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Unieke cadeau’s – ontspannen 
winkelen zonder risico.

Geachte klant,
Met deze nieuwe catalogus boordevol cadeau-ideeën 
kiest u op uw gemak thuis uw cadeau’s. Zonder drukte, 
zonder het eeuwige zoeken naar een parkeerplaats en 

zonder risico. Want als 
uw geschenk om welke 
reden dan ook niet 
 bevalt, kunt u het bij  
Pro-Idee tot en met 31 
januari 2023 gewoon 
terugsturen en krijgt u 
uw geld terug.
Als u t/m 1 december 

2022/10.00 h vóór Sinterklaas en t/m 22 decem-
ber 2022/10.00 h vóór Kerstmis bestelt, wordt uw 
bestelling nog tijdig bij u afgeleverd. Maar het is 
na tuurlijk beter om nu al een keuze te maken. Dan 
weet u zeker dat de mooiste artikelen voor u en uw 
vrienden zijn gereserveerd.
Geniet van deze extra voordelen bij uw kerstinkopen. 
U weet dat wij pas tevreden zijn als u het bent.

Dieter Junghans
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    Moderne         installatie?  
  Spectaculaire wand-         en tafelklok? Allebei.

 Een chique blikvanger               met een vleugje magie.  
Verrijkt elk interieur en verliest zelfs               na jaren niets van zijn fascinatie.

Schijnbaar gewichtloos, alsof hij door de hand van een geest 
wordt vastgehouden, zweeft de metalen bol voor de basis van fijn 
walnotenhout en toont het verstrijken van de tijd. Een magische 
blikvanger die iedereen betovert. En toch is het geen magie, maar 
magnetische technologie van de hoogste precisie die de tijdbol in de 
lucht houdt en met de klok mee over de denkbeeldige wijzerplaat 
beweegt.
Puristisch design met verrassende, individueel instelbare functies.

Indien gewenst kunt u een digitale tijdsaanduiding activeren 
waarvan de duidelijk leesbare cijfers discreet door het hout heen 
schijnen.
Telt en visualiseert dagen, maanden, zelfs jaren tot een zeer 
persoonlijke deadline.

Nog 6 weken tot uw vakantie, 2 maanden tot het begin van de 
lente, een jaar tot uw jubileum, ... Voer gewoon ‘deadline’ in de 
bijbehorende gratis app* (iOS/Android) in en start het aftellen. Terwijl 
u wacht op de gebeurtenis, cirkelt de tijdbol één keer helemaal rond 
de basis. Het aftellen begint en eindigt op de 12-uurspositie, en u kunt 
de voortgang voortdurend volgen.
Of u programmeert de timer voor korte tijden.

De vergadering over 45 minuten, de kooktijd van uw pasta, ... 

Telt en visualiseert 
uw persoonlijke 
countdown – voer 
gewoon ‘deadline’ in 
de bijbehorende 
gratis app (iOS/
Android)* in.

Gratis retourneren.

3 jaar langetermijngarantie.
Zonder extra kosten.

Zie pagina voor meer informatie 96.

QR-code scannen
Bestelnummers invoeren
Bestelling versturen

De snelste manier  
om te bestelen

Mandant: PI 

Land: NL 

Sortiment: WM 

Beilage/Katalog: Katalog 

Saison: Winter 

Name: 2022QRPINLWMKatalog50Winter1 
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Ontwikkeld door topsommeliers:  
de puzzel voor wijnliefhebbers.  

Luxueus met de hand geïllustreerd.
De belangrijkste gebieden, wijngaarden en druivenrassen.  

Met 1000 stukjes lastig en leerzaam tegelijk.
Nu kunt u op een speelse manier wijnkennis opdoen: deze puzzel 

bevat de expertise van internationaal gerenommeerde sommeliers. 
Perfect voor de vrije tijd, regenachtige dagen, lange avonden – alleen 
of met vrienden. En een ideaal cadeau voor iedereen die in wijn geïnte-
resseerd is.
Ontdek de belangrijkste wijnbouwgebieden, wijngaarden, weetjes 
en druivenrassen.

Terwijl u het ene stukje van de puzzel aansluit op het andere, wordt 
u stap voor stap een wijnkenner: de smaakvol met de 
hand geïllustreerde landkaart is voorzien van talrijke 
details. Op de achterkant van de doos vindt u aroma-
profielen en tips voor een perfecte combinatie met 
gerechten.
Alle gebruikte materialen zijn recyclebaar.

Zelfs buiten de eigen producten om is fabrikant 
Water & Wines begaan met het milieu: voor elke 
verkochte puzzel wordt een boom geplant en wordt 
een bedrag gedoneerd voor wereldwijde toegang tot 
schoon drinkwater. De puzzel is ca. 68 x 48 cm groot 
wanneer hij gelegd is. Afmeting doos (l x b x h): ca. 
33 x 22,7 x 3,9 cm. De puzzelstukjes (1.000 stuks 
per doos) zijn gemaakt van stevig karton. Een 
kaartposter op originele puzzelgrootte is bijgevoegd 
als hulpmiddel.
Wijnpuzzel     € 39,–
•     Italië      nr. 233-943-50
•     Frankrijk      nr. 233-944-50
•     Duitsland      nr. 233-945-50
•     Spanje      nr. 233-946-50
Let op: kleine onderdelen kunnen worden ingeslikt. Niet geschikt 
voor kinderen jonger dan 36 maanden.

Met keuze uit 
wijnpuzzel 
Italië, 
Frankrijk, 
Duitsland of 
Spanje.

    Moderne         installatie?  
  Spectaculaire wand-         en tafelklok? Allebei.

 Een chique blikvanger               met een vleugje magie.  
Verrijkt elk interieur en verliest zelfs               na jaren niets van zijn fascinatie.

Wanneer de bal zijn ronde heeft voltooid, is de tijd van de 
timer verstreken en ontvangt u ook een bericht op uw smart-
phone.
Sfeervol indirect licht benadrukt uw magneetklok op 
spectaculaire wijze – individueel instelbaar.

In de achterzijde ingebouwde leds zorgen voor een aangenaam 
niet-verblindend licht. In warm wit of een van de ontelbare 
regenboogkleuren. Feller of zachter, als een stralende ring van 
licht of – bijzonder effectief – pulserend bij elke seconde, als een 
maanfase-animatie, ...
Verrijkt elk interieur met een rustgevende blikvanger van 
mystieke charme.

Werkt als wand- en tafelklok; horizontaal, verticaal en 
schuin (standaard inbegrepen). Houten basis: 26,8 x 4,25 cm 
(Ø x d), gewicht: ca. 2 kg. Textielen snoer van 200 cm voor 
100 - 240 V. Montageset en handleiding inbegrepen. Ontwerper: 
Simon Morris.
•      Design-magneetklok      

nr. 234-834-50     € 799,–
*App alleen in het Engels verkrijgbaar.

Ook perfect als tafelklok (standaard 
inbegrepen).

Sfeervol indirect licht 
benadrukt uw magneetklok 
desgewenst op spectaculaire 
wijze.
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Kerstboomkaars  
met net echt lijkende vlam – 

dankzij 12 micro-leds.
Prachtig driedimensionaal  
uitgevoerd van echte was.  

Met zeer realistisch  
vlammenspel.

Bijzonder vormgegeven driedimensionale kaarsen 
zoals dit exemplaar behoren tot de mooiste, (helaas ook 
dure) winterse tafel- en woondecoraties. Bij conventionele 
kaarsen is het plezier echter vaak van korte duur. Een 
avond lang kunt u slechts genieten van het schijnsel van de 
kaars – voordat deze is opgebrand en er een lelijk restant 
overblijft. Deze kerstboomkaars daarentegen blijft 
jarenlang als nieuw.
Natuurgetrouw, levendig kaarslicht. Maar zonder roet, 
rook en druipende was – en zonder gevaarlijk echt 
vuur.

Het geheim van het echt lijkende vlammeneffect is een 
nieuwe, geniale lichttechniek, waarbij 12 micro-leds zijn 
verwerkt in een transparante, driedimensionale kunststof 
vlam. Wanneer u de kaars aanzet, vormen deze lichtpunten 
samen een sfeervol flakkerende lichtkegel, die boven de 
lont lijkt te dansen.
2 AA-batterijen zijn voldoende voor een brandduur 
van maximaal 400(!) uur. Met praktische tijdschake-
laar.

Wanneer de tijdschakelaar is geactiveerd, gaat de kaars 
altijd op hetzelfde moment branden – 6 uur lang. Zo kunt u 
bijvoorbeeld als u thuiskomt, altijd genieten van een 
sfeervolle ontvangst. Werkt op 2 AA-batterijen (afzonder-
lijk te bestellen). Kaars van echte was, afmeting 18 cm H, 
max. 11 cm Ø. Gewicht ca. 370 g. Kleur: wit. Van 
PIFFANY Copenhagen.
•      UYUNI Lighting led-kaars dennenboom      

nr. 232-059-50      
€ 33,95

Afstandsbediening apart te bestellen –  
voor het gemakkelijk vanuit de fauteuil uitschakelen  

van de kaars.
Met de afstandsbediening kunt u kiezen uit 3 lichtsterktes: van 
sfeervol zacht licht tot een feestelijk schijnsel. Daarbij kunt u de 
looptijd van de timer instellen op 4, 6, 8 of 10 uur.
•     Afstandsbediening     nr. 229-439-50     € 5,95

Gunstige prijzen gewaarborgd.
(zie onze garantie) 

Licht, plat en fijn verwerkt:  
horloge en modieus smal armbandje ineen.

Minimalistisch design. Van Obaku, Denemarken.
Het 10 mm smalle, fijne milanaise-bandje past helemaal bij de huidige 

trend van fijne armbandjes. Het is comfortabel te dragen en zit perfect om uw 
pols. Het bandje is in de kast verzonken en stevig vastgeschroefd (in plaats 
van, zoals vaak voorkomt, vastgemaakt met simpele verbindingsstukjes), 
zodat u het niet verliest.
Strak of losjes om de pols te dragen.

De vouwgesp is gemakkelijk te verplaatsen om zo de lengte van de 
armband aan te passen. Dit horloge heeft geen dik, schurend glas. Het 6 mm 
platte horloge glijdt zonder weerstand onder smalle mouwboorden van truien 
en manchetten van blouses. Het geharde, krasvaste mineraalglas is mooi vlak 
en breukbestendiger dan gewelfd glas. Hoogwaardig Japans precisiekwarts-
uurwerk. Van roestvrij edelstaal. Waterdicht tot 3 atm (30 m). Ø 32 mm. 
Gewicht 39 g. Design: Christian Mikkelsen.
•      Horloge met milanaise-bandje      

nr. 231-579-50      € 129,–

Elk jaar weer mooi: de kerstster van hout         in plaats van papier of plastic.
    Verborgen magnetische sluiting. Gemakkelijk smal               op te vouwen – zonder te kreuken.

Gelijkmatig in de lengte generfd wilgenfineer geeft de ster een trendy, 
elegante natuurlijke uitstraling. Een hoge kwaliteit die van nature soepel en 
licht is – ideaal voor het vormen van de 13-puntige ster in een artistieke 
vouwtechniek. Een natuurlijk mooie raam-, wand- en deurdecoratie, die 
individueel of als groep sterren goed staat in elke sfeer en in elke kleur.
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Luxe om onder weg te kruipen:  
waarschijnlijk het fijnste  

kasjmier ter wereld,  
handgeweven in Nepal.

Oneindig zachte, verbazingwekkend robuuste  
en behaaglijk warme franjedeken.

Door bijzondere weersomstandigheden ontwikkelen de kasjmier-
geiten in de hooglanden van Tibet (ook bekend als het ‘dak van de 
wereld’) een nog fijnere, nog dichtere, nog langere ondervacht dan 
reeds bekend is van gewoon kasjmier.
Onvergelijkbaar luxueuze touch.

Voor deze deken worden uitsluitend vezels van de bijzonder zachte 
buikvacht van de dieren gebruikt. Met een diameter van ca. 
14,4 micron worden deze vezels beschouwd als het fijnste kasjmier ter 
wereld, dat alleen wordt gebruikt voor fijne pashmina’s.
Volumineus genoeg voor betrouwbare warmte.

Niet te vergelijken met dekens van kasjmier, die vaak te kort of te 
dun zijn: deze ruim bemeten, luxueus handgeweven deken nestelt zich 
comfortabel zacht tegen uw lichaam zonder te zwaar aan te voelen. 
Met decoratieve franjes aan de lange zijden.
Ca. 200 x 150 cm. Kleur: grijs. 100% kasjmier. Handwas. Gemaakt in Nepal. 
Exclusief bij Pro-Idee.

•       Handgeweven deken van kasjmier 
nr. 353-552-50      
€ 999,–

De moderne generatie kerststerren: duurzaam, robuust en 
een elegant Deens ontwerp.

Ook na advent en Kerstmis is de ster een charmante kamer-
versiering. Geen kitschversiering, geen kunstmatige glamour 
ontsiert de puristische, eenvoudige vorm. Het accent ligt puur op 

het natuurlijke materiaal en 
de uitgewerkte vouwen. 
Opvallend reliëf aan de 
voorkant en – aan de 
achterkant – een overeen-
komstige holle vorm: de ster 
is dus ook van binnen en van 
buiten een mooie aanblik 
voor een raam of glazen 
deur.
Verborgen magneten 
houden de ster stabiel 
uitgevouwen – zonder clips, 
zonder koorden.

In een oogwenk 
uitgevouwen en aan de 
achterkant bevestigd met 
nauwelijks zichtbare 
magneten.

Kan worden ingeklapt tot kleine maat voor opslag in de 
zomer. Zelfs als u het een paar keer opent en sluit, kan het 
hout niet kapot gaan zoals papier.

In elkaar gevouwen liggen de punten precies plat op elkaar. 
Een houder houdt het geheel vast.
Verkrijgbaar in drie formaten en twee houtkleuren.

Afmeting: 30 cm Ø (mt. S), 40 cm Ø (mt. M) en 70 cm Ø 
(mt. L). Opgevouwen kunnen ze in bijna elke lade worden 
opgeborgen. Elk in licht of grijs/bruin wilgenfineer. Incl. houder 
en ophanglussen.
Houten kerstster

 natuur  grijs €
Mt. S      nr. 234-973-50      nr. 234-974-50     14,95
Mt. M     nr. 234-975-50      nr. 234-976-50     17,95
Mt. L      nr. 234-977-50      nr. 234-978-50     37,95

Elk jaar weer mooi: de kerstster van hout         in plaats van papier of plastic.
    Verborgen magnetische sluiting. Gemakkelijk smal               op te vouwen – zonder te kreuken.

Verkrijgbaar in 3 formaten (hier te 
zien: maat S en L) en 2 kleuren.

NL_17_07.09_WM22_004-005.indd   3 15.09.22   07:31
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Nauwelijks nog te vinden: de goede oude vilten ‘muil tjes’. 
Van Magicfelt by Stegmann.

Uit zuiver scheerwol tot naadloze pantoffel gerold. 

schoen- 
maat rood navy grijs
36 314-915-50 307-995-50 307-973-50
37 314-916-50 307-996-50 307-974-50
38 314-917-50 307-997-50 307-975-50
39 314-918-50 307-998-50 307-976-50
40 314-919-50 307-999-50 307-977-50
41 314-940-50 308-000-50 307-978-50
42 314-941-50 308-001-50 307-979-50
43 314-942-50 308-002-50 307-980-50
44 314-943-50 308-003-50 307-981-50
45 314-944-50 308-004-50 307-982-50
46 314-945-50 308-005-50 307-983-50

Toen vaste vloerbedekking en vloerverwarming nog verre toekomst 
waren, stapten onze voorouders al rond in derge lijke vilten muilen. Van echt 
wolvilt, uit zonderlijk licht, comfortabel en lekker warm bescher men ze ook 
nu nog tegen een koude vloer.
In een uitgebreide, volledig natuurlijke bewerking 

wordt de wollen stof meer maals gekookt, totdat hij extreem is gekrompen. 
Het zo ontstane vilt wordt naadloos uit één stuk in model gerold. Nergens zijn 
er knellende plekken of naden die loslaten en de muiltjes passen zich perfect 
aan de vorm van uw voet aan. De extra dikke loopzool is anatomisch gevormd 
en antislip.
Bovenmateriaal, voering, dek- en loopzool: 100% wol. Loopzool met coating van 
natuurlatex. Vervaardigd in Oostenrijk.

•      Vilten muil     € 74,95

De Autumn Buchanan ruit  
van zuivere kasjmier.
Eeuwenoud – en opnieuw ontdekt.

De beroemde Buchanan clan ging eeuwen geleden 
al gekleed in bijzonder opvallende kleuren. De 
kleurencombinaties waren zo geraffineerd gekozen dat 
ze veel eleganter oogden dan de meeste Schotse ruiten 
– en dat zelfs jaren later nog, nadat de kleuren door 
weer en wind verbleekt en verweerd waren. Deze sjaal 
is nieuw en toch is het een echte ruiten klassieker door 
de antieke, verweerde look met de herfstachtige, 
krachtige kleuren, die desondanks zacht en decent 
ogen.
Door Johnstons/Schotland.

In deze traditiegetrouwe Schotse weve rij wordt al 
meer dan 220 jaar uitsluitend met hoogwaardige 

kasjmier gewerkt. Zo’n lange ervaring ziet en voelt 
men pas echt na heel veel jaren. Geweven van de 
allermooiste Mongoolse kasjmier en royaal van 
afmeting.
Maten zonder franje: ca. 25 x 180 cm. 100% 
kasjmier. Stomerij.

•      De Autumn Buchanan 
sjaal      
nr. 347-437-50     
€ 159,95
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Helemaal trendy:  
de dockermuts. Hier het origineel  

van Saint James, specialist  
in maritieme looks.

Door de workwear-trend is de klassieke dockermuts die Franse 
havenarbeiders dragen momenteel helemaal trendy. Maar in plaats 
van een willekeurig designermodel kunt u nu het origineel uit 
Bretagne dragen – afkomstig van water- en zeilsportspecialist Saint 
James, sinds 1889.
Warm en licht waterafstotend.

30% polyester maakt de stevige wollen muts modieus zacht. 
Met het klittenbandje aan de achterkant kunt u de muts gemakkeli-
jk aan de vorm van uw hoofd aanpassen.
Eén maat. 6-delige uitvoering met 4 cm brede omslag. Kleur: navy. 70% 
wol, 30% polyester. Handwas.

•      Saint James dockermuts     nr. 330-529-50     € 35,95

Zonder nog iets te hoeven serveren. Of ergens voor op te moeten staan.  
De designcarrousel serveert alles vanzelf.

Jam, snacks, tapas, canapés, ... of dipsauzen en kruiden: 
gewoon even aanraken en het door u begeerde komt op het licht 
draaibare glazen plateau naar u toe. Perfect voor iedere tafel. 
Praktisch voor op het buffet. 
En als hij niet gebruikt wordt, 
is het een decoratieve 
blikvanger op het dressoir of 
in de vitrinekast.
De hoogste erkenning voor 
elk design komt als het als 
object wordt opgenomen in 
de muse um winkel van het 
MoMA te New York.

In totaal 10 jaar heeft 
ontwerper Eberhard Woike 
aan ‘Lazy Susi’ gesleuteld, 
om hem terug te brengen tot 
de essentie. Het resultaat is 
een 8 mm dikke glazen plaat 

die steunt op bollen van gepolijst edelstaal. Bij het draaien van de 
plaat roteren de ca. 16 mm Ø bollen met een zacht rollend geluid 
en volgen ze de loop van hun gleuf.

Zwaar en stabiel.
Een basis van gepoeder-

coat aluminium met een 
fluwelen bo dem om de 
ondergrond niet te be scha-
digen. Af metingen 35 cm B, 
3,5 cm H. Gewicht 2,7 kg 
(glazen plateau 1,8 kg, 
sokkel 0,9 kg). Uit de 
werkplaats van de Duitse 
designstudio PHILIPPI.
•      Glazen draaiplateau  

‘Lazy Susi’      
nr. 208-803-50      
€ 119,95

Vrolijk veelkleurig in plaats  
van saai en eentonig.

Fleece- en fluwelen handschoenen van Ixli, Frankrijk.
De meeste fleece- en fluwelen handschoenen zijn 

unikleurig en zien er wat saai uit, maar deze handschoenen 
van het Franse accessoire-label Ixli zijn lekker kleurrijk. Met 
fris bloemendessin of in een opvallende mix van motieven.

