 2 AAA-batterijen      
nr. 677-112-80      
€   2,30

Zwenkbare 
ledlamp

SOS-alarm met 
een druk op de 
knop

Dubbele 
handgreep om 
comfortabel 
op te staan en 
te gaan zitten

In hoogte 
verstelbaar 
van 
86 – 96 cm

Vrijstaand 
dankzij de 
gespreide 
rubberen voet
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      Nordic Walking-stok         ken van de nieuwste generatie:  

ergonomisch  gevormd om         de schouder en pols te ontlasten.
          Ondersteuning van de natuurlijke be               wegingen bij het Nordic Walken, wandelen, lopen, ...

De zorgvuldig doordachte dubbele buiging verschuift het 
afzetpunt in de loopbeweging naar voren. Daardoor wordt het 
uiteinde van de stok automatisch correct op de grond gepositio
neerd, zonder dat de arm hoeft te worden gebogen. De hoek van 
25° van het handvat volgt de natuurlijke binnenwaartse draaiing 
van de onderarm en de pols. Uw lichaam blijft daardoor meer 
rechtop staan. De nek, schouders en polsen worden ontlast, wat 
spanning en gewrichts pijn kan voorkomen.
Ontworpen voor efficiënte en moeiteloze bewegingen.

U zult lopen, wandelen of 
slenteren langer kunnen 
volhouden, ... grotere 
afstanden kunnen afleggen en 
uw training moeiteloos 
kunnen intensiveren – en er 
meer van kunnen genieten. 
Ook ideaal als ondersteu ning 
bij blessures en tijdens de 
revalidatie.
Traploos in lengte verstel-
baar van 90 tot 110 cm en 
veilig vast te zetten.

Kan voor wanneer u op 
reis gaat handig worden 
gedemonteerd in twee delen 

  Als u het niet langer kunt ophou         den, is dit reistoilet uw redding.
      Hygiënisch, veilig, druppel- en geurrem               mend – 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 hand
schoenkastje, in de handba
gage of in uw rugzak is het 
direct binnen hand bereik om 

het nijpende probleem op 
hygiënisch perfecte wijze 
op te lossen. Voor dames, 

Dankzij de zorgvuldig doordachte 
dubbele buiging worden de nek, 
schouders en polsen ontlast – u 
traint met minder moeite en meer 
efficiëntie.

Zo mooi en elegant kan  
regenkleding zijn.

Pocket-poncho met ritssluiting, staande kraag en capuchon.
Het ponchomodel met onzichtbaar verwerkte capuchon in de 

handige staande kraag is veel mooier dan andere opvouwbare regenjas
sen. De royale uitvoering past in het koude jaargetijde ook gemakkeli
jk over een jas of mantel. En anders dan bij gangbare regenponcho’s is 
deze met een ritsslui ting te openen. U hoeft hem dus niet over uw 

hoofd aan te trekken, zodat uw kapsel 
mooi in model blijft.
Blijft ook goed zitten bij het fietsen.

2 drukknopen aan elke kant zetten 
de armsgaten vast en voorkomen dat 
de poncho verschuift. De capuchon is 
met behulp van een rijgband naar 
wens aan te passen.
Zijdezacht, regenbestendig mi-
crofiber.

Het materiaal ziet er chic uit, heeft 
een stijlvolle glans en ritselt niet. Na 
een regenbui is het snel weer droog.
Heeft een gewicht van slechts ca. 
230 gram.

Wanneer u hem in het bijpassende 
tasje opbergt, heeft de pocketponcho 
het handig kleine formaat van een 
ereader. Hij past dan gemakkelijk in 
de hand of laptoptas. Zo hebt u hem 
altijd bij de hand wanneer het 

onverwachts gaat regenen. Microfiber van 100% polyester. Koud 
wassen. Kleur: zwart. Geschikt voor damesmaat 36 tot 44.
•      Pocket-regenponcho ‘Sport-Style’  

nr. 22470680     € 71,–

Ingerold is de capuchon handig in 
de staande kraag op te bergen.
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      Nordic Walking-stok         ken van de nieuwste generatie:  

ergonomisch  gevormd om         de schouder en pols te ontlasten.
          Ondersteuning van de natuurlijke be               wegingen bij het Nordic Walken, wandelen, lopen, ...

van 60,5 cm in lengte. Doordat de stokken gemaakt zijn van super
licht alumi nium, weegt elke stok slechts 207 g. Zacht schuimrubberen 
handvat. Verstelbare comfortabele handlussen waarop ‘links’ en 
‘rechts’ zijn aangegeven. Opgedrukte lengtemarkeringen. 35 mm Ø 
schoen. Stevige hardmetalen punt. Afneembare rubberen voet.
•      Ergocurve Nordic Walking-stokken      

nr. 23308480     € 139,95

 
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 uvbe 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 spaarpro
gramma 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. 20986780      €   69,–
•      77 x 127 cm     nr. 20826380      €   89,–
•      87 x 147 cm     nr. 20827180      € 109,–

De uv-bestendige polyamidevezel 
wordt ook door fel zonlicht niet 
aangetast.

  Als u het niet langer kunt ophou         den, is dit reistoilet uw redding.
      Hygiënisch, veilig, druppel- en geurrem               mend – gewoon in de vuilnisbak gooien.

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 gebruiks
datum.

Afmetingen 13 x 10 x 0,8 cm. Gewicht slechts 26 g. Dames 
kunnen eenvoudig het speciaal ontworpen opzetelement gebruiken 
(bijgeleverd). Levering incl. 5 hand reinigingsdoekjes. Made in 
Germany.
•      Reistoilet, set van 5      

nr. 20688680     € 14,95
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Veel ruimte voor decora         tie: het metalen dienblad  
met magnetische           kaarsenhouders.

     De zes gekleurde kaarsenhouders kunnen altijd opnieuw gepla               atst worden. Magneten zorgen ervoor dat ze niet kunnen omvallen.

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 bureauaccessoires 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 zeepdispensers of glazen.
Clean design in wit en natuurlijk hout. Stijlvol in elke ruimte. 

Robuust en onderhoudsvriendelijk.
De hoogwaardige 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. 232-832-80      
€ 49,95

Met uitneembare beker in 
het bovenste blad.

Sfeervolle zee van lichtjes. Een vrolijk, casual ensemble van 
kaarsen in verschillende hoogtes en kleuren. Of een puristisch, 
eenvoudig lichtaccent in een grafische opstelling. Puur of seizoensge-
bonden versierd: het dienblad biedt een breed scala aan mogelijkheden 

            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 uitver               kocht – in Nederland tot nu toe nauwelijks verkrijgbaar.
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.
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 
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Plaats de kaarsenhouders samen 
met zomerse decoratie, zoals 
bloemen, schelpen, vruchten, …

om met gezellig, warm kaarslicht een fijne sfeer te creëren.
Geïntegreerde magneten voorkomen dat de kaarsenhouders kantelen 
en wegglijden. U kunt het aantal en de plaats van de kaarsen naar 
wens variëren.

In tegenstelling tot dienbladen met vast gemonteerde kaarsenhouders 
kunt u ze precies zo rangschikken als u wilt. In de zomer met bloemen, 
schelpen en een zee van kaarsen. In de herfst met wijnbladeren, vruchten 
en noten. En in de kersttijd laten vier kaarsen, kerstballen en sparrengroen 
uw dressoir of tafel feestelijk stralen. Voor een verjaardag of jubileum kunt 
u het dienblad liefdevol rangschikken met kaarsen en kleine taartjes – een 
geweldig effect. U kunt er zeker van zijn dat u het dienblad veilig kunt 
dragen: de magneten zorgen ervoor dat de kaarsen stevig staan en door de 
hoge rand valt er niets af.
Ook zonder kaarsen veelzijdig te gebruiken.

Ook praktisch om iets op neer te leggen en als verzamelpunt voor post, 
sleutels etc. Ideaal als schaal voor fruit, noten, koekjes, allerlei knabbels, ...
Decoratief in een trendy kleurrijke mix.

De zes kaarsenhouders zijn gerangschikt in de huidige trendkleuren: 
ijsblauw, beige, petrol, oranje, limoen en 
rood. Bijpassend dienblad in 
universeel combineerbaar 
beige. De kaarsenhouders voor staafkaarsen 
hebben de volgende afmetingen: 
2 x 12 cm h, 1 x 10 cm h, 1 x 8 cm h, 
1 x 6 cm h en 1 x 4 cm h, elk met een 
diameter van 2,3 cm. Afmeting dienblad: 
30 cm Ø, 2,5 cm h. Gewicht (compleet): ca. 
1,1 kg. Alle onderdelen zijn van metaal, met 
poedercoating voor gemakkelijk onderhoud.
•      Dienblad met kaarsenhouders     

nr. 235-212-80     € 89,95

Veel ruimte voor decora         tie: het metalen dienblad  
met magnetische           kaarsenhouders.

     De zes gekleurde kaarsenhouders kunnen altijd opnieuw gepla               atst worden. Magneten zorgen ervoor dat ze niet kunnen omvallen.

            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 uitver               kocht – in Nederland tot nu toe nauwelijks verkrijgbaar.

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. 232-308-80     € 34,95

Als u de muts omkeert is hij ook ideaal voor het inwerken van haarkuren en -maskers.

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, buiten-
bad, picknick, ...: 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. 233-533-80      
€ 19,95
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‘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, boodschappentas, … 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. 20253980     € 29,95Geschikt voor alle gladde en licht gestructu reerde oppervlakken (niet voor  gestucte wanden en 

wanden met behang).

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 

hoogfrequente elektromagnetische straling is drastisch toege
nomen. De Wereldgezondheidsorganisatie (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  Bundeswehruniversiteit 
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 aan
wezige 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 matrasbeschermer van hetzelfde 
ma teriaal.

Samen met de Sleep Safe® beschermende deken ontstaat er zo 
een optimale bescherming. Gemakkelijk aan de matras te bevesti
gen 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. 22804880      
€ 99,95

•      Sleep Safe® beschermende matrasbeschermer      
nr. 23328980      
€ 89,95

*Natuurkundig testrapport  
van de Bundeswehr-universiteit München.

Prof. Dipl.Ing. Peter Pauli, professor in de hoogfrequentie, microgolf en 
radartechniek aan de Bundeswehruniversiteit München, rapport van 
23012019.

De netvormig ingeweven 
beschermende vezel BD 1 
kan meer dan 99% van de 
aanwezige elektromagne-
tische straling* tegenhouden.
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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 geduldspel letjes: 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, rotslandschap
pen en ijsbergen of 
magische steencirkels 
en prehisto rische 
dieren die veel 
bewonde ring oogsten.
100% natuurlijk. 
100% organisch. 
Duur zaam, puur 
hand werk.

Het spel komt 
oorspronkelijk uit 
Japan en diende als 
meditatief en onder
houdend 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 leeftijds
groep.
Uniek in kleur, vorm en gewicht, in vele prach-
tige 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. 23362480     
€ 75,95

Ook een charmante 
blikvanger op het 
dressoir en op de kast.

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 microso nische pulsen/
min. maken haren van 
huisdieren, pluisjes en fijn 
stof los van bijna alle 
textieloppervlakken; de 
microvezelvelours 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, auto

stoelen, plaatsen waar huisdieren hebben gezeten/gelegen etc.
200 g licht. Ergonomisch. Werkt op batterijen.

Met de geïntegreerde lithiumionbatterij kunt u tot 180 minuten 
schoonmaken. Geen kabel of stopcontact nodig. Oplaadtijd 
ca. 30 min. (USBoplaadkabel meegeleverd). Leds aan de 
voorkant verlichten het werkoppervlak. Gemaakt van robuus
te 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. 23420880      
€ 24,95

•      USB-stekkervoeding met 1 USB-aansluiting     
nr. 23059380      
€   9,95

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.
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Een mooi kleurenspel: handgema         akte potten met deksel van zwaar,  
intens gekleurd,         glinsterend glas.

            Zeer modern, fantastisch veelzijdig en               makkelijk schoon te maken in de vaatwasser.
De handgemaakte potten tonen het zeer trendy gekleurde glas op 

twee manieren: de dikwandige glazen cilinders schitteren in zeeblauw, 
zonnegeel en roze – en de bijpassende glazen deksels in turquoise, 
vuurrood en paars.
Stevige, stabiele kwaliteit. Hoogwaardig, krasbestendig, volledig 
gekleurd.

Minder waardevolle glazen zijn meestal alleen van een kleurlaag 
voorzien. Helaas wordt door gebruikssporen vaak de lichtgekleurde 
glazen onderlaag zichtbaar, maar dat gebeurt nooit bij deze volledig 
gekleurde glazen potten. De kleurstoffen zijn reeds vermengd met de 
glasgrondstof. Gesmolten met de gloeiende glasmassa onder hoge 
temperaturen kunnen de glaskleuren op den duur niet afbladderen of 
krassen.
U ziet in één oogopslag wat er in zit.

Muesli, noten en jam worden smakelijk vers en serveerklaar 
bewaard. Ook ideaal als snoeppot, voor koekjes, zoete en hartige 
snacks. De glazen deksels zijn ook ideaal als kleine borden of 
onderzetters.
Veelzijdig en praktisch in het hele huis.

In de badkamer dienen de glazen potten als opbergruimte voor 
sieraden of wattenschijfjes en borstels. In de slaapkamer kunt u er 
brillen en snacks voor het slapen gaan in kwijt – en op kantoor nietjes 
en pennen. Ook mooi als vaas of windlicht.

Waarschijnlijk de kleinste en meest 
 elegante rookmelder ter wereld.  

Gecertificeerd conform VdS 3131.
Vitale techniek in miniatuurformaat.  

Nu 10 jaar zonder batterijwissel.
Het vorige model won al belangrijke prijzen. Nu heeft de 

fabrikant zijn design-rookmelder verder verbeterd: met een 
langdurige werking van 10 jaar zonder batterijwissel.
Nauwelijks groter dan een golfbal. Met de volledige functie van 
standaard-rookmelders van bordformaat.

In tegenstelling tot conventionele rookmelders is dit piepkleine 
apparaat bijna onzichtbaar op uw plafonds. Toch bewaakt hij 
dezelfde ruimte en controleert hij de lucht in de ruimte foto-elek-
trisch: als de detectorkamer met rookdeeltjes wordt gevuld, klinkt 
een onmiskenbaar alarmsignaal (85 dBA/3 m). U wordt betrouw-
baar gewaarschuwd, uw kansen op redding worden verhoogd.
In 5 minuten klaar voor gebruik.

Gewoon de plafondhouder met 2 schroeven/pluggen (meege-
leverd) bevestigen en de rookmelder vastklikken. (Ook ideaal voor 
het schoonmaken.) Werkt met een ingebouwde, niet-vervangbare 
lithiumbatterij. Levensduur 10 jaar. (Daarna moeten rookmelders 
sowieso worden vervangen.)
Eenvoudig testen of het apparaat werkt zonder op een ladder 
te hoeven klimmen.

De hele deksel dient als testknop: zo kan een functietest heel 
gemakkelijk (bijv. met een bezemsteel) vanaf de grond worden 
uitgevoerd. Afmeting (Ø x h): 4 x 4,5 cm. Gewicht: 47 g. Ontwerp: 
Cavius, Denemarken.
•      Rookmelder ‘Invisible’ 10 jaar      

nr. 228-257-80      
€ 29,95

 
       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 
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Een mooi kleurenspel: handgema         akte potten met deksel van zwaar,  
intens gekleurd,         glinsterend glas.

            Zeer modern, fantastisch veelzijdig en               makkelijk schoon te maken in de vaatwasser.

Voedselveilig, smaakloos – en robuust genoeg voor de vaatwasser.
Zelfs na herhaaldelijk 

afwassen blijven de glazen 
kleurvast zonder te verbleken. 
Afmeting: in mt. S (roze/
paars) 13,5 cm h, Ø 13 cm, 
inhoud 1 l, in mt. M (geel/
rood) 16 cm h, Ø 14 cm, 
inhoud 1,3 l en in mt. L 
(blauw/turquoise) 18,4 cm h, 
Ø 15 cm, inhoud 1,7 l. 
Glasdikte: 0,5 cm.
Handgemaakte glazen potten
•      Mt. S      

nr. 235-270-80     € 29,90
•      Mt. M      

nr. 235-271-80     € 39,90
•      Mt. L      

nr. 235-272-80     € 49,90

Maat S (roze/paars), maat M (geel/rood), 
maat L (blauw/turquoise).

Veelzijdig te gebruiken als snoeppot, vaas, 
windlicht, bewaarplek voor sieraden, 
wattenschijfjes, nietjes, pennen, ...

Vragen en advies 
Tel. 085 - 5 362 089 

(op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur)

 
       Deze superplatte designmat         van absorberende nylonvezels  

            past onder         bijna elke deur.
           Elegant als een fijn vloerkleed, maar              heel effectief tegen stof, modder en vuil.

7 kg. Bovenkant: 100 % nylon, onderkant: rubber. Afmeting 
50 x 75 cm (h x b). Gewicht ca. 1 kg. Van Remember.
•      Platte designmat      

nr. 231-345-80     € 39,95

Mysterieus gespiegeld glas ontvouwt 
een ware zee van licht.

Een fascinerend effect. En een sfeervolle blikvanger  
voor binnen en buiten.

Wat lijkt op magie, ontstaat door het gespiegelde glas en de 
geraf fineerde opstelling van de verschillend hoge cilinders. Zodra 
je de thee lichten erin hebt aangestoken, worden de vlammen 
meermaals weerkaatst en zorgen zo voor een ware zee van licht. 
Met slechts 6 thee lichtjes creëer je een fascinerend effect en een 
sfeer volle blikvanger.
Stijlvol en chic, ook als er geen kaarsjes branden. Past perfect 
bij de nieuwste staalbuis-trend.

Als een mysterieuze sculptuur verheffen de diep grijze glazen 
buizen zich in 4 verschillende hoogtes. Met hun glanzend spie-
gelende oppervlak vormen ze een elegant contrast met het 
matzwart van de stalen voet.
In de woon- en eetkamer net zo mooi als in de serre, in de 
tuin- lounge, ...

’s Avonds op het terras, in de scheme ring in de woonkamer en 
bij de open haard komt de magie van het gespiegelde licht 
bijzonder mooi tot haar recht. Afmetingen 24 x 22 x 19 cm (b x d x 
h), gewicht ca. 1,5 kg. Voor standaard en maxi- theelichtjes.
•      Windlicht Lichtzee       

nr. 230-804-80     € 44,95
•      Theelichtjes, 100 stuks       

nr. 140-053-80     €   9,95 
(prijs per kilo: €   7,80)

•      Maxi-theelich tjes, 16 stuks       
nr. 209-702-80     € 13,95 
(prijs per kilo: € 16,66)

Gunstige prijzen gewaarborgd.
(zie onze garantie) 
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Eenvoudig te regelen 
met de aanraaksensor.

De gekoesterde Magnum-champagnefles van uw huwelijk ... de 
kostbare Bouteille Petrus van een bijzondere verjaardag of de 
originele design-ginfles van de laatste cocktailparty, ... of die nu al 
leeg is of nog vol: met deze led-lampenkap 
met batterij kunt u elke fles veranderen in een 
bijzondere tafellamp. Een die niet iedereen 
heeft en die iedereen zal verbazen als ze naar 
het etiket kijken.
U hoeft hem alleen maar aan te sluiten en 
20 in de lampenkap geïntegreerde leds 
verlichten de fles effectief.

De leds zijn in een cirkel gerangschikt: de 
fles wordt rondom verlicht zonder te verblin-
den. De etiketten komen bijzonder goed tot 
hun recht.
De conisch gevormde siliconenstop fixeert 
de kap en sluit de fles af.

Geschikt voor flessenhalzen van 15 tot 25 mm Ø. Ook perfect 
voor volle flessen of flessen gevuld met zand om ze te stabiliseren.
U kunt de lichtintensiteit eenvoudig regelen met de aanraaksensor 
op de bovenkant van de lampenkap.

Met een vingertip schakelt u de lamp aan of uit en dimt u hem 
traploos van warm wit licht tot zachte sfeerverlichting.
De moderne lithium-ion batterij slaat energie op voor ten minste 
9 - 24 uur verlichting (afhankelijk van het vermogensniveau).

Bij 100% vermogen geeft de batterij ten minste 9 uur licht. Op het 
laagste energieniveau is er minstens 24 uur licht.
Ruimtebesparend. Praktisch. Snoerloos en spatwaterdicht – kan 
overal gebruikt worden.

Op gezellige avonden is de flesverlichting een hoogtepunt aan 

  Op batterijen werkende         led-lampenkappen  
                   veranderen decoratieve         flessen in exclusieve lampen.

                       Ingenieus voor              binnen en buiten,  
               zelfs voor volle flessen dankzij de              voedselveilige siliconenstoppen.

Ook te gebruiken als praktische plek om 
schoenen neer te zetten.

Ultraplatte mat van  
absorberende polyamidevezel –  

nu ook voor uw terrasdeur.
Elegant als een fijn tapijt, maar genadeloos voor stof,  

modder en vuil.
Ontsier uw hal, terrasdeur en balkontoegang niet met eenvou-

dige vuilvangers. Erger u nooit meer aan dikke matten die uw 
deuren blokkeren. Nu is er eindelijk deze chique, 9 mm platte luxe 

uitvoering: de dichte, 
5 mm hoge pool van 
uv-bestendig polyami-
de reinigt optimaal – 
en harmonieert ook 
met de chicste 
ambiance. Met een 
diepte van slechts 
28 cm heeft hij de 
ideale maat voor de 
terrasdeur – en past 
hij aangenaam 
onopvallend in uw 
interieur. Of gebruik 

de elegante deurmat als een praktische plek om schoenen neer te 
zetten – perfect voor hal, terrasingang, overloop, etc.
De sterke onderkant houdt vocht buiten en houdt de mat 
antislip.

Dankzij de zware pvc-onderzijde ligt de mat altijd vlak, zelfs 
op spiegelgladde vloeren, zonder wegglijden, omkrullen of 
knikken. Dus er is geen struikelgevaar – en uw deuren sluiten 
soepel.
Onderhoudsvriendelijk machinewasbaar.

Doe de mat indien nodig gewoon in de wasmachine met het 
programma voor fijne was op 30 °C en klaar is Kees. Past in elke 
standaard 7kg-wasmachine. Bovenkant: 100% polyamide. 
Onderkant: 100% polyvinylchloride. Kleuren: zwart en warm grijs. 
Afmeting (b x d x h): 87 x 28 x 0,9 cm. Gewicht: ca. 800 g. 
Gemaakt in Duitsland.
Deurmat terrasdeur     € 34,95
•       zwart      

nr. 234-798-80
•       greige     

nr. 234-800-80

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

of:
Tel. 085-5 362 089
op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur

Gunstige prijzen gewaarborgd.
(zie onze garantie) 
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De led-lampenkappen veranderen al uw 
decoratieve flessen (leeg of nog vol) in 
bijzondere tafellampen.

tafel. Geen extra licht dat kostbare vloerruimte inneemt. 
Aangewezen beschermingsklasse IP44: geschikt voor 
gebruik binnen en buiten. 1,5 W, 2700 - 3000 K, 130 lm.

Verkrijgbaar in zes 
kleuren en als 
voordelige set. Altijd 
een leuk cadeau.

Kap van kunststof, 
afveegbaar. Afmeting: 
11 cm Ø, 12,5 cm h. 
Gewicht: 450 g. 
Levering incl. 
USB-C-kabel 
(netadapter afzonderli-
jk verkrijgbaar). Van 
Sompex/Germany.
Ledverlichting met 

batterij voor flessen     elk € 69,–
•     zwart  nr. 234-652-80
•     blauw nr. 234-648-80
•     olijf  nr. 234-653-80
•     bordeaux nr. 234-649-80
•     oranje nr. 234-651-80
•     geel  nr. 234-650-80
•      Set van 6 (1x elk kleur)      

nr. 234-654-80     € 399,–
(u bespaart 15,– €)

•      USB-stekkervoeding met 1 USB-aansluiting      
nr. 230-593-80     €    9,95

  Op batterijen werkende         led-lampenkappen  
                   veranderen decoratieve         flessen in exclusieve lampen.

                       Ingenieus voor              binnen en buiten,  
               zelfs voor volle flessen dankzij de              voedselveilige siliconenstoppen.

Verlichting in fijne pareltjes  
betovert ’s nachts uw tuin en terras.

Deze staven van edelstaal geven elegante led-lichtaccenten af,  
alleen maar door opgeslagen zonlicht.

Vast opgesloten luchtblaasjes borrelen zilver glinsterend in de glasheldere 
cilinder van acryl en geven een betoverende flair aan de staven van edelstaal. 
Met warm wit led-schijnsel: een sfeervol effect in uw plantenbakken, perken 
met struiken, als haag van licht bij de opgang naar uw huis – en prachtig als 
blikvanger bij de rand van de 
vijver.
Benadrukt eenvoudig, 
modern design van 
edelstaal.

In de zomer verschijnen 
de lichten als een mooi water-
spel, in de sneeuw als 
betoverde druipstenen. De 
bovenkant van acryl van 
3,5 cm Ø en het gematteerde 
18/10-edelstaal van 3,2 cm Ø 
zijn 100% waterdicht. 12 cm 
lange, stevige punten van 
kunststof zorgen voor een 
stabiele stand in de grond.
Ingebouwde zonne module 
voor 8 uur aaneengesloten 
licht. Met sensor gestuurde 
schakelfunctie.

Geen storende kabel. 
Volledig opgeladen laat de 
monokristal lijne zonnemodu-
le (30 mWp) de lamp 
gedurende de hele zomer-
nacht schijnen. Een sensor 
schakelt het licht in de 
schemering aan. Stroomopna-
me 3,5 mA. 3 maten in de set: 
22, 34,5 en 50 cm h. Wegen 
ca. 160, 220 en 320 g. 
Eenvoudig met een vochtige 
doek te reinigen.
Hierbij passend: de 
led-solar hanglampen.

De 9,4 cm hoge lichtcilin-
ders zijn altijd een blikvan-
ger, of ze nu in bomen, 
struiken of eenvoudigweg aan 
een lijn opgehangen worden. 
Met een ingebouwde lichtmo-
dule voor 8 uur aaneengeslo-
ten licht. Met sensor gestuurde 
schakelfunctie. Spatwaterdicht 
(IP44). Afmeting ca. 3,8 cm 
Ø. Wegen per stuk ca. 100 g.
•      Solar  led-lichtstaven,  

set van 3      
nr. 213-770-80     € 39,95

•      Solar led- hanglampen,  
set van 4      
nr. 226-372-80     € 19,95
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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 onder
steuning te bieden – beter dan het gebruike lijke 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. 23319480      
€ 79,95

•      Hoes voor bedzitkussen      
nr. 23319580      
€ 19,95

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 lucht
vochtigheid. Vastgesteld door de modernste precisiemeettechnologie.
Het lachende displaygezicht vertelt u in één oogopslag dat de 
kamerlucht 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. 23482880
•     zwart      nr. 23482780

Verkrijgbaar in zwart of wit.
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Herschrijfbare menukaart, lieve groet, memo,  
licht- en designobject in één.

Laat uw woorden, tekeningen, notities, ... duidelijk zien met ledverlichting. Kan steeds opnieuw worden gebruikt.
Slim verlicht door een ledstrip in de walnoothouten basis, 

straalt het plaatje van 
acrylglas op mysterieuze 
wijze. Uw woorden of 
decoraties, die u met de 
krijtstift (inbegrepen) op het 
transparante bord hebt 
geschreven of getekend, 
komen duidelijk en helder 
naar voren – als bij to
verslag.
Naar believen te gebrui-
ken.

Een veelbelovend menu, 
een programma voor uw 
huisconcert of een liefdes
verklaring, de todolijst, een 
vriendelijke oproep (‘Geef 
Rakker te eten!’): indirect 
verlicht wordt uw boodschap 
een duidelijk teken dat 
effectief lijkt te zweven.
Een snelle veeg is voldoen-
de: weer glashelder – voor 
steeds nieuwe, steeds 
andere creaties.

Verwijder de teksten en 
tekeningen gewoon met een 
vochtige doek en wat 
Lumeryacrylglasreiniger 
(meegeleverd). De krijtstift 
kan gemakkelijk worden 
verwijderd met de reiniger: 
het bord is in een handom
draai schoon, met vrije ruimte 
voor uw ideeën.

In een mum van tijd geïnstalleerd. Werkt via kabelaansluiting 
of op batterijen.

Als er geen stopcontact in 
de buurt is, zorgen 
3 AAAbatterijen (apart 
verkrijgbaar) voor de nodige 
energie. Gebruik voor een 
permanente aansluiting de 
kabel van 120 cm met 
5Vvoeding, verbruik: 2,2 W. 
De lichtstrip bevat 8 warmwit
te leds, ingebed in een 
handgemaakte basis van fijn 
walnoothout. Afmeting van de 
basis: 18 x 9,5 x 3,5 cm. 
Acrylglas: 19,2 x 18 cm, 
5 mm dik. Gewicht (com
pleet): 450 g. Levering incl. 
4 motieven om na te tekenen.
•      Beschrijfbaar  

led-lichtbord      
nr. 23521380      
€ 79,–

•      Set van 3  
micro-batterijen     
nr. 67712080      
€  3,45

Naar believen te gebruiken, bijv. 
als menukaart, programma voor 
uw huisconcert, een liefdesverkla-
ring, een to-dolijstje, …

Levering incl. 4 motieven om na te 
tekenen.

Tangram: het klassieke oud-Chinese 
legspel – 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 voorbeeldkaarten met oplossing en een spelhandleiding. 
Geschikt vanaf 6 jaar. Afmetingen 30 x 15 x 6 cm. Gewicht ca. 1,85 kg.
•      Tangram  Challenge      

nr. 23033280     € 49,90
Let op! Niet geschickt voor kinderen jonger dan 3.
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Eindelijk verlost van vervelende  vliegen en wespen: 
tijdens het barbecueën, buiten  brunchen, bij het tuinbuffet,...

De ingenieuze uitvinding houdt onsmakelijke vliegende insecten permanent weg van uw eten.
Deze coole piramide houdt ongedierte permanent uit de buurt 

van uw eten – automatisch en geruisloos. U hoeft er niet met uw 
handen te blijven zwaaien: hang hem gewoon aan het plafond of 

zet hem in het midden van de tafel of op uw buffet en zet hem aan. 
De draaiende vleugels verjagen de vervelende insecten binnen een 
straal van ca. 1 meter. Ook reflecterende strips op de bovenkant 
van de vleugels schrikken de vervelende vliegende insecten af. Om 
wespen af te weren, vult u het bijgeleverde verdampkommetje 
gewoon met etherische oliën zoals pepermunt, lavendel, eucalyp-
tus,... (oliën niet bij de levering inbegrepen).
Milieuvriendelijk en veilig. Ideaal voor barbecues, tuinbuffet-
ten, kamperen,...

Piramide van stevig kunststof. Met verdampkommetje. 
Afmetingen: ca. 8 x 8 x 25 cm (b x d x h). Spanwijdte van de 
vleugels: ca. 40 cm. Weegt ca. 185 g. Met ophangring in de voet 
van het toestel voor bevestiging aan het plafond. 
Werkt op 2 mignon-batterijen (apart verkrijgbaar).
•      Vliegenafschrikker  

met verdamper  
voor wespen      
nr. 233-813-80      
€ 19,95

•      Batterijset, 2 Mignon      
nr. 677-013-80      
€   2,50

Bijna nergens te vinden:  
sierlijke shotglaasjes voor één of twee shots.

Hoogwaardig design van glas, aan beide kanten te vullen voor 2 cl en 4 cl.  
Echt mondgeblazen, met decoratief eikenhouten kistje.

Gevuld met fijne brandewijn of grappa. Een voortreffelijke 
likeur of aquavit. Of gewoon met een lekker shotje ... In deze 
mondgeblazen designglazen in een verfijnde zandlopervorm 
serveert u sterkedranken in stijl. Kies voor 2 cl of 4 cl, geheel naar 

wens van uw gasten. Gewoon omdraaien en genieten. Uw gasten 
zullen onder de indruk zijn.
In het elegante houten kistje een blikvanger op uw bar, op 
feestjes, tijdens een barbecue ...

In het 7 cm hoge kistje 
worden de glaasjes decoratief 
gepresenteerd, blijven ze goed 
staan en kan sterkedrank ook 
perfect worden geserveerd. Met 
ingewerkte gaten om vast te 
houden.
Zweeds Design van Sagaform. 
Origineel cadeau-idee.

Afmeting glazen: 13 x 4 cm 
(h x Ø). Gewicht compleet met 
houten kistje: 600 g. Designer: 
Pascal Charmolu.
•      Set shotglaasjes, 7-delig     

nr. 235-206-80     € 39,95

In het elegante houten kistje worden de 
glaasjes decoratief gepresenteerd, blijven 
ze goed staan en kan sterkedrank ook 
perfect worden geserveerd.
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Zelden zo mooi, waterafstotend en robuust.  
Tegelijkertijd comfortabel zonder in te zakken.

De opblaasbare loungestoel met bijpassende hocker en kussen.  
In een mum van tijd gevuld met lucht. In een mum van tijd klein opgeborgen.

Veel minder volumineus dan gewone lounge-
stoelen – en veel praktischer, comfortabeler en mooier 
dan de meeste inklap- en kampeermeubelen. In slechts 
een paar seconden is de loungeset al opgeblazen met de 
apart verkrijgbare luchtpomp – en u kunt ontspannen 
en genieten van uw zomerstoel. Perfect voor de serre, 
terras, zonnedek bij het zwembad, maar ook voor aan 
het strand en bij een meer, voor picknicks, camping, op 
festivals en bij openluchtconcerten.
U bepaalt zelf de stevigheid: precies wat voor u het 
prettigst is.

Zacht of stevig: het zitcomfort is variabel afhanke-
lijk van het luchtvolume. Het beste is om het meubel 
eerst op te blazen tot 70%. Zodra de lucht optimaal is 
verdeeld, pompt u verder tot de gewenste hardheid. Het 
draagvermogen van de stoel en de hocker blijft altijd 
constant: exact 100 kg.
Huidvriendelijke textielen hoes in plaats van folie. 
Antislip en zelfs wasbaar.

In tegenstelling tot de gebruikelijke 
plastic meubelen heeft deze loungeset een 
hoes van robuust polyesterweefsel dat 
prettig aanvoelt. Dankzij de canvasachtige 
structuur plakt u niet aan de zitting – het 
voorkomt ook dat u onbedoeld wegglijdt. 
Om schoon te maken, gewoon wat lucht uit 
het meubel laten ontsnappen, de hoezen 
verwijderen en in de wasmachine stop-
pen – dat is alles.
Met stoel, hocker en kussen stelt u uw 
zitcomfort persoonlijk in.

De sterke, luchtgeveerde stoel is 
comfortabel in zit- en ligpositie. De 
rugleuning is hoger dan gebruikelijk bij 
opblaasbare stoelen en biedt optimale 
ondersteuning. U kunt uw hoofd en 
schouders op een ontspannen manier laten 
rusten. Het 25 cm dikke zitkussen isoleert 
tegen de kou en warmte van de grond. 
Afmeting: 90 x 70 x 70 cm. Gewicht: ca. 
2,1 kg. Met de bijpassende opblaasbare 
hocker wordt de stoel een luxe ligbed. Het 
dient ook als plek voor dienbladen, boeken 
enz. Afmeting: 25 cm h, 55 cm Ø. 

Gewicht: ca. 750 g. Bestel het comfortabel gewatteerde 
kussen mee – en uw ontspannen uren worden nog 
relaxter. Afmeting: 47 x 47 cm. Gewicht: ca. 500 g. 
Alle bekledingsstoffen: 100% polyester. Afneembaar 
en wasbaar op 30 °C.

•     Opblaasbaar loungemeubel
 groen   lichtgrijs €
stoel nr. 235-280-80  nr. 235-269-80 99,95
hocker nr. 235-282-80  nr. 235-281-80 29,95
kussen nr. 235-285-80  nr. 235-284-80 15,95

In een mum van tijd 
klein opgeborgen en 
comfortabel te 
vervoeren.

Perfect voor de serre, 
terras, zonnedek bij het 
zwembad, maar ook 
voor aan het strand en 
bij een meer, voor 
picknicks, camping, op 
festivals en bij 
openluchtconcerten.

•      Elektrische luchtpomp      
nr. 671-354-80     € 19,50

  
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 doorges-

tikte stof of stugge siliconen. Deze gebreide hand-
schoenen 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. 218-723-80      
€ 29,95
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          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 

Sterker, stabieler, veiliger: de ultieme 
smartphonehouder voor op het stuur.

Robuust en sterk genoeg voor mountainbikes en e-bikes, 
motoren, scooters, ...

U hebt geen gereedschap nodig: schuif de klem gewoon over het 
stuur. Draai de klemschroef met de hand vast, vouw de snelsluiting 
om – en hij zit vast. Superstevig. Zelfs op hobbelige kasseien, 
grindpaden en op hoge snelheid bergafwaarts. Niets komt los of 
glijdt weg. U hoeft niets naderhand aan te passen. Bovendien zijn 
zwaar belaste onderdelen (snelspanhendel, spanbout) gemaakt van 
roestvrij staal in plaats van kunststof.
4 met siliconen beklede klemarmen houden uw smartphone 
stevig en veilig op zijn plaats.

Plaats uw smartphone gewoon 
in het verende frame (desgewenst 
zelfs met hoesje) en druk op de 
klemmen opzij. Nu kan de 6punts 
houder niet meer onbedoeld 
opengaan. Pas als u op de ontgren
delingsknop aan de achterkant 
drukt, gaat de vergrendeling los en 
kunt u uw mobiele telefoon eruit 
halen. De siliconen pads verminde
ren trillingen en voorkomen 
krassen.
360° vrij draaibaar, 270° zwenk-
baar.

Zo hebt u altijd optimaal zicht 
op uw scherm. Toetsen en aanslui
tingen, Face ID, licht en vingersen
sor blijven bedienbaar.
Compatibel met alle smartphones 
van 4 - 7 inch. Ook perfect voor 

kinder- en winkelwagens, loopbanden, spinningfietsen, ...
Past op alle sturen/stangen met een diameter van 18  32 mm. 

Klem van slagvaste ABSkunststof. Inclusief ringen van zachte 
siliconen. Afmeting: 6,5 x 3,4 x 3,2 cm. Gewicht: 205 g.
•      Veilige smartphonehouder      

nr. 23510480     € 34,95

De 4 met siliconen beklede 
klemarmen houden uw smartphone 
stevig en veilig op zijn plaats, 
verminderen trillingen en 
voorkomen krassen.