Naar keuze van zeer zacht, warm fijn fleecemateriaal of 
soepel fluweel. U voelt ze bijna niet – uw vingers kunt u 
gewoon bewegen.
Eén maat. 90% polyester, 10% elastaan. Handwas.

Ixli handschoenen     € 24,95
•      Romantic Wine Fluweel, bordeaux/bloemmotief      

nr. 335-313-50
•      Palazzo Black fleece, bloemen zwart/abrikoos      

nr. 347-452-50
•      Purple fleece, ornamenten roze-rood/zwart      

nr. 352-763-50

Gunstige prijzen 
gewaarborgd.
(zie onze garantie) 
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Net zo aangenaam om te dragen  
als een gebreid vest –  

even verzorgd als een blazer.
De gebreide blazer van Carbery/Clonakilty.

Deze gebreide blazer kent alle voordelen van de stoffen blazer, 
is echter veel zachter, lichter en comfortabeler. Het flatterende, 
licht getailleerde model met zijn twee opgezette zakken past 
helemaal bij de mode van vandaag en is – op de juiste manier 
gecombineerd – zelfs geschikt voor naar het werk.
Op handbreimachines in model gebreid.

Ervaren Ierse breisters vervaardigen deze gebreide blazer nog 
op de traditionele handbreimachine. De laatste fase van de 
afwerking is volledig handwerk. De zorgvuldig rondom gehaakte 
randen zorgen er voor dat ook de boord goed strak blijft en voorko-
men het weinig fraaie uitrekken.
Weinig kwetsbaar, comfortabel en altijd verzorgd.

Verfijnde Merino-wol, pluizige angora en scheurvast nylon 
vormen samen een fluweelzacht, prachtig uitziend materiaal dat 
nauwelijks kwetsbaar en duurzaam elastisch is. Het krast zelfs niet 
als het direct op de blote huid wordt gedragen. Perfect voor naar de 
stad of kantoor. Past bij veel delen van uw garderobe.

Licht getailleerde snit. Lengte 
in mt. 38: 58 cm. Kleur: beige 
gemêleerd. 75% wol, 17% 
angora, 8% nylon. Handwas. 
Vervaardigd in Ierland. 
Exclusief bij Pro-Idee.

•      Carbery  
gebreide blazer     
€ 179,95

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

FC producenten-
maat maat nr.
36 XS 348-385-50
38 S 348-386-50
40 M 348-387-50
42 L 348-388-50
44 XL 348-389-50

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

 
    Traditionele Ierse weefkunst         inschitterende nieuwe kleuren.

   Vederlicht en               heerlijk zacht:  
mohairdeken van de wolpro               ducent Foxford, sinds 1892.

Deze royale deken is ongelooflijk 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 volumineuze 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 omranding.
Het vrolijk gekleurde dessin zorgt elk jaargetijde voor een 
goede sfeer.

Van rood en oranje, via zomerse geel- en groentinten tot 
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Het fascinerende vlammenspel 
van echt vuur –  

veilig achter glas.
Sfeervolle blikvanger op uw salon-,  

eetkamer- of balkontafel.
Met deze tafelhaard geniet u van het warme schijnsel van 

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

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

Een vulling met 150 ml van deze heldere, vloeibare brandstof 
(niet verkrijgbaar bij Pro-Idee) is voldoende voor maar liefst 1 uur 
sfeervol brandend vuur. De brandstofhouder van roestvrij staal 
moet afge koeld zijn alvorens u deze navult. Maar voor deze 
aantrekke lijk prijs kunt u natuurlijk ook direct een tweede haard 
meebestellen. Zo geniet u ook op lange avonden van een warm 
haardvuur. Afmeting 16 cm Ø, 26,5 cm H. Gewicht ca. 1,1 kg.
•      Deco-tafelhaard      

nr. 221-324-50     € 44,95

Met de dover kunt u de vlammen voortijdig 
doven.

 
    Traditionele Ierse weefkunst         inschitterende nieuwe kleuren.

   Vederlicht en               heerlijk zacht:  
mohairdeken van de wolpro               ducent 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.

blauw en violet, vormen de kleuren samen een stralende 
regenboog. Een kleurenpalet dat past in elke woonstijl. Afmeting 
140 x 170 cm. 75% mohair, 25% wol. Gewicht ca. 660 g. 
Stomerij.
•      Foxford mohairdeken      

nr. 226-151-50     € 139,95

Vragen en advies 
Tel. 024 - 3 511 277 

(op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur)
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Elk exemplaar  
is uniek: 

keukengerei  
van oeroud olijfhout.

Met de hand gemaakt,  
blijft jarenlang mooi.  

Veilig te gebruiken bij gevoelige 
antiaanbaklagen.

Omdat olijfbomen langzaam groeien, is 
het hout ervan heel sterk en hard*. Het 
neemt nauwelijks geuren aan en is bestand 
tegen sneden, scheuren, zuren en vet. 
Anders dan gangbaar houten keukengerei 
blijft het schitterend generfde olijfhout 
jarenlang net zo mooi als op de dag van 
aanschaf. En het geeft uw keuken een mooi 
mediterraan accent.
Zorgvuldig met de hand gemaakt, 
superglad ge schuurd en geolied. Elk 
exemplaar is uniek.

Met de hand afwassen. Af en toe met 
neutrale plantaardige olie inwrijven om het 
hout te onderhouden. Pollepel, pollepel 
met gat en spatel ca. 30 cm lang.
•      Olijfhouten keukengrei, 3-delig     

nr. 229-837-50      
€ 22,95

*Met een Brinell-hardheid van 5,3 een van de 
hardste houtsoorten ter wereld.

In 1900 stelde de Zweed J. A. Brinell een test voor 
om de hardheid van hout te bepalen. Daarvoor 
werd een stalen kogel met een diameter van 
10 mm Ø met een bepaalde kracht in het hout 
gedrukt. Aan de hand van de gemiddelde diameter 
van de indruk is het indrukvlak te berekenen. Hoe 
groter de waarde, hoe harder het hout. Momenteel 
wordt de hardheidsgraad met de ‘slag hardheidstest 
volgens Brinell’ digitaal gemeten. Daarbij heeft 
olijfhout een Brinell-hardheid van 5,9. Vurenhout 
slechts 1,3; zelfs eikenhout heeft een waarde van 
maar 3,7.

Broodmes

Barbecuetang

Mes

Blikopener
Flesopener

Gunstige prijzen gewaarborgd.
(zie onze garantie) 

7 krachtige barbecuehulpjes in één com         pacte tool.
     Net zo perfect voor avontuurlijke tochten als voor de bar               becue thuis.

Bij het kampvuur in de wildernis. Voor 
trektochten, kamperen, ... en bij het 
barbecuefeestje in de tuin: alles wat u nodig 
hebt bij de barbecue zit in deze gloednieuwe 
BBQ-tool. Geïnspireerd door de bekende 
opvouwbare tools in zakformaat, heeft de 
Duitse bedenker hier 7 handige barbecue-
tools ondergebracht: waaronder een 
barbecuetang (zelfs met veergewricht) en 

een opvouwbare spatel. Perfect ontworpen, 
compact en binnen handbereik. Overal. Uw 
gasten van de barbecue zullen versteld staan.
Gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal 
en vrijwel onverwoestbaar.

Van buitenaf toegankelijk: broodmes en 
barbecuevork (beschermd in de handvatten, 
met schuifje om uit en in te schuiven). 
Binnenin: barbecuetang, barbecuespatel, 

Truien met een honingraatstructuur         zijn zeldzaam.  
         Gemaakt van fijn alpacahaar zijn         ze gewoon uniek.

De naam zegt 
het al: Alpaca 
Superfine is nog 
chiquer, nog meer 
filigraan verwerkt 
dan normaal 
alpacahaar. Dit 
verklaart het heerlijk 
zachte gevoel van 
deze trui. Maar er 
zijn nog veel meer 
argumenten die voor 
alpaca pleiten:
De kwaliteitsvezel 
is ongeveer 30% 
warmer dan de wol 
van de meeste 
schapenrassen.

Tegelijkertijd is 
hij lichter, sterker en 
slijtvaster dan wol, 
van nature wateraf-
stotend, irriteert hij 
de huid niet en 
neemt hij nauwelijks 
geurtjes aan. 
Bovendien zorgt de 

Barbecuevork

Barbecuespatel
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Perfecte aanvulling:  
de afzonderlijk verkrijgbare leren 

hoes met praktische riemlus.
Ook ideaal voor het veilig opbergen 

en het beschermen van het lemmet. 
Afmeting: 24 x 8 x 3 cm. Gewicht: 
105 g. Gemaakt van robuust rundleer.
•      SteakChamp BBQ Pro leren hoes     

nr. 234-913-50     € 24,95

7 krachtige barbecuehulpjes in één com         pacte tool.
     Net zo perfect voor avontuurlijke tochten als voor de bar               becue thuis.

mes, blik- en flesopener. Kan worden 
gedemonteerd voor hygiënische reiniging. 
Afmeting (l x b x h): 18,2 x 2,3 x 4,6 cm. 
Gewicht: solide 530 g. Geïllustreerde 
instructies zijn meegeleverd.
•      7-in-1 BBQ-tool      

nr. 234-893-50     € 99,95

Truien met een honingraatstructuur         zijn zeldzaam.  
         Gemaakt van fijn alpacahaar zijn         ze gewoon uniek.

Compact opgevouwen perfect om mee te nemen.

driedimensionale honingraatstructuur voor 
meer volume en een betere warmteregule-
ring.
Absoluut vakmanschap uit Peru.

Net als vroeger wordt deze trui nog 
steeds gemaakt op traditionele ponskaart-
breimachines. De meeste naden zijn 
zorgvuldig met de hand genaaid, wat 
bijna alleen het geval is bij haute 
couture.
Comfortabel, recht model. Lengte in mt. 50: 
66 cm. Kleur: navy. 100% alpaca. 
Handwas.

•      Honingraattrui van alpacahaar     
€ 199,95

‘U wilt niet stoppen met snijden!’ 
(Beef! uitgave 5/21)

Het perfecte koksmes, zelfs voor grote (vlees)stukken.  
Extra lang en extra scherp. Met een handgreep van gerecycled 

Ocean Bound Plastic.
Vooral fijnproevers en barbecue-

meesters zullen dit koksmes weten te 
waarderen. Met het extra lange lemmet 
van 22 cm (in plaats van de gebruike-
lijke 20 cm) kunt u zelfs grote stukken 
vlees en gebraad snijden zoals de 
professionals: schoon en in één keer. Het 
BBQ Pro koksmes is ook ideaal voor vis, 
groenten, kruiden en uien: met de hand 
geslepen, met een Rockwell-hardheid 
van 55, zult u niet willen stoppen met 
snijden! Dat was het enthousiaste 
oordeel van de messentesters van het 
tijdschrift Beef! (uitgave 5/21).
Corrosiebestendig chroom- 
molybdeen-vanadiumstaal, nauw-
keurig met de hand geslepen.

Het speciale lemmetstaal 4116 
(ook: X50CRMOV15) is wereldwijd een 
van de beste legeringen voor kwaliteits-
messen. Roest- en zuurbestendig, 
breuk vast, gemakkelijk schoon te maken 
en zeer scherp. Voor een bijzondere 
scherpte is de snijkant aan beide zijden 
geslepen onder een scherpe hoek van 
15° (in plaats van 20° - 22° in de meeste 
gevallen). Voor het glad, boterzacht 

snijden van hard en zacht voedsel.
Ergonomische antislip-handgreep van 
gerecycled Ocean Bound Plastic.

Plastic afval uit kustgebieden wordt 
zorgvuldig gesorteerd en hergebruikt als 
gerecycled polypropyleen voor deze 
mesheften. Totale lengte 36 cm. 
Gewicht: 315 g.
•      SteakChamp koksmes BBQ Pro     

nr. 234-015-50     € 44,95

FC producenten-
maat maat nr.
48 S 353-349-50
50 M 353-380-50
52 L 353-381-50
54 XL 353-382-50
56 XXL 353-384-50
58 3XL 353-385-50

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)
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Nieuwe generatie to-go producten:  
thermosfles en magnetronbestendige  

lunchbox in één.
Zeer praktisch, ruimtebesparend en functioneel. In een stijlvol ontwerp.
Tot nu toe moeilijk te vinden: edelstalen thermosfles (450 ml) bovenop en grote 

lunchbox voor snacks, salades of een warme (kantoor)maaltijd eronder. 100% 
lekvrij afgesloten en aan elkaar geschroefd tot een cool dubbellaags item. 
‘Food & Hydrate 2’ – ideaal voor kantoor en opleiding, sportschool, fietstochten, 
picknicks, etc. De perfecte combinatie van een stijlvol uiterlijk, praktisch gebruik en 

optimale functionaliteit.
Het dubbelwandige, vacuümgeïsoleerde 
edelstaal houdt koude dranken tot 24 uur 
koel.

Koffie, thee, chocolademelk, etc. blijft tot 
wel 12 uur warm. De dubbele wand voorkomt 
daarnaast ook condensvorming aan de bui-
tenkant. Uw rugzak of tas blijft droog.
Lunchbox (520 ml) van polypropeen. Ge-
schikt voor de magnetron.

Groentesticks, stukjes fruit, kleurrijke 
salades behouden hun versheid en knapperige 
consistentie in de luchtdichte verpakking. 
Pasta- en groentegerechten, curry’s, soepen, etc. 
kunnen rechtstreeks in de magnetron worden 
verwarmd (afzonderlijke bakjes voor de 
magnetron niet nodig) – gewoon het ventiel in 
het deksel van de lunchbox openen. Afmeting 
(h x Ø): 25,5 x 10,1 cm. Gewicht: 393 g. Design: 
Richard Clough.
•      2-in-1 lunchbox/drinkfles      

nr. 234-931-50      
€ 59,95

     Praktisch uit         trekbaar afdruiprek dat niet onnodig veel plek inneemt.
Compact, maar in een hand              omdraai dubbel zo groot. Ideaal voor een grote afwas en voor items die veel ruimte innemen.

Niet te vergelijken met gangbare afdruiprekken 
die veel ruimte innemen (en die vaak niet erg mooi 
zijn). Dit designrek is flexibel aan te passen. Met een 
compact basisopper vlak van 36,4 x 32 cm (b x d) 
voor een kleine afwas. En met een uittrekbaar vak 
dat het afdruip oppervlak eenvoudig verlengt tot 
36,4 x 52,7 cm (b x d), wanneer u meer afwas of 
grotere items hebt.
Door het 3-voudig verstelbare waterafvoer tuitje 
variabel neer te zetten.

Rechts, links of aan de voorkant: het wateraf-
voertuitje is gemakkelijk in de gewenste positie te 
plaatsen om het afdruipwater in de gootsteen te laten 
lopen.
Ook grote borden, snijplanken en pannen blijven 
stevig rechtop staan.

De stevige stalen inzetten zorgen voor stabiliteit. 
De punten met kunststof en de gesealde randen van 
de opvangbak beschermen kwetsbaar servies beter 
tegen krassen en breuken. Een geïntegreerde rand en 
steunbeugel voorkomen dat bijv. een snijplank 
omvalt of wegglijdt. Variabel te plaatsen bestekmand 
met messengleuf.
Stijlvolle edelstaal -look die mooi in uw keuken 
past.

Van robuuste basaltzwarte kunststof met 
edelstalen applicaties. Afmeting 36,4 x 16,1 x 32 cm 

   
Allesbehalve kerstkitsch:         schitterende  
       koekjesschaal met e         landfiguur.
                 Van Side by Side, een samen              werkingsverband  

                  van jonge ontwer              pers en  
                        de Duitse Caritas Wendel              stein-werkplaatsen 

                   voor mensen met een              beperking.
Alsof de eland net op de voederplek is aange-

komen, zo lijkt hij met gebogen kop de lekkernijen 
te besnuffelen. En wanneer alle koekjes zijn 
opgesmikkeld, dan is deze schaal nog veel te mooi 
om direct weer in de kast op te bergen.
Veelzijdig te gebruiken, ook voor het serveren 
van kleine snacks, nootjes, fruit, bonbons etc.

Met potpourri, kleine kerstballetjes, wat 
glitter – of gewoon als bakje voor sleutels, smart-
phone of kleingeld – wordt deze schaal een deco-
ratieve blikvanger op een dressoir, in de kast, op de 
vensterbank, ...
Een schitterend gemaakt, uniek exemplaar.

De plank is gesneden uit 10 mm dik, geolied 
hout van de Noorse esdoorn. Geen twee planken zijn 
exact hetzelfde – het natuurlijke nervenpatroon en de 
specifieke kleuring van het hout maken 
elk exemplaar uniek. De 
lasergesneden 
elandfiguur van 
mdf-composiet is in 
de gefreesde groef 
van het plankje 
geschoven en blijft 
op zijn plek zonder 
lijm of schroeven. 
Een andere groef 
bepaalt de positie van 
het porseleinen schaaltje. 

U kunt uw etenswaren direct in de 
magnetron opwarmen zonder ze eerst 
in een ander bakje te doen.
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     Praktisch uit         trekbaar afdruiprek dat niet onnodig veel plek inneemt.
Compact, maar in een hand              omdraai dubbel zo groot. Ideaal voor een grote afwas en voor items die veel ruimte innemen.

In elkaar geschoven ideaal voor een 
kleine afwas: met een compact 
basisoppervlak van 36,4 x 32 cm 
(b x d).

(b x h x d), uit getrokken 36,4 x 
16,1 x 52,7 cm. Gewicht 
1.450 g. Van Joseph Joseph, 
Londen.
•      Uittrekbaar afdruiprek     

nr. 230-761-50      
€ 89,95

   
Allesbehalve kerstkitsch:         schitterende  
       koekjesschaal met e         landfiguur.
                 Van Side by Side, een samen              werkingsverband  

                  van jonge ontwer              pers en  
                        de Duitse Caritas Wendel              stein-werkplaatsen 

                   voor mensen met een              beperking.
Door de perfect passende uitstulping 
aan de onderkant van het schaaltje 
blijft deze stevig op zijn plek. 
Onderscheiden met de FORM Design 
Award 2010. Design: Jette Scheib, 
Haarlem, Nederland.
Meegeleverd: koek-uitsteekvorm-
pjes en -recept.

Afmeting houten basis: 27 x 12 x 
1 cm, porseleinen schaaltje: 15 x 
7,5 x 2,3 cm (l x b x h). Gewicht ca. 
540 g.
•      Koekjesschaal eland      

nr. 226-425-50      
€ 34,95

Altijd exact de juiste dikte van het deeg  
en niets blijft meer plakken.

Deegroller nieuwe stijl:  
de geniale in hoogte verstelbare siliconeroller.

Van zachte pasta tot stevige taartbodems: 
met deze slimme roller rolt u elk soort deeg tot 
een gelijkmatige dikte uit en zonder dat er iets 
blijft plakken – de garantie voor perfecte 
resultaten.
De ringen plaatsen, uitrollen – klaar.

U hoeft alleen maar de gewenste afstands-
ringen te kiezen en deze om 
de beide uiteinden van de 
roller te doen: bijvoorbeeld 
2 mm voor pastadeeg, 4 mm 
voor koekjes, 6 mm voor 
quiches en 8 mm voor pizza’s. 
Dankzij de verschillende 
kleuren zijn de diktes van de 
ringen gemakkelijk te 
onderscheiden. Zonder ringen 
is de roller ideaal voor het 
uitrollen van deeg op 
bakvormen of op bakblikken.
Er blijft gegarandeerd niets 
plakken – en u hoeft de 
roller niet te bestuiven met 
meel.

De roller is van binnen 
uitgevoerd van robuust 
edelstaal, van buiten is hij 
ommanteld met silicone. Zo 
blijft zelfs vochtig zand-
taartdeeg of gistdeeg niet 
plakken. Afmeting 41 x 
6,4 cm (L x Ø). Gewicht 

798 g. Zuurbestendig en kan in de vaatwasser. 
Exclusief bij Pro-Idee. Gratis bij ProIdee: 
36 maanden langetermijngarantie.
•      Vario-deegroller van silicone      

nr. 233-532-50     € 25,95

De deegroller is gemaakt van robuust edelstaal, ommanteld met silicone.

De verschillende kleuren geven 
de verschillende dikten van de 
ringen aan. Gewoon de 
gewenste ringen om de roller 
doen en u kunt rollen.
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 Luxueuze zeldzaam         heid:  
 winter-essentials van 100%         kameelhaar.