Net zo gezond en ontspannend  
als blootsvoets lopen: heerlijk lichte 

stretch-instapper van leguano®.
Voor dames en heren. Handgemaakt in Duitsland.

Deze comfortabele instapper bespaart u het gedoe van veters 
strikken. De elastische instapband past perfect om uw voet en het 
ademende mesh zorgt voor verfrissende ventilatie. Het onverge
lijkbaar vrije, natuurlijke loopgevoel is heerlijk ontspannend. Steeds 
meer mensen waarderen het gezonde comfort van blootsvoets 
lopen – om spieren en gewrichten te versterken, maar ook het hele 
bewegings apparaat.
De gepatenteerde, ergonomisch gevormde profielzool is 8 mm 
dun en uiterst flexibel.

De zool biedt een goede grip en ook goede bescherming tegen 
scherpe stenen en een oneffen ondergrond. Daarnaast wordt de 
door bloeding op zachte wijze gestimuleerd – vergelijkbaar met een 
voet reflexmassage.
Extreem licht: de instappers wegen slechts 320 g (mt. 38) tot 
450 g (mt. 45) per paar.

Bovenwerk kleur zwart: 100% polyester. Bovenwerk kleur rosé: 
90% polyester, 10% lurex. Binnenzool: 50% polyamide, 48% 
polyurethaan, 2% kleurstof. Loopzool: Lifolit®. Machinewasbaar op 
30 °C (fijnwasmiddel, in waszakje). Gemaakt in Duitsland.
•      Barefoot leguano® instappers      

€ 99,–
De schoenen vallen klein uit. Wij adviseren u om een 

maat groter te bestellen.

maat  zwart roze met  
  glitterdraad
38 23269080 23269980
39 23269180 23270080
40 23269280 23270180
41 23269380 23270380
42 23269580 23272680
43 23269680 
44 23269780 
45 23269880 
46 23418080 
47 23418180 

Slechts 8 mm dun en zeer 
buigzaam: de gepatenteerde 
noppenzool van Lifolit®.

Gunstige prijzen gewaarborgd.
(zie onze garantie) 
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Onmisbaar bij het tuinieren en  
het werk in en om het huis.

De perfecte bewaarplaats voor uw gereedschap. U kunt uw 
tuinafval er in kwijt en eenvoudig afvoeren. Als het werk gedaan 

is, is de tuincaddy heel klein op te bergen.
Zes ruime vakken aan de buitenkant houden harken, rozen

snoeischaren, bloemenscheppen, rubberen handschoenen, enz. netjes 
bij de hand. Tegelijkertijd kunnen zakjes zaaigoed, meststicks, 
plantetiketten en binddraad allemaal in één moeite worden meegeno
men. Perfect gestructureerd wordt uw tuinwerk veel gemakkelijker. 
Geen vervelend zoekwerk meer in dozen en op planken. U houdt 
altijd het overzicht: er wordt geen kostbaar gereedschap meer per 
ongeluk in een bloembed of op het gazon achtergelaten.
Onkruid, tuinafval, enz. verzamelt u in het extra grote midden-
vak.

Met een inhoud van 28 liter biedt hij royaal plaats aan uw 
tuinafval. Dankzij de bodem van 35 cm Ø en de extra stabiliteit van 
de buitenste vakken kan hij niet zo gemakkelijk omvallen, ook niet op 
een oneffen ondergrond.
Ideaal voor het oogsten van appels of groenten 
en net zo handig voor werk in huis, hobby-
ruimte, werkplaats en garage.

Het sterke, gepolsterde aluminium handvat is 
comfortabeler te dragen dan de dunne handvatten 
van conventionele emmers. Zelfs als hij zwaar 
beladen is, is de caddy gemakkelijk en comforta
bel te vervoeren.
Het robuuste, afwasbare polyesterweefsel is 
zelfs bestand tegen vies weer zonder schade op 
te lopen.

Een onverwoestbaar materiaal dat niet 
doorbuigt, lang meegaat en toch heel weinig 
weegt.
Na gebruik plat op te vouwen tot 5 cm dikte.

Draagtas: 100% polyester/aluminium. Kleur: 
groen/zilver. Afmeting rechtop: 35 cm h, 35 cm Ø. 
Inhoud: ca. 28 l. Gewicht: ca. 400 g.
•      Tuincaddy      

nr. 23432180     € 24,95

Perfect uitgerust met 
een extra groot 
middenvak van 28 l, 
6 ruime buitenvak-
ken en een sterke, 
gepolsterde 
aluminium 
handgreep.

Plat opgevouwen 
slechts ca. 5 cm dik.

voorkomen: het 20 mm dikke industriële rubber is bijzonder 
schokabsorberend en beschermt uw auto tegen krassen en deuken.
Perfect formaat voor veel verschillende soorten auto’s. Reflec-
terende strips als parkeerhulp.

Verwijder de beschermfolie aan de achterkant, bepaal de positie 
van de wandkussens met een formaat van 50 x 50 cm aan de hand 
van de parkeerstand 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 
waterafstotend 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. 23259480      
€ 29,95

          Krassen op uw autodeur         zijn vanaf nu verleden tijd.
           Deze zelfklevende kussens voor de              garagemuur voorkomen lakschade.

Invallend licht reflecteert heel 
helder op de geel/zwarte 
strepen –  
wat zorgt voor extra veiligheid 
bij het inparkeren.
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Goed voorbereid op een warme zomer: balkon         bak met waterreservoir van 3,2 l.
Elk van de twee afzonderlijke plantenkamers heeft een waterreservoir van 

1,6 l, waaruit uw planten zichzelf van water kunnen voorzien. U hoeft minder 
vaak water te geven, kunt langer genieten van de bloemen en bent er van 
verzekerd dat uw planten ook tijdens een korte vakantie goed worden verzorgd.

             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 gecomprimeerde, 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 rub-
ber verloren. Milieu en natuurlijke hulpbron-
nen blijven behouden.
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 daarentegen 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.

Bruine planken in 
spoorbiels-look.

Lichter dan echte stenen.  
Duurzamer dan hout:  

staptegels van gerecyclede  
autobanden.

Net echt lijkende natuurlijke look.  
Snelen gemakkelijk te leggen. Duurzaam.

Ideaal voor het maken van een pad door de tuin of 
voor een oprit. Het robuuste gerecyclede materiaal ziet 
er net zo goed uit als de natuurlijke varianten, maar 
heeft vergeleken daarmee veel voordelen: bij deze 
tegels hoeft de ondergrond niet geëgaliseerd te worden, 
omdat de tegels zich flexibel aanpassen aan lichte 
oneffenheden. Ze hebben zacht verende eigenschappen, 
wat comfortabel is wanneer u eroverheen loopt. 
Wanneer ze nat zijn, glijdt u er niet zo snel over uit. 
Ook zijn de tegels  weer-, UV- en temperatuurbestendig 

van -50° C tot +50° C.
‘Natuursteen’ die niet kan 
breken.

De steengrijze plaat met 
de – als onder invloed van de 
natuur ontstane – onregelmatige 
contouren heeft een dikte van 
1,5 cm, een afmeting van 
ca. 58 x 39 cm en een gewicht 
van 2,7 kg.

Onderhoudsvrij ‘hout’, ongevoelig voor mos, 
insectenvraat en aantasting door schimmels.

De plank in spoorbiels-look met bruine houtnerven 
heeft een dikte van 1,9 cm, een afmeting van 
60 x 25 cm en een gewicht van 2,7 kg. Gemaakt in 
Europa van gerecyclede autobanden.
Gerecyclede staptegel, set van 4
•      natuursteen     

nr. 230-328-80     € 36,95
•      spoorbiels       

nr. 230-329-80     € 34,95

Steengrijze platen in 
natuursteen-look.
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De stevige bakken zijn perfect 
op elkaar te stapelen.

Hierin bewaart u alles netjes,  
droog en geurvrij.

Waterbestendige bakken voor kelder, zolder, garage, tent, 
caravan, boot etc.

SmartStore™ Dry is de perfecte oplossing voor wanneer u iets 
moet opslaan in vochtige en onverwarmde ruimten, in een camper, 
boot of tent. De transparante kunststof bakken met goed afslui-
tende deksel zijn bestand tegen regen, spatwater, vocht uit de lucht 
en de bodem, en tegen temperaturen van -40 tot +70 °C. Ze 
beschermen uw spullen perfect tegen vocht, stof, geurtjes en 
ongedierte.
De perfect sluitende deksel blijven 
duurzaam dicht.

Gewoon inklikken: de deksels met 
de ver overlappende hoeken hebben 
geen rubberen of silicone-afsluitlaag 
nodig die meestal snel loslaat of slijt. 
En ze zijn zo stevig, dat u de boxen 
zonder pro blemen op elkaar kunt 
stapelen.
Ook geschikt voor het bewaren en 
vervoeren van verpakte en onver-
pakte levensmiddelen.

De BPA- en ftalaatvrije kunststof 
is geur- en smaakneutraal. Aan het 
einde van de levenscyclus zijn de 
bakken volledig recyclebaar. In 
3 praktische formaten: 12 l: afmeting 40 x 30 x 20 cm, gewicht ca. 
960 g. 33 l: afmeting 50 x 40 x 27 cm, gewicht ca. 1.720 g. 50 l: 
afmeting 58 x 37 x 35,5 cm, gewicht ca. 2.400 g (afmeting telkens 
b x d x h). 3-delige set = 3 bakken, een bak in elk van de 3 forma-
ten. Gemaakt in Zweden.
SmartStore™ Dry opbergbak
•      12 l  nr. 231-997-80 € 11,95
•      33 l  nr. 231-998-80 € 19,95
•      50 l  nr. 231-999-80 € 24,95
•      3-delige set nr. 232-020-80  € 52,95

(u bespaart 3,90 €)

Goed voorbereid op een warme zomer: balkon         bak met waterreservoir van 3,2 l.
Goed gedoseerde bewatering, veilig vanaf de onderkant.

Twee platte bewateringsbandjes op de bodem van de bak zuigen 
het water naar boven in de aarde. Zo hebben uw planten altijd de 
beschikking over de juiste hoeveelheid water – niet te veel en niet te 
weinig. U vult zelf alleen het reservoir: netjes en gemakkelijk via de 
brede schenkopening aan de smalle kant.
Gemakkelijk en stevig vast te zetten aan bijna elke leuning van 
6 cm breed.

De stijlvolle horizontale banen van de bak zorgen voor een trendy 
look. Buiten- en binnenbak van hoogwaardig, weerbestendig 

polypropeen. Gemakkelijk schoon te maken met wat 
schoonmaakmiddel. Inhoud 5,5 l. Afmeting 30 x 26 
x 24 cm (b x d x h). Gewicht leeg ca. 1.050 g.
Balkonbak met waterreservoir      
€ 19,95
•     taupe      nr. 231-862-80
•     antraciet nr. 231-869-80
•     wit      nr. 231-870-80

Verkrijgbaar in 
taupe, antraciet 
en wit.

             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.

 bruin antraciet €
Halfrond, 60 x 90 cm 233-005-80 233-004-80 24,95
Rechthoekig, 50 x 80 cm 233-001-80 233-000-80 17,95

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

•     Zware mat van gerecycled rubber
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     Snoerloze premium-stofzuiger: krach         tiger, flexibeler, veelzijdiger.
 Geniaal zuigvermogen, veelzijdig lichtgewicht              met kruimeldief als greep.

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-/kantel-
scharnier. 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 borstelrol 
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 kieren-
mondstuk, meubel- en bekledingscombi-
natiemondstuk en HEPA 13-filter. Naast 
onze langetermijngarantie geeft de 
producent 10 jaar garantie op de digitale 
motor.
•      Draadloze 2-in-1-stofzuiger S4    

nr. 233-620-80     € 349,–

Inclusief het gemotori-
seerde meubel- en 
huisstofmijtmondstuk.

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

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

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 micro-
vezels 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. Hygiënisch wasbaar tot 60 °C.
•      Universele doekjes, set van 10      

nr. 233-024-80      
€ 29,95

Handig veelzijdig te gebruiken.
U kunt de universele doekjes gebruiken voor het streepvrij schoon-
maken 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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     Snoerloze premium-stofzuiger: krach         tiger, flexibeler, veelzijdiger.
 Geniaal zuigvermogen, veelzijdig lichtgewicht              met kruimeldief als greep.

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 lichaams-
spons met fijne poriën. Wanneer hij nat wordt, vormt zich een zijde-
zachte, heerlijk crèmige wasschuim, 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 vochtinbren-
gers, antioxidanten en antiverouderingsstoffen. Voor alle huidtypes.

Het kostbare edelweissextract wordt 
beschouwd als een echte antiveroude-
ringsbooster: 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, hypoaller-
geen, dermatologisch getest.
Spongellé beautyspons     € 18,95
•      French Lavender      

nr. 234-758-80
•      Honey Blossom      

nr. 234-759-80

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

In 2 exquise geurcomposities 
verkrijgbaar.
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Drie fijne katoenen lagen maken van Breezyblanket een lichte zomerdeken.
Heerlijk luchtig en behaaglijk tegelijk.  

Geïnspireerd door Indiase Dohar-dekens.
Dohar-dekens ontstaan door uiterst fijn geweven Indiaas 

vakmanschap. Het is geen toeval dat ze zelfs bij tropische hitte, 
zwoele en koele temperaturen comfortabel zijn. Veel aangenamer 
dan het lichtste laken.
Gemaakt met drie lagen: licht op de huid, ademend en uiterst 
behaaglijk.

Boven- en onderkant zijn gemaakt van ultrafijne katoenstof – 
een bijzonder licht, luchtig weefsel in linnenbinding. Microfijne 
gaatjes laten de stof ademen. De witte kleur maakt de stof licht 
transparant: de middelste laag in een kleurrijk streepdessin is met 
de hand bedrukt en schijnt discreet, maar doeltreffend door.
De luchtlagen tussen de stoflagen zorgen voor een optimale 
isolatie.

U rust onder een vederlichte en behaaglijke deken. Passend bij 
de kleur van het streepdessin worden de stoflagen met een brede 
boord vastgezet: er kan niets wegglijden.

Ideaal voor in de zomer thuis en ook perfect voor de handba-
gage, want hij is klein op te vouwen.

Als sprei of plaid, op de bank of buiten in een ligstoel: 
Breezyblanket laat u nog meer van de zomer genieten. De 
opgevouwen deken neemt weinig ruimte en gewicht in beslag in 
uw bagage.
Onderhoudsvriendelijk, wasbaar op 40 °C en sneldrogend: in 
een handomdraai weer klaar voor gebruik.

100% katoen. Gewicht: 577 g en 1200 g.
Breezyblanket
•     single, 155 x 225 cm nr. 234-172-80     € 149,–
•     double, 250 x 225 cm nr. 234-173-80     € 199,–

Verkrijgbaar in twee maten: single, in de 
kleuren blauw, geel, groen – lichtgroene 
rand. Double, in de kleuren roze, geel, 
oranje – gele rand

 
Gemaakt met drie lagen: boven- en 
onderkant zijn gemaakt van iets 
transparant katoenweefsel; de middelste 
laag in een kleurrijk streepdessin schijnt 
doeltreffend door.

 
Heel handig:  

de sandalen voor ontspannen tenen  
en perfect gelakte nagels.

In deze US-gepatenteerde 
teenspreider- sandalen kunnen uw 
voeten herstellen van wat ze te 
verduren hebben gehad tijdens het 
dragen van pumps: de zacht verdikte 
teenbandjes voorkomen dat de tenen 
tegen elkaar aan schuren en stimuleren 
de doorbloeding. Perfect voor bij de 
pedicure: door de afstand tussen de 
tenen zijn de afzonder lijke nagels 
gemakke lijker en beter te verzorgen, en 
veel nauw keuriger te lakken.
Benut de droogtijd om uw haar te 
doen, u op te maken, te strijken, te 
koken etc.

Op de zachte schuimstofzool kunt u 

volledig vrij bewegen, zonder last de 
hebben van de koude grond. Uw nagellak 
kan ongestoord drogen – voor een perfect 
resultaat. Ook ideaal voor als u weer naar 
huis gaat van de nagelstudio. Zacht 
textielen bovenwerk. Lichte EVA-sool. 
Kleur: zwart.
Teenspreider-sandaal     € 29,95
•      Mt. M (37/38)      nr. 336-367-80
•      Mt. L  (39/40)      nr. 336-368-80
•      Mt. XL  (41+)      nr. 336-369-80
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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, vitami-
nen en voedingssupplementen 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. 234-687-80      
€ 19,95 Met 7 genummerde vakjes.

Uitzonderlijk veelzijdig (en mooi):  
make-upspiegel in topkwaliteit van Villeroy & Boch.

Vervormingsvrije vergroting (5x) met dimbaar licht in verschillende lichtkleuren.  
Stijlvolle tafellamp op batterijen voor in de badkamer, op de kaptafel etc.

Niet te vergelijken met conventionele verlichte make-up-
spiegels. Dit is een highlight en een geweldig multitalent: op de 
kaptafel, in de badkamer, kleedkamer etc.
Vervormingsvrije, scherpe 5x vergroting tot aan de rand. 
Traploos draaibaar.

Zo kunt u uw huid tot diep in de poriën reinigen, de fijnste 
haartjes verwijderen en uw ooglidlijn exact tekenen.
Met een vingertip: 
traploos dimbaar, 
niet-verblindend licht.

Eén druk op de 
sensortoets en 64 inge-
bouwde leds stralen 
helder, dimbaar licht 
uit – zacht en niet-verblin-
dend door de gesatineerde 
glazen rand. Zelfs bij 
weinig omgevingslicht 
wordt uw gezicht verlicht 
zonder schaduwen.
Instelbare lichtkleur van 
daglichtwit (5.000 K) tot 
aangenaam warm 
wit (2.700 K).

Daglichtwit is het 
werklicht van visagisten, 
omdat het de huidskleur 
en de kleuren van de 
make-up ongewijzigd 
weergeeft.
Mobiele oplaadbare 
tafellamp.

Draai het spiegelop-
pervlak samen met de 
lichtring naar beneden. De 
snoerloze alleskunner 
verandert in een veelzij-
dige tafellamp met een 

praktische opbergruimte. Ideaal als zachte lichtbron tijdens een 
ontspannend bad, voor manicure en pedicure, als oriëntatielamp, 
bedlampje etc.
Tot 28 uur verblindingsvrij licht naar wens.

USB-oplaadkabel van 150 cm inbegrepen (netadapter 
afzonder lijk verkrijgbaar). Oplaadtijd batterij ca. 360 minuten.
Hoogwaardig design en product van de experts op het gebied 

van badkamercultuur, Villeroy & Boch.
Gemaakt van aluminium met poedercoating – 

naar keuze in matwit of matzwart. Afmeting 
(Ø x h): 22 x 31,5 cm. Gewicht: 1,5 kg.
Villeroy & Boch make-up-
spiegel  
met ledverlichting      
€ 189,–
•     matwit   nr. 234-646-80
•     matzwart   nr. 234-645-80
•      USB stekkervoeding  

met 1 USB-aansluiting      
nr. 230-593-80      
€ 9,95

Als u het spiegelop-
pervlak naar 
beneden draait, 
verandert u het 
multitalent in een 
veelzijdige tafellamp 
met een praktisch 
opbergbakje.