     Gesponnen in Engeland. Gebreid               in Europa.
Behoedzaam uitgekamd van het fijne onderhaar van de jonge dieren is 

kameelhaar zeldzaam en kostbaar. Meestal wordt het daarom met andere 
vezels gemengd. Hier geniet u echter van puur kameelhaar.
Heerlijk zacht en warm.

Al bij de eerste aanraking merkt men het bijzondere van het materiaal: 
kameelhaar is glad en zacht, voelt volumineus aan en is ondanks het chique 

.

Trend én traditie:  
moleculair parfum  

van de hofleverancier  
van de Spaanse koninklijke 

familie.
23 NAO (North Atlantic Ocean)  

door meester-parfumeur Ramón Monegal.  
Voor dames en heren.

Geuren op basis van synthetische moleculen zijn 
overal ter wereld in de mode, maar zijn in ons land nog 
moeilijk te vinden. Teruggebracht tot de essentie, ruikt 
deze eau de parfum net zo uniek als u: bij het eerste 
contact met de huid vermengen de moleculen zich met 
uw lichaamsgeur. Dit maakt 23 NAO tot een onmisken-
bare geur die bijzonder lang blijft hangen.
Een noviteit voor de neus: de olfactorische ervaring 
van de Noord-Atlantische oceaan.

Cypriol, grijze amber, scharlei, plankton en vetiver 
geven 23 NAO een oceanische focus. Bergamot maakt 
de geur zo verkwikkend fris als een zeebriesje. Zwarte 
peper en nootmuskaat geven het pit. Adelaarshout, 
amberhout, sandelhout en cederhout zorgen voor een 
warm, sensueel tegenwicht voor de aquatische aroma’s.
Ramón Monegal Maso is een van de beroemdste 
parfumeurs van Spanje.

Als hofleverancier heeft zijn bedrijf Myrurgia 
traditie hoog in het vaandel staan. Tegelijkertijd is de 
meester gefascineerd door de mogelijkheden die 
innovatieve moleculaire technologieën bieden. Zo 
ontwikkelde hij een parfum voor het merk Agua de Surf 
met als doel de brekende golven van de oceanen in kaart 
te brengen.
Inhoud: 60 ml.

•      Agua de Surf 23 NAO      
nr. 234-936-50     € 119,95
(Literprijs: € 1.999,17)
Ingredients: Alcohol Denat, Parfum, Aqua, Citral, Eugenol, 

Geraniol, Limonene, Linalool.

Bestellen zonder risico: om de verzegelde eau de parfum voor het 
openen toch te kunnen proberen, is er bij elke levering een 
testflacon bijgesloten.

NL_46_08.09_WM22_014-015.indd   2 15.09.22   07:33



F_46_05.09_WM22_014-015.indd   3 13.09.22   16:55

15Pro-Idee

De betere dashcam:  
Full HD-videocamera  

en 3-voudig assistentiesysteem tegelijkertijd.
Filmt in Full HD en waarschuwt u wanneer u te dicht  

op uw voorligger rijdt, wanneer u uw rijstrook verlaat en wanneer de maximum-
snelheid wordt overschreden.

In tegenstelling tot conventionele dashcams is deze camera ook een waarschu-
wingssysteem voor het onbedoeld verlaten van de rijstrook en waarschuwt hij u voor 
wijzigingen in de maximum snelheid. Praktisch gezien – zonder dure aanpassingen – 
profiteert u van de veiligheid en ondersteuning van moderne assistentie systemen: in 
druk stadsverkeer even waardevol als op bochtige landwegen en bij hoge snelheden op 
de snelweg.
Herkent snelheidsborden tot 160 km/u. En geeft ze 
direct weer op het 10 cm grote cameradisplay aan de 
voorruit.

Indien gewenst kunt u voor de geldende maximumsnel-
heid ook de spraakfunctie gebruiken. Als uw auto tijdens 
het rijden uw voorligger nadert of als een band de rechter of 
linker rijstrookmarkering overschrijdt, klinkt er een 
waarschuwingssignaal. De assistentiefuncties worden 
automatisch geactiveerd wanneer de camera wordt in-
geschakeld en kunnen afzonderlijk worden uitgeschakeld.
Maakt haarscherpe Full HD-video’s met 130°-groothoek 
(met of zonder geluid). En slaat ze op in een eindeloze 
loop met datum en tijd.

Schakel met één vingerbeweging over naar de fotomo-
dus en maak foto’s met een hoge resolutie (tot 5 MP). 
Wanneer de MicroSD-geheugenkaart vol is (tot 128 GB, 
afzonderlijk verkrijgbaar), wordt het oudste bestand over-
schreven. Natuurlijk kunt u uw opnamen ook permanent 
opslaan en op het camerascherm bekijken. In geval van een 
botsing beschermt de geïntegreerde G-sensor het opgenomen 
videobestand tegen overschrijven. Afmetingen 
11,6 x 6,4 x 3,4 cm (l x b x h), gewicht 150 g. In een oogwenk 
aan de voorruit te bevestigen met de bijgeleverde zuig-
naphouder. Stroomvoorziening via 12V-stopcontact (kabel 
van 3,5 m meegeleverd).
•      Dashcam met assistentiesysteem      

nr. 233-413-50     € 149,95
De beslissingen en handelingen van de bestuurder kunnen niet worden vervangen door hulpsystemen. 

Blijf oplettend en voorzichtig.

Dankzij het geïntegreerde 
3-voudige assistentiesysteem 
profiteert u ook van een 
waarschuwingssysteem voor 
het onbedoeld verlaten van de 
rijstrook en een afstands-
waarschuwingssysteem …

… en wordt u gewaar-
schuwd bij een wijziging 
van de toegestane 
snelheid – op verzoek via 
het display of als gesproken 
bericht.

Maakt haarscherpe Full HD-video’s 
met een 130°-groothoek – en maakt 
afzonderlijke foto’s in hoge resolutie 
op verzoek.

 Luxueuze zeldzaam         heid:  
 winter-essentials van 100%         kameelhaar.

     Gesponnen in Engeland. Gebreid               in Europa.

•      Junghans 1954 cardigan 
van kameelhaar     
€ 299,–

FC producenten-
maat maat nr.
36/38 S 340-007-50
40/42 M 340-008-50
44/46 L 340-009-50
48/50 XL 340-010-50

•      Junghans 1954 trui 
van kameelhaar     
€ 249,–

karakter zeer slijtvast.
Modieus van model en structuur.

Casual, recht en extra lang passen beide 
delen goed over smalle broeken en leggings. 
Het filigraan verwerkte mini-kabelmotief is 
niet zo opvallend als het klassieke kabelmo-
tief. Het laat u slanker lijken en maakt niet dik.
Camel is een trendkleur en flatteus voor uw 
teint.

Voor Engels garen en Europees fabricaat is 
de prijs verbazingwekkend bescheiden. Door 
het ontbreken van grote designernamen en 
dure marketing is de prijs voor deze voortref-
felijke kwaliteit verrassend voordelig. 
Mouwen met lange, warm aansluitende 
fijnribboorden. Zoom met smal ribboordje.
Casual, recht model. Lengte in mt. 36/38: 68 cm 
(trui) en 66 cm (cardigan). Kleur: camel. 100% 
kameel. Handwas. Exclusief bij Pro-Idee.

FC producenten-
maat maat nr.
36/38 S 353-364-50
40/42 M 353-365-50
44/46 L 353-366-50
48/50 XL 353-368-50

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)
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Welke badmantel 
draagt de man die als 

producent van de 
edelste morning gowns 

bekend staat?
De vervaardiging van hoogwaar

dige kleding en ochtendjassen (morning 
gowns) is bij Derek Rose sinds 

tientallen jaren een grote familie
traditie. Maar hoewel Mr Rose 

een zeer grote keus heeft, 
draagt hij het liefst deze 

‘Triton’frotté jas – omdat 
hij gezellig, elegant, 

verwarmend, comfortabel 
en gemakkelijk in het 
onderhoud is.

Badjassen die 
makkelijk vocht 
absorberen zijn 

meestal zeer zwaar 
– deze echter niet.

De fluweelzachte 
velours aan de buitenkant 

maakt de Triton aange
naam licht. Aan de 

binnen zijde verwijderen 
dicht aaneengeweven 

softtwistloops in een 
oogwenk het vocht van de huid 

zonder zwaar of dik te zijn. 
Bovendien is de Triton bijzonder 
stabiel en belastbaar. (Mr Rose kent 
klanten die hun eerste Triton al meer 
dan 20 jaar dragen!). Voorpanden 
met brede klep, sjaalboord, twee 
zakken, lange ceintuur – alles 
keurig meermaals gestikt.
Unisex maat. Lengte in mt. 50: 
127 cm. Kleur: blauw. 100% katoen. 
Machinewasbaar. (Bij de eerste 
wasbeurten separaat wassen daar de 
badjas nog afgeeft resp. door de 
gepofte kwaliteit af en toe pluist.)

•      Triton badjas     € 149,95

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie 
voorlaatste pagina van de catalogus)

FC producenten
maat maat nr.
46 XS 34563050
48 S 34563150
50 M 34563250
52 L 34563350
54 XL 34563450
56 XXL 34563550

Nieuw wellness         klimaat dankzij chique jakwol:  
   zo zacht, licht en         warm zijn pantoffels maar zelden.

   Made in              Austria door Magicfelt by Stegmann 
Het heerlijk lichte haar van de jak is een 

van de kostbaarste natuurvezels ter wereld. 
Door de fijne vezelstructuur voelt het zacht 
en soepel aan en houdt het bijzonder goed 
warm. En omdat jakwol meer dan 30% van 
zijn eigen gewicht aan vocht kan opnemen, 
houdt het uw voeten altijd aangenaam droog. 
Tegelijkertijd is het ondanks de zachtheid 
verrassend slijtvast.
In een complex proces uit één stuk 
naadloos vervilt en in model gebracht.

De wol wordt eerst een aantal keren 
gekookt in een natuurlijk proces tot de wol 
extreem dicht is. 
Daarna wordt het 
vilt naadloos uit één 
stuk verwerkt tot 
een schoenvorm. Zo 
past de zachte 
pantoffel zich 
perfect aan uw voet 
aan. Ventila
tieopeningen opzij 
en een leren lus bij 
de hiel maken het 

schoen
maat nr.
37 34165750
38 34165850
39 34165950
40 34166050
41 34166150
42 34166250
43 34166350
44 34166450
45 34166550
46 34166650

      Compact         van buiten, erg ruim van binnen,  
 met een         perfect doordachte indeling.

Handig volledig uitklap              baar. Eindelijk een toilettas die zelfs in volle koffers past.
Veel minder volumineus dan gebruikelij

ke toilettassen, maar met een verbazingwek
kende capaciteit: met deze toilettas reist u 
lichter, goed uitgerust en zelfs een klein 
gaatje in de koffer wordt nog zinvol gebruikt.
Twee compartimenten die wijd open 
kunnen, houden uw spullen zorgvuldig 
gescheiden.

Dankzij de 2wegritssluiting kunt u de 
compartimenten 180° wijd openen en handig 

Vragen en advies 
Tel. 024 - 3 511 277 

(op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur)
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Nieuw wellness         klimaat dankzij chique jakwol:  
   zo zacht, licht en         warm zijn pantoffels maar zelden.

   Made in              Austria door Magicfelt by Stegmann 

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 
stopcontact –  precies daar waar u het nodig hebt. 
Stevige kunststof behuizing. Afmeting 
8,6 x 12 x 17,5 cm. (b x d x h). Gewicht ca. 400 g. 
Kleur: zwart.
•      Plug-in mini-kachel      

nr. 23165650     € 29,95
•      Accessoireset      

nr. 23165750     €   9,95

      Compact         van buiten, erg ruim van binnen,  
 met een         perfect doordachte indeling.

Handig volledig uitklap              baar. Eindelijk een toilettas die zelfs in volle koffers past.

Dankzij 
de 2-wegritsslui-

ting kunt u de comparti-
menten 180° wijd openen en 
handig inruimen.

aantrekken gemakkelijker.
Geen enkele kleuring doet afbreuk aan het comfort.

De veelzijdige grijsbruine kleur is de originele kleur van het jakhaar en is 
volledig onbehandeld. Met uitneembaar, anatomisch gevormd licht kurken voetbed 
en een lichte, flexibele leren antisliploopzool.
Kleur: grijs/bruin. Bovenwerk, voering en binnenzool: jakwol. Loopzool: leer. Gemaakt 
in Oostenrijk.

•      Magicfelt vilten pantoffels  
van jakwol     
€ 99.95

inruimen. Geen vervelend zoekwerk meer zoals bij diepe tassen: u ziet de inhoud 
altijd duidelijk voor u uitgespreid.
Twee grote compartimenten (doorzichtig en ondoorzichtig), plus steekvakken 
en praktische lussen houden uw spullen goed geordend op hun plek.

In het transparante zijvak met rits kunt u uw verzorgingsspullen opbergen. Drie 
lussen in het compartiment ertegenover houden uw natte scheermes, tandenrager 
en tandenborstel vast. In de twee ondoorzichtige vakken erachter kunt u uw 
toiletartikelen discreet opbergen en in het vak met rits over de hele lengte kunt u 
bijvoorbeeld uw medicijnen stoppen. Ook ideaal voor gedragen kleding, cos
meticatas of kabeltas.

Bestand tegen alle reissituaties en gemakkelijk 
schoon te vegen.

Robuust maar zacht, gemaakt van waterafsto
tend polyesterweefsel. Stabiel dankzij de 11 cm 
brede rand.
Precies goed voor korte trips en zakenreizen.

Afmeting (b x d x h): 26 x 11 x 18 cm. 
Gewicht: 160 g. 100% polyester. Kleur: lichtgrijs/
blauw. Van REMEMBER®.
•      Toilettas      

nr. 23490550     € 29,90

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

of:
Tel. 0243 511 277
op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur
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De betere (en mooiere) manier om kaas te raspen: 
zonder kruimels en klaar om te serveren.
Stijlvolle design-rasp met messcherpe lemmeten en opvangbakje.

Normaal gesproken gaat er bij het raspen veel verloren. Dat 
belandt dan op de tafel in plaats van op het bord. Maar bij deze 
design- rasp verzamelt het fijne 
raspsel zich in het stijlvolle 
kersenhouten bakje onder de rasp 
en kan het door de opening aan de 
zijkant zonder te knoeien gedoseerd 
over de pasta, risotto en sla worden 
gestrooid.
Vlijmscherpe tweeweg-rasp voor 
snel en veilig werken.

Harde en halfharde kaas 
glijden probleemloos over de 
tweezij dige scherpe precisiemes-
sen.
Overgebleven kaas kan 
gewoon in de rasp blijven en 
kan perfect in de koelkast 
worden bewaard.

Anders dan in folie of 

voorraadblikken kan de lucht circuleren en het vocht ontsnappen. 
Zo blijft uw kaas lang smakelijk vers.

Een sieraad op uw tafel. Ook na 
jaren gebruik.

Bakje van hoogwaardig, geolied 
kersenhout. Rasp van roestvrij 
edelstaal, afneembaar voor het 
reinigen. Afmeting 22,5 x 7,5 x 
4,5 cm (l x b x h), gewicht 244 g.
•      Design-kaasrasp      

nr. 229-204-50      
€ 29,95

De rasp van roestvrij edelstaal is voor het 
schoonmaken eenvoudig te verwijderen.

18 www.proidee.nl   .  Tel.: 024-3 511 277
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In Italië allang cult. Bij ons nog haast niet te vinden.
Portemonnees van de beste Italiaanse  

tassenfabrikant Il Bussetto.
De jonge firma ‘Il Bussetto’ uit Milaan heeft voor hun 

portemonnees een oude productietechniek herontdekt en daarmee 
in Italië snel een cultstatus bereikt.
Nat leer, dat zijn vorm krijgt door een stuk hout.

Het plantaardig gelooide rundleer wordt gesneden en in water 
gedrenkt. Daarna wordt het 

leer over een stuk hout 
getrokken en in 

vorm geklopt. 
Het leer 
heeft 
daardoor 

geen naden 
en is 
langdurig 

elastisch. Tot 
slot wordt het 

oppervlak met 
60-70 °C heet ijzer 

‘verzegeld’ – zo krijgt 
elke portemonnee een 

mooie glans en is beschermd 
tegen vlekken.

De klassieke Coin Case is mooi en praktisch 
tegelijk. Perfect voor uw kleingeld.

Eindelijk hoeft u niet meer te zoeken naar 
kleingeld. Klap gewoon uw portemonnee open 
en u hebt alle munten direct overzichtelijk bij de 
hand. De bolle vorm ligt prettig in de hand en past 

zelfs in de kleinste tas.
Afmeting 7 x 6,5 x 2,2 cm (l x b x h). Geopend 14 cm 
lang. Echt rundleer.

Il Bussetto Coin Case     € 69,95
•      marine nr. 320-027-50
•      rood nr. 310-977-50
•      bruin nr. 310-976-50
•      saffraan nr. 310-974-50
•      groen      nr. 348-118-50 
•      purper     nr. 348-119-50
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Eersteklas en zeldzaam:  
3-draads kasjmier  

uit de binnenlanden  
van Mongolië.

Tijdloze V-pullover en coltrui in klassiek  
stijlvolle kleuren. Van Junghans 1954.

2-draads kasjmier (two-ply) is op zich al heel bijzonder. Nog 
zeldzamer is 3-draads versponnen kasjmier. De kasjmiervezels van 
de wereldwijd beste kwaliteit komen uit Mongolië. Alleen daar, in 
de ijzige regio’s, ontwikkelt de kasjmiergeit een dergelijk fijne en 
compacte ondervacht.
Uitvoerig met de hand uitgekamd.

Alleen de extreem dunne (15-16 micron ‘dik’) en tot 38-40 mm 
lange vezels worden gebruikt. Ze zijn precies goed genoeg voor dit 
garen. Het is ongevoeliger voor slijtage en pluist ook niet zo snel als 
gewoon kasjmiergaren (van bijv. Afghaanse kasjmier).

Oneindig veelzijdig te combineren.
De pullover met V-hals kan heerlijk 

op de blote huid worden gedragen, maar 
ook – zeer Italiaans – met een fijn 
overhemd naar keuze met of zonder 
colbert.

De coltrui zit comfortabel, de kraag zit 
zacht en warm om uw hals. De ribboordjes 
blijven elastisch, zonder uit te rekken. De 
pullover is fully- fashioned in vorm gebreid 
en zit ook op de lange duur perfect.
Lengte herentrui in mt. 48/50: 66 cm. Lengte 
damestrui in mt. 40: 60 cm. Van 100% 
kasjmier. Handwas. Exclusief bij Pro-Idee.

19Pro-Idee

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste pagina van de catalogus)

FC
maat antraciet navy taupe lichtblauw roest groen
36 353-173-50 353-187-50 353-194-50 353-180-50 353-200-50 353-207-50
38 353-174-50 353-188-50 353-195-50 353-181-50 353-202-50 353-208-50
40 353-175-50 353-189-50 353-196-50 353-182-50 353-203-50 353-209-50
42 353-176-50 353-190-50 353-197-50 353-183-50 353-204-50 353-210-50
44 353-178-50 353-191-50 353-198-50 353-184-50 353-205-50 353-211-50
46 353-179-50 353-192-50 353-199-50 353-186-50 353-206-50 353-212-50

•      Junghans 1954 kasjmier coltrui, voor dames      € 269,–

FC
maat antraciet navy taupe lichtblauw roest groen
36 353-213-50 353-226-50 353-233-50 353-220-50 353-240-50 353-246-50
38 353-214-50 353-228-50 353-234-50 353-221-50 353-241-50 353-247-50
40 353-215-50 353-229-50 353-236-50 353-222-50 353-242-50 353-248-50
42 353-216-50 353-230-50 353-237-50 353-223-50 353-243-50 353-249-50
44 353-217-50 353-231-50 353-238-50 353-224-50 353-244-50 353-250-50
46 353-218-50 353-232-50 353-239-50 353-225-50 353-245-50 353-251-50

•      Junghans 1954 kasjmier V-hals pullover, voor dames     € 269,–

FC
maat navy lichtblauw antraciet taupe
46/48 346-267-50 336-536-50 336-541-50 336-546-50
48/50 346-268-50 336-537-50 336-542-50 336-547-50
50/52 346-269-50 336-538-50 336-543-50 336-548-50
52/54 346-271-50 336-539-50 336-544-50 336-549-50
54/56 346-272-50 336-540-50 336-545-50 336-550-50

•      Junghans 1954 kasjmier coltrui, voor heren      € 269,–

FC
maat navy lichtblauw antraciet taupe
46/48 346-278-50 336-501-50 336-506-50 336-531-50
48/50 346-279-50 336-502-50 336-507-50 336-532-50
50/52 346-280-50 336-503-50 336-508-50 336-533-50
52/54 346-281-50 336-504-50 336-509-50 336-534-50
54/56 346-282-50 336-505-50 336-530-50 336-535-50

•      Junghans 1954 kasjmier V-hals pullover, voor heren     
€ 269,–
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De fascinerende schoonheid van ons zonnestelsel –  
met de hand gemaakt van massieve, echte edelstenen.