Traploos draai- en 
dimbaar.
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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 opgeborgen en 
is altijd bij de hand als u onderweg bent. Ook 
ideaal voor het bijwerken van wenkbrauwen, 
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. 234-030-80      
€ 12,95

Bekroond design.  
Doordachte functionaliteit  

(en een meer dan redelijke prijs).
Deze hoogwaardige badkamerserie van blomus® ontving in 2012 de 

felbegeerde 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. 206-360-80      € 179,95
•      Polystone handdoekenrek  

nr. 206-329-80      € 179,95
De polystone badkamer- serie is 
compact, stabiel – en ook nog eens 
een  design-highlight.

Reinigen, verzorgen, masseren: wellness voor 
het hele lichaam met één druk op de knop. 

Zonder spieren te verrekken.
Met 6 verwisselbare opzetstukken (in plaats van vaak maar 4) en inge nieuze 

verlengingshandgreep. Kan nat of droog gebruikt worden.
Zonder moeite – met één druk op de knop – reinigt en verzorgt u uw lichaam 

van top tot teen. Of verfris de huid met een zachte peeling. Verwijder make-up 
voorzichtig. Verwijder olie, vet en grof vuil van uw handen. Maak ruwe en 
eeltige huid glad, ... en verwen uzelf met rustgevende massages. Dankzij de 
38 cm lange verlengingshandgreep kunt u alle lichaamsdelen comfortabel 
bereiken.
6 verwisselbare opzetstukken voor uw persoonlijke wellnessprogramma.

Zeepspons, zachte of ultrazachte borstel, fijne of grove hoornlaagverwij-
deraar of noppenmassage: gewoon het gewenste opzetstuk op het ergonomische 
handapparaat bevestigen, eventueel op de verlengingshandgreep zetten en 
inschakelen. U kunt de rotatiesnelheid en intensiteit naar wens variëren 
(90, 120, 150 omwentelingen per minuut of intervalniveau).
Draadloos en waterdicht (IPX7). Ook ideaal onder de douche en zelfs in 
bad.

Geïntegreerde lithium-ionbatterij, bedrijfstijd 2,5 uur. Laadtijd ca. 1 uur 
(laadstation en USB-kabel inbegrepen, USB-netadapter apart verkrijgbaar). 
Gemaakt van ABS-plastic, handapparaat met rubberen antislip-coating. 
Afmeting: ca. 8,5 x 9 cm (Ø x h). Gewicht: ca. 430 g. Incl. verlenging 
38 x 8 x 9,5 cm.
•      Roterende lichaamsverzorgingsborstel      

nr. 235-115-80     € 79,95
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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 overbren-
ging 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 
meegeleverde 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.
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. Afmetingen: Ø 7 cm, d 
11,2 cm, h 17,2 cm, gewicht 
380 g. Geschikt voor elke 
vloeibare zeep, handdesinfec-
tiemiddelen en lotions. 
Inhoud: 266 ml.
Zeepdispenser met sensor 
en automatische dosering     
€ 89,95
•      roségoud 

nr. 232-679-80
•      edelstaal 

nr. 232-676-80
•      wit 

nr. 232-677-80
•      Navulverpakking 

vloeibare zeep, 500 ml      
nr. 232-459-80     € 9,95 
(Literprijs: € 19,90)
*simplehuman zeepdispenser 

ST1043, winnaar in de categorie 
zeepdispenser met sensor, Haus & 
Garten Test, nummer 3/2018

Voor nog meer comfort en esthetiek kunt u de wand-
houder 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 dispen-
ser 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. 233-912-80     € 24,95

Met 6 verwisselbare opzetstukken: zeepspons, noppenmassa-
ge, zachte en ultrazachte borstel, fijne en grove eeltverwij-
deraar.
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Het flexibele siliconen haakje (meegeleverd) voorkomt 
krassen op glazen en kunststof wanden.

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 
bij geleverde 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. 230-943-80     € 34,95

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-sterren hotels. 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 vertegen-
woordigen de beste Möve-kwaliteit. Polyestervezels van hoge 
kwaliteit maken de stof slijtvast, kleurecht en vormvast.
Waterafstotend en sneldrogend dankzij de TeflonTM-coa-
ting.

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. 
Machinewasbaar 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.
Kan veilig worden vastgemaakt met 12 stevige ringen.

Ook compatibel met gordijnrails met runners. Doucherin-
gen (3 cm Ø) van verchroomd metaal kunnen apart worden 
besteld. Gordijnen: 100% polyester. Afme-
ting: 180 x 200 cm (b x l) elk. Gewicht: 
800 g (wafelpiqué), 900 g (linnen-look).
Douchegordijn     € 109,95
•      linnen-look, beige      

nr. 233-727-80
•      wafelpiqué, wit      

nr. 233-728-80
•      Doucheringen,  

set van 12      
nr. 233-837-80      
€ 6,95

Douchegor dijn beige/
linnen-look.

Douchegordijn wit/
wafelpiqué.

Door 
zorgvuldige 
impregnatie 
rolt het water 
er gewoon af.

De stevige ringen 
zijn compatibel 
met gordijnrails 
met runners. 
Doucheringen van 
verchroomd metaal 
kunnen apart 
worden besteld.
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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. 229-644-80
•     wit nr. 229-721-80

Ingenieus comfortabel (en hygiënisch):  
de voetverzorgingsborstel voor douche en bad.

Gemaakt van ftalaatvrije siliconen (in plaats van pvc):  
reinigt, maakt glad, masseert en bespaart u inspannend bukken en draaien.

Veilig staand of ontspannen liggend leidt u uw voeten over 
de borstelkussentjes. 2 soorten borstelharen zorgen voor een 
allround verzorging: de korte, sterkere siliconen noppen 
verwijderen zelfs hardnekkig vuil en dode huidcellen voorzich-
tig, en masseren uw voeten weldadig. Met de lange, dunnere 
borstelharen kunt u perfect in de ruimte tussen uw tenen komen 
en uw nagels en nagelbedden voorzichtig borstelen.
Praktisch: de grote, gemakkelijk bereikbare puimsteen in 
het midden. Maakt eelt en kloven glad.

18 zuignappen fixeren de voetborstel in de douchebak of op 
de rand van het bad.
Gemaakt van siliconen (in plaats van het gebruikelijke 
pvc): zonder schadelijke weekmakers (ftalaten), levenslang 
hygiënisch en vrijwel slijtage-
vrij.

Gemakkelijk schoon te 
maken, sneldrogend, bestand 
tegen schimmels en bacteriën. 
Afmeting (l x b x h): 
28 x 15,7 x 3,4 cm. Gewicht: 
290 g.
•      Siliconen voetverzorgings-

borstel      
nr. 235-117-80      
€ 19,95

18 zuignappen fixeren de 
voetborstel in de douchebak of 
op de rand van het bad.
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        De meest succesvolle ventilator van A         merika – krachtig, stil en comfortabel.
De nieuwe Vornado® 6303DC: nu met 99(!) snelheden, timer               en afstandsbediening. In zwart exclusief bij Pro-Idee.
Aangename warmteverdeling door de hele ruimte – zonder 

koude en warme zones. En een aangenaam briesje in plaats van 
gevaarlijke tocht: dat zijn de unieke voordelen die Vornado® 
onderscheiden van andere ventilatoren.
Enorme luchtstroom tot 746 m³/h.

De luchtstroom van het krachtige apparaat met een Ø van ca. 
28 cm reikt tot wel 26(!) m. Ook sterk 
genoeg voor hoge en ruime kamers, 
zoals de open woon-/eetkamer, het 
trappenhuis, kantoren of een bedrijfs-
pand.
Werkt heel anders dan gebruike-
lijke ventilatoren.

Net als een turbine ontwikkelt 
Vornado® een krachtige luchtstroom. 
Wanneer hij naar het plafond of een 
muur wordt gericht (niet tegen 
mensen), wordt de luchtstroom 
gereflecteerd. Dit zorgt in de hele 
kamer voor een klimaat als een 
aangenaam zeebriesje. De lucht is 
overal in beweging en dat is bijzonder prettig. Tegelijkertijd wordt 
onaangename directe tocht voorkomen.
U ventileert sneller, zuiniger en effectiever.

De rotor wordt aangedreven door een krachtige maar stille 
gelijk stroommotor. De lucht wordt aan de achterzijde aangezogen 

Ontwikkeld door vliegtuigontwerpers.
In 1988 ontwikkelde de industrieel en vliegtuigont-
werper Richard Ten Eyck, die ook voor grote 
Ameri kaanse vliegtuigfabrikanten werkte, het 
kenmerkende ontwerp van de ‘Vornado’. Een aantal 
van zijn werken is tentoongesteld in de collectie van 
het Art Institute of Chicago.

Zorgt het hele jaar door  
voor een aangenaam binnenklimaat.

De meeste ventilatoren worden ongeveer 325 dagen 
dagen per jaar niet gebruikt. Vornado® daarentegen 
zorgt het hele jaar door voor een aangenaam 
binnenklimaat. In de zomer zorgt het voor een frisse 
wind. In de winter zorgt het voor optimale ventilatie 
en een gelijkmatige warmteverdeling in de ruimte, 
omdat warme lucht, die normaal gesproken roerloos 
onder het plafond ‘hangt’, door de sterke luchtstroom 
gecirculeerd wordt. Dit bespaart stookkosten en 
verbetert het binnenklimaat. In de Verenigde Staten 
wordt Vornado® ook vaak gebruikt om de koele lucht 
van een aircondi tioningsysteem beter te verdelen.

De lucht wordt via spleetjes aan de achterkant aangezogen 
en in een gebundelde draaikolk naar voren geblazen. De 
reflecterende luchtstroom verdeelt de lucht over de ruimte.

De behuizing van de turbine 
kan handmatig 90° worden 
gekanteld. Zo wordt de 
lucht door de hele ruimte 
verplaatst.

Weegt slechts 78 g bij 9 mm dikte  
en is even comfortabel  

als een normale hoofdband.
Ultralichte led-hoofdlamp in 3D-SlimFit-uitvoering.

Deze geniale hoofdlamp combineert enorme lichtsterkte met 
maximaal comfort: de ultralichte, sterke led is nauwelijks voelbaar 
ingebouwd in een ademende hoofdband. Voor een optimale balans 
is de accu als contragewicht aan de tegenoverliggende zijde 

gemonteerd. Daardoor wiebelt of 
verschuift er niets. Ideaal bij het 
joggen, nordic walken, fietsen enz.
Max. 425 lumen lichtstroom en 
een reikwijdte van 85 m. Met 
5 verschillende lichtstanden.

In te stellen van een breed verstrooiend licht voor dichtbij tot 
15 m tot een gefocust punt op 85 m. Een gecombineerde lichtmo-
dus van een brede verstrooiings- tot een gefocuste lichtstraal. 
Stroboscoopmodus als waarschuwings- of alarmsignaal. Rood-
lichtfunctie voor mist of voor het kaartlezen in het donker. Voor 
meer veiligheid bij lopen in het donker kan de lamp 35° worden 
gedraaid, waardoor de grond pal voor uw voeten wordt verlicht. En 
dankzij het rode licht achter (naar keuze permanent aan of 
knipperend) bent u ook van achteren goed zichtbaar.
Oplaadbare 1.000 mAh lithium-ionenaccu met USB-C.

Verlicht op de hoogste stand max. 4 uur (425 lm). Gedimd op 
5 lm zelfs tot wel 60 uur. Automatische omschakeling naar de 
reservestand ca. 1 uur voordat de batterij leeg is. Oplaadtijd ca. 
2,5 uur. Dankzij het nieuwe passthrough-laadsysteem is (met een 
aparte powerbank) zelfs gelijktijdig opladen en gebruik mogelijk – 
perfect voor bijvoorbeeld ultrarunning. Kunststof behuizing 
spatwaterdicht (IPX4). Koudebestendig tot -20 °C. Afmeting: 
95 x 35 x 60 mm. Eenvoudig te bedienen via handige 1-knopsbe-
diening. Gewicht: 78 g. Kleur: grijs.
•      Ultralichte led-hoofdlamp      

nr. 235-252-80     € 69,95
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        De meest succesvolle ventilator van A         merika – krachtig, stil en comfortabel.
De nieuwe Vornado® 6303DC: nu met 99(!) snelheden, timer               en afstandsbediening. In zwart exclusief bij Pro-Idee.

en in een geconcentreerde draaikolk naar voren geblazen via het 
gepatenteerde, spiraalvormige beschermingsrooster. Het krachtige 
apparaat verbruikt slechts tussen 30(!) – 54 W (een fractie van de 
energie van veel conventionele apparaten).
Zelfs stiller dan sommige computerventilatoren.

Gebruik gewoon de afstands bediening (of tik op een knop op 
het apparaat) om de ventilatie in 
99 snelheden (381-1597 tpm) te 
regelen: van zacht uitwaaieren tot 
een krachtige luchtstroom, maar 
altijd verbluffend stil (30-59 dB). 
Een geïntegreerde timer schakelt 
het apparaat desgewenst na 
1-12 uur automatisch uit.
In stijlvol zwart een blikvanger 
in uw interieur.

Behuizing van onbreekbaar 
polystyreen. Gemakkelijk te 
reinigen dankzij het verwijderbare 
beschermrooster. Afmeting ca. 
37 x 31 x 21 cm (h x b x d). 

Gewicht ca. 2,6 kg. 180 cm-kabel voor 230 V/54 W. Naast onze 
langetermijngarantie geeft de fabrikant een garantie van 10 jaar.
•      Vornado® 6303DC     

nr. 230-799-80      
€ 119,95

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 
ondergrond.

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.

Afneembare tas van gemakkelijk afwisbaar 1680 denier 
weefsel (100% polyester, 30 x 22 x 60 cm). 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 samengeklapt tot 64 x 30 cm (l x d). Met 
veiligheidsclipsluiting.
Boodschappen wagen ‘Go up Premium’     € 189,–
•      rood nr. 234-764-80
•      zwart nr. 234-766-80

Ook verkrijgbaar in 
zwart.
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Megatrend: de XXL-solartuinlantaarn  
met drie selecteerbare lichteffecten.

In de weerbestendige metalen korf verspreidt de met micro-leds uitgeruste zuil  
de mooiste sfeerverlichting.

De trend is niet te missen: de moderne 
tuinverlichting is van indrukwekkend 
formaat. Volledig opgeladen bij daglicht 
geeft de armatuur tot 8 uur lang sfeervol 
licht in het donker. Tuin, patio, terras, 
balkon, ingang van het huis, ... lijken beto-
verd.
Bijzonder: de centrale lichtzuil.

Het hart van de XXL-armatuur is een 
kunststof cilinder met 252 (!) micro-leds 
rondom ingebed. Romantische verlichting 
en ze verspreiden het licht naar alle 
kanten: prachtig om de armatuur vrij-
staand te plaatsen.
Met één druk op de knop: drie selec-
teerbare lichteffecten in plaats van 
alleen maar vast licht.

Met een druk op de knop schakelt de 
armatuur over op een gezellige kaars-
licht-look. Of kies voor een levendig 
vlameffect: zonder het gevaar van echt 
vuur kunt u genieten van de fascinatie van 
een vlammenzuil. U kunt natuurlijk ook 
kiezen voor een aangenaam rustig 
standlicht: verblindingsvrij, in zacht warm 
wit, dringt het door het raster heen en 

roept het een mysterieus spel van licht en 
schaduw op.
Een praktische timerfunctie maakt het 
vervelende handmatig in- en uitscha-
kelen overbodig.

Het licht wordt automatisch aange-
stuurd en gaat bij schemering tot 6 uur 
lang aan. U hoeft nergens om te denken.
Weerbestendig (IP54) en gemakkelijk 
schoon te maken, gemaakt van mos-
groen/zwart, gepoedercoat metaal.

Door de platte metalen strips van de 
behuizing lijkt de lamp op een reusachtige 
vuurkorf, en hij is bestand tegen een 
enkele windvlaag. Stevige draaggreep. 
Bovenste metalen deksel met zonnewijzer 
in reliëf en centraal zonnepaneel. Incl. 
ingebouwde oplaadbare NiMH-batterijen 
van 1.500 mAh (alternatief oplaadbaar via 
USB). Micro-leds van in totaal 63 W. 
Afmeting: ca. 65 cm h, max 37 cm Ø. 
Gewicht: ca. 5,9 kg.
•      Solarlantaarn met vlameffect     

nr. 235-175-80      
€ 259,–

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

  Zelfs tegen het grofste vuil on              verbiddelijk. Een aankoop die tientallen jaren meegaat.
Niet te vergelijken met eenvoudige 

voeten schrapers! Deze elegante aluminium 
deurmatten met sterke nylon borstels zijn 
zelfs bestand tegen heel zware belasting. 
Al  bijna 20 jaar lang houden ze het vuil 
van ontelbare schoenen buiten, overal waar 
een stijlvolle ontvangst belangrijk is: de 
ingang van chique hotels, banken en be-
drijven, exclusieve winkels, …
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 borstel-
rooster optillen, het vuil wegzuigen en 
het roest vrije aluminium frame (5,5 cm 
b) met een voch tige doek schoonma-

De fietskluis past op 
vrijwel elke fietsstang 
met een diameter van 
29 - 45 mm.

  Veel veiliger         (en praktischer):  
      fietskluis in         plaats van zadeltas.

Vervoert uw spullen en bewaart ze ach              ter slot en grendel om diefstal te voorkomen.
Op de fiets naar het café, het strand, 

vrienden, ... deze slimme fietskluis 
vervoert uw sleutels, portemonnee en 
kleine voorwerpen veilig en handig. Bij 
aankomst op uw bestemming kunt u uw 
fietslamp en -bril, kilometerteller, 
minipomp, etc. in de afsluitbare box 
opbergen. Zo zijn uw spullen veilig voor 

dieven. U hoeft 
niets mee te 
nemen.
In een handom-
draai te monteren 
op vrijwel elke 
fietsstang met een 
diameter van 
29 - 45 mm.

Selecteer een 
willekeurige 
3-cijferige code 
voor het slot. Het 
deksel van de kluis 
kan alleen worden 
geopend met de 
juiste combinatie. 
Zelfs schoppen en 
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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. 232-932-80     € 23,95
•     15 cm hoog     nr. 232-938-80     € 25,95
•     20 cm hoog     nr. 232-939-80     € 26,95
•      3-delige set incl. afstandsbediening      

nr. 232-940-80     € 72,50
(u bespaart 10,30 €)

•      Set van 2 babycelbatterijen      
nr. 677-310-80     €   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. 229-439-80     € 5,95

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

  Zelfs tegen het grofste vuil on              verbiddelijk. Een aankoop die tientallen jaren meegaat.
ken. Voor een grondige natte reiniging kunt u de mat en het frame ook 
zonder pro bleem met een tuinslang of hogedrukreiniger schoonspui-
ten.
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. 545-079-80     € 299,95
•      Standaard      

nr. 545-061-80     € 199,95

Om de mat schoon te maken 
tilt u gewoon het borstelroos-
ter op en zuigt of veegt u het 
vuil weg.

  Veel veiliger         (en praktischer):  
      fietskluis in         plaats van zadeltas.

Vervoert uw spullen en bewaart ze ach              ter slot en grendel om diefstal te voorkomen.
stoten tegen de box zal de inhoud niet vrijgeven. Box 
van ABS-kunststof. Afmeting (l x b x h): 
27 x 9 x 8 cm. Gewicht: 400 g.
•      Fietskluis      

nr. 235-180-80     € 29,95
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 Epileren in plaats van        scheren. Tot wel 4 weken lang  

een glad         de 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 eenvoudig 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 verwij-
derd.

De gezichtshuid blijft met het epileerpincet 
tot wel 4 weken glad, in plaats van maar enkele 
dagen zoals bij scheren. Ook zonder spiegel te 
gebruiken – 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. 233-059-80     € 12,95

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 wildzwijnhaar 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. 230-585-80     € 14,95

Wordt geleverd per 
2 stuks.
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 Epileren in plaats van        scheren. Tot wel 4 weken lang  

een glad         de gezichtshuid.
Een epileerpincet in               spiraalvorm. Made in Germany.

Mooi, natuurlijk bruinen van gezicht en 
bovenlichaam –  

gemakkelijk op een afstand van 1,20 m.
De eerste gezichtsbruiner voor het bovenlichaam  

met digitale softtouch-bediening en elektronische memory-functie  
voor 8 (!) personen. Kwaliteit ‘made in Germany’.

Door het touch-scherm aan te raken kunt u uw gebruikersnummer 
(1-8) kiezen. De slimme memory-functie toont de tijdsduur van uw 
laatste keer ‘zonnebaden’ aan. Zo weet u altijd precies hoe ver u bent 
met uw persoonlijke bruiningsplan (advies daarover wordt meegele-
verd) en kunt u de bruiningstijd veilig en optimaal doseren. Afhanke-
lijk van uw huidtype kunt u beginnen met 13-23 minuten en dat 
opvoeren tot max. 60 minuten. Al na enkele keren zal men kunnen 
zien dat u mooi bruin bent.
Halogeen in plaats van buizen – groter bruiningsoppervlak, meer 
gemak.

Andere gezichtsbruiners werken met buizentechniek, waarbij u op 
een afstand van ca. 15 cm moet zitten om van het gewenste brui-
ningseffect te profiteren. Dit krachtige solarium daarentegen is 
voorzien van een metalen halogeenlamp van 400 W een een speciale 
reflector; de optimale afstand tot het apparaat is 120 cm. Zo kunt u 
het u gemakkelijk maken in uw stoel, terwijl gezicht en bovenlichaam 
gelijkmatig bruin worden. Een speciaal filter laat alleen bruinend 
UVA-licht door op uw huid. U wordt sneller en veiliger bruin dan 
wanneer u zou gaan zonnebaden.
Smal en praktisch –  gemakkelijk op te bergen.

Afmeting 26,5 x 47 x 19 cm (b x h x d). Gewicht ca. 5,4 kg. 
Bruiningsveld 19 x 21 cm. 195-cm-aansluiting voor 230 V/440 W. 
Behuizing van ABS-kunststof, met kabelvak en geïntegreerd handvat. 
Veiligheids- schakelklok van 60 minuten. Incl. 2 beschermingsbrillen. 
Van efbe-Schott. Gratis bij Pro-Idee: 36 maanden langetermijn-
garantie.
•      Gezichtsbruiner voor het bovenlichaam      

nr. 234-588-80     € 349,–

Een betere bescherming 
tegen uitglijden in douche 

of bad:  
tevens goed gekeurd voor 

openbare  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, antibacte rieel en bij normaal gebruik 
tot 3 jaar lang werkzaam. Niet geschikt voor 
beklede badkuipen (lotus-, nano-, of parelmoer-
effect). Indien gewenst zonder achterblijvende 
resten te verwijderen.
•     Satho® antislipstrips, set van 10      

nr. 570-051-80     € 25,95

Satho® antislipstrips,  
set van 10     € 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 voorkomen-
de oorzaken.’

Uittreksel uit de brochure ‘Het veilige huis’ van het 
Duitse curatorium voor veiligheid in en rondom het 
huis.
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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 
turbo-wimperserum. Door een innovatieve mix 
van natuurlijk verzorgende, regenererende 
extracten en een werkzaam turbo-bestanddeel 
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- aging-bestanddelen brengen vocht 
in, revitaliseren en maken de wimper haartjes 
sterker. Zo wordt vroegtijdig breken en uitvallen 
voor komen.
Gemakkelijk in gebruik.

1-2-maal daags met de 
penseel applicator als 
vloeibare eyeliner aanbren-
gen en kort laten intrekken. 
Vervolgens kunt u naar 
wens andere verzorgings-
producten of make-up 
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. 231-822-80     
€ 99,95

Voor

Na

Ingrediënten: water, pentylene glycol, propyleenglycol, 
glycerine, butylene glycol, magnolia officinalis bark-ex tract, 
gellangom, xanthaangom, alcohol denat, trifolium pratense 
(klaver)-wortelextract, vigna radiata-wortelextract, acetyl 
tetrapeptide-3, trifolium pratense (klaver)-bloemex tract, 
dextraan, ethyl tafluprostamide

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

4 cardsafe-vakken en 
4 insteekvakken

2 insteek vakken en 
4 cardsafe -vakken

Muntvak

                   De leren beurs met genial veiligheids         systeem 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 insteekvakken voor 
creditcards niet eenvoudig naar boven open. Hier bevinden ze zich opzij naast de 
binnenvouw: door royale openingen voor u gemakkelijk toegankelijk –  tegen 
vreemde blikken en ongewenste toegang echter perfect beschermd.

Hét cultspel voor         designfans:  
welke bouwmeester houdt de glasheldere         toren van 54 acrylstenen overeind?

      De elegante versie van het populaire torenspel: spanning               & plezier voor jong en oud. Altijd een leuk cadeau.
Gezelschapsspellen en behendigheidsspellen zijn nog steeds 

populair. Een van de populairste klassiekers is dit torenspel, dat nu 
beschikbaar is in een architectonisch elegante versie.
Net als de met glas beklede wolkenkrabbers van wereldmetropolen 
glinstert de transparante constructie van deze toren.

In plaats van hout of plastic worden alleen glasheldere acrylblokken 
gebruikt. Steen voor steen ontstaat een fascinerend object van moderne 
architectuur – gemaakt door u, met vrienden of familie, op modelgrootte.
De chique glazen uitstraling maakt van het gebouw een highlight – 
maar vraagt ook veel fantasie.

Glashelder doorzichtig. Daardoor wordt de constructie van de toren 
pas bij nadere beschouwing duidelijk. Dit is lastig en vereist inzicht – 
maar maakt het spel nog spannender.
Een bijzondere uitdaging: individuele blokken moeten etage na 
etage worden verwijderd – zonder de stabiliteit van de structuur aan 
te tasten.

Verwijder voorzichtig de blokken en gebruik ze om het dak op te 
bouwen. Maar wees voorzichtig: bij elke beweging verschuift het 
gewicht van de toren en wordt hij instabieler.
De winnaar is de laatste die een blok verplaatst – en de toren blijft 
stabiel.

Geen zorgen: het hoogwaardige acrylplastic levert geen gevaar op 
als de stenen of de toren vallen. Het materiaal overleeft een val zonder 
krassen of splinters.
Een geweldig spel dat concentratie en behendigheid traint – ook 
ideaal voor senioren en kinderen.

Het spel is aangenaam ontspannend en biedt een tegenwicht tegen de 
dagelijkse stress – en traint tegelijkertijd behendigheid en de fijne 
motoriek. Het kan alleen of in teamverband worden gespeeld en is leuk 
voor alle leeftijdsgroepen.
Decoratieve blikvanger in de woonkamer of op kantoor.

Verkrijgbaar als set met 54 acrylstenen, stofvrij en speelklaar in een 
transparante opbergdoos. Bouwstenen à 7 x 1,8 cm. Toren (l x b x h): 
7,9 x 7,9 x 28 cm. Gewicht: 1,78 kg.
•     Behendigheidsspel ‘Tower’     nr. 235-268-80    € 129,–
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Met 3000 trillingen/min. bereikt u de 
kleinste ruimtes tussen uw tanden.

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 verwij deren. Het siliconenhulp stuk 
helpt vlekken en aanslag voorzichtig te verwijderen. 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 verkrijgbaar). 
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. 229-606-80     
€ 19,95

•      Reserveopzet koppen,  
2 stuks      
nr. 229-607-80     € 7,95

•      Microbatterij, 1 stuk      
nr. 230-495-80     € 1,15

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

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

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 insteekvak-
ken. 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. 227-786-80     € 79,95

                   De leren beurs met genial veiligheids         systeem voor uw creditcards, van Esquire.
   Laat er geen kaart meer uitvallen.              En geeft dieven geen kans.

Tevens een decoratieve 
blikvanger in de 
woonkamer of op 
kantoor.

Hét cultspel voor         designfans:  
welke bouwmeester houdt de glasheldere         toren van 54 acrylstenen overeind?

      De elegante versie van het populaire torenspel: spanning               & plezier voor jong en oud. Altijd een leuk cadeau.
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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.

Wanddecoratie of kapstok? Beide!
De praktisch functie is geraffineerd verstopt.

Verbaas uw gasten, wanneer u uit uw nieuwe wand decoratie 1, 
2, 3 of 5 haken voor de jassen uitklapt. Het lijken wel verspringen-
de pianotoetsen van ebbenhout of een skyline, gespiegeld in het 

water, maar eigenlijk is het gewoon een kapstok voor jassen, 
tassen, hoeden, mutsen of sjaals …
Ook ideaal voor de kleine hal.

Als wandsculptuur steekt de ‘Klavier’ maar 2,5 cm uit, met 
uitgeklapte haken 9 cm. Elke haak is belastbaar tot 2,3 kg –  perfect 
voor de kleed ruimte, om gedragen kleding aan te luchten te 
hangen, voor de strijkkamer, om kleding aan te laten afkoelen, etc.
Blijft goed hangen. Met 5 jaar fabrieksgarantie.

Van robuuste zwarte kunststof. Eenvoudige montage: 2 schroe-
ven/pluggen meege leverd. Afmeting 49,5 x 18,5 x 3 cm (b x h x d). 
Gewicht ca. 765 g. Design: David Quan voor UMBRA, Canada.
•      Wandkapstok Klavier      

nr. 221-814-80      € 29,95

Geniaal: uitgeklapt een kapstok, 
ingeklapt een deco-object.

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 lichaamsbewegin-
gen, als hart- en ademritme, met dezelfde 
frequentie (0,8-2,7 Hz = bewegingen per 
seconde). De hersenen reageren met perma-
nente, 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 
opgehangen zitting optimaal af en zorgen voor 
een stabiel, veilig evenwicht bij het zitten. 
Geen onverwacht geschommel of moeizaam 
tegenwicht 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 
verstelbaar 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. 233-855-80     € 445,– 
*S 60122267

Of u zich naar voren, naar 
achteren of opzij beweegt – 
Bioswing ondersteunt elke 
positie perfect.
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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 maan-
den lange termijngarantie.
•      Ionfresher      

nr. 223-814-80     € 59,95

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 weefstruc-
tuur 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 gebruike-
lijke poetsdoekjes houdt het 
microvezel het geabsorbeerde vet 
vast zonder dat dit aan de buiten-
kant zichtbaar is (in plaats van dit 
over het oppervlak te verspreiden).
Antibacterieel door puur zilver.

Ondeelbaar verwerkt actief zilver doodt 
bacteriën, schimmels en ziektekiemen. Alle opper-
vlakken worden hygiënisch schoon en in het doekje 
ontwikkelt zich geen onaangename geur.
Het vetweg-effect en de antibacteriële 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. 233-045-80     € 17,95

De speciale 
weefstructuur 
maakt de 
bioactieve 
microvezel-
doekjes zeer 
absorberend.

Vetweg-poetsdoek, 
set van 3     € 17,95
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     Een lenteach         tige decoratie  
 die altijd mooi blijft en waar u         jarenlang van kunt genieten.

               Schitterend tulpenboeket dat er heel               natuurlijk uitziet, alsof het net geplukt is.

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 verkrampte 
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 afgenomen 
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. 205-857-80     € 99,95

Uw kussen blijft 
steeds perfect in 
model.

Het is een hele kunst om een bos tulpen zo natuurgetrouw na te 
maken als hier het geval is. Hiermee hebt u altijd verse bloemen in 
huis – zonder ze te hoeven verzorgen. De tulpen houden hun kleur 
en vorm en kunnen niet verwelken. U hoeft ze niet af te snijden of 
het water te verversen. Daarbij zijn ze op den duur veel voordeliger 
dan wanneer u elke week een nieuwe bos zou moeten kopen.
Samengesteld uit mooi op elkaar afgestemde kleuren, soorten 
en bloeistadia.

Geen enkele bloem in dit boeket is hetzelfde: er zijn er met 
smalle knoppen en nog half gesloten kelken, en er zijn er die 
helemaal mooi geopend zijn. De stevige steel en bladeren in fris 
groen zien er ook van dichtbij bekeken indrukwekkend natuurlijk 
uit. Anders dan bij een minder hoogwaardige kwaliteit zijn deze 
bloemen niet simpel uitge voerd in uni kleur – maar vertonen ze heel 
fijne schakeringen en is de aanzet van de steel voorzien van een 
zachtgroene tint.
Voelen zelfs echt aan, maar hebben helemaal geen verzor ging nodig.

Niet te vergelijken met andere bloemen van stof of kunst stof. De 
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     Een lenteach         tige decoratie  
 die altijd mooi blijft en waar u         jarenlang van kunt genieten.

               Schitterend tulpenboeket dat er heel               natuurlijk uitziet, alsof het net geplukt is.

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 verstelbaar, 
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. 560-847-80        
€ 539,–

•      Antiekfinish      
nr. 560-839 -80       
€ 479,–

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

De warm glanzende 
antiekfinish past ideaal in elke 
soort klassieke inrichting.

tulpen zijn zeer natuurgetrouw gemaakt van thermoplastisch 
elastomeer. De op rubber lijkende kunststof zorgt ervoor dat de 
bloemen natuurlijk aanvoelen en lang mooi blijven. Het 
materiaal is buigzaam, zodat u de bos in elke vaas kunt schikken 
zoals u dat wilt.
Schitterend gebundeld door een bloemist. Een prachtige 
bloemen decoratie – ook heel geschikt voor feeste lijke 
gelegen heden.

Het pastelkleurige boeket met 49 tulpen heeft een modern, 
zacht kleurenpalet. Gewicht 1,9 kg. Het felgekleurde boeket 
met 51 tulpen heeft een frisse, lenteachtige look. Gewicht 2 kg. 
Afmeting beide boeketten: 45 cm H, ca. 50 cm Ø. Omtrek 
bloemen: 2,1-4,2 cm.
Tulpenbos     € 119,–
•      lichtroze/wit/paars nr. 224-633-80
•      geel/oranje/rood nr. 224-654-80
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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 zilverpoetsmid-
delen. U kunt uw tafelzilver en 
sieraden nu veel sneller, eenvoudi-
ger en veiliger reinigen met de 
verbazingwekkende 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 opper-
vlak 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. 
Minuscule geladen deeltjes (elektro-
nen) 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. 219-185-80      € 19,95

Inkopen doen met de fiets is nu handiger dan ooit!
In een handomdraai wordt uw fietstas een praktische boodschappentrolley.

Het ontwerp van een eigentijdse fietstas en, indien nodig, een 
praktische boodschappentrolley. De clou: in een apart compar-
timent achter zit een telesco pische handgreep verborgen, twee 
onopvallende skatewieltjes zijn aan de onderkant gemonteerd en 
aan de achterkant zitten twee stevige haken om de tas aan de 

bagagedrager te kunnen hangen.
Kan worden vergroot van 27 tot 35 l inhoud dankzij de 
uitklapbare bovenkant.

Hoofdvak met ritssluiting en klittenband onder de klep. 
Voorvak met rits voor sleutels en portemonnee. Zijvakken. 
Aluminium telescoopsteel, uitschuifbaar tot 58 cm. Stevige 
draaggreep.
Reflectorapplicaties aan de zijkant voor meer veiligheid bij het 
fietsen in het donker.

Hoogwaardige afwerking van slijtvast, waterafstotend weefsel 
(polyester en nylon) met oppervlak in textiel-look. Gemakkelijk 
schoon te vegen. Duurzaam dankzij bodem- en randbescherming. 
Stille skatewielen. Afmeting (b x d x h): 33 x 20 x 52 cm, 
uitgeklapt 33 x 20 x 73 cm. Gewicht: ca. 1,65 kg.
2-in-1 fietstas & trolley     € 54,95
•     rood/oranje nr. 234-168-80
•     zwart/grijs nr. 234-169-80

Dankzij de uitklapbare bovenkant 
te vergroten van 27 tot 35 l inhoud.

Met uitschuifbare telescoopsteel en 
skatewielen voor handig gebruik als 
boodschappentrolley.

NL_13_09.01_CS_FS23_058-059.indd   2 09.01.23   16:14



F_13_09.01_CS_FS23_058-059.indd   3 09.01.23   16:07

59Pro-Idee

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. 233-931-80     € 29,95

Dankzij de stabiele, flexibele beugel 
hebt u in elke positie een optimale 
kijkafstand.

Voor gebruik als handloep maakt u 
gewoon de magne tische verbinding met 
de beugel los.

Eindelijk: ook draadloos luisterplezier op apparaten  
die geen Bluetooth hebben.

Steek de Airfly-Duo-adapter gewoon in de 3,5 mm-koptelefoonaansluiting en stream muziek,  
filmgeluid, luisterboeken e.d. gewoon draadloos naar uw Bluetooth-koptelefoon. Desgewenst zelfs op twee tegelijkertijd.

Eindelijk kunt u met uw eigen Bluetooth-koptelefoon bijv. naar 
het entertainment aan boord van het vliegtuig en de trein luisteren. 
Draadloos, comfortabel en met de beste geluidskwaliteit. Steek de 
Airfly-Duo-adapter 
gewoon in de aansluiting 
van het apparaat. Dan 
wordt er meteen al via 
Bluetooth muziek, 
filmgeluid, luisterboeken, 
nieuwsberichten naar uw 
koptelefoon of oordopjes 
gestreamd (reikwijdte 
10 m). Dankzij aptX®-
codec zonder al te veel 
kwaliteitsverlies. Desge-
wenst zelfs op twee 
koptelefoons tegelijkertijd. 
Bij Bluetooth-compatibele 
smartphones of tablets 
kunnen er 2 apparaten 
tegelijkertijd worden 
aangesloten – zodat jullie 
samen kunnen luisteren.
Ook perfect voor de 
draadloze overdracht 
van tv’s, stereo-installa-
ties, radio’s, dvd-spelers 
e.d. die geen Bluetooth 
hebben.

Is geschikt voor elk audioapparaat met een 3,5 mm-koptelefoo-
naansluiting. Reikwijdte ca. 10 m.
Met een batterijduur van tot maar liefst 20 uur. Genoeg voor 

zelfs de langste vlucht.
Oplaadtijd ca. 2 uur (USB-kabel meegeleverd). 

Met laadstatusweergave. Afmeting: 5,7 x 2,6 x 
1,1 cm (l x b x h), gewicht: 15,3 g.
•      Airfly-Duo Bluetooth-adapter      

nr. 235-149-80     € 49,95

Inbegrepen: Airfly-Duo Bluetooth-adapter, USB-kabel, 
transporttasje, handleiding.
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Stijlvol en soepel als leer.
Modieuze hobo bag voor een verrassend aantrekkelijke prijs.

Het zachte materiaal met chic mat oppervlak en 
zachte, natuur lijke touch is nauwe lijks te onder-

scheiden 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, buidel-
model.