Natuurgetrouwe evenbeelden van de planeten –  
beschenen door een indrukwekkend heldere zon.

Op zoek naar het exact kloppende materiaal hebben experts 
maandenlang ontelbare edelstenen bekeken – voortdurend met 
het doel voor ogen het geschikte exemplaar te vinden. Kleur, 
structuur, tekening: alles moest nauwkeurig overeenkomen met 
de betreffende planeten. Een moeilijke opdracht, die alleen door 
de wereldwijd uitstekende contacten met edelsteenhandelaren en 
-slijpers volbracht kon worden. Maar alle inspanningen zijn de 
moeite waard geweest. Zelfs een vergelijking met satellietbeel-
den van de NASA maakt duidelijk: de gelijkenissen zijn perfect!
Net als de echte planeten hebben de edelstenen unieke en 
onmiskenbare kenmerken.

Het dichtst om de zon draait Mercu
rius – de kleinste en met een omlooptijd 
van 88 dagen de snelste planeet in ons 
zonnestelsel. De parelgrijs glanzende 
labradoriet vertoont een fascinerende 
gelijkenis met deze mysterieuze, verre 
planeet. Als felste planeet daarnaast straalt 
Venus – weergegeven door witte nefriet 
jade. De levendige schoonheid van onze 
blauwe planeet Aarde komt tot uitdrukking 
door sodaliet. Mars, de Rode Planeet die 
het dichtst bij de aarde staat, is vormgege-
ven door met diep-rood bruin verwerkt 
mahagoni obsidiaan. Een tijgeroog 
representeert daarnaast het herfstachtige 
kleurenpalet van Jupiter, de machtige gigant van het zonnestel-
sel. Saturnus is uniek door zijn opvallende ringen. Deze 
gasplaneet lijkt op het gasachtige calciet. Uranus, de ijsreus 
onder de planeten, is uitgevoerd in het lichte blauw van 
amazoniet. Expressief blauw straalt de synthetische kattenoog 
die Neptunus voorstelt – en alsof hij ver in het heelal zweeft is 
er (ca. 6 miljard km afstand van de zon) de dwergplaneet Pluto, 
gemaakt van groen/grijs gespikkeld heliotroop.
Met de hand geslepen en gepolijst.

Elk van de planeetbollen is gemaakt van een massieve edels-
teen en is een uniek kunstwerk van de natuur. Met een schitte-
rende kleur, een gespikkelde structuur, wolkachtige of stree-
pachtige banden of een mysterieuze kraterachtige schakering.

Op een stijlvolle sokkel van aluminium: perfect op uw 
bureau of dressoir.

De edelstenen zijn geplaatst volgens de indeling van het 
zonnestelsel. Een opstelling die u soms even stil laat staan 
bij de oneindigheid van het heelal, vooral door de nietigheid 
van onze kleine aarde. Afm. Ø: Pluto 14 mm, Mercurius 
14 mm, Mars 16 mm, Venus 18 mm, Aarde 20 mm, 
Neptunus 22 mm, Uranus 24 mm, Saturnus 26 mm, Jupiter 
28 mm. Stevig geplaatst in een sokkel aluminium: 23,2 x 
3,8 x 3 cm (l x b x h). Gewicht ca. 600 g.
Aan te vullen met het bijpassende zonlicht.

De subtiel verlichte, imposante bol 
van goudgele, doorschijnende Mexicaan-
se calciet verspreidt een schitterend 
warm, zacht licht. De unieke kristalstruc-
tuur zorgt voor de levendige zonnevlek-
ken. Werkt met de meegeleverde 1 m 
lange USB- kabel (netadapter afzonderli-
jk te bestellen). Alle planeten en de zon 
liggen los op de sokkel en kunnen er af 
worden gehaald en in de hand beter 
bekeken worden. Afmeting ca. 8 cm Ø. 
Sokkel van aluminium: 4 x 4 x 1 cm (l x 
b x h). Gewicht ca. 1 kg.
•      Planeten op een sokkel van aluminium 

(zonder zon)     nr. 231-993-50      
€   89,–

•      Zon op een sokkel van aluminium, met verlichting     
nr. 231-994-50      
€   99,–

•      Set planetensysteem + verlichte zon      
nr. 231-995-50      
€ 179,–

•      USBnetadapter      
nr. 230-593-50      
€   9,95

Complete set van planetensysteem en verlichte 
zon.
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De fluwelen blazer  
voor iedere dag.

En zelfs voor de wasmachine.
Deze fluwelen blazer kunt u in steeds nieuwe varianten en bijna bij 

elke gelegenheid dragen. Het chique fluweel heeft precies de goede, matte 
glans. Daardoor past hij net zo goed bij glinsterende topjes als bij coltruien 
van kasjmier en eenvoudige shirts in alle kleuren. En: indien nodig stopt u 
de blazer gewoon in de wasmachine. Terwijl andere fluwelen blazers nog 
in de stomerij wachten, is deze allang weer fris om te worden gedragen.
Dankzij de hoogwaardige uitvoering waterafstotend en vuilwerend.

De drieknoopsblazer is licht ge tailleerd en zorgt voor een smal 
silhouet. Varieer uw look met nette broeken, jeans, smalle broeken of 
rokken en smalle jurken. Met twee klepzakken en een borstzak. Mouwen 

met 3 knopen.
Licht getailleerd. Lengte in mt. 36: 63 cm. 
Pied-de-poule-motief in zwart/grijs. Van 
100% katoen. Voering van 100% 
polyester. Machinewasbaar. Exclusief bij 
Pro-Idee.

•      Wasbare fluwelen blazer      
€ 449,–

FC
maat nr.
34 342-818-50
36 342-819-50
38 342-820-50
40 342-821-50
42 342-822-50
44 342-823-50
46 342-825-50

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste pagina 
van de catalogus)

Waxinelichtcarrousel: 
een fascinerend spel  

van licht  
en schaduw.

Hiermee creëert u op uw tafel, uw dressoir of de 
vensterbank een lichtspel met een sprookjesachtige 
uitstraling. Alsof hij wordt bewogen door een onzichtbare 
hand, draait de zilverkleurig glanzende kap om 1 tot 3 
waxinelichtjes heen, waarbij hij het kaarslicht laat dansen 
op de tafel en op de wanden. Opstijgende warme lucht 
stroomt omhoog en zet de waxinelicht-carrousel in 
beweging. Werkt zonder motor en batterijen en zorgt voor 
een boeiend schouwspel.
Vooral ’s avonds komt het spel van licht en schaduw 
schitte rend tot zijn recht.

Perfect om een gezellige avond nog meer sfeer te 
geven. Ook mooi als verlichting op een feestelijk gedekte 
tafel.
Zet gewoon de 3 delen in elkaar, steek het waxinelichtje 
aan en klaar bent u.

Metalen waxinelichthouder met pootjes die uw 
meubelen beschermen; voor waxinelichtjes van max. 
4,8 cm Ø (3 worden meegeleverd, andere waxinelichtjes 
zijn apart te bestellen).

Afmeting 22 cm H, 16 cm Ø. Gewicht ca. 310 g.
•      Waxinelichtcarrousel XL  

nr. 222-118-50      
€ 29,95

•      Waxinelichtjes, set van 100  
nr. 140-053-50      
€   8,95

De glanzende carrousel draait 
slechts rond door de opstijgende 
warme lucht.
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De testwinnaar* onder de personen weegschalen werkt zonder batterijen.
Bespaart kosten. Spaart het milieu. Is altijd klaar voor gebruik.

Nooit meer lege batterijen. Nooit meer batterijen vervangen en 
weg gooien. Geen belasting voor het milieu. Deze elektroni sche 
personenweegschaal genereert de nodige 
energie alleen door spier kracht: een korte 
druk met de voet op de powerknop is 
voldoende om de dynamo de kinetische 
energie om te laten zetten in voldoende 
stroom voor een weging.
Binnen 5 seconden klaar om te wegen. 
Weegt tot 180 kg in nauw keurige stappen 
van 100 g.

Enkele seconden nadat je met je voet op 
de knop hebt gedrukt, licht de led op en kun 
je op de weegschaal stappen. Het gewicht 
verschijnt in ca. 3 cm grote cijfers – ook 
vanaf een afstand goed te lezen. Na ongeveer 
1 minuut is de energie verbruikt en schakelt 

de milieuvriende lijke weegschaal zichzelf uit.
Elegant 30 mm plat glas design –  passend bij elke badkamer

inrichting en alle kleuren.
Behuizing: stevige kunststof. 

Weegvlak: 5 mm dik veiligheidsglas. 
Kleur: zilver. Afmeting 30 x 30 x 4,5 cm 
(l x b x h), gewicht 1,4 kg.
•      Batterijloze  personenweeg schaal  

Body Energy Ecostyle      
nr. 231-607-50     € 29,95
*‘zeer goed’, Haus & Garten Test (editie 

02/2020).

De revival van een klassieker – met de modernste technologie.
Hoogwaardig luistergenot via internet, digitale en FMradio, wifi en bluetooth.  

Van Roberts, sinds 1932.
Twist en rock-’n-roll, Buddy Holly, Johnny Cash, Elvis, ... 

Deze retro-klassieker van Roberts Radio is net zo onsterfelijk als 
het geluid van de jaren vijftig. Ontworpen in 1957 naar het model 
van een handtas, zijn de glinsterende goudkleurige accenten en de 
kunstleren delen nog steeds de handelsmerken van de draagbare 
cultradio. Binnenin vindt u echter de nieuwste generatie digitale 
technologie.
Radiozenders van over de hele wereld in uitstekende kwaliteit. 
Plus uw favoriete muziek van smartphone, pc, topstreaming
diensten, ... draadloos.

Via een wifiverbinding met uw thuisnetwerk kunt u wereldwijd 
meer dan 25.000 internetradiozenders en podcasts ontvangen. Of 

toegang tot de muziekcollectie op uw pc. Of maak gebruik van de 
streamingdiensten van Spotify Connect*, Deezer en Amazon Mu-
sic*. Muziekbestanden van uw smartphone/tablet worden draad-
loos overgebracht via Bluetooth 5.0. Ook ingebouwd: FM en 
digitale radio (DAB+), USB-poort met afspeel- en oplaadfunctie, 
stereo aux-ingang, lijnuitgang en hoofdtelefoonaansluiting.
Werkt met netadapter (inbegrepen), batterijen en oplaadbare 
NiMHbatterijen. Ook ideaal voor vakanties, picknicks, ...

6 AA-batterijen (afzonderlijk verkrijgbaar) zijn genoeg voor tot 
wel 8 uur muziekplezier. Ingebouwde oplader voor NiMH-batte-
rijen.
Retrohighlight in elke ambiance. In bekende hoge kwaliteit 

van de hofleverancier van de Britse 
koninklijke familie, Roberts.

Voor geluid geoptimaliseerde houten 
behuizing met kunstleren hoes in 3 se-
lecteerbare kleuren. Afmeting (b x h x d): 
24 x 16,5 x 10,5 cm. Gewicht: 1,73 kg.
Roberts Radio Revival iStream 3L     
€ 339,–
•     Berry Red      nr. 235-038-50
•     Pastel Cream      nr. 235-039-50
•     Black      nr. 235-009-50
•      Set van 6 AAbatterijen      

nr. 677-047-50     € 7,50
*Betaald Premium-account vereist.

Naar keuze ook verkrijgbaar in de kleuren 
Pastel Cream en Black.
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De exclusieve luxe van puur kameelhaar.
Heerlijk zacht en warm en in de natuurlijke kleur.

Elektrospierstimulatie (EMS):  
houdt de bloedstroom op gang, masseert vermoeide voeten 

en benen, en traint ook nog de spieren.
De beproefde therapiemethode van professionals en fitnessstudio’s: nu gemakkelijk, veilig en comfortabel thuis.  

En zelfs onderweg.
Zware benen en gezwollen voeten zijn vaak het gevolg van 

onvoldoende bloedcirculatie, omdat de spieren gedurende lange 
tijd niet zijn bewogen. Met deze innovatieve EMS-voetmassage-
mat (elektrospierstimulatie) kunt u gericht de doorbloeding 
verbeteren, uw kuit- en voetspieren ontspannen en ze tegelijkertijd 
trainen. Zonder moeite en gedoe: aan uw bureau, tijdens het lezen, 
tv-kijken etc. U kunt de 1 mm platte EMS-mat zelfs opgerold 
meenemen op reis.
Bewezen therapie en trainingsmethode.

Tijdens een fysieke inspanning 
zenden onze zenuwen elektrische 
impulsen van de hersenen naar de 
spieren, die dan samentrekken. Bij 
EMS-training zorgen onschadelijke 
stimulatiestroomimpulsen voor 
hetzelfde effect zonder dat u actief 
hoeft te bewegen. U voelt alleen een 
zacht prikje op de huid.
Activeert de natuurlijke spier
pompen. Bevordert de spierkracht 
en sterkte.

De regelmatige korte spier-
contracties oefenen afwisselend een 
druk- of zuigeffect uit op de 
beenaderen en bevorderen zo actief 
de terugstroom van het bloed naar 
het hart.
Aanpasbaar aan uw welbevinden.

Met één druk op de knop kunt u 
de intensiteit van de impulsgolven 
(8 niveaus) en de frequentie (30, 
3.000, 10.000 Hz) kiezen om 
verschillende spiervezelgroepen te 
stimuleren.

Geniaal mobiel dankzij oplaadbare batterij (in plaats van 
stopcontact).

1 batterijlading is voldoende voor maximaal 8 uur werking, 
afhankelijk van de intensiteit en frequentie van de impulsgolven. 
Oplaadtijd ca. 2 uur. (USB-kabel inbegrepen, netadapter afzonder-
lijk verkrijgbaar). Duur per toepassing 5 minuten, daarna schakelt 
de mat automatisch uit.
Ook ideaal voor dij, heup, onderarm en handspieren.

Gemaakt van gemakkelijk te onderhouden kunststof. Afmeting 
(l x b): 35,7 x 38,3 cm. Mat: 1 mm 
plat. Gewicht: 220 g. Transport-/
opberghoes inbegrepen.
•      EMSvoetmassage/oefenmat     

nr. 234-543-50     € 59,95
•      USB stekkervoeding met 

1 USBaansluiting      
nr. 230-593-50     €   9,95
De EMS-voetmassage-/oefenmat is niet 

geschikt voor mensen met pacemakers, 
defibrillator/AICD en andere elektronische 
implantaten, patiënten met hersenbloedingen, 
trombo-embolie, tuberculose, ernstige 
hartaandoeningen, kwaadaardige tumoren, 
acute spataderen, ernstige nierinsufficiëntie, 
dermatitis en huidinfecties, osteoporose en 
ernstige diabetes, alsook voor vrouwen tijdens 
zwangerschap en menstruatie.

Voorzichtig uitgekamd uit het fijne 
onderhaar van jonge dieren is kameelhaar 
exclusief en kostbaar. Meestal wordt dit 
vermengd met andere vezels. Bij deze 
muts kunt u van de pure kwaliteit 
genieten.
Al bij de eerste aanraking voelt u hoe 
bijzonder het materiaal is.

Kameelhaar is glad en zacht, voelt 
volumineus aan en is ondanks zijn chique 
uitstraling zeer robuust. De karakteristie-
ke kleurtint is natuurlijk en niet gekleurd. 
Het gepatenteerd rond verwerkte patroon 
zit perfect om uw hoofd. De brede 
omslag is heerlijk warm voor uw oren als 
er een koude wind waait.
Passend voor alle maten. Kleur: camel. 
100% kameelhaar. Handwas.

•      Fishermanmuts van kameelhaar      
nr. 326-336-50     € 89,95

Selecteer met één druk op de knop de 
gewenste feelgoodfrequentie en intensiteit.
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Zelden is fleece zo chic  
en ladylike.

Scandinavisch design  
van Henriette Steffensen, Kopenhagen.

Wikkeloptiek en satijnen strikjes in plaats van blousonvorm en 
ritssluiting. Henriette Steffensen zet een punt achter het sports wear- 
imago van de behaaglijke fleecestof. Haar feminiene fleece jack is de 
stijlvolle combipartner voor veel modieuze outfits in het dagelijks 
leven.
Edele fleece met viscose: zijdeachtige grip. Nobele glans. Geen 
pilling.

Bovendien licht, verwarmend, kreukarm, wasbaar, sneldrogend ... 
De ongecompliceerde stof behoort tot de lievelingsmaterialen van de 
Deense designer. Want hij is perfect geschikt voor mode waarin men 
zich op zijn gemak voelt, zich vrij kan bewegen en er ook nog eens 
goed in uitziet. In Scandinavië zijn de collecties van Henriette 
Steffensen reeds bij veel goede adressen vertegen-woordigd. Bij ons 

moet men er lang naar zoeken.
Nonchalante snit met raglan 
mouwen. 360 g licht. Lengte in 
mt. 38: 58 cm. Kleur: greige. 70% 
polyester, 30% viscose. Machine-
wasbaar.

•      Henriette Steffensen  
fleece wikkeljack     
€ 149,95

      Een fijne magische         licht, gevangen in getint glas.
    Glazen XXL-bal               met geïntegreerde micro-leds.  

         Decoratief, sfeervol licht               object om op te hangen of neer te leggen.

Decoratief om op te hangen of 
neer te leggen. Overdag glanst 
het getinte glas als een kostbare 
barnsteen.

FC producenten-
maat maat nr.
36 S 353-109-50
38 M 353-111-50
40 L 353-112-50
42 XL 353-113-50
44 XXL 353-114-50

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

Zo elegant kan een weerbestendige         hoed zijn.
Elegant clochemodel. Zacht merinovilt. Stijlvol               zwart.  

Made in France, van Céline Robert.
Deze bijzondere hoed in klokmodel met strikgarnering doet 

denken aan de mondaine looks van elegante dames uit de 
‘gouden’ jaren 20. Deze clochehoed is niet alleen een sierlijk 
accessoire, maar biedt indien nodig ook stijlvolle bescherming 
tegen regen en wind: de gevilte merinowol is heerlijk warm, 
beschermt tegen de wind en laat fijne regen er gewoon afpa-
relen. Daarbij is het natuurlijke materiaal ademend, ongevoelig 
voor vuil en neemt het geen geurtjes aan.
Ambachtelijke hoedenmakers met een familietraditie sinds 
1905.

Sinds 2011 behoort Céline Robert tot de ‘Entreprises du 
Patrimoine Vivant’. Dit 
keurmerk wordt door de 
Franse regering aan 
ondernemingen gegeven 
die hun traditie levend en 
hun ambacht in ere houden.

hoofd-
omvang producenten-
in cm maat nr.
54/55 S 342-334-50
56/57 M 342-335-50
58/59 L 342-336-50

Voor het raam of midden in een kerstkrans of kerststukje: 
deze grote, elegante glazen bal is een schitterende blikvanger in 
elke ruimte.
Overdag een stijlvolle grote glazen bol met een warme 
uit straling. ’s Avonds een betoverend object met fijne 
led-lichtjes.

Het modern getinte glas glanst zacht als een kostbare 
barnsteen. Omdat het glas heel fijn is gegalvaniseerd, is het iets 
spiegelend. De bal krijgt zo een schitterende zachte glans – het 
draad van het aan de binnenkant geplaatste lichtsnoer is 
nauwelijks te zien. De micro- leds lijken wel te zweven.
Expressief golfmotief.

In het 0,5 mm dikke glas zijn rondom gegolfde lijnen 
inge werkt. Wanneer het licht erop valt reflecteren deze een 
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Elk bord is met de hand 
gemaakt – met een 
unieke structuur en 
metallic-effect.

Dek een feestelijke tafel  
in een handomdraai.

Veelzijdig, elegant en verrassend voordelig:  
onderborden met een verfijnde goud-  

en zilverglans onder glas.
Deze glazen onderborden sieren uw tafel en voorkomen 

op stijlvolle wijze vlekken en krassen. Perfect voor een 
feestelijk gedekte tafel met kerst, een bruiloft, een verjaar-
dag, een jubileum, ... of gewoon ʻzomaar’, om het leven van 
alledag te vieren.
Elk bord is met de hand gemaakt – met een unieke 
structuur en metallic-effect. In trendy hamerslag-look.

Door de middelpuntvliedende kracht krijgt de glasmassa 
zijn vorm – met twee verschillende kanten: de bovenkant zo 
glad als zijde, de onderkant in expressief gehamerde look. De 
metaalglans komt de ene keer intensief en dan weer zachter 
tot uitdrukking – beschermd tegen krassen, met charmante 
lichtreflecties en een uniek karakter.
Schitterend bij ieder servies. Ook mooi als onderbord 
voor windlicht en bloemen – of om koekjes, chips, 
gebakjes etc. op te serveren.

Afmeting ca. 33 cm Ø, ca. 4 mm dik. Rand ca. 6 cm 
breed. Gewicht elk ca. 1.000-1.200 g. Met de hand afwassen, 
niet geschikt voor de magnetron.
Feestelijk glazen onderbord, set van 6     € 59,95
•      goud  

nr. 234-754-50
•      zilver  

nr. 220-247-50

      Een fijne magische         licht, gevangen in getint glas.
    Glazen XXL-bal               met geïntegreerde micro-leds.  

         Decoratief, sfeervol licht               object om op te hangen of neer te leggen.

Zo elegant kan een weerbestendige         hoed zijn.
Elegant clochemodel. Zacht merinovilt. Stijlvol               zwart.  

Made in France, van Céline Robert.
Kleur: zwart. 100% wol. 
Stomerij. Gemaakt in 
Frankrijk. Exclusief bij 
 Pro-Idee.

•      Céline Robert 
clochehoed  
van merinovilt      
€ 149,95

beetje, wat een schitterend effect geeft. Vooral wanneer de (vrij hangende) 
bal een draaiende beweging maakt.
Batterijvak met 35 cm lang ophang snoer.

Het lichtsnoer met 15 warmwitte micro-leds verbruikt slechts 0,9 W. 
Levens duur van de leds ca. 50.000 uur. Timer-functie (6 uur). Werkt op 
2 AA-batterijen (apart te bestellen). Glazen bal met stevig edelstalen 
kroontje en ophangoogje. Afmeting 18 cm Ø. Gewicht ca. 285 g. Alleen 
geschikt voor binnen.
•      Glazen bal met micro-leds  

nr. 229-168-50     € 34,95
•      Set van 2 AA-batterijen  

nr. 677-013-50     €   2,50
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Altijd een zachte fleece         capuchon bij de hand.
      Originele Buff® hoodie               in warm  Polartec®-fleece.  

           Voor zowel               dames als heren.

Een goede verrekijker even         handelbaar als een zakmes.
        Kwaliteit van Luger. 5-15-voudige               vergroting, ook van dichtbij tot 30 cm.
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Gewoon over uw hoofd trekken ... en u hebt een behaaglijke sjaal. Zo nodig 
beschermt de zachte fleece capuchon het hoofd en de oren ... en met zijn 
microvezel inzetstuk zelfs de mond en neus ...

Veel verrekijkers zijn van goede kwaliteit, maar liggen 
meestal in de kast als er iets interessants te zien is. Deze 
kwaliteits ver rijker hebt u altijd bij de hand, want hij heeft een 
afmeting van slechts 97 x 32 mm en weegt maar 97 g. Hiermee is 
deze kijker veel handelbaarder dan een binocle en in veel situaties 
absoluut gelijkwaardig.
Met de Quick Close Focus is alles bliksemsnel scherpgesteld.

Bij 5-voudige vergroting hebt u op 1.000 meter afstand een 
ver en precies zichtveld van 96 m. Bij 15-voudige vergroting ook 
nog 56 m. En anders dan bij een gewone monocle wordt de korte 
afstand tot 30 cm 8 maal vergroot. Zo 
kunt u een hert aan de rand van het bos 
bekijken en met een korte draai 
(minder dan 360 °) aan de focusring 
een vlinder op een bloem.
Uitstekende beeldkwaliteit door 
dakkant prisma’s, ook onder vrij 
slechte lichtomstandigheden.

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.
Sterke behuizing met rubberen 
antisliplaag.

Spatwaterdicht. Uiteraard ook 
stofdicht verzegeld. Met opzet bare 
oogschelp voor brildragers. Inclusief 
stevige draagtas.

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

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

De ingenieuze wandlamp DOT:  
oplaadbaar, draadloos  

en dimbaar.
Decoratief lichtontwerp voor elke plek  

in huis.
Zelfs waar geen stopcontact beschikbaar is, is DOT in een mum 

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

Met de 3 meter lange textielkabel (meegeleverd) kunt u zelfs verre 
stroombronnen gemakkelijk bereiken. Op deze manier laadt DOT in 
slechts 8 uur voldoende energie op voor een immense lichtduur. Als de 

lengte van de kabel niet voldoende is, 
kunt u de lamp gewoon uit de houder 
nemen om hem op te laden.
Verspreidt aangenaam warmwit 
licht (2800 - 3200 kelvin). Traploos 
dimbaar van 40 - 300 lumen en de 
tijd is instelbaar op 1, 2, 4 of 8 uur.

Met de afstandsbediening 
(inbegrepen) kunt u de lichtintensiteit 
en -duur naar wens aanpassen, van 
helder als de dag tot een zachte gloed. 
De armatuur kan ook worden gebruikt 
als een niet-verblindend, zacht 
nachtlampje.

Het heldere, moderne ontwerp staat goed in elk interieur. Veel 
mooier dan sommige veel duurdere plastic armaturen.

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

nr. 233-818-50     € 99,95

U kunt de lamp eenvoudig uit 
de houder nemen wanneer dat 
nodig is.
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Altijd een zachte fleece         capuchon bij de hand.
      Originele Buff® hoodie               in warm  Polartec®-fleece.  

           Voor zowel               dames als heren.

Een goede verrekijker even         handelbaar als een zakmes.
        Kwaliteit van Luger. 5-15-voudige               vergroting, ook van dichtbij tot 30 cm.

 
Deze knuffelzachte maatjes  

bieden kinderen geborgenheid.  
En kunnen helpen  

om in slaap te komen.
Knuffel, handwarmer en  

zacht kussen in één.
Thuis, op reis, bij een nachtje logeren: deze knuffels geven 

kinderen ook buitenshuis een vertrouwd gevoel.
Hartverwarmend en voor lekker warme handen.

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

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

nr. 234-771-50
•      egel  

nr. 231-540-50

27Pro-Idee

Ook als egel verkrijgbaar.

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 begeleider. Ideaal ook voor in het theater, bij 
openlucht concerten of sportevenementen. Gratis bij Pro-Idee: 
36 maanden langetermijn garantie.
•      Luger miniverrekijker      

nr. 570-663-50     € 119,95

ook giert –  joggen, fietsen, 
wande len of rodelen met behulp 
van de trekkoorden zit de muts 
stevig, zonder af te zakken.
Vaak gekopieerd, maar 
ongeëvenaard.

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

nr. 228-066-50      
€ 34,95
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         Imitatie-         sabelbont: net zo chic 
     als het duurste         echte bont van de wereld.
        De bijzonder zachte, dich              te pool met natuurlijk kleur- en lengtespel  

 laat het imita               tiebont er net echt uitzien.

Chique en veelzijdige fluwelen jurk in een 
hoogwaardige mix van zijde en viscose.

Comfortabel, flatteus, zacht, ademend en warm.  
Stijlvol matglanzend.

Zijdefluwelen jurken zijn vaak alleen geschikt voor feestelijke gelegen
heden. Ze zijn ook vaak gemaakt in een polyestermix, waarin men gemakkelijk 
zweet. Deze veelzijdige jurk komt bij vele gelegenheden tot zijn recht en door 
de fijne mix van viscose en zijde ziet hij er bovendien veel chiquer uit, voelt 
hij zacht aan, is hij aangenaam ademend en heeft hij een luxueus changerende, 
matte glans.
Chique look voor alle festiviteiten, maar ook casual en elegant te combine-
ren in het dagelijks leven.

Het vlotte rechte, knielange model met contrasterende satijnen tuniekhals 
geeft de jurk een casual touch, knelt nooit en omspeelt flatteus het silhouet. De 
verkorte 3/4mouwen met charmant strikdetail zijn ideaal in de winter, omdat 
de jurk zo ook binnenshuis niet te warm is.
Kreukt niet.

Nog een pluspunt van het materiaal: 
of de jurk nu uit de koffer wordt gehaald 
of zelfs na lang zitten, hij ziet er altijd 
onberispelijk uit ... En hij kan gemakke
lijk met de hand gewassen worden.
Recht, knielang model. Lengte in mt. 38: 
99 cm. Kleur: zwart. 80% viscose, 20% 
zijde. Handwas.

•      Zijdefluwelen tuniekjurk     
€ 289,–

FC producenten
maat maat nr.
34 XS 35239050
36 S 35239150
38 M 35239250
40 L 35239350
42 XL 35239450
44 XXL 35239550
46 3XL 35239650

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

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

Dit imitatiebont is onvergelijkbaar zacht, en is wat 
betreft pool, kleur en touch nauwelijks te onderscheiden 
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         Imitatie-         sabelbont: net zo chic 
     als het duurste         echte bont van de wereld.
        De bijzonder zachte, dich              te pool met natuurlijk kleur- en lengtespel  

 laat het imita               tiebont er net echt uitzien.

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

Zeldzaam mooi: het gehele,  
natuurlijke kleurenspectrum  

van de saffier – vertegen-woordigd 
in één sieraad.

210 fonkelende saffieren in 10 kleuren –  
een perfecte ketting voor de zomer.

Edelstenen zijn een trend als het om sieraden gaat. Deze 
saffierketting is echter niet enkel een trendy accessoire, 
maar veel meer dan dat: terwijl saffier normaal gesproken 
geassocieerd wordt met de kleur blauw, fascineert deze 
ketting door de grote diversiteit aan saf fierkleuren die in de 
natuur voorkomen. Niet te vergelijken met veel bontere 
zomerket tingen van geverfde stenen of van kunststof.
Samen met diamant, robijn en smaragd vormt saffier het 
 kwartet van de kostbaarste edel stenen.

Saffier hoort met een hardheid van 9 op de schaal van 
Mohs tot een van de hardste edelstenen die er is. Alleen 
diamant is met een hardheid van 10 op de schaal van Mohs 
nog harder. Saffier wordt uitsluitend gewonnen in de landen 
Sri Lanka, India, Myanmar,  Thailand en Australië. Daarbij is 
de kleur vaak een indicatie voor de vindplaats. In India 
wordt inmiddels haast geen saffier meer gevonden. De prijs 
van saffier uit deze contreien is hierdoor aanzienlijk 
gestegen.
Rood, pink, roze, oranje, violet, blauw, groen, grijs, 
zwart en transparant ...

... deze natuurlijke saffier kleuren en –nuances stralen 
nog mooier en zijn kristalhelder dankzij de facettering van 
de ovaal geslepen elementen.
Gewicht: ca. 55 tot 60 kt (10-12 g zonder slui ting). Lengte: 
44 cm. Met veilige steeksluiting van 3 micron verguld sterlingzil-
ver (925).

•       Saffierketting      
nr. 21907950     € 269,95

van echt sabelbont. Microfijne, dicht verwerkte langharige vezels maken het 
zijdezacht en volumineus. Niet te vergelijken met simpel imitatiebont, dat 
vaak onaangenaam ritselt en er wat grover uitziet. En: het gewicht van 
4.450 g zorgt altijd voor een perfecte, zware val.
Luxueus millimeterfijn, in 10-12 verschillende hoogten verwerkt 
lengtespel.

Net als bij zijn natuurlijke voorbeeld zijn de vezels max. 35 mm lang en 
zijn ze millimeter fijn tot 12 keer in verschillende hoogten verwerkt. Het 
warme onderhaar heeft daardoor in de diepte een zeer fijne dichtheid. De 
pool krijgt zo zijn zijdeachtige, dichte volume. Blaas er maar eens zacht 
tegenaan: vroeger werd zo de echtheid van bont getest. Dit imitatiebont is 
echter zo fijn en dicht verwerkt, dat het niet van echt is te onderscheiden.
De rijkdom van de zeer fijn genuanceerde kleurtinten is een meester-
werk van textielen finesse.

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

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

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

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

van imitatie- sabelbont      
nr. 22642250      
€ 249,–

Mandant: PI 

Land: NL 

Sortiment: WM 

Beilage/Katalog: Katalog 

Saison: Winter 

Name: 2022QRPINLWMKatalog50Winter3 

URL: https://www.proidee.nl/snel-bestellen?H=02_NL_75_O-00010062 
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Voor elke bezigheid 
de ideale lichttemperatuur.  

 Verblindingsvrij.  
Dimbaar.

Led nieuwste stand:  
keuze uit 5 lichtmodi voor werk, lezen en relaxen.  

Ook te gebruiken zonder kabel.
Niet te vergelijken met gebruikelijke ledlampen. Bij deze 

design lamp kiest u zelf de lichtkleur, afgestemd op uw bezigheid 
en stemming. In 5 lichtmodi van koudwit (6.500 K) tot gezellig 
warmwit licht met 2.700 K (zie doos). Er is zelfs een duurzame 
accu ingebouwd met 5.000 mAh lithium- ionen. Zo kunt u uw 
lamp ook zonder stopcontact gebruiken. En dat voor een zeer 
gunstige prijs.

Tot wel 500 lumen 
lichtstroom. 
Verblindings vrij. 
Dimbaar.

In plaats van 
open in de lampen-
kap liggen 84 leds 
achter een ondoor-
zichtige lichtgelei-
derplaat. Zo ontstaat 
een brede diffuse 
lichtkegel van zacht 
diffuus, maar toch 
helder licht – een-
voudig dimbaar met 
een vingertop op de 
sensortoetsen in 
7 niveaus.
Energiebesparend 
en duurzaam.

Verbruikt met 
max. 8 W ca. 7 x 
minder stroom dan 
halogeenlampen en 
zelfs 9 x minder dan 
gloeilampen met 
dezelfde sterkte. 
LED-levensduur 

ongeveer 50.000 uur.
Direct of indirect licht. Op de juiste 
hoogte, vanuit de gewenste richting.

Continu draaibaar, buigzaam en 
kantelbaar. Behuizing van zwart gelegerd 
alumi nium; ABS-versterkt scharnier. 
Volledig opgericht ca. 76 cm hoog. Voet 
20 x 13 cm. Weegt ca. 800 g. Met 
uitschakelvertraging (30 sec.) en USB-

poort voor het opladen van uw mobiele apparaten. Voeding 
meegeleverd met een kabel van 150 cm. Lichtduur met accu max. 
8 u., oplaadtijd 4 u. Lamp is niet verwisselbaar.
•      Dynamische ledlamp      

nr. 227-902-50     € 109,95

5 verschillende lichtmodi  
voor elke stemming en behoefte.

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

Een zeldzaamheid van zeer         fijne baby-alpaca.
         Donszacht. Licht. Geschikt voor binnenshuis en onder               colberts. Van de alpacaspecialist Clark Ross.

De Noorse pullovers met prachtige patronen zijn meestal van 
dikke wol vervaardigd – zeer rustiek, binnenshuis veel te warm en 
onder jacks en mantels vaak te volumineus. Deze daarentegen 
maakt niet dik en is ook in verwarmde ruimtes niet te 
warm. Want hij is van bijzonder zachte wol en met 
kleine naalddikte buitengewoon fijn gebreid.
Baby-alpaca behoort tot de kostbaarste vezels 
ter wereld.

Het fijne onderhaar is met de hand 
uitgesorteerd: uitsluitend vezels met een 
doorsnee van 20,1 tot 23 micron en een 
lengte van 64 - 68 mm voldoen aan de 
strenge kwaliteitscriteria.
Zacht als kasjmier maar toch robuust.

Baby-alpaca is verrassend sterk en 
resistent tegen slijtage en pilling. En 
het neemt nauwelijks geuren op. Door 
de natuurlijke elasticiteit van de 
vezels behoudt uw Noorse pullover 
bovendien zijn vorm optimaal. En 
hij is beduidend lichter dan de 
meeste van zijn soort (ca. 275 g in 
maat 48).
Decente, veelzijdig te combineren 
kleuren.

De combinatie van lichtgrijs, 
wolwit en cognac bruin oogt eleganter, 
chiquer en minder opvallend dan de vele 
sportieve modellen in krachtige tinten.
Klassieke snit. Dankzij ingezette mouwen kan de 
pullover ook onder een colbert worden gedragen. 
Lengte in mt. 48: 67 cm. 100% alpaca. Machinewas-
baar. Ontworpen in Noorwegen, gebreid in Zuid-Amerika.

•      Baby-alpaca Noorse pullover     € 189,95
FC producenten-
maat maat nr.
48 M 312-927-50
50 L 312-928-50
52 XL 312-929-50
54 XXL 312-950-50
56 3XL 312-951-50

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

Een riem voor         het leven.
  Vrijwel onverwoestbaar dankzij een traditionele manier van               looien. Stoer, casual en stijlvol. Van Ludwig Schröder.

Ludwig Schröder kiest voor regionale partners, zoals de in 1877 
door de gebroeders Kobel opgerichte leerlooierij in het Noord-Duitse 
Kellinghusen. Dit is een van de laatste bedrijven die vandaag de dag 
nog kiezen voor een dure en tijdsintensieve manier van leerlooien. In 
tegenstelling tot de moderne, snelle manier van looien, waarbij het 
leer enkele dagen in een vat zit, rust dit leer hangend op een raam-
werk. Het leer heeft twee maanden de tijd om de looistoffen op te 

nemen. Langzaam en intensief. Dit zorgt voor een hogere 
duurzaamheid.

Slijtvast dankzij het hoge vetgehalte.
De looistof voor 

plantaardig looien 
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De comfortabele luxejeans  
met het fijnste kasjmier.

Een jeans zoals deze zult u slechts zelden vinden. Hij is 
luxueus verwerkt met 8% superfijn kasjmier. De interessante, 
stijlvolle wassing ontstaat door een speciale kleuring met eindaf-
werking. Het resultaat is een luxejeans die u zelfs kunt combineren 
om hem naar kantoor te dragen – perfect met bijv. een kasjmiercol-
bert, een wit overhemd en een zijden das.
Modern five-pocketsmodel. Voelt zacht 
aan. Comfortabele tailleband.

Men ziet bij deze moderne broek niet 
dat hij heel comfortabel zit. Het kasjmier-
aan deel maakt hem aangenaam zacht op 
de huid en de comfortabele, elastische 
tailleband, evenals het aandeel elastaan, 
zorgen ervoor dat hij perfect en aange-
naam zit. Ook na vele malen wassen 
behoudt de jeans zijn zachte touch. In zeer 
stijlvol verwassen blue denim.
Five-pocketsmodel. Binnen beenlengte in 
mt. 50: 84 cm, voetwijdte: 40 cm. 90% 
katoen, 8% kasjmier, 2% elastaan. Kleur: 
blauw. Machinewasbaar. Exclusief bij 
Pro-Idee.

•      Comfortabele kasjmierjeans      
€ 139,95

FC
maat nr.
  25 308-633-50
  26 308-634-50
  27 308-635-50
  28 308-636-50
  29 308-637-50
  30 308-638-50
  48 308-639-50
  50 308-640-50
  52 308-641-50
  54 308-642-50
  56 308-643-50
  58 308-644-50
  60 308-645-50
  98 308-646-50
102 308-647-50
106 308-648-50

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste pagina 
van de catalogus)

Een zeldzaamheid van zeer         fijne baby-alpaca.
         Donszacht. Licht. Geschikt voor binnenshuis en onder               colberts. Van de alpacaspecialist Clark Ross.

De Noorse pullovers met prachtige patronen zijn meestal van 
dikke wol vervaardigd – zeer rustiek, binnenshuis veel te warm en 
onder jacks en mantels vaak te volumineus. Deze daarentegen 
maakt niet dik en is ook in verwarmde ruimtes niet te 
warm. Want hij is van bijzonder zachte wol en met 
kleine naalddikte buitengewoon fijn gebreid.
Baby-alpaca behoort tot de kostbaarste vezels 
ter wereld.

Het fijne onderhaar is met de hand 
uitgesorteerd: uitsluitend vezels met een 
doorsnee van 20,1 tot 23 micron en een 
lengte van 64 - 68 mm voldoen aan de 
strenge kwaliteitscriteria.
Zacht als kasjmier maar toch robuust.