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 aange-
naam licht. Hij is comfortabel met de 

hand of over de schouder te dragen met de afneemba-
re 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 
doorlopende ritssluiting geeft zakken-
rollers geen kans.
Afmetingen 41 x 34 x 14 cm (b x h x d). 
Gewicht ca. 600 g. Kleur: lichtgrijs. Van 
poly ure thaan. Kleurrijk gedessi neerde 
textielen voering.

•      Suri Frey  
hobo bag      
nr. 318-280-80      
€ 79,95

Wandrek, sculptuur en magnetisch 
prikbord in één: als vier losse plan-

ken of in een cirkel te gebruiken.
Prachtig filigraan – een blikvanger aan elke muur.

Slank en elegant, maar toch stevig en sterk: een wandrek dat 
zelden in deze veelzijdige combinatie verkrijgbaar is. Verdeeld 
in vier losse planken kan het in een cirkel worden gemonteerd. 
Of gebruik de vier planken als solisten – elk afzonderlijk, op een 
plaats naar keuze, met of zonder decoratie. Zo wint u extra 
opbergruimte en creëert u een geweldige blikvanger in de 
woonkamer, slaapkamer, keuken, badkamer of hal.
Elke plank naadloos gebogen uit massief metaal. Belastbaar 
ondanks geringe dikte.

Slechts 1,5 mm dik en met een aangenaam afgerond silhouet 
lijken de plankelementen licht en filigraan – maar zijn sterk 
genoeg om uw decoratie en meer te dragen. Een ontwerp dat 
aangenaam in het oog springt zonder de kamer te overweldigen. 
Max. 19 cm diep, zodat het zelfs bij een smalle trapopgang niet 
in de weg zit.
Ook te gebruiken als infobord met magneten.

Boodschappenbriefjes en stomerijbonnen, toegangskaarten, 
vouchers, wenskaarten, familie- en vakantiefoto’s, ... Magneten 
(in de vakhandel verkrijgbaar) bevestigen de biljetten/kaarten op 
het metaal, zodat ze niet wegglijden: u hebt ze altijd in het zicht.
Verkrijgbaar in zwart of greige, passend in elke interieur-
stijl.

Gemaakt van gelakt metaal, 
gemakkelijk schoon te maken 
met een vochtige doek. 
Verkrijgbaar als set van 4, 
afmeting (elk b x h x d): 
76 x 76 x 19 cm. Gewicht 
(compleet): ca. 9,9 kg. Maxi-
male belasting per plank: 5 kg.
Wandrek     € 189,–
•     zwart nr. 235-208-80
•     greige nr. 235-207-80

Naar keuze ook in zwart 
verkrijgbaar.
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Eindelijk beter zicht wanneer u ’s nachts in de auto rijdt.
Speciale bril die beschermt tegen verblinding en die contrasten versterkt. Van Eagle Eyes®, USA.

Of het nu gaat om de koplampen van tegemoetkomende 
voertuigen, straatlantaarns of lichtreclames: deze bril biedt 
optimale bescherming tegen verblinding en verbetert uw zicht. In 
de schemering, ’s nachts of bij slechte weersomstandigheden kunt 
u hiermee alles helder en con trastrijk zien. Uw ogen raken minder 
snel vermoeid, u rijdt meer ontspannen en het risico op ongelukken 

wordt kleiner.
De speciale coating beperkt reflec-
ties op de buiten- en binnen kant van 
de glazen tot een minimum.

Hierdoor dringt ca. 99,5% van het 
beschikbare licht door uw bril heen. 
De omgeving ziet er helderder uit, en 
contrast en scherptediepte zijn 
duidelijk beter. Daarbij filteren de 
glazen met micro-deeltjes zowel het 
schade lijke UV-licht als het blauwe 
kunstlicht.
De Scratch-Guard™- coating aan de 
binnen- en buitenkant beschermt 
langdurig tegen krassen.

Alle hoogwaardige bescher mings- 
en zonnebrillen van de Amerikaanse 
specialist zijn gebaseerd op onder-
zoeksresultaten van NASA-techno-
logie en zijn gecertificeerd door de 
Space  Foundation.

Nachtbril in klassiek piloten model. 
Filigraan verwerkt, goud kleurig 
metalen montuur met kunststof 
uiteinde van de pootjes in schildpad- 

look. Soft-neuspads. Glasbreedte 60 mm, glashoogte 50 mm. 
Lengte pootjes 140 mm. Gewicht 18,5 g.
Ook als opzetbril voor uw eigen gewone bril.

Met flexibele kunststof clip. Glasbreedte 60 mm, glas hoogte 
42 mm. Gewicht 12 g. Met praktische beschermings case en 
textielen tasje.
•       Eagle Eyes® nachtbril  

nr. 220-643-80     € 69,95
•       Eagle Eyes® nacht-opzetbril  

nr. 220-644-80     € 49,95
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Eagle Eyes® 
nachtopzet-
bril

Eagle Eyes® nachtbril

Echt cederhout:  
100% natuurlijke en mooi uitziende bescherming tegen motten.

Weert motten uit uw kledingkast. Beschermt en verfrist uw kleding.
Motten en mottenlarven houden vooral van zeer fijne vezels: 

fijn kasjmier, zachte wol, kamelenhaar en alpacawol. Laat dit 
ongedierte uw kostbare kleding niet meer verpesten met aanvreet-
gaatjes. Deze cederhouten wach thuisjes ‘bewaken’ uw kledingkast 
op effectieve wijze. Zet ze gewoon tussen, naast of voor uw truien, 
jassen, mutsen of sjaals, en ze beschermen uw kleding op een puur 
natuurlijke manier, zonder 
chemicaliën.
De oliën zijn elk jaar 
opnieuw te activeren.

De achterkant van de 
decoratief in kleur gelakte 
huisjes van cederhout is 
onbehandeld gebleven. 
Wanneer u de aangename 
geur van naaldhout wilt 
opfrissen, schuur dan de 
ongeverfde kant van het hout 
licht op met het meegelever-
de schuurpapier: de aromati-
sche cederhout oliën worden 
zo opnieuw geactiveerd – en 
de motten kiezen het 

hazenpad.
Perfect voor elke (inloop)kast. Ook mooi als puur decoratief 
object.

Niet te vergelijken met lelijke mottenballen, lijmvallen en 
lavendel zakjes, die vaak maar kort ruiken. De wachthuisjes, die 
aan één kant zijn geverfd, zien er mooi uit en passen dankzij de 

verschillende formaten ook 
perfect in smalle nissen en 
laden. Afmeting 7-10 cm 
hoog. 4-6,5 cm breed. Telkens 
2,5 cm diep. Gewicht in totaal 
ca. 125 g.
•      Anti-mottenhuisje, 

4-delige set      
nr. 232-446-80     € 17,95
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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 houten cilinders, 
Ø 1  2,5 cm.
•      Woodman behendigheidsspel      

nr. 23245580     € 49,95

De steeds weer nieuwe, 
lastige uitdagingen 
zorgen ervoor dat het 
spel geen moment 
verveelt.

Ingenieuze bluetoothschakelaar:  
maakt van (bijna) elke schakelaar een slimme schakelaar.

Verlichting, deuropener, koffiezetapparaat, airconditioning, ... gemakkelijk te bedienen  
met een smartphone. Zonder moeite en zonder (duur) smarthomesysteem.

In enkele seconden bevestigt u de slimme 
bluetoothschakelaar op de gewenste wip of 

drukschakelaar (3Mkleefpad inbegrepen). Voortaan 
hoeft u alleen nog maar op uw smartphone te tikken 
en de geniale minirobot bedient de schakelaar voor 
u. U kunt het licht in en uitschakelen vanuit uw luie 
stoel of bed. Activeer het koffiezetapparaat, de 
airconditioning, de muziekinstallatie, druk op de 
deuropener, ... Zonder ingewikkeld (duur) smartho
mesysteem. Geniaal eenvoudig en snel.
Via de zelfverklarende app (Android/iOS, gratis) 
kunt u zoveel slimme schakelaars bedienen als u 
wilt.

De commando’s worden verzonden via bluetooth 
(bereik tot max. 80 m); de bediening van de 
schakelaars is zuiver mechanisch (duwen of 
trekken). Geschikt voor de meeste wand en 
apparaatschakelaars. Afmeting: 43 x 37 x 24 mm. 
Gewicht: 43 g. 1 CR2/3Vbatterij (meegeleverd) is 
voldoende voor ca. 1.200 schakelingen.
 Slimme bluetoothschakelaar      
€ 29,95
•     wit   nr. 23518180
•     zwart (z. afbeelding) nr. 23534280

Activeer bijv. gemakkelijk uw 
koffiezetapparaat, …

… uw robotstofzuiger, …

… of uw airconditioning.
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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 kinderbadkamer, 

bij de whirlpool, in de sauna, … Deze badmatten zijn gemaakt voor 
ruw gebruik. En: u kunt de wollig zachte mat gewoon samen met 

uw handdoeken in de wasmachine 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 ver
wennen 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. 22945380
•       roze nr. 22945480
•       aqua nr. 55173980
•       wit nr. 55175480
•       grijs nr. 22473280

Passend in elke badkamerstijl: de 
pluis vrije badmat is er in 5 trendy 
kleuren.

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 antiaging programma met ontspannende 
werking. Inclusief ledlichttherapie. Perfect afgestemd op uw 
huidtype. Zoals bij de schoonheidsspecialiste, maar dan comforta
bel (en veel goedkoper) thuis.
Hoogfrequente 3D-trillingen 
reinigen de huid tot diep in de 
poriën. Met 3 intensiteits-
standen – ook ideaal voor 
gevoelige huidtypes.

Met tot wel 30.000 3Dtril
lingen/min. (in plaats van vaak 
slechts 8.000) verwijderen de 
zachte siliconenoppen makeup
resten, 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 onzuiver
heden bestrijden om de huid er 
beter uit te laten zien (blauw). In 
tegenstelling tot bijvoorbeeld 

uvstraling is het laag gedoseerde ledlicht volkomen onschadelijk, 
maar wel effectief.
Geniet tegelijkertijd van een vitaliserende gezichtsmassage.

De zachte impulsen stimuleren de bloedsomloop. De celver
nieuwing en collageenvorming worden geactiveerd.
Compact, draadloos en waterdicht – perfect voor onder de 

douche, in bad en onderweg.
Geïntegreerde Liionaccu 

met ca. 100 min. gebruiksduur 
(inclusief USBoplaadkabel). 
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. 23335880      
€ 99,95

•      USB-stekkervoeding  
met 1 USB-aansluiting      
nr. 23059380      
€   9,95

Met keuze uit 
3 kleuren voor 
led-lichttherapie – 
helemaal afgestemd 
op uw huidtype.
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Massage en verzorging van het  
hele lichaam. Zonder verrekken en 

verdraaien.
De wellnessband is gemaakt van ftalaatvrije premium siliconen 
met 2 verzorgende zijden. Kan droog en nat gebruikt worden.

Onder de douche, na het bad, ... en gewoon tussendoor over uw 
kleren: met deze soepele verzorgings- en massageband kunt u uw 
huid en lichaam van het hoofd tot de voetzolen verwennen. Zonder 
verrekken en verdraaien kunt u ook uw rug, nek en schouders 
bereiken die anders moeilijk bereikbaar zijn. En revitaliseer 
vermoeide voeten zonder diep te hoeven bukken.

2 verschillende soorten noppen zorgen 
naar wens voor verzorging en wellness.

De sterkere, ronde noppen wrijven 
zachtjes maar grondig over huid en spieren, 
ontspannen en activeren de bloedsomloop. 
De langere (exfoliërende) borstels zijn de 
ideale rugkrabbers en verwijderen onzuiver-
heden en dode huidcellen: voor een gladde, 
verzorgde huid.
Premium siliconen zonder schadelijke 
weekmakers (ftalaten): niet giftig, 
levenslang hygiënisch en vrijwel slijtage
vrij.

Sneldrogend, bestand tegen schimmels en 
bacteriën en zelfs vaatwasmachinebestendig. 

Ergonomisch gevormde handgrepen. Afmeting (l x b x h): 
58 x 12,3 x 2,2 cm. Gewicht: 400 g.
•      Premium siliconen massage en verzorgingsband      

nr. 235-119-80     € 19,95

Ook droog over uw 
kleding te gebruiken.

De soepele 
verzorgings en 
massageband 
van premium 
siliconen is 
levenslang 
hygiënisch en 
vrijwel 
slijtagevrij.

              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 d wenen.
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 
verkrijgbaar). 
 Gratis bij ProIdee: 36 maanden lange termijngarantie

Onsmakelijke neus- en oorharen bederven zelfs de beste indruk. 

   Het vrolijke getjilp van          vogels laat u ontspannen  
   en tovert een glim         lach op uw gezicht.

         Met gezang van bosvogels creëert de ‘Zwitscherbox’               een vriendelijke sfeer en laat u uw innerlijke rust vinden.
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              De Panasonic neus en          oor haarknipper: 
                waterdicht en veel         hygiënischer.

Ge bruik daarom deze 
simpele en werkzame 
oplossing van  Panasonic.
•      Neus/oorhaarknipper      

nr. 620-302-80     
€ 29,95

•      Mignonbatterij      
nr. 230-494-80      
€   1,25

   Het vrolijke getjilp van          vogels laat u ontspannen  
   en tovert een glim         lach op uw gezicht.

         Met gezang van bosvogels creëert de ‘Zwitscherbox’               een vriendelijke sfeer en laat u uw innerlijke rust vinden.
In de drukte van de dag is vaak maar een 

moment genoeg voor een nieuw evenwicht. 
Luisteren naar het gezang van bekende vogels is als 
het inademen van frisse boslucht. Zoals de merel, 
die een klein concertje voor u zingt met deze 

Zwitscherbox. Dus neem even 
pauze, concentreer u op de 
betoverende vogelgeluiden en 
ervaar een nieuw gevoel van 
welzijn.
Originele opnamen uit het 
Zwarte Woud geven een 
getrouwe weergave van het 
soloconcert van deze geweldige 
zangers.

Of het nu voor een time-out 
op kantoor is – of thuis, als een 
schattige begroeting in de hal, 

het trappenhuis, de gang, maar ook in de badkamer, 
het gastentoilet en de kleedkamer: het fluiten en 
tjilpen van de vogels verbetert de sfeer en zorgt voor 
een vriende lijke stemming.
Een bewegingsmelder activeert het tjilpen en 
schakelt het na ca. 2 minuten uit.

U kunt het volume regelen en de Zwitscherbox 
uitschakelen met het wieltje aan de zijkant.
Aantrekkelijk minimalistisch design en tegelij
kertijd een chic, decoratief object. Draadloze 
batterijvoeding, kan overal in de kamer worden 
geplaatst.

Ontworpen als een klein vogelhuis. Verkrijgbaar 
in wit of met een eikenhouten front. Gemaakt van 
robuuste ABS-kunststof. Gemakke lijk schoon te 
vegen. Afmeting (b x h x d): elk ca. 110 x 145 x 
35 mm. Gewicht: elk ca. 260 g. Werkt op 3 AA-bat-
terijen (meegeleverd).
Zwitscherbox
•     wit      nr. 233-937-80     € 49,–
•     eikenhout     nr. 233-938-80     € 59,–

Verkrijgbaar in de 
kleurstellingen wit/
wit of eikenhout/wit.

Veel hygiënischer: pedicureapparaat 
met afzuigfunctie.

Verwijdert eelt grondig en snel. Het elektrische apparaat zuigt 
tegelijkertijd de losgemaakte deeltjes op.

Niet te vergelijken met conventionele elektrische eeltverwij-
deraars. 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 afgeschaafde huiddeeltjes onmiddellijk 
opgezogen. 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 verwij-
derd 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 verwon-
dingen.
Liionaccu die lang meegaat (in plaats van batterijen).

Werkingstijd ca. 50 minuten. Oplaadtijd via USB: 1 uur 
(USB-oplaadkabel meegeleverd). Behuizing van robuuste 
ABS-kunststof. 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 reinigings-
borstel.
•      CalluVac power 

pedicureset, 7delig      
nr. 234-629-80     € 39,95

•      Vervangende schuurrollers,  
set van 3 (1 x grof, 1 x medium, 1 x fijn)      
nr. 234-749-80     € 14,95

•      USBstekkervoeding met 1 USBaansluiting      
nr. 230-593-80     €   9,95

Dankzij de schuine kop 
bereikt u gemakkelijk moeilijk 
bereikbare plaatsen.
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Traditionele Ierse weefkunst inschitteren          de nieuwe kleuren.
                      Vederlicht en heerlijk zacht: mohairdeken van de wol                 producent Foxford, sinds 1892.

Foxford-dekens worden in Ierse 
families van generatie  

op generatie doorgegeven.
De wolmolen is in 1892 door 
nonnen in het graafschap Mayo 
opgericht en was een zegen voor de 
mensen in deze ooit zo bitterarme 
Ierse regio. In de jaren 30 en 60 
van de vorige eeuw kregen Ierse 
schoolkinderen stevige Foxford- 
dekens en ochtend jassen: dit 
stimuleerde én redde de traditionele 
weverij.

Klaar voor gebruik:  
met de hand gevlochten biezen 

nest voor mezen en  
soortgelijke vogels.

Gemakkelijk op te hangen op een beschutte plek. 
Weerbestendig dankzij de porseleinen bovenkant.

Met dit biezen nest bereidt u zich perfect voor op het 
komende broedseizoen – fijn voor zowel de vogels als 
uzelf. Dit biezen nest is in een boom, aan een pergola of 
aan een balkon balustrade te hangen, en biedt een 
welkome beschutting en een bescherm de nestplaats. Voor 
uzelf is het erg leuk om in de gaten te houden hoe de 
vogels hun nestje maken, gaan broeden en hun jongen 
groot brengen.
Een plezierig, natuurlijk toevluchts oord.  Beschermd 
tegen weersin vloeden en nestrovers.

Het nestje ziet eruit alsof het door vogels zelf 
gemaakt is. Het is gemaakt van onbehandelde, gedroogde 
biezen. De hoge, smalle, stevige moerasgrassen zijn strak 
met de hand gevlochten tot een cocon, die zowel 
weerbestendig als luchtig is. De gevlochten structuur 
zorgt voor een comfor tabel binnenklimaat, geeft de 
vogels een goede houvast en zorgt ervoor dat de vogels 
goed het nest in en uit kunnen vliegen.
De porseleinen bovenkant be schermt tegen regen, 
sneeuw en nestrovers.

De decoratieve, diepe koepel van glad, wit porselein 
beschermt het nest tegen weersinvloeden en roofzuchtige 
indringers. Veilig vast te maken aan het stevige koord van 
50 cm lang. Afmeting 13 cm Ø. Gewicht ca. 350 g. 
Design: Tools.
•      Vogelnest      

nr. 232-429-80     € 39,95

Deze royale deken is ongeloof-
lijk comfortabel wanneer u heerlijk 
ontspant op de bank, tv-kijkt, chat, of 
op koele avonden op het terras zit. 
Het hoge aandeel exclusief mohair 
(75%!) geeft de deken zachtheid en 
volume bij een gering gewicht. Het 
bijzonder zachte, fijne en volumi-
neuze luxehaar zorgt voor een 
zijdeachtige glans en laat de kleuren 
stralen. Het aandeel van 25% wol 
geeft behaaglijke warmte. Door de 
luchtige weefstruc tuur kan de lucht 
circuleren, zodat u steeds een 
aangenaam lichaams klimaat hebt.

Perfecte combinatie van trend en 
traditie.