Baby-alpaca is verrassend sterk en 
resistent tegen slijtage en pilling. En 
het neemt nauwelijks geuren op. Door 
de natuurlijke elasticiteit van de 
vezels behoudt uw Noorse pullover 
bovendien zijn vorm optimaal. En 
hij is beduidend lichter dan de 
meeste van zijn soort (ca. 275 g in 
maat 48).
Decente, veelzijdig te combineren 
kleuren.

De combinatie van lichtgrijs, 
wolwit en cognac bruin oogt eleganter, 
chiquer en minder opvallend dan de vele 
sportieve modellen in krachtige tinten.
Klassieke snit. Dankzij ingezette mouwen kan de 
pullover ook onder een colbert worden gedragen. 
Lengte in mt. 48: 67 cm. 100% alpaca. Machinewas-
baar. Ontworpen in Noorwegen, gebreid in Zuid-Amerika.

•      Baby-alpaca Noorse pullover     € 189,95

Een riem voor         het leven.
  Vrijwel onverwoestbaar dankzij een traditionele manier van               looien. Stoer, casual en stijlvol. Van Ludwig Schröder.

wordt gemaakt op basis van oude recepturen, met extracten van 
boomschors, hout, bladeren en vruchten. Tijdens het looiproces 
worden in het leer bijzonder hoogwaardige vetten ingebrand die de 
riem zijn kenmerkende karakter en speciale touch geven. Tenslotte 
krijgt het oppervlak na een speciale behandeling een zachte glans. Dat 
het leer met de tijd iets lichter wordt en met name bij de gaatjes en op 
buigplekken lichte striemen vertoont, wordt door kenners dan ook 
gezien als een kwaliteitskenmerk. Overigens maakt het hoge vetgehal-
te het leer zo slijtvast (en koudebestendig) dat het zelfs voor 

hoofdstellen gebruikt wordt.
Geef het stoere, aanvankelijk wat stijve leer wat 
tijd. Na een paar keer dragen, zal het soepeler 
worden. Breedte: 3,5 cm. Rundleer. Zilver-
kleurige gegalvaniseerde sluiting van massief 
messing.

•      Ludwig Schröder stoere riem     
€ 54,95

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

of:
Tel. 024-3 511 277
op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur

taille-
maat
in cm nr.
  85 331-057-50
  90 331-059-50
  95 331-180-50
100 331-181-50
105 331-182-50
110 331-183-50
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Bekroond*: 6 (snel)laadpoorten – 
ultracompact aan uw sleutelring.

Nu heeft u altijd de juiste oplaadkabel bij u.  
Geen in elkaar zittende snoeren meer in uw tas.

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

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

Afmeting (l x b x h): 6,1 x 1,7 x 1,2 cm. 
Gewicht: 35,9 g. Bij Pro-Idee incl. sleutel-

hanger. Kleur: volledig zwart. 
Ontwikkeld door het bekroonde 
techdesignlabel Vonmählen in 
Lüneburg.
•      6-in-1 snellaadtool      

nr. 234-822-50     € 29,95
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6-in-1 tool →     Mobiel apparaat →   Oplaads-
nelheid
USB-C  → USB-C  3 A  
(Power Delivery 60 W)
USB-C  → Lightning  2.4 A
USB-C  → Micro-USB  1 A  
(geen gegevensoverdracht)
USB-A  → USB-C  3 A
USB-A  → Lightning  2.4 A
USB-A  → Micro-USB  1 A  
(geen gegevensoverdracht)

Geeft veel bewegingsvrijheid  
en glijdt niet af: elegante satijnen stola  

met praktische lus.
Van de Duitse jurkenspecialist Swing.

Deze stola is een glamoureuze blikvan-
ger bij vele feestelijke jurken, mouwloze 
blouses en tops. Geweldig dat hij ook op 
zijn plaats blijft zonder te strak te zitten. 
Enerzijds maken vier maten een individuele 
aanpassing mogelijk (gewoonlijk worden 
stola’s slechts in één maat aangeboden). Aan 
de andere kant zorgt de elegante 
lusoplossing aan de voorkant voor een 
optimale aanpassing.
Chique, volumineuze satijnstretch: 
comfortabel elastisch en machine-
wasbaar.

Geen getrek: ondanks het gladde 
oppervlak biedt het rekbare materiaal 

optimaal comfort en een perfecte pasvorm 
bij elke beweging. De brede rug met 
figuurnaden sluit goed aan en doet geen 
afbreuk aan het geheel.
Buitenkant en voering: 96% polyester, 4% 
elastaan. Machinewasbaar.

•      Swing satijnen stola     € 69,95
FC producenten-
maat maat crème zwart
36 S 353-252-50 353-256-50
38 M 353-253-50 353-257-50
40 L 353-254-50 353-258-50
42 XL 353-255-50 353-259-50

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste pagina van de 
catalogus)

Altijd bij de hand aan uw sleutelbos, rugzak, in uw 
broekzak of handtas, etc.
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Glamourjurk van de Duitse  
jurkenspecialist Swing:  
comfortabeler en lichter  

dan veel andere feestelijke  
glitterjurken.

En zelfs wasbaar.
“We maken geweldige jurken. Geen compromissen.” Dat is 

de filosofie van Swing, een in 1992 in Münsterland opgericht 
bedrijf dat gespecialiseerd is in feestelijke feelgoodjurken. Zoals 
deze glitterjurk met elegant glinsterende stof.
Een speciale jersey-coating zorgt voor een consistente glans en 
meer lichtheid.

De glitters zijn op de stof aangebracht in plaats van in een 
aparte laag stof, zoals bij veel glitterjurken van tule. De glitter 
valt er niet af en er blijft niets op de huid plakken.
Aantrekkelijke plooien: flatteus en verhullend.

Een aansluitend model met slim geplaatste plooitjes op de 
juiste plaatsen om eventuele kleine probleemzones te verbergen. 
Eenvoudig, knielang model met een hoge ronde hals en korte 
mouwen. De jurk laat niet te veel huid zien, zodat u zich nooit 
overdressed voelt. De elegante, donkere navytint oogt iets milder 
dan klassiek zwart. Gecombineerd met het glinsterende laagje, 
geeft hij precies het juiste vleugje glamour.
Perfect voor het kerstdiner, een bezoek aan de schouwburg, 
trouwen voor de burgerlijke stand, een bedrijfsfeest of een 
nieuwjaarsfeest ...

En ook op reis bewijst het koffervriendelijke materiaal zijn 
nut: de jurk kreukt nauwelijks en herstelt zich snel na het 
uitpakken. En hij kan gemakkelijk met de hand worden gewassen, 
dus naast de aantrekkelijke prijs bespaart u ook nog op stomerij-
kosten.
Getailleerd model. Lengte in mt. 36: 
91 cm. Kleur: navy metallic. 95% 
polyester, 5% elastaan. Voering: 80% 
polyester, 20% elastaan. Handwas.

•      Swing glamourjurk     
€ 99,95

FC
maat nr. 
34 353-159-50
36 353-160-50
38 353-161-50
40 353-162-50
42 353-163-50
44 353-164-50
46 353-165-50

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste pagina 
van de catalogus)

 
Echte amazoniet, gekweekte Tahiti-parel en 750 roségoud –  

gecombineerd in een elegante armband.
Dankzij de waardevolle componenten is de armband op veel verschillende manieren te combineren en geschikt  

om de hele dag lang te dragen.
Moeilijk te vinden en veel mooier dan de meeste gewone 

bolletjesarmbanden: harmonisch op elkaar afgestemde, kostbare, 
natuurlijke materialen maken van deze armband uw nieuwe 
favoriete accessoire.
Elke armband is uniek en biedt een individueel kleuren spel.

Al in het oude Egypte was amazoniet een zeer gewilde 
edelsteen. Door de toevoeging van verschillende 
mineralen ontstaat een mooi, zacht spel van 
matte kleurgradaties – van opvallend 
antraciet en taupe tot licht groenach-
tig grijs. Elk van de ca. 20 amazo-
nietbolletjes heeft zijn eigen 
karakter. Geen twee armbanden 
zijn precies gelijk: deze armban-
den zijn echt uniek.

De warme gouden en zilverachtige zachte glans van de 
gekweekte Tahiti-parel levert een apart contrast op met de 
matte amazoniet.

Een prachtige combinatie die de armband tot iets bijzonders 
maakt en ervoor zorgt dat deze bij elke look past, de hele dag lang. 
De gekweekte parel meet ca. 9-10 mm en de 750 roségouden ring 

is ca. 3 mm breed. Ca. 20 amazonietbolletjes met een 
doorsnede van ca. 8-9 mm. De elastisch geregen 

armband heeft een omtrek van 15,5 cm. 
Weegt ca. 17,5 g.

•      Amazonietarmband  
met Tahiti-parel      
nr. 231-987-50     
€ 225,–
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Het lichtgewicht onder de extra grote paraplu’s en parasols.
130 cm Ø. Weegt slechts 245 (!) g dankzij carbon en extra dunne polyester-bespanning. Van Knirps®, Duitsland.

Grote paraplu’s als deze wegen vaak het twee- tot drievoudige. 
Dit exemplaar voelt u echter nauwelijks – uw arm raakt niet zo snel 
vermoeid. Dat is te danken aan de bijzondere materiaalkeus: frame 
en baleinen zijn gemaakt van ultralicht, stevig carbon (in plaats van 
staal of aluminium, wat gebruikelijk is). De bespanning van extra 
dun polyester is bijzonder stevig – en daarbij veel lichter dan andere 
bespanningen. Met bescherming tegen 90% (kleur rood) en 95% 
(kleur zwart) van de uv-stralen. Ideaal bij het golfen, het wandelen, 
bij sportevenementen, ...
Is zelfs bestand tegen stormachtige wind en windstoten tot 
120 km/u.

De stangen van carbon zijn zowel duurzaam als licht. Ze kunnen 
windstoten op elastische wijze opvangen en zijn zelfs bestand tegen 
het ‘binnen stebuiten’ klappen van de paraplu. Ze 
kunnen niet zo snel verbuigen of breken. Met 
ommanteld handvat voor een goede grip. 
Afmeting 130 cm Ø, comfortabele lengte 
van 96 cm; gewicht van slechts 245 g.
Ultralichte XL-paraplu     € 79,95
•     rood  nr. 232-103-50
•     zwart  nr. 232-104-50
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Te bestellen in rood en zwart.

Dit lichtgewicht onder de XL-paraplu’s heeft een gewicht van slechts 245 (!) g.

Cultklassieker, trend-boot  
en een van de beste bij kou, vocht en sneeuw.

Originele ‘Caribou’-boots van Sorel uit Canada. Voor dames en heren.

schoen-
maat camel donkerbruin
42 350-933-50 350-939-50
43 350-935-50 350-940-50
44 350-936-50 350-941-50
45 350-937-50 350-943-50
46 350-938-50 350-944-50

•      Sorel winterlaarzen  
voor heren ‘Caribou’     
€ 185,–

schoen-
maat camel grijs
36 350-920-50 350-927-50
37 350-921-50 350-928-50
38 350-922-50 350-929-50
39 350-923-50 350-930-50
40 350-924-50 350-931-50
41 350-925-50 350-932-50

•      Sorel winterlaarzen  
voor dames ‘Caribou’     
€ 185,–

Voor heren

Voor dames

In Canada is caribou de benaming voor het 
Noord-Amerikaanse rendier (Nederlands: 
kariboe). Perfect ingesteld op het leven in de 
wildernis, bij wind en slecht weer, werd het de 
naam van deze klassieker van Sorel. Hij is 
bestand tegen temperaturen tot -40 °C, was al 
de vaste begeleider van wetenschappers naar de 
Noordpool en van ontelbare outdoorliefhebbers 
bij hun vrijetijdsbesteding.
Hij wordt sinds 1962 op de beproefde manier 
vervaardigd:

De schacht van stevig nubuckleer en de 
manchet van gevulkaniseerd natuurlijk rubber 
zijn waterdicht afgewerkt. 

Een uitneembare binnenschoen van 9 mm dik 
wolvilt met een pluchen sneeuwrand zorgt voor 
aangename warmte. En een 2,5 mm dikke 
vilten isolatiezool beschermt extra tegen een 
koude ondergrond. De handgemaakte, water-
dichte softshell-loopzool van gevulkaniseerd 
rubber met lichte Aero Trac-buitenzool is 
flexibel en voorzien van een antislipprofiel.
Vetersluiting met 4 oogjes. Dames: lengte schacht 
ongeveer 24 cm bij maat 36. Heren: lengte schacht 
ongeveer 26 cm bij maat 42. Bovenmateriaal: leer 
en rubber. Voering en binnenzool: textiel. Loopzool: 
rubber.
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Zeer goede verrekijker met Full HD-camcorder.  
Zelfs met versterking van het restlicht.

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

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

In de afspeelmodus kunt u uw opnamen direct bekijken – in 
briljante kleuren. Foto’s en video’s worden opgeslagen op een 
MicroSD-kaart tot een maximum van 128 GB (geheugenkaart 
verkrijgbaar bij de vakhandel). Gemakkelijk over te zetten op pc of 
laptop met een USB-kabel.
Heldere beelden, zelfs bij moeilijke lichtomstandigheden.

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

Oplaadtijd 3 - 5 uur 
(USB-kabel inbegrepen, 
AC-adapter afzonderlijk 
verkrijgbaar).
Compact, robuust en 
aangenaam licht.

Stevige aluminium/
kunststof behuizing. 
Afmetingen: 
14,5 x 11,5 x 5,5 cm 
(l x b x h), gewicht: 485 g. 
Inclusief nekriem, reini-
gingsdoekje, USB-kabel en 
gebruiksaanwijzing. Gratis 
bij Pro-Idee: 36 maanden 
langetermijngarantie.
•      Full HD-   

verrekijker TX-142      
Réf. 233-450-50     
€ 119,95

•      USB-stekkervoeding 
met 1 USB-aansluiting     
Réf. 230-593-50      
€    9,95
*Ter vergelijking: restlicht bij 

volle maan ≈ 0,25 Lux, sterrenlicht 
bij nieuwe maan ≈ 0,01 Lux.

Technische gegevens en functies:
Klassieke verrekijker met precisie-optiek:
• 12x vergroting
• Objectiefdiameter 32 mm, pupilafstand min. 5,6 cm, max. 7,7 cm, 
gezichtsveld 96 - 1.000 m
• Beeldscherm: 5 cm beeldschermdiagonaal
Digitale modus voor het maken van foto’s (JPEG) en video’s (MP4):
• 5 MP-camera met 4x digitale zoom
• Automatische versterking van restlicht (0,01 lux)
• Camerasensor 1/2.8" CMOS
• Cameralens: f = 25 mm, F/NO 3,0, gezichtsveld 17,5°
• Videoresolutie: 1920 x 1080/30 fps, 1280 x 720/60 fps, 1280 x 720/30 fps
• Fotoresolutie: 5 MP (2592 x 1944), 3 MP (2048 x 1536), VGA (640 x480)
• Aanpasbare videoduur: 1, 3, 5, 10 minuten
• Ingebouwde Li-ion batterij, 3,7 V, 2500 mAh
• Gebruiksduur: video 7 - 8 uur; foto afhankelijk van resolutie
• Oplaadtijd: ca. 3 - 5 uur
• Geheugen: MicroSD-kaart tot 128 GB, klasse 10
• Pc-interface: Mini-USB 2.0
• Compatibel met Windows 7, 8, 8.1, 10; MacOS tot 10.15; Linux
• Statiefadapter

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

t/m 31-01-2023

Zachter, warmer,  
duurzamer:  

knuffelsokken  
met een ongewoon hoog 

aandeel alpaca.
Voor hem en haar.  

Van ALPAKA Agnes  
Winzig/Salzburg, bekend om haar 
innovatieve accessoires van alpaca.

Alpaca verwarmt niet alleen geweldig; dit 
chique natuurmateriaal heeft ook een 
temperatuurregulerende, vochtregulerende en 
geurremmende werking. Het ideale materiaal 
voor volumineuze, zachte sokken die u het 
hele jaar door kunt dragen: in rijlaarzen, 
wandelschoenen of rubberlaarzen of gewoon 
terwijl u op de bank televisie kijkt.
Scheerwol en polyamide maken het hoge 
aandeel alpaca bijzonder robuust.

Bovendien kunnen uw nieuwe knuffel-
sokken zonder problemen in de wasmachine 
gewassen worden – keer op keer.
40% alpaca, 40% scheerwol, 20% polyamide. 
Machinewasbaar.

•      Knuffelsokken van alpaca     € 25,–

schoen-
maat lichtgrijs natuurbruin
35-38 353-553-50 353-566-50
39-42 353-554-50 353-567-50
43-46     353-555-50 353-568-50

Regel naar wens de 
massagerichting en 
-intensiteit, evenals de 
warmte- en trilfunctie.

 

Alles wat         u van een perfect (nek)massageapparaat 
   mag ver         wachten en dat voor een zeer goede prijs.

                  Verwen uw nek en lichaam met één druk op de knop 
                  met een               ontspannende shiatsumassage, infraroodwarmte en zachte trillingen. 

                  Waar u maar wilt en zonder snoeren en stopcontact.

Plaats het massageappa-
raat rond uw nek en zet het 
aan. Net als de vingers bij 
een shiatsumassage kneden 
8 driedimensionaal roteren-
de massagekoppen ritmisch 
de spieren aan weerszijden 
van de wervelkolom. Uw 

 

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

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

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

De basis van de warmteproduce rende werking is een speciaal ontwikkeld polyurethaan-
schuim, dat bij elke stap in elkaar gedrukt wordt en vervolgens weer ontspant. De wrijving 
die zo ontstaat wordt omgezet in warmte. Het effect: al na ca. 12 minuten lopen stijgt de 
oppervlaktetemperatuur met 10 °C (5 mm-zool) resp. 5 °C (3 mm- zool).
In 2 dikten: voor bijna elke schoen, voor voorjaar, najaar en winter.

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

Warmteproducerende werking gedurende min. 1,5 miljoen stappen. Minimaal 
lichaams gewicht 48 kg. Op maat te snijden voor mt. 35-47. Wasbaar tot 30 °C.
•      chili-feet-warmtezolen  

3 mm, paar      
nr. 228-547-50     
€ 44,95

•      chili-feet- 
warmtezolen 
5 mm, paar      
nr. 228-990-50     
€ 49,95

Warmtezool

Met warmte-
producerende 
werking.

Warmte straling

Druk

Warmtestraling

Bovenkant zool

Omzetting van 
druk naar warmte

Onderkant zool
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armen rusten ontspannen in de lussen aan de voorkant.
Masseert precies zoals u wilt, met naar wens infraroodwarmte en trillingen.

Afhankelijk van hoe u zich voelt, verandert u de massagerichting en -inten siteit 
(3 niveaus) en activeert u de warmtefunctie (42 °C). Dit bevordert de bloeds omloop en 
versterkt het wellness-effect. De naar wens inschakelbare trillingen hebben een aange-
naam vitaliserend effect en maken de spieren los. Dit helpt om stijfheid en spanning in 
de nek te verlichten. En al na een paar minuten voelt u zich ontspannen en verkwikt 
tegelijk.
Kan comfortabel en gemakkelijk op bijna elk lichaamsdeel worden gebruikt dankzij 
de XXL-bevestigingslussen en de klittenband sluiting.

Zonder inspanning en krampachtigheid kunt u ook moeilijk bereikbare delen van rug 
en schouders, vermoeide voeten en benen etc. masseren.
Overal te gebrui ken zonder onhandige snoeren. Ook ideaal op reis, op kantoor, na de 
training etc.

Zelfs tijdens een tussenstop op de snelweg kunt u zich ontspannen met een massage. 
Ingebouwde lithium-ion batterij voor ca. 2,5 uur gebruik. Oplaad tijd ca. 4 uur. (Netstroom-
oplader 100 - 240 V inbegrepen.) Afmeting: 125 x 42 x 19 cm. Gewicht: 1,6 kg. Hoes en 
draagtas gemaakt van PU imitatieleer.
•      Multimassageapparaat Shiatsu      

nr. 233-489-50     € 99,95

Bont in plaats  
van saai uni.

Stijlvolle reispantoffels  
van Ixli, Frankrijk.

De meeste reispantoffels van dit soort zijn 
optisch eerder saai. Deze van het Franse 
accessoirelabel Ixli zijn vrolijk bont. Met 
vrouwelijk floraal dessin, charmante 
sierbloem en kanten bies. Ze vlijen zich 
soepel aan uw voet als een gymschoen – van 
velvet. Op lange vluchten, in het hotel, als 
bijrijdster in de auto, voor ontspannen uurtjes 
thuis.
Antislip gegomde noppenzool.

De elastische instap zit comfortabel 
zonder te knellen. Ze beschermen uw 
voeten tegen het vuil van vreemde vloeren. 
En ze passen gemakkelijk in iedere 
handtas.
Extreem rekbaar, passend van maat 34 t/m 41. 
100% polyester. Handwas.

Ixli reispantoffels     € 19,95
•      palazzo, roze/groen   

nr. 347-438-50
•      melrose vintage, roze/blauw/groen  

nr. 347-439-50
•      Lily, rood/zilver  

nr. 352-762-50

 

Alles wat         u van een perfect (nek)massageapparaat 
   mag ver         wachten en dat voor een zeer goede prijs.

                  Verwen uw nek en lichaam met één druk op de knop 
                  met een               ontspannende shiatsumassage, infraroodwarmte en zachte trillingen. 

                  Waar u maar wilt en zonder snoeren en stopcontact.

Ook prominente  
sporters zweren bij de 

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

Het Zwitserse 
vrouwencur-
lingteam Tirinzoni 
is internationaal 
zeer succesvol en 
won de wereld-
kampioenschap-
pen in 2019, 2021 
en 2022. En ze 
dragen altijd 
chili-feet.

Melrose Vintage

Palazzo

Lily
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Tijdige levering  
van cadeaus voor bestellingen t/m

01.12.2022 / 10.00 uur vóór Sinterklaas
22.12.2022 / 10.00 uur vóór Kerstmis 

(Indien op voorraad.)

 

     Chique, echte         edelstenen:  
       net zo prachtig als ruwe diamanten,         maar een stuk voordeliger in prijs.

    De Salt & Pepper-halsketting, die gemaakt is van echte berg               kristallen, is delicaat en te combineren met vele looks.
Ruwe diamanten met veel insluitsels worden ‘Salt & Pepper’ (zout en 

peper) genoemd vanwege hun bijzondere uit erlijk. Van deze delicate, beige-

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 blikvan-
ger.
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. Afmetin-
gen 24 x 22 x 19 cm (b x d x h), gewicht ca. 1,5 kg. Voor 
standaard en maxi- theelichtjes.
•      Windlicht Lichtzee      

nr. 230-804-50     € 44,95
•      Theelichtjes, 100 stuks      

nr. 140-053-50     €   8,95 
(prijs per kilo: €   7,02)

•      Maxi-theelich tjes, 16 stuks      
nr. 209-702-50     € 13,95 
(prijs per kilo: € 16,66)

De hoofdband die net  
zo elegant is als een hoed.

Een trendy, sierlijk, mondain model.  
Met permanente plooien. Made in France.  

Van Céline Robert.
Een weelderige 10 cm hoog én opvallend gedrapeerd, 

oogt deze hoofdband eigenlijk als een elegante hoed. 
Maar de open uitvoering is veel luchtiger, meer casual en 
spaart uw kapsel.
Gevilte wol: van nature warm, zacht en elastisch.

De sierlijke band vormt zich soepel rond uw hoofd, 
blijft goed op zijn plek zitten en is stormbestendig. De 
Parijse ontwerpster Céline Robert is beroemd om haar 
plastische hoofd- en tulbanden.
Hoedenmakershandwerk met familie traditie sinds 
1905.

Sinds 2011 geldt de onderneming als ‘Entreprise du 
Patrimoine Vivant’. Dit keurmerk wordt door de Franse 
regering verleent aan ondernemingen die de traditie van 
hun specialistische knowhow levend houden en die het 
traditionele ambacht in ere houden.
Eén maat. Afmeting 54 x 10 cm. 100% wol. Stomerij. Gemaakt 
in Frankrijk.

 Céline Robert couture-hoofdband     € 79,95
•      antraciet     nr. 342-337-50 
•      taupe          nr. 342-338-50

NL_37_08.09_WM22_038-039.indd   2 15.09.22   15:52



F_37_06.09_WM22_038-039.indd   3 15.09.22   15:33

39Pro-Idee

Soepel, zacht en warm dankzij  
babylama. Luxueus aanvoelend  

en glanzend dankzij zijde.
Vest in een zeldzaam chique materialenmix.  

Made in Italy. Van Junghans 1954.
De voortreffelijke mix van materialen maakt dit vest eleganter 

dan bijna elk ander: het hoge aandeel babylamahaar maakt het vest 
niet alleen zacht en warm, maar ook verrassend robuust. Dankzij 
kostbare zijde valt het soepel, voelt het luxueus zacht aan en zorgt 
het altijd voor een goed klimaat.
Ongeverfd, waardoor het bijzonder huidvriendelijk en 
blijvend kleurvast is.

Wat u ziet, is de natuurlijke kleur van de twee vezels. Elke 
milieubelastende kleuring is opzettelijk vermeden. Uw vest ziet er 
bijzonder elegant uit met de doorgestikte knoopsluiting. Met 
comfortabele, blijvend elastische boorden in ribbreisel aan de mou-
wen en onderlangs.
Recht, aansluitend model. Lengte in mt. 50: 70 cm. Kleur: beige/naturel. 
70% lama, 30% zijde. Machinewasbaar. Gemaakt in Italië. Exclusief bij 
Pro-Idee.

•      Junghans 1954 vest van lama/zijde     € 179,95
FC producenten-
maat maat nr.
48 M 353-405-50
50 L 353-406-50
52 XL 353-407-50
54 XXL 353-408-50
56 3XL 353-410-50

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

Mandant: PI 

Land: NL 

Sortiment: WM 

Beilage/Katalog: Katalog 

Saison: Winter 

Name: 2022QRPINLWMKatalog50Winter4 

URL: https://www.proidee.nl/snel-bestellen?H=02_NL_75_O-00010063 
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     Chique, echte         edelstenen:  
       net zo prachtig als ruwe diamanten,         maar een stuk voordeliger in prijs.

    De Salt & Pepper-halsketting, die gemaakt is van echte berg               kristallen, is delicaat en te combineren met vele looks.
kleurige fonkelende stenen worden de geliefde ruwe diamanten- 
kettingen gemaakt. Halskettingen worden verkocht tegen prijzen tot 
wel 3.500 euro. Deze bergkristallen zijn vergelijkbaar qua uiterlijk, 
grootte en textuur met dat soort ruwe diamanten.
De natuurlijke reflectie van de kristallen wordt in een complex 
proces geïntensiveerd.

Natuurlijke insluitsels en een speciale stoombehandeling met 
plasma-polymeer geven de reflecterende bergkristalfacetten de 
kenmerkende glans van ruwe diamanten. De techniek is afkomstig uit 
de wereld van de brillen en wordt daar gebruikt voor het spiegelen 
van hoogwaardige brillen glazen. Uw hals zal fascinerend schitteren 
bij elke beweging.
Een verfijnd, elegant sieraad dat perfect in uw garderobe past.

Of het nu gaat om een zijden blouse of een coltrui, een zakelijk 
pak of little black dress: de halsketting past bij alles wat uw garderobe 
te bieden heeft.
Duurzaam gemonteerd op flexibel staaldraad. Slotje van verguld 

925 sterling zilver.
De ketting valt soepel en lichtjes om uw hals, 
en is bijzonder slijtvast door de fijne 
staaldraad. Afmeting (lengte): 42 cm. Weegt 
ongeveer 9 gram. Sluit met een karabijnhaak-
je met een verlengstuk van 3 cm, 925 sterling 
zilver, verguld.
•      Halsketting Salt & Pepper      

nr. 231-988-50     € 149,95
Bij iedere beweging 
schittert uw hals 
fascinerend.
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Een elegante, gebreide outfit 
die u ook als comfortabel 

huispak kunt dragen.  
Of omgekeerd.

Zeldzame loungewear-combinatie,  
gemaakt in Italië.  

Van Chiara Fiorini.
Terwijl de meeste huispakken eerder 

sportief zijn, ziet deze gebreide combina-
tie er zo elegant uit dat u hem bij vele 
gelegenheden ook buitens huis zult 
dragen.
De trui en broek zijn zo comfortabel 
door de geraffineerde mix van 
materialen.

Wol is aangenaam warm, maar 
toch ademend en kreukvrij. Viscose 
transporteert vocht snel naar buiten. 
Polyamide zorgt ervoor dat de kleding 
vormvast blijft en kasjmier is heerlijk 
zacht op de huid.
Chiara Fiorini produceert al sinds 
1980 elegante loungewear met 
Italiaans elan.

Tegenwoordig is de dochter van de 
oprichter naar wie het merk vernoemd is 
verantwoordelijk voor het design. Net als 

haar vader meer dan 40 jaar geleden laat 
ze haar collecties in Italië maken.

Casual, elegant model. Lengte in mt. 40: 58 cm 
(trui) en 105 cm (broek). Binnenbeenlengte: 74 
cm. Kleur: abrikoos. 45% wol, 25% viscose, 
25% polyamide, 5% kasjmier. Handwas. 
Gemaakt in Italië.

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

•      Chiara Fiorini gebreide 
marlene-broek     € 129,95

FC producenten-
maat maat nr.
36 1 347-961-50
38 2 347-962-50
40 3 347-963-50
42 4 347-964-50
44 5 347-965-50
46 6 347-966-50

•      Chiara Fiorini gebreide trui     
€ 124,95

FC producenten-
maat maat nr.
36 1 347-955-50
38 2 347-956-50
40 3 347-957-50
42 4 347-958-50
44 5 347-959-50
46 6 347-960-50

40

Nooit meer batterijen 
vervangen, nooit meer 

verslapen.
De radiografische wekker  

op zonne-energie:  
werkt altijd en overal.  

Kwaliteit made in Germany.
De 6 x 2 cm grote solarmodule van 

deze wekker haalt energie uit het 
daglicht en slaat dit op in zijn inge-
bouw de accu. Zelfs als het helemaal 
donker zou zijn, zou de wekker het met 
volledig opgeladen accu nog gewoon 
1 jaar blijven doen. Je spaart dure 
batterijen uit en beschermt het 
milieu. En je verslaapt je nooit meer 
als bijvoorbeeld ’s nachts de stroom 
is uitgevallen.
Na 1 miljoen jaar nog op de 
seconde nauwkeurig.

Ontvangt de tijdsignalen van de 
zendinstallatie (DCF77) in Mainflingen 
bij Frankfurt. In Europa stelt de wekker 
de exacte tijd automatisch in. Ook de 
overschakeling van zomer- naar winter-
tijd en andersom gebeurt automatisch. De 
wektijd stel je eenvoudig in met het draai-
wieltje. Geen ingewikkelde knoppen, 
toetsen of digitale weergaven.
Heldere, duidelijk afleesbare analoge 
wijzerplaat.

Door een 
druk op de knop 
rondom blauw 
verlicht.
Nagenoeg 
geluidloos 
kwartsuurwerk.

Geen irritant 
tikken waardoor 
je wakker wordt 
gehouden. Met 
crescendo-alarm 
en snooze-func-
tie. Afmetingen: 

12,5 x 9,5 x 4,5 cm (h x b x d). Gewicht: 
195 g.
•      Radiografische wekker      

nr. 230-203-50     € 69,95

Door een druk op de knop 
rondom blauw verlicht.

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

of:
Tel. 024-3 511 277
op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur
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Sfeervolle verlichting  
voor uw raam, als deur-, muur- 

of tafeldecoratie, …
Geschikt voor zowel binnen als buiten.  

Van weerbestendig edelstaal.
Een buitengewone decoratie zonder poespas. Fijn 

metalen vlechtwerk – licht, modern, het hele jaar door te 
gebruiken en passend bij elke inte rieurstijl. 120 warmwitte 
leds laten de krans sfeervol oplichten. Een blikvanger in de 
hal, woonkamer, op het balkon, het terras, in de tuin … Mooi 
versierd met dennenappels, bessen, bloemen, lintjes, 
kettingen, veertjes …
Geen storende snoeren.

De transparante lichtslinger is vast in het vlechtwerk 
verwerkt. Zo blijven de lichtjes gelijkmatig verdeeld en geeft 
de krans rondom licht.

De leds verbruiken in totaal slechts ca. 3,6 Wh en hebben 
een levensduur van 3000 tot 5000 uur (bij gebruik buiten/

binnen). 24V-transformator met 
5 meter snoer. IP44 (spatwater-
dicht). Afmeting 45 cm Ø. Gewicht 
ca. 300 g. Incl. trafo ca. 370 g.
•      Decoratie led-krans      

nr. 234-680-50     € 46,95

Lamp niet verwisselbaar.

41Pro-Idee

Ook ideaal als glinsterende 
blikvanger aan uw 
voordeur.

De slof van de sokken specialist.
Zacht thermo-breiwerk van zachte merinowol. Antislip loopzool.  

Van Falke.
Een wereld van verschil met de rustieke sloffen gemaakt van 

kriebelende wol, vilt of kunstleer: het zachte geribde breiwerk zit 
als een sok rond uw voet en is lekker warm tot over de enkel. De 

merinowol is aangenaam ademend en heeft een 
temperatuurregulerend en vocht regu-
lerend effect. Voor het thermo- effect 
zorgen de strakke kleine lusjes aan de 
binnenkant. Ze vormen een zachte 
pluche, met veel lucht en een uitste-

kende isolatie.
Meer dan 120 jaar ervaring met 

sokken garanderen een 
perfecte pasvorm.

Stretch-man-
chetten met 

elastaan zorgen 
voor een 
antislip-pas-

vorm. Op de 
zachte binnenzool loopt u 
heerlijk zacht. De stevige 
buitenzool van gevulde 

wol is voorzien van rubber dat uitglijden voorkomt.
Herenslof in antraciet/grijs. Damesslof in ecru/grijs en navy/grijs. 
Schaft: 90% scheerwol, 10% polyamide. Zool: 94% polyester, 6% 
polypropyleen. Machinewasbaar.

•      Falke herenslof     
€ 39,–

schoen-
maat nr.
41-42 331-169-50
43-44 331-170-50
45-46 331-171-50

•      Falke damesslof     
€ 39,–

schoen-
maat ecru/grijs navy/grijs
37-38 331-166-50 352-704-50
39-40 331-167-50 352-705-50
41-42 331-168-50 352-706-50

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

of:
Tel. 024-3 511 277
op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur
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Meervoudig bekroond*:  
de topper onder de all-in-one geluidssystemen.

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

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

Met behulp van uw eigen wifiverbin
ding thuis kunt u gebruik maken van het 
enorme aanbod van 6 streamingdiensten 
(bijv. Spotify**, Deezer, Amazon Prime Music**). Ook kunt u 
meer dan 53.000 internetradiostations wereldwijd ontvangen. Of 
u kunt uw muziekcollectie van uw pc beluisteren. Muziekgege
vens van smartphone/tablet worden met behulp van  
bluetoothaptX® in perfecte kwaliteit gestreamd (reikwijdte ca. 
10 m). Ook ingebouwd: cdspeler, FMradio en digitale 
DAB+radio. Andere aansluitingen: USB met afspeel/oplaad
functie, optische digitale ingang (tv), auxin (platenspeler), 
hoofdtelefoon uitgang, line outuitgang, bidirectionele bluetooth 
voor draadloze koptelefoon.

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

De 5 krachtige luidsprekers (2 dometweeters, 2 woofers en 
1 60 Wsubwoofer) worden aangestuurd door 5 individuele klasse 

Dversterkers. Onder steund door een 
geluidsprocessor levert ‘Meisterstück’ zo 
een indrukwekkend krachtig, perfect 
uitgebalanceerd geluid: met een authentie
ke stemmen en instrumentenweergave, 
heldere hoge tonen en middentonen, en een 
diepe, nauwkeurige bas.
Ingenieus eenvoudig en handig te 
bedienen.

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

Met de hand geschuurde houten 
behuizing met afgeronde randen en afwerking met pianolak – naar 
keuze in zwart of wit. Kleurendisplay. Afmeting 57 x 16,5 x 26 cm 
(b x h x d). gewicht 9 kg. 195 cmsnoer voor 100  240 V. Gratis 
bij Pro-Idee: 36 maanden langetermijngarantie.
sonoro MEISTERSTÜCK
•      walnoot nr. 23325550     € 1.199,–
•      wit nr. 23197150     € 1.099,–
•      zwart  nr. 23197050     € 1.099,–

**betaald premium-account vereist

Naar keuze in zwart of wit  te bestellen.
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Trendy pantoffels met imitatiebont  
en origineel flip*flop®-gevoel.

Heerlijk zacht imitatiebont en een opvallende gekruiste bandjes-look.

Verrassend licht op de huid: 
gebreide deken van 800 g, gemaakt 

van chenille en imitatie-konijnenbont.
Waarschijnlijk de zachtste deken om lekker onder weg te kruipen.

Niet te vergelijken met plaids die helemaal zijn 
gemaakt van imitatiebont. Deze zijn vaak erg volumi
neus – en al snel tot wel 4,5 kg zwaar. Bij deze deken 
daarentegen voelt men niets dan heerlijk lichte warmte en 
comfort.
Royaal formaat van 130 x 180 cm – maar met een 
gewicht van slechts 800 g.

Het geheim is het behaaglijke chenillebreisel – ge
maakt van zacht chenillegaren met een bijzonder dichte, 
zeer fijne, fluweelachtige pool. Millimeter dunne, 
zijdeachtige fluwelen ‘haartjes’ omsluiten nauw een dunne, 
maar toch zeer sterke draadkern. Het hoogwaardige 
fluweelgaren is daardoor heerlijk volumineus, soepel en 
superlicht.
Ingebreide strepen van imitatie-konijnenbont aan beide 
kanten (!), voorzien van bolletjes zo zacht als echt bont.

De volumineuze, langpolige strepen zijn qua gevoel en 
look nauwelijks te onderscheiden van echt konijnenbont – 
ze zijn alleen een stuk lichter. De deken is chic, maar niet 
te overdadig gedecoreerd. In tegenstelling tot minder 
waardevolle modellen zijn de boven en onderkant identiek 
uitgevoerd. Hierdoor is er geen specifieke mooie bo
venkant: beide kanten zijn even zacht en mooi.
Is niet gevoelig voor pilling en is zelfs heel onder-
houdsarm.

Was de deken indien nodig op het fijnwasprogramma 
op 30 ºC met een beetje shampoo. De deken droogt snel, 
zodat hij heel snel weer perfect is (niet in de droger doen). 
Afmeting 130 x 180 cm. De franjezoom van 10 cm aan 
beide kanten is stevig geknoopt: hierdoor kan er niets in de 
war raken of losraken. Gewicht slechts 800 g. 100% 
polyester.
•      Gebreide deken van chenille en imitatiebont, ecru     

nr. 23212450     € 139,95

Vanaf nu draagt u de wellicht comforta
belste en bekendste strandslipperzool 

ook in huis. Optisch doen de 
flip*flop®pantoffels niet onder 

voor de populaire modellen 
voor buitens huis. Zacht 

imitatiebont is tegenwoor
dig een belangrijk 
trendthema. flip*flop® 
laat het modieuze 
materiaal door de 
gekruiste bandjes 
bijzonder en opvallend 
uitkomen.

Met de populaire 
flexibele en schokdempen-

de ultralichte zool.
Door de open vorm zullen uw 

voeten nooit transpireren en zijn ze altijd 
goed geventileerd. Ze doen met hun chique, 

luxueuze look in geen enkel opzicht denken 
aan saaie pantoffels; modefans dragen ze zelfs 
op straat. Met antislipzool en absoluut vrij van 
schadelijke stoffen.
Bovenwerk, voering en binnenzool: textiel. 
Loopzool: EVA. Kleur: camel. Gemaakt in Spanje.

•      flip*flop® pantoffels met imitatiebont     
€ 49,95

schoen
maat nr. 
36 35105350
37 35105450
38 35105550
39 35105650
40 35105750
41 35105850
42 35105950
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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.

Ontspannende hightech-massages voor         nek en lichaam, precies zoals u wilt.  
        Zonder snoer         en stopcontact.

              Op batterijen werkend massagekussen met               20(!) reliëfmassagekoppen, 3 massagestanden  
en weldadige infraroodwarmte.               Met één druk op de knop.