De klassieke ruiten van 11 x 13 cm 
zijn kleurrijk geweven in plaats van 
simpel gedrukt. De boven- en 
onderkant zijn daardoor allebei zeer 
expressief. De in kleur identieke 
franjezoom vormt een mooie omran-
ding.
Het vrolijk gekleurde dessin zorgt 
elk jaargetijde voor een goede sfeer.

Van rood en oranje, via zomerse 

Gemakkelijk bestellen:
www.proidee.nl

Tel. 085-5 362 089
op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur
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Traditionele Ierse weefkunst inschitteren          de nieuwe kleuren.
                      Vederlicht en heerlijk zacht: mohairdeken van de wol                 producent Foxford, sinds 1892.

 
Schitterende, niet-verblindende ledlampen  
voor binnen, buiten en om mee te nemen –  

zonder stroomaansluiting.
Draagbaar, dimbaar en veelzijdig te gebruiken.  
Om neer te zetten en op te hangen. In set van 3.

Mooi als decoratief tafel- of nachtlamp, 
of als kleine lantaarn. Ideaal op een feest of 
op een warme zomeravond als sfeervol 
licht in een boom in de tuin of aan de 
pergola. Overal waar licht nodig is, komen 
deze oplaadbare lampen van pas. Ze zijn 
gemakkelijk aan de draagbeugel mee te 
nemen en op te hangen. In een sierlijk 
formaat – ook handig op de camping, aan 
boord van uw boot, uw camper en in uw 
vakantie huisje.
1,5 uur oplaadtijd – tot 20 uur indirect, 
warmwit licht dat aangenaam is voor de 
ogen.

Eenmaal opgeladen branden de 
Piccolos- lampen aangenaam helder en 
niet-verblindend. Een opgeladen accu is 
goed voor 20 brand uren – langer dan de 
duur van zelfs het meest uitbundige feest.
Variabel in te stellen lichtsterkte.

De Piccolos-lampen kunnen in 
3 standen worden gedimd. Zo kunt u de 
helderheid en lichtintensiteit perfect naar 
wens aanpassen. Kleurtempera tuur: 

3.000 Kelvin, warmwit.
Tijdloos mooi, modern design dat niet te 
veel ruimte inneemt of het zicht ver-
stoort.

Sierlijk gevormd, met een koepel en 
voet van melkwitte kunststof en draagbeu-
gel van gepoedercoat metaal. Past in elke 
interieurstijl en in elk soort tuin. In set van 
3 in de kleuren olijf, mint en rood. 
Inclusief met textiel omhulde USB-kabel. 
Levensduur van de leds: ca. 25.000 uur. De 
lampjes kunnen niet worden vervangen. 
Afmeting van elke lamp 8,5 x 7,8 x 15 cm 
(l x b x h). Gewicht van elke lamp 185 g.
•      Oplaadbare lamp Piccolos, set van 3      

nr. 232-457-80     € 49,95

Aantrekkelijke variant:  
oplaadbare lamp Grande met hetzelfde design  

en van hetzelfde materiaal.
De Grande is iets groter dan de lamp Piccolos 

en ideaal wanneer meer licht nodig is of als een 
mooie aanvulling op uw bestaande lampen. 
Afmeting (l x b x h): 14,5 x 13,5 x 25 cm. Gewicht: 
446 g. De oplaadbare batterij is in ca. 4 uur 
opgeladen en biedt tot 20 uur licht. Inclusief met 
textiel ommantelde USB-kabel. Kleur: melkwit met 
limoen kleurig handvat.
•      Oplaadbare lamp Grande      

nr. 233-729-80      
€ 39,95

geel- en groentinten tot blauw en violet, 
vormen de kleuren samen een stralende 
regenboog. Een kleurenpalet dat past in elke 
woonstijl. Afmeting 135 x 165 cm. 75% 
mohair, 25% wol. Gewicht ca. 660 g. 
Stomerij.
•      Foxford mohairdeken      

nr. 226-151-80      
€ 139,95
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       Een goede verrekijker even         handelbaar als een zakmes.
        Kwaliteit van Luger. 5-15-voudige ver              groting, ook van dichtbij tot 30 cm.

       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.

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 oppervlakken 
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 elimine-
ren, zelfs katten- en hondenharen, 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. 221-914-80     € 39,95 

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 beeldkwali-
teit door dakkant-
prisma’s, ook onder vrij 
slechte lichtomstandig-
heden.

Verder zorgt de grote 
diameter van het objectief 
van 17 millimeter en de 
hoogwaardige meerlaagse 
antireflectie coating van 
LUGER voor een zeer 
goede beeldkwaliteit. Zo 
ziet u alles contrastrijker 
en beeldender dan met een 
eenvoudige monocle.

Strijd niet langer tegen groene aanslag en diepzittend vuil op uw stenen en 
tegels, terracotta en stenen poten, straatstenen, muren, ... Deze onzichtbare 
3D-hybride 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 3D-hybridecoating dringt bijzonder diep door in oppervlakken met 
open poriën en vormt een sterk water- en vuilafstotende 3D-beschermlaag. 
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 onderhoud van absorberende gevels, grafstenen, stenen 
vloeren binnen en buiten, ...Vuil uit de lucht zet zich niet vast, maar regent er 

De set is in elkaar 
geklikt 
ruimte besparend 
op te bergen.
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       Een goede verrekijker even         handelbaar als een zakmes.
        Kwaliteit van Luger. 5-15-voudige ver              groting, ook van dichtbij tot 30 cm.

       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.

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

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 tele-
scoophals 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. 232-574-80     € 49,95
•      Extra microvezelpads, set van 3        

nr. 232-575-80     €   9,95

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 3D-hy 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 l-jerrycan is voldoende voor ca. 60-65 m². Geschikt voor alle 
poreuze, absorberende minerale ondergronden. Exclusief bij 
Pro-Idee.
•      3D-hybridecoating      

nr. 231-065-80     € 49,95 
(Prijs per liter: 9,99 €)

Sterke behuizing met rubberen antisliplaag.
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, outdoorspecialisten 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 begelei-
der. Ideaal ook voor 
in het theater, bij 
openlucht concerten of 
sportevenementen. 
Gratis bij Pro-Idee: 
36 maanden 
langetermijn-
garantie.
•      Luger mini-

verrekijker      
nr. 570-663-80      
€ 119,95

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

Gunstige prijzen gewaarborgd.
(zie onze garantie) 
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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 verschuiven 
langs de alumi niumstang – zowel horizontaal als verticaal. 
Zo creëert u ruimte, indien nodig ook voor grotere voorraad-
flessen, 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 scheer-
mesje of tandenborstel geïnte greerd. Een verschuifbare 
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. 232-877-80     € 79,95

De gepatenteerde geurverwijderaar met een opzienbarende werking.
Nu ook als wchanger. Zonder geurstoffen, zonder chemische middelen.

Alleen lucht en water – meer heeft de geurverwijderaar niet 
nodig om effectief te zijn. Hij maakt geen gebruik van chemische 
hulpmiddelen 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 zuurstofverbindingen omzet. 
Milieuvriendelijk, grondig en snel.
Praktisch slijtvrij. U bespaart veel geld 
op toiletblokjes, geurdispensers, ...

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 
geurneutraliseren-
de werking 
behoudt de 
WC-geurver-
wijderaar een 
leven lang. 
Afmeting 5 cm Ø, 

totaal 13 cm of 16,5 cm lang. Gewicht 60 of 50 g. Van 
specialist Zielonka.
Wcgeurverwijderaar
•      1 stuk      

nr. 231-627-80     € 17,95
•      set van 3      

nr. 231-628-80     € 49,95
Wc geurverwijderaar voor randloze toiletten
•      1 stuk      nr. 234-582-80     € 17,95
•      set van 3   nr. 234-583-80     € 49,95
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De nieuwste generatie toiletborstel:  
reinigt elektrisch  

en desinfecteert zichzelf.
360°rotatie. 2.000 mAhaccu.  

8 UVCsterilisatielampen.
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 
UVClicht.

Wanneer u de toiletborstel in de houder plaatst, starten de 
8 lampen in de borstelhouder een 120 seconden durend sterilisatie-
programma 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 (stek-
kervoeding apart te bestellen) en extra borstelkop. Afmeting: 
11 cm Ø, 49 cm h. Kleur: wit.
•      Elektrische toiletborstel  

met UVClicht      
nr. 234-111-80      
€ 49,95

•      Vervangende borstelkop,  
set van 2      
nr. 234-270-80      
€   9,95

•      USBstekkervoeding  
met 1 USBaansluiting      
nr. 230-593-80      
€   9,95

Set van 2 vervangende 
borstelkoppen (1x 
zwarte borstelharen/ 
1x grijze siliconen 
borstelharen) 
afzonderlijk 
verkrijgbaar.

Effectieve viervoudige bescherming 
tegen huismijt,  

bacteriën en microben in uw bed. 
Vooreen heel aantrekkelijke prijs.

Reinigt diep. Zuigt viezigheid op.  
Desinfecteert met UVCstralen en 50 °C warmte.  

Ook ideaal voor mensen met een allergie en astmapatiënten.
Met deze hygiënische zuiger kunt u eindelijk ook textielsoorten 

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 chemica-
liën. 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 matrasbescher-
mer, 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 
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 ergonomisch gevormde handgreep en one-touch-startknop. 
Behuizing van robuuste kunststof. Afmeting 24 x 37 x 18 cm (b x 
h x d). Gewicht 1,45 kg.
•      Hygiënische  UVCzuiger  

nr. 231-868-80     € 99,95
•      Extra HEPAfilter   

nr. 231-982-80     €   9,95

Extra HEPAfilter apart te 
bestellen.

Ontsmetting door 
UVClicht elimineert tot 
99,9% van de bacteriën, 
virussen en ziektekie
men – geheel zonder 
chemicaliën.
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De perfecte kruk: elegant acryl

design – 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% 
waterbestendig 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     € 249,–
•      wit hoogglans  nr. 201-580-80
•      zwart hoogglans nr. 201-559-80

Door zijn luxe glanzende uiterlijk is 
deze acrylkruk ook een sieraad voor 
uw kleed of slaapkamer.
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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, gemêleerde stof past hij perfect in 
slaapkamers, badkamers, fitnesszalen en wellnessruimten.
Veel huiselijker dan metalen of plastic bakken.

De subtiele melanges benadrukken de nobele uitstraling en 
passen bij alle kleuren. 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. 234-851-80
•     beige           nr. 234-850-80

Met het deksel open is 
de wasmand heel 
gemakkelijk te legen of 
te vullen.
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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. 211-305-80 219,– 
 155 x 220 cm    430 g nr. 211-296-80 269,– 
  4-seizoenendekbed 135 x 200 cm    840 g nr. 211-362-80 239,– 
 155 x 220 cm    930 g nr. 211-363-80 299,– 
  Winterdekbed 135 x 200 cm 1.500 g nr. 215-516-80 299,– 
 155 x 220 cm 1.820 g nr. 215-517-80 339,–

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 transpor-
teert 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.

Het stijlvolle zilvergrijs met meanderdecor en omzoming in 
donkergrijs 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

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 personen-
weegschaal 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. 231-607-80     € 29,95
*‘zeer goed’, Haus & Garten Test (editie 02/2020).
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Uniek ergonomisch ontwerp,  
zodat u beter slaapt tijdens bus-,  

trein- en vliegreizen.
Prettige, voorovergebogen houding. Comfortabele uitsparingen 

voor gezicht en armen.
In tegenstelling tot conventionele reiskussens kunt u met de 

sleep buddy in een rechte, licht voorovergebogen houding slapen, 
wat nek- en schouderspanningen helpt voorkomen. Uw hoofd rust 
comfortabel en kan tijdens het slapen 
niet opzij vallen. Tegelijkertijd zorgt de 
gezichtsuitsparing voor een ongehin-
derde ademhaling. De armen kunnen 
dankzij de zijopeningen comfortabel 
voor het lichaam worden gevouwen en 
worden goed ondersteund. Een zegen 
op lange vluchten, trein-, auto- en 
busreizen
Compact, lichtgewicht en in een 
mum van tijd opgeblazen.

Pvc met aangenaam zacht velours 
oppervlak. Afmeting: 17 x 12 x 9 cm 
wanneer opgeborgen in de meegelever-
de transporttas, 48 x 32 x 30 cm 
wanneer opgeblazen. Gewicht: 360 g. 
Kleur: lichtgrijs.
•      Opblaasbare Sleep buddy      

nr. 235-136-80      
€ 22,95

Sleep buddy met praktische 
accessoires (meegeleverd).

Rug recht, hoofd omhoog, schouders naar achteren: een rechte lichaams-
houding kan rugklachten voorkomen, ziet er goed uit en komt dynamisch en 
zelfverzekerd over. Als u de corrigerende Thera Posture houdingstrainer 
draagt, neemt u deze gezonde houding bijna automatisch aan. Verborgen 
gedragen onder uw kleding, kunt u hem thuis gebruiken, op het werk, tijdens 
het sporten etc.
Extra brede banden zorgen voor een correcte positionering van de 
schouders.

De schouderbanden van de Thera Posture houdingstrainer zijn hoog 
aangezet en zitten dankzij het elastische materiaal goed vast. Ze stabiliseren 
veel beter dan de smalle banden van veel conventionele houdingstrainers. 
De extra tailleband (perfect verstelbaar met klittenband) ondersteunt de 
rechte houding van het bovenlichaam.
Geniaal: het gelkussen voor spierontspannende warmte- of 
ontstekingsver lichtende koude-therapie.

Het anatomisch gevormde gelkussen 
kan naar behoefte in de magnetron 
worden verwarmd of in de vriezer worden 
gelegd. Het kan daarna in het achtercom-
partiment van de houdingstrainer worden 
geplaatst. Huidvriende lijk materiaal van 
50% polypropyleen, 40% polyester en 
10% latex. Verkrijgbaar in 3 maten: 
tailleomvang tot 90 cm (maat S), tot 
100 cm (maat M), tot 110 cm (maat L). 
Kleur: zwart.
Thera Posture houdingstrainer     € 29,95
•     Maat S/M     nr. 233-928-80
•     Maat L/XL   nr. 233-926-80
•     Maat XXL    nr. 233-927-80

Als u lijdt aan hernia, uitstekende tussenwervelschijf, degeneratieve gewrichtsziekte, 
spinale ziekte, fractuur van de wervelkolom, schouder of ribben, osteoporose, ernstige 
hart- en vaatziekten of luchtwegaandoeningen, raadpleeg dan een arts voordat u de 
Thera Posture houdingstrainer gebruikt.

Fit en aantrekkelijk door een correcte houding.
De houdingstrainer met extra stabilisatie en een innovatieve functie als hot/cold pack.

U plaatst het anatomisch gevormde 
gelkussen eenvoudig in het achtercom-
partiment van de houdingstrainer.
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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 
aangename 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 automa-
tisch uit. Het niet- gloeiende, keramische verwar-
mingselement kan ook bij continugebruik niet 
oververhit raken. Automatische uitschakelingsbeveili-
ging. 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 
stop contact –  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. 231-656-80     € 34,95
•      Accessoireset      

nr. 231-657-80     € 12,95

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 reinigingsmiddelen die vuil chemisch 
oplossen, zodat de witte zolen en neuzen steeds grijzer worden. Deze gepatente-
erde reinigingsvloei stof op waterbasis bevat geen che mische oplosmiddelen, 
geen agressieve of schurende stoffen. Toch verwijdert White 4 Shoes zelfs 
hardnekkig vuil, vlekken en strepen – poriëndiep en bijna vanzelf. Fysiek – ver-
gelijkbaar 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 huishoude lijke 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’). Biolo-
gisch afbreekbaar.

200ml-pompspuitfles en een microvezeldoekje van 40 x 40 cm.
•      White 4 Shoes      

nr. 233-773-80     € 19,95
*Dermatest GmbH, Dr. Med. Gerrit Schlippe, Münster, 29-07-2019.

Gunstige prijzen gewaarborgd.
(zie onze garantie) 
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Slechts 8 mm dik en extreem flexibel: de 
gepatenteerde Lifolit®-noppenzool.

Met grote instaplus om ze gemakkelijk aan 
te kunnen trekken.

Origineel leguano® blo         tevoetenplzier – nu ook thuis.
  Aangenaam warme pantoffels van wolvilt               voor mannen en vrouwen. Handgemaakt in Duitsland.

Steeds meer mensen waarderen het gezonde loop-
comfort van lopen op blote voeten – om spieren en 
gewrichten te versterken en om het hele bewegingsappa-
raat 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 – vergelijkbaar met een voetreflex-
massage.
Weegt slechts 155 g (mt. 38) tot 240 g (mt. 46).

Zo kunt u genieten van een ingenieus licht en stil 

Eindelijk een decoratief  
bewateringssysteem, ook voor  

kleinere potplanten.
Geeft elke plant precies de hoeveelheid water die hij nodig heeft.  

Ca. 10 - 14 dagen lang.
In tegenstelling tot conventionele bewateringssystemen verzorgt deze 

variant zowel kleine als grote potplanten precies volgens de individuele 
behoeften: met meer of minder water. In 3 maten. Ca. 10 - 14 dagen lang. 
Het geheim: hoe groter het ongeglazuurde, poreuze oppervlak van de 
terracotta kegel, hoe meer water er doorheen sijpelt. Direct naar de wortels. 
Water geven is verleden tijd, net als dagelijks controleren of de aarde te 
droog is. Niets wordt te nat of te droog en niemand hoeft voor uw planten 
te zorgen als u weg bent.
Veel mooier dan de vaak gebruikte plastic bakjes.

De glazen reservoirs (500 ml) in gloeilamp-look passen bij uw interieur 
en zijn – in tegenstelling tot bijvoorbeeld grote flessen – ook ideaal voor 
kleine potten. Grote potten en bijzonder dorstige planten kunnen gewoon 
worden uitgerust met meerdere waterdispensers. 1 terracotta kegel incl. 
glazen reservoir in elke set. In 3 maten: S = voor kleine planten/lage 
waterbehoefte, M = middelgrote planten/waterbehoefte, L = grote of 
bijzonder dorstige kamer- en potplanten.
Universele bewateringsset     € 29,–
•     S nr. 235-203-80
•     M nr. 235-204-80
•     L nr. 235-205-80

1 terracotta kegel incl. glazen 
reservoir in elke set.

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

Bevertanden blijven een leven lang scherp. Het 
‘geheim’: de zachtere achterkant van de tanden slijt 
sterker af dan de extreem harde voorzijde. Zo ontstaat 
bij de overgang een constant zelfscherpende rand. 
Volgens ditzelfde slimme principe is het manicure-
schaartje van gesati neerd, roestvrij edelstaal ontwik-
keld. 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 vlijmscherp met buitenge-
wone hardheid: dit is ook aangetoond door het 
‘Versuchs- und Prüfanstalt Remscheid’.**

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

De gebogen snijvlakken met extra afgeschuinde punt zijn 
100% passend verwerkt. Fijn en spits genoeg om de nagel-
riem te knippen.
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Origineel leguano® blo         tevoetenplzier – nu ook thuis.
  Aangenaam warme pantoffels van wolvilt               voor mannen en vrouwen. Handgemaakt in Duitsland.

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. 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.

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 gebruike lijke 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 
struis vogelveren 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 struisvogel-
veren 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. 232-004-80      
€ 32,95

Ook zonder 
telescoop steel heel 
praktisch: zo 
verwijdert u stof van 
bijv. de trap leuning en 
gevoelige elektronische 
apparaten.

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

maat grijs/geel
36 233-829-80
37 233-860-80
38 233-861-80
39 233-862-80
40 233-863-80
41 233-864-80
42 233-865-80
43 233-866-80
44 233-867-80
45 233-868-80
46 233-869-80

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

Onderscheiden met de prijs 
‘GERMANY AT ITS BEST’ in 
de deelstaat Noordrijn- 
Westfalen.

Totale lengte 9 cm. Gewicht 
20 g.
•      Zelfscherpend 

 manicureschaartje      
nr. 221-214-80     € 32,95
*HRC: voor de hardheid van 

lemmeten wordt gewoonlijk de 
internationale maateenheid HRC 
gebruikt (gebaseerd op de Rockwellhard-
heidstest).

**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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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 hobbe
lige 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 binnen
zijde glijdt u niet weg. Vuilafstotende hightechbuitenkant gemaakt 

van Lycra/TPU. 
Kan zonder 
problemen worden 
schoongemaakt. 
Weegt ongeveer 
100 g. Kleur: zwart.
•      SoftAirSeat 

Bike, maat S      
nr. 23329080     
€ 39,95

•      SoftAirSeat 
Bike, maat M      
nr. 23329180     
€ 39,95

Verkrijgbaar in twee 
maten – passen op vrijwel 
alle gangbare zadels.

80% 
minder 
druk

Drukpunten bij een 
normaal comfort zadel 
met gel.

Zeer gelijkmatige 
drukverdeling bij de 
SoftAirSeat Bike.

Zeer fel, compact en vrijwel onverwoestbaar: de zaklamp voor het leven.
Enorme 5.000mAh-batterijcapaciteit (in plaats van vaak 3.400 mAh). 2.500 lumen lichtstroom. Tot 360 m lichtbereik.

In tegenstelling tot conventionele zaklampen, heeft deze een 
inductieve snellaadfunctie. In plaats van via een USBaansluiting 
wordt de oplaadkabel magnetisch aan de lamp bevestigd. De 
krachtige 5.000mAhbatterij is opgeladen in slechts 70 minuten (in 
plaats van vaak 5  6 uur). Tot 2,8 uur strijklicht met 2.500 lumen. 
Gedimd tot gemiddelde helderheid (160 lm) biedt de batterijcapa
citeit tot 16 uur licht. In de Moonlightmodus zelfs tot 
1.000 (!) uur. De zaklamp is slechts 11 cm kort en weegt slechts 
128 g. Perfect voor in uw broekzak, rugzak, handtas, auto etc.
Tot 360 m lichtbereik. 4 lichtstanden, stroboscoop- 
en geheugen functie.

Handige, snelle eenknopsbediening voor 4 helder
heidsniveaus (2.500, 700, 160, 3 lm) en stroboscoop
functie. Geavanceerde reflectoroptiek bundelt het licht 
tot een gerichte straal die tot 360 m reikt. Ingebouwde 
CREE highpower LED (XHP50) met meer dan 
50.000 uur licht. Bij het uitschakelen wordt het laatst 
gekozen lichtniveau opgeslagen.

Bijna onverwoestbare behuizing van geanodiseerd aluminium. 
Stof- en waterdicht (IP68).

Bestand tegen belastingen (ook onderweg) en permanente 
onderdompeling (tot 2 m, 30 min.).
Variabel vast te zetten, met zakclip en 2 magnetische klemmen, 
zowel horizontaal als verticaal.

Ideaal bij reparaties, bij het kamperen, als hoofdlamp op een 
pet etc. Afmeting 11,3 x 3 cm (L x Ø), weegt 128 g. Magnetische 
USBoplaadkabel meegeleverd (USBnetadapter afzonderlijk te 

bestellen). Oplaadindicatie. Oververhit
tingsbeveiliging. Exclusief bij ProIdee. 
Gratis bij Pro-Idee: 36 maanden 
langetermijngarantie.
•      2.500 lumen-zaklamp      

nr. 23248380     € 89,95
•      USB-stekkervoeding  

met 1 USB-aansluiting      
nr. 23059380     €   9,95Geavanceerde reflector optiek bundelt het 

licht met een bereik van 360 m.

Mist u een product  
uit eerdere catalogi?

www.proidee.nl/cuisine
of:

Tel. 0855 362 089
op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur
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De nieuwste stand in zonnebrillen technologie: 
veiliger, comfortabeler, 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 easytoclean coating garande
ren 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 13). Zo neemt u uw omgeving 
altijd optimaal natuur getrouw en contrast rijk waar. 
Complete uv-bescherming, direct in het glas.

In tegenstelling tot gewone, gecoate glazen is het uvfilter direct 
in het glas verwerkt. Zo blijft de absorptie van schade lijke uvstralen 
(uvA/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 verwijderd, zonder strepen. Door de gedecentra
liseerde 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 antislip
pads zorgen ervoor dat de bril goed op zijn plaats  blijft 
zitten. Zachte neuspads zijn indivi dueel instelbaar. 
Brillenglazen van robuuste kunststof. Versie dames 
13,2 cm b, gewicht 18 g, versie heren 13,7 cm b, 
gewicht 22 g.

uvex Variomatic zonnebril      
€ 109,95
•      heren nr. 20073080
•      dames nr. 20464180

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

Het kristalheldere OLED- display 
toont zendernaam, zenderinfor-
matie en accustatus.

DAB+-pocketradio: uit stekende ontvangst-kwaliteit in miniformaat
Overal naar de radio luisteren: bij het joggen, in de sportschool, in de trein, in het vliegtuig, ... 

Zo klein als een lucifersdoosje, 40 g licht. En toch een 
volwaar dige DAB+/FMradio 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 hifioortelefoontjes 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 Liionaccu. Oplaad tijd 1  1,5 uur (snoer 
wordt meegeleverd).
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 ABSkunststof. Jackuitgang (3,5 mm) voor 
aansluiting op luidsprekers en audioapparaten. Uitschakel timer. 
Clip. Afmeting: 47 x 17 x 62 mm (b x h x d). Gewicht: 40 g.
•      DAB(+)-pocketradio      

nr. 23328180     € 69,95
•      USB-stekkervoeding met 1 USB-aansluiting      

nr. 23059380     € 9,95

Cool design 
in minifor-
maat.

Vragen en advies 
Tel. 085 - 5 362 089 

(op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur)
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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: wij verrekenen met Visa, Diners Club of Mastercard.  
 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 
085 - 5 362 089 (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 in Düsseldorf en in Aaken.

Wij zitten voor u klaar:  
Tel. 085 - 5 362 089 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. 085 - 5 362 089 
        (ma - vr 8 tot 20 uur) of per e-mail via service@proidee.nl.

Zie voor de Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring de bijgevoegde informatie en de webshop: www.proidee.nl/abv.
80
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Veilige grip op natgeregende traptreden.

Elegante, veilige trapbescherming voor buitentrappen. Mooie smeedijzeroptiek.

Flexibele slang van de nieuwste generatie:  
slijtvast, robuust en onderhoudsarm.

Wordt bij het opendraaien van de kraan automatisch langer, tot wel 3 keer zijn oorspronkelijke lengte.

Niet te vergelijken met de gangbare elastische, met stof 
omhulde slangen die vaak snel slijten, scheuren, lek raken of vies 

worden. Deze gepatenteerde tuinslang ziet eruit als een klassieke 
slang en is net zo duurzaam, robuust en onderhoudsarm. Maar dit 

exemplaar kan worden uitgerekt: 
tot wel 3 keer zijn oorspronke-
lijke lengte.
Veel comfortabeler, ruimte
besparender en lichter dan 
gang bare tuinslangen.

Vergeet lastige en zware 
oprolbare slangen. Draai gewoon 
de kraan open en het zeer 
flexibele speciale polymeer rekt 
tot wel 30 m uit.* Wanneer u de 
kraan weer dichtdraait, keert de 
slang weer terug naar zijn 
oorspronke lijke lengte van 
slechts 10 m.
Knikt en verdraait niet.

Zelfs een per ongeluk ontstane 
knoop kan de doorvoer van water 
niet onderbreken. Incl. multifunc-
tionele sproeikop en 2 snelkoppe-
lingen. Met gepatenteerd Easy- 

Fix-systeem om snel en eenvoudig te verlengen en opnieuw aan te 
sluiten. Grote binnendiameter: 12 mm (buiten 16 mm). Gewicht 
slechts 1,7 kg. Gemaakt in Italië.
•      Flexibele slang     nr. 230-635-80     € 49,95

*Houd er rekening mee dat de flexibele slang niet bij de eerste keer, maar 
pas na herhaaldelijk gebruik tot max. 30 m uitrekt. Laat na gebruik de slang altijd 
leeglopen om scheurtjes te voorkomen.

De flexibele slang heeft wanneer u 
hem niet gebruikt een ruimtebespa
rende afmeting van slechts 10 m – 
pas bij waterdruk wordt hij langer: 
tot wel 3 keer zijn oorspronke lijke 
lengte.

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 schim-
melen, 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.
Zelfs onooglijke treden zien er weer als nieuw uit.

Het rankenreliëf is pikzwart, 10 mm hoog en ziet eruit als 
kostbaar smeedijzerwerk. 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. 207-028-80     € 39,95
Niet geschikt voor gebruik op natuursteen met open poriën. Traptredenbescher

ming, set van 3       
€ 39,95

 Pro-Idee • Randwycksingel 20 (C03) • 6229 EE Maastricht • Tel.: 085-5 362 089 (op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur) • 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 
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Professioneel hydrateren: de waterzak met 

gedoseerde druppelafgifte.
Effectieve dieptehydratatie voor uw bomen en struiken.

Vooral bij extreme hitte en langdurige droogte kan de uitgedroogde 
bodem de waterstraal uit slang of gieter niet snel genoeg opnemen. Het 

meeste van het kostbare water stroomt 
aan de oppervlakte weg en verdampt. 
Maar deze bewateringszak geeft het water 
via kleine gaatjes aan de onderkant 
langzaam af. Constant vochtig bereikt het 
de bodem en zakt naar de diepte tot aan 
de dorstige worteluiteinden.
Ook ideaal voor het toevoegen van 
voeding en vloeibare mest.

De bewateringszak wordt gewoon 
rond de stam gelegd, met de rits vastge-
maakt en van bovenaf gevuld. De zak met 
een inhoud van 75 liter loopt gedurende 
een periode van 6 tot 8 uur leeg. Geschikt 
voor stammen met een diameter van 
maximaal 47 cm. Voor dikkere stammen 
kunnen meerdere zakken aan elkaar 
worden geritst. Hoogte 85 cm. Van sterk 
polyethyleen. Kleur: groen.
•      Bewateringszak      

nr. 230-579-80     € 15,95

 
Schone voegen in recordtijd. Met        één beweging,  

       zonder te bukken en zonder  krass         poren 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 bestel-
len).

Met zaadbommen tovert u  
in 4 tot 8 weken een  dorre lap grond 
om in een bloeiende  bloemenweide.

Uit één enkele bol komen wel 25 inheemse grassen, bloemen, 
kruiden …

Zaadbommen ontstonden in het ‘Guerilla Gardening’. De 
 s  t r ijd tegen trieste steden door het stiekem beplanten van braak-
liggende terreinen begon in New York in de jaren zeventig. Intus-
sen is de protest actie van toen onder de naam ‘Urban Gardening’ 
een wereldwijde trend geworden.
Tegenwoordig worden zaadbommen ook  doelgericht in de 
 eigen tuin gelegd, op het dak van de garage, in balkonbakken ...

Bij de eerste regen zuigen de bollen van compost,  kleiaarde 
en zaden zich vol met water. Al na een paar dagen zijn de eerste 
kiemen te zien. En na 4 tot 8 weken – afhankelijk van het aantal 
uren zon en de neer s laghoeveelheid – staat de bloemenweide in 
volle bloei. De bloemen geuren heerlijk en bieden bijen, vlinders 
en andere nuttige insecten volop voedsel.
Met de hand gemaakt in Nedersaksen, Duitsland. Uit regio-
nale producten van biologische landbouw.

Een leuk geschenk voor de gasten bij uw volgende tuinfeestje. 
48 zaadbommen van turf vrije aarde, leem en biozaden, voldoende 
voor het beplanten van ongeveer 6 m² – of hier en daar verdeeld 
over enkele honderden m². Pas na de laatste nachtvorst in mei 
zaaien.
Set zaadbommen
•      papaverfamilie (3 x 8 bommen)    

nr. 229-234-80      
€ 14,95

•      bijenplanten (3 x 5 bommen)    
nr. 234-451-80      
€ 17,95

•      voorjaarsplanten (6 x 8 bommen)      
nr. 214-345-80      
€ 29,95

Een selectie uit het meegeleverde zaad:
Papaverfamilie
•   Grote klaproos – Papaver rhoeas
•   Gewone klaproos – Papaver rhoeas
•   Slaapmutsje – Eschscholzia californica
Bijenplanten
•   Geel duizendblad – Achillea filipendulina Parkers
•   Duizendblad – Achillea millefolium
•   Zoete alyssum – Alyssum maritimum
•   Alpenscheefkelk – Arabis alpina wit
•  Daslook
•  Slabladig basilicum
•   Goudsbloem – Calendula officinalis
•   Karpatenklokje – Campanula carpatica
•   Moederkruid ‘Golden ball’  – Chrysanthemum parthenium 

‘Golden ball’ 
•   Amandelroosje – Clarkia unguiculata
•  ...
Voorjaarsplanten
•   gele zonnebloem –  helian thus anuus
•   rode zonnebloem – helianthus anuus (Velvet Queen)
•  klaproos – papaver rhoeas
•   goudsbloem - Calendula  officinalis
•  lavatera – lavatera trimestris
•  boekweit - Fagopyrum
•  korenbloem – centaurea cyanus
•   bernagie - Borago officinalis
•  ...

De foto toont het zaaigoed van 
de voorjaarsplanten-zaadbom-
menset.
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Nooit meer onverwacht lege gasflessen:  
in de terrasverwarmer, bij het barbe-

cueën, in de caravan of op de boot.
Nauwkeurige niveaumeter: toont in enkele seconden  

hoeveel gas er nog aanwezig is in de fles.
Zonder moeizaam afklemmen, aansluiten en wegen. U leest de 

inhoud van uw pro paan-/butaangasfles in enkele seconden exact af. 
Heel gemakkelijk met een druk op de knop en zonder risico met 
behulp van ultrasone golven. Ideaal bij het  barbecueën, in de caravan 
of op de boot.
Eenvoudig langs de wand van de fles schuiven.

Gasniveaumeter inschakelen: de geïntegreerde led licht rood op. 
Vervolgens het apparaat van boven naar beneden bewegen: zodra het 
gasniveau bereikt wordt, wisselt het led-licht naar groen.

Geschikt voor alle gangbare 
propaan- en butaangasflessen 
van 5, 11 en 33 kg.

Altijd klaar voor gebruik: 
hecht met geïnte greerde 
neodymium- magneten aan elke 
ferro magnetische gasfles. In grijs/
blauw. Afm. 3 x 6 x 1,5 cm (b x 
h x d), gewicht 35 g. De meegele-
verde lithium-knoop celbatterij 
(CR2032) gaat ca. 2.000 metingen 
mee.
•      Gasniveaumeter      

nr. 221-108-80     € 29,95
•      Knoopcelbatterijen CR2032      

nr. 673-343-80     €   2,60

 
Schone voegen in recordtijd. Met        één beweging,  

       zonder te bukken en zonder  krass         poren op de tegels.
                                 Dankzij de V-vormige punt geschikt              voor alle voegbreedten,  

                                                                 zelfs voor heel smalle             voegen.
Met behulp van de 
telescoopsteel (meege-
leverd) 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. 227-131-80     € 29,95

•      Extra punt      
nr. 227-133-80     €   7,95

Met praktische schouderriem om 
het krukje comfortabel mee te 
kunnen nemen.

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 
uittrekmechanisme 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. 231-537-80      
€ 34,95
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Randwycksingel 20 (C03)
6229 EE Maastricht
www.proidee.nl
service@proidee.nl
Telefoon: 085 - 5 362 089
(op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur) 

Dient tegelijkertijd ook als een felle led-hand- en vloerlamp met SOS-functie.

Voor het geval dat. En voor dagelijks luisterplezier:  
een van de meest functionele survival-radio’s op de markt.

3-voudige stroomvoorziening (handmatige zwengel, zonne-energie, stroom-/USB-kabel). FM- en digitale radio.  
Bluetooth-luidspreker. Led-lamp met knipperend SOS-alarm. Powerbank. Wekker, ...

Geen elektriciteit aanwezig? Batterij leeg? Geen probleem. 
Klap gewoon de handmatige zwengel uit en begin met draaien. 

1 minuut is al genoeg om ervoor te zorgen dat de ingebouwde 
dynamo ca. 10 minuten radio kan ontvangen. Daarnaast vangt een 

solarpaneel tijdens daglicht voortdurend energie op 
en slaat dit op in de 2.600 mAh lithium-ion accu. 
Tijdens het kamperen of tijdens een trekking-
tocht, ... en zelf bij lange stroomuitval hebt u altijd 
toegang tot meldingen, het nieuws, het weerbericht 
en entertainment. En het kan zelfs uw mobiele 
apparaten (zoals telefoon of smartwatch) van 
stroom voorzien. Vanzelfsprekend werkt dit 
compacte multitalent ook met een stroom-/
USB-aansluiting.
Ontvangt DAB+ en FM-radiozenders. Speelt 
draadloos uw favoriete muziek af vanaf uw 
smartphone, tablet, MP3-speler.

Muziekbestanden worden via Bluetooth 5.0 
overgedragen, reikwijdte ca. 10 m. Zoekt automa-
tisch naar zenders (ATS); 20 opgeslagen zenders 
mogelijk voor DAB+ en FM-radiozenders. Ondanks 
dat hij zo compact is, verrast de 6 W-luidspreker 
met een indrukwekkend helder, gebalanceerd 
geluid.
In één een felle led-hand- en vloerlamp met 
SOS-functie.

3 leds die onafhankelijk van elkaar ingescha-
keld kunnen worden (2 x wit /1 x rood) leveren in 
totaal 13 te kiezen verlichtingsmodi. Bijv. 2 helder-
heidsniveaus, gefocuste en brede lichtstraal, 
SOS-mors-knipperlichten, rood licht voor beter 
nachtzicht, ... 1 minuut zwengelen (dynamo) is al 

genoeg om ervoor te zorgen dat u 1,5 uur licht hebt.
Ontzettend robuust, beschermd tegen waterstralen en stof 
(IP55). Uw ideale metgezel tijdens alle outdoor-activiteiten.

Weer- en slagvaste behuizing, gemaakt van ABS-kunststof, 
extra versterkt met bumpers. Afmeting: 20,3 x 11,3 x 10,1 cm (b x 
h x d), gewicht: 900 g. Oplaadtijd voor een volle batterij: per 
solarpaneel ca. 14 - 18 uur., via USB-/stroomaansluiting 
(120 - 230 V) ca. 5 uur. (USB-kabel meegeleverd, stroomadapter 
apart verkrijgbaar). Gratis bij Pro-Idee: 36 maanden langeter-
mijngarantie.
•      Digitale survival-radio      

nr. 235-214-80     € 169,–
•      USB-stekkervoeding met 1 USB-aansluiting      

nr. 230-593-80     €   9,95 Gemakkelijk
 bestellen: 

www.proidee.nl  

Tel. 0
85-5 362 089

op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur

QR-code scannen

Bestelnummers invoeren

Bestelling versturen

De snelste manier  
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