Dit ergonomische hightechkussen masseert u precies zoals u dat 
wilt en waar u behoefte aan heeft. Liggend of zittend. Van de nek en 
schouders tot de rug en vermoeide armen, benen en voeten. Twee 
circulaire systemen met in totaal 20(!) reliëfmassagekoppen (in 
plaats van vaak maar 8 kneden uw spieren ritmisch. In 3 selecteer
bare sterktes en 3 vooraf ingestelde massagestanden. Met één druk 
op de knop kunt u de massagerichting wijzigen en/of de infrarood
warmte inschakelen. Dit bevordert de bloedsomloop en versterkt 
het wellnesseffect. Nekstijfheid en spanning kunnen worden 
verlicht. Al na een paar minuten voelt u zich ontspannen en 
verkwikt tegelijk.

Het blad van  
de oudste boom ter wereld.

Gegoten in 925 sterlingzilver.  
Nu ook verguld.

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

Japan als exotische parkbomen in de tuinen van de 
Europese adel terug. Tot op de dag van vandaag 

worden aan de oudste boom ter wereld, een tussen
vorm tussen naald en 
loofboom, mentale en 
genezende krachten 
toegekend. Deze hanger 
is een zorgvuldig met de 
hand vervaardigd 
afgietsel van het 

zeldzame gingkoblad in 
zwaar sterlingzilver. Geef 

het gingkoblad van sterling
zilver als cadeau – een 

buitengewoon sieraad in de 
vorm van dat blad waarover 
Goethe zelfs een gedicht 
schreef.

Het blad van 
sterlingzilver 
(of verguld) is ca. 50 x 55 mm groot en 
wordt met een 45 cm lange zilverketting 
(of verguld) in een fraaie, zwarte 
cadeauverpakking geleverd.

•      Ginkgoketting, verguld     
nr. 34234350     
€ 159,–

•      Ginkgoketting      
nr. 23241950     
€   99,–
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Glinsterende tafelfolie, 
9-delige set      € 19,95

Tangram: het klassieke oud-Chinese         legspel – nu ook voor in gezelschap.
    Voor maximaal 4 spelers. Met               200 voorbeelden met oplossing.

Chic, heel gemakkelijk  
en verrassend voordelig.

Glinsterende folie als decoratie  
voor uw kersttafel.  

9-delige set voor slechts € 19,95.
Deze chic glinsterende decoratie verandert uw tafel in een 

handomdraai in een feestelijke dis. En dat niet alleen rond de 
kerst dagen. Ook met verjaardagen, bruiloften, cocktailparty’s en 
andere feestelijke gelegenheden zijn de lichtreflecties schitterend.
Beschermt uw tafel ook tegen krassen en vlekken.

Anders dan normaal tafellinnen hoeft de gemakkelijke, zeer 
dunne pvcfolie niet gewassen en gestreken te worden. Voor het 
schoonmaken volstaat het om hem vochtig af te nemen. Op te 
rollen en op te bergen zonder dat hij veel ruimte inneemt.
In goud. Past bij elk servies.

Beschikbaar: 6 placemats (45 x 35 cm), 2 lopers (140 x 35 cm) 
en 1 smalle loper 
(300 x 20 cm). Tegen 
kaarsvlammen 
beschermen. Op 
maat te snijden. Ook 
ideaal als cadeau
papier.
Glinsterende 
tafelfolie,  
9-delige set      
€ 19,95
•      goudkleur 

nr. 21584950
•      zilverkleur 

nr. 21585050

•      Tangram  Challenge      
nr. 23033250     € 49,90

Let op! Niet geschickt voor kinderen jonger dan 3.

Ontspannende hightech-massages voor         nek en lichaam, precies zoals u wilt.  
        Zonder snoer         en stopcontact.

              Op batterijen werkend massagekussen met               20(!) reliëfmassagekoppen, 3 massagestanden  
en weldadige infraroodwarmte.               Met één druk op de knop.

Geniaal mobiel zonder onhandig snoer. Ook ideaal op reis, na 
uitgebreid sporten, etc.

Ingebouwde LiIon batterij voor ca. 3 uur gebruik. Oplaadtijd ca. 
4 uur (USBoplaadkabel meegeleverd). Automatische uitschakeling 
na 15 minuten.
Kussen en afneembare (nek)rol, gemaakt van zeer elastisch 
traagschuim.

Het zachte, viscoelastische schuim past zich flexibel aan het 
lichaam aan. Rol van 8 cm Ø verwijderbaar met klittenband. Duurza
me ritshoezen van 100% katoen met zachte meshinzetten van 100% 
nylon voor een optimale luchtcirculatie. Afmeting (b x d x h): 
34 x 30 x 12 cm. Gewicht: 1,55 kg.

•      10D multi- 
massagekussen      
nr. 23454650     
€ 79,95

In een handomdraai verandert u uw tafel in een feestelijke dis.

Dankzij 2 circulaire 
systemen met in totaal 
20(!) reliëfmassagekop-
pen kunnen nekstijfheid 
en spanning worden 
verlicht.

Alle functies bedient u 
comfortabel met een druk op 
de knop op het geïntegreerde 
bedieningselement.

NL_13_07.09_WM22_044-045.indd   3 15.09.22   07:30



F_49_05.09_WM22_046-047.indd   2 15.09.22   15:44

46

Veilig en cool: de trendy gebreide beanie-muts met helder lichteffect.
Optimaal zichtbaar in het donker – door sterk reflecterende vezels.

Overdag een coole beanie in trendy streepjes- look. Maar 
zodra er in het donker licht op valt, licht de muts rondom opval-
lend helder op – tot op 150 m afstand zichtbaar. Het geheim? De 
oorspron kelijk voor veiligheids- en sportkle ding ontwikkelde 
vezels in de zoom van de muts. Zonder lelijke reflector-applicaties, 
zonder stroom en batterijen. Ideaal voor naar school, de kinder-
opvang, bij het fietsen …
Irriteert niet. Knelt niet. En ziet er goed uit. Populair bij peu-
ters, kleuters en schoolgaande kinderen.

Aan de binnenkant is de zoom van de muts gevoerd met een 
7 cm brede fleece-band (100% polyester). Net als een hoofdband 

beschermt de zachte stof tegen kou en wind. In patroon gebreid 
uit scheerwol (50%) en polyacryl (50%). Machinewasbaar. Met 
reflecterend Twinkle Kid®-logo, in 2 kleurencombinaties. De 
naam van het kind kan aan de binnenkant op het etiket worden 
geschreven. Gemaakt in Duitsland. 2 maten: 50/52 voor ca. 
3 – 5 jaar, 54/56 voor ca. 6 – 12 jaar.
Twinkle Kid® reflector-beanie     € 39,95
Maat  pastel  blauw
50/52 nr. 229-346-50 nr. 229-367-50
54/56 nr. 229-347-50 nr. 229-368-50

Eindelijk een schoenlepel die er goed uitziet en ook goed is voor je rug.
Stijlvol, massief notenhout. Elegant design. Comfortabele lengte.

Weg met dat moeizame bukken bij het aantrekken van uw schoenen, 
net als met afgetrapte randen bij de hiel. Zowel voor pumps, instappers, 
sneakers of wandelschoenen. De comfortabele, ca. 58,5 cm lange schoen-
lepel van kostbaar massief notenhout maakt schoenen aantrekken aanzien-
lijk gemakkelijker. U hoeft niet meer (met veel pijn en moeite) door uw 
knieën. Het 3,8 cm brede, ergonomisch gevormde en gladde uiteinde glijdt 
soepel in de schoen terwijl u gewoon rechtop kunt blijven staan. Uw rug 
wordt gespaard en uw schoenen blijven langer in topvorm.
Duurzame kwaliteit die eeuwig mooi blijft en een blikvanger in elke 
hal is.

Anders dan de meeste modellen van eenvoudig kunststof, hoeft u deze 
schoenlepel na gebruik niet te verstoppen. Hang hem aan de leren lus op 
naast uw schoenenkast, uw garderobe of aan de dressboy. Zo hebt u hem 
steeds bij de hand en hebt u een stijlvol accessoire dat gezien mag worden.
Ook perfect om cadeau te geven.

Gemaakt van massief notenhout en met zorg gladgeschuurd. Met 
handzame, afgeronde rvs afdekking en leren ophanglus. Afmeting 58,5 cm 
lang en 3,8 cm breed. Weegt ca. 115 g. Door Flip ontworpen voor Philippi.
•      Schoenlepel      nr. 231-680-50      € 39,90

Vragen en advies 
Tel. 024 - 3 511 277 

(op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur)
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Exclusieve curly-lamsvacht. Perfecte pasvorm. Zorgvuldige verwerking.
Handgemaakt, van Otto Kessler, handschoenenproducent sinds 1923.

Al in de klassieke oudheid stond curly-lamsvacht bekend als 
het summum van luxe: nog lichter en zachter dan normale 
lamsvacht, en daarnaast robuuster en heerlijk warm. De fijne, 
gekrulde vacht van deze handschoenen is afkomstig van jonge 

Nieuw-Zeelandse dieren waarvan de krullen nog gesloten zijn. 
Hierdoor is de kwaliteit mooi plat en niet volumineus. En de nog 
zachte huid is bijzonder smal te verwerken – perfect voor fijne 
handschoenen.
Nog traditioneel met de hand genaaid – elk paar is uniek.

Voor het vervaardigen van de traditionele handgestikte naden 
is naast naald en draad veel vaardigheid vereist: elk paar hand-

schoenen wordt gemaakt met ongeveer 1.800 steken in drie uur.
Elegant, smal model met 4 cm brede omslag. Echte lamsvacht. 
Stomerij.

•      Otto Kessler dameshandschoenen  
van curly-lamsvacht     € 149,95

hand-
schoen-
maat kastanje zwart olijf
6,5 336-808-50 336-812-50 352-754-50
7 336-809-50 336-813-50 352-755-50
7,5 336-810-50 336-814-50 352-756-50
8 336-811-50 336-815-50 352-757-50

•      Otto Kessler herenhandschoenen  
van curly-lamsvacht     € 169,95

hand-
schoen-
maat kastanje zwart olijf
  8,5 336-800-50 336-804-50 352-758-50
  9 336-801-50 336-805-50 352-759-50
  9,5 336-802-50 336-806-50 352-760-50
10 336-803-50 336-807-50 352-761-50

Bekroond* & uniek: handgemaakte nestbuidel  
van zeewier en gerecyclede sari’s.

Hoogwaardig handwerk uit Bangladesh – duurzaam en zonder plastic.  
Uniek in patroon en kleuren.

Het kunstig handgemaakte huisje biedt uw gevederde vrienden 
een heerlijk exotisch onderkomen. Ideaal voor mezen, vinken, 
sijzen, roodborstjes, etc.
Comfortabel voor vogels als bescherming tegen het weer, 
broed- en leef-
ruimte. Voor u een 
kleurrijk gezicht.

Zonder gebruik 
te maken van 
plastic, worden de 
huisjes dicht 
geweven van 
zeewier en 
vervolgens in de 
was gezet om ze 
waterafstotend te 
maken. Gedeeltelijk 
gemaakt met stroken 
stof van kleurrijke 
sari’s, heeft elk 
weefsel een zeer 
individueel, verschil-
lend gekleurd 
patroon. De kleuren 
en ontwerpen van de 
gebruikte sari’s zijn 
altijd enigszins 
verschillend: elk 
vogelhuisje heeft een 
uniek karakter.

Voor optimale veiligheid zijn het nest, de ingang en de ophan-
ging stevig versterkt met staal.

De lus en de sterke haak aan de achterkant maken een 
veelzijdige plaatsing mogelijk in struiken, bomen, heggen, etc. De 

decoratief doorboorde ingang (ca. 
5 cm Ø) geeft de vogels houvast bij 
het naderen en vertrekken.
*Winnaar van de GIMA Awards 
2021 in de categorie Verzorging 
van huisdieren, aquaristiek en 
verzorging van wilde vogels.

Materiaal: zeewier, metaal en 
textiel. Afmeting (h x b x d): 
29 x 11,5 x 14 cm (druppelvorm), 
21 x 11,5 x 13 cm (ovaal), 
15,5 x 14,5 x 18,5 cm (rond). 
Gewicht: ca. 240 - 320 g.
Artisan handgemaakte nestbuidel     
€ 20,95
•     druppelvorm nr. 234-467-50
•     ovaal nr. 234-469-50
•     rond nr. 234-490-50
•      Artisan handgemaakte  

nestbuidel, set van 3 
(1x elk model)      
nr. 234-491-50     € 59,95
(u bespaart 2,90 €)

Ovaal.

Rond.
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Kleurrijke  
regenboogsjaal:  

zacht, warm, veelzijdig 
te combineren  
en aangenaam  

voordelig.
Voor dames en heren.  

Made in Scotland  
in breiatelier Robert Mackie, 

sinds 1845.
Als voorbeeld is de regenboog 

genomen: het gevarieerde streepdessin 
van deze sjaal geeft een kleurrijke twist 
aan elke look. Het changeert tussen 
oranjerood en donkerdere violet- en 
blauwtinten, tussen grijs, wit, groen en 
bruin. En past dus bij (bijna) alles wat u al 
lang in uw garderobe hebt.
Lamswol is net zo warm, maar voelt 
veel zachter aan dan gewone schapen
wol.

Omdat het haar nog nooit geschoren 
is, zijn de punten nog rond en liggen ze 
dus bijzonder zacht tegen uw huid.
Robert Mackie werd in 1845 opgericht 
als fabrikant van Schotse hoofddeksels.

Hoewel de traditionele firma nog 
steeds de typische mutsen voor clans en 
doedelzakspelers over de hele wereld 
produceert, is het al lang net zo bekend 
om zijn luxueuze gebreide accessoires die 
in Schotland worden gemaakt (en zijn 
felle kleuren).
Ca. 183 cm x 22 cm (inclusief franje). Kleur: 
multicolour. 100% scheerwol. Handwas.

•      Robert Mackie regenboogsjaal      
nr. 352-708-50      
€ 49,95 Deze antislipwerking 

kan geen profiel bieden.
Voor iedere schoen: effectieve bescherming  

tegen onaangename verwondingen bij ijs en natheid.
Zelfs antislipschoenen hebben op ijzel 

en gladde vloeren vaak nauwelijks een 
kans. Maar nu is er deze geniale overtrek 
van microvezel: met één handgreep er 
overheen gestulpt hebben uw straat- en 
wandelschoenen, rubberen en leren laarzen 
zo’n grip alsof ze aan de grond blijven 
‘plakken’.
Geen tovenarij, maar simpele natuur
kunde.

IJslagen zijn zo extreem glad, omdat ze 
bedekt zijn met 
een zeer dun 
waterlaagje: de 
wrijving met de 
schoen is sterk 
verminderd. 
Door de 
bijzondere 
capillaire 
structuur zuigt 
de microvezel 
dit water binnen 
een paar 

seconden op: de wrijving met de grond 
wordt sterk vergroot, het slipgevaar 
duidelijk verminderd.
Nemen niet meer plaats in dan een paar 
handschoenen. Gewicht slechts ca. 100 g.

Ze passen gemakkelijk in iedere 
rugzak, in het handschoenenvakje en in uw 
hand- of aktetas.
Na gebruik in een oogwenk weer droog.

Van hoogwaardige microvezel (80% 
polyester, 20% polyamide) met elastiek-

band. Wasbaar in de 
wasmachine tot 
30 °C.
Antislipovertrek, 
2 paar    € 34,95
•      maat 33-42       

nr. 612-267-50
•      maat 43-48       

nr. 612-283-50

  Nekmassage, precies zoals u wilt.         Overal en nu zelfs met warmte.
Zonder snoer en               stopcontact:  

    3 massagestanden en in te schakelen infra              roodwarmte met één hightechapparaat.

Antislip
overtrek,  
2 paar € 34,95

Als u wilt, kunt u de kalmerende 
warmtefunctie inschakelen.
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De traditionele vissersmuts –  
nu van edel kasjmier.

De Schotse vissers trekken al generaties 
lang de nauw aansluitende muts tot diep 
over hun oren – als bescherming tegen 
wind en water op zee. Het origineel 
is echter van kriebe lige, geoliede 
wol. Johnstons maakt deze luxemuts 
echter in Schotland van wollig aan-
voelend, zacht, Mongools kasjmier.
Rond gebreid, zonder enige sto
rende naad.

U slaat de rand zo breed om als 
u dat zelf wilt. Het gepatenteerde 
breisel is zeer elastisch, zodat de 
muts voor alle maten past.
100% cashmere. Handwas.

Johnstons kasjmier vissermuts      
€ 99,95
•      navy      nr. 347-270-50
•      petrol nr. 352-452-50
•      grijs  nr. 345-798-50
•      rood  nr. 347-261-50
•      zwart  nr. 347-249-50
•      camel nr. 352-451-50

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 accupom-
pen: deze draadloze compressor met een hoog vermogen 
pompt 2 autobanden (195/65/15) volledig op met slechts 
één acculading. Van 0 tot 2,5 bar. Zonder gevaar van 
oververhitting en zonder dat er een stopcontact in de 
buurt hoeft te zijn.
Controleer voor uw eigen veiligheid altijd en overal de 
bandenspanning.

Of u nu op vakantie gaat, gaat toeren met de motor of 
de banden wisselt: met deze mobiele compressor kunt u 
op elk gewenst moment de banden controleren en 
oppompen. Dat bespaart u een ritje naar een tankstation 
of garage.
Net zo nauwkeurig en praktisch als bij een 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 automa-
tisch.
Met ingebouwd ledlicht.

Ook ’s nachts en bij slecht (garage-)licht kunt u alles 
goed zien.
Ook erg handig voor fietsbanden, opblaasboten, 
luchtbedden, opblaasbadjes, ballen, elektrische 
step ...

Alle gangbare adapters worden meegeleverd. Stevige 
kunststof behuizing. Verlicht lcd-display, laadniveau-in-
dicator, oververhittingsbeveiliging (automatische 
uitschakeling). Afmeting 19,3 x 22,7 x 5,3 cm, gewicht 
700 g. USB-oplaad kabel meegeleverd (netadapter apart 
te bestellen). Oplaadtijd ca. 4,5 uur.
•      Draadloze compressor 4,5 bar      

nr. 232-519-50     € 59,95
•      USB stekkervoeding met 1 USBaansluiting      

nr. 230-593-50     €   9,95

  Nekmassage, precies zoals u wilt.         Overal en nu zelfs met warmte.
Zonder snoer en               stopcontact:  

    3 massagestanden en in te schakelen infra              roodwarmte met één hightechapparaat.
Tijdens een vlucht, na een golfclinic, tussen twee vergaderingen in etc. Of 

thuis op de bank: nu kunt u ontspannen wanneer u maar wilt met een nekmas-
sage. Plaats de iNeck3 Pro om uw nek en activeer hem met één druk op de 
knop. De geïntegreerde lithium-ionbatterij levert energie voor een massage tot 
3 uur (in plaats van 2,5 uur zoals bij het vorige model).
Voorzien van 3 massagemodi. Indien gewenst ondersteund door weldadige 
infraroodwarmte.

Net als de vingers bij een klassieke massage, kneden 2 driedimensionaal 
oscillerende massagekoppen ritmisch de spieren aan weerszijden van de 
wervelkolom. Dit bevordert de bloedcirculatie; stijve nek en spanning 
kunnen worden verlicht. Indien u dat wenst, kunt u de massagerichting, de 
rotatiemodus en/of de warmtefunctie wijzigen. Als u de modusknop 
inge drukt houdt, wordt het huidige gemasseerde punt opgeslagen. Dus de 
volgende keer dat u hem gebruikt, tikt u gewoon op de knop om het gewen-
ste gebied te masseren.
Trek eenvoudig aan de riemen om de druk en daarmee de massage 
intensiteit in 3 stappen te verhogen.

In tegenstelling tot de gebruikelijke platte massagekussens, ondersteunt en 
ontlast de iNeck3 Pro uw hoofd en nek optimaal.
Cool design en hoogwaardige afwerking.

Van breo®, gerenommeerd specialist voor draagbare hightech- 
massageapparaten.
Aangenaam stil met slechts 55 dB (voorheen 60 dB). Kan ook gemakkelijk 
worden bediend via een smartphoneapp*.

Behuizing gemaakt van plastic, katoen. Afmeting (b x h x d): 
26,2 x 8,5 x 25,7 cm. Gewicht: 1.000 g. Oplaadtijd ca. 5 uur (USB-kabel 
inbegrepen; stekkervoeding apart te bestellen). Incl. opbergtas.
•      iNeck3 Pro nekmassagekussen      

nr. 233-419-50     € 199,95
•      USB stekkervoeding met 1 USBaansluiting      

nr. 230-593-50     €     9,95
*iOS/Android, gratis.
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584 g zeer zuivere kasjmier.  
Het zachte slot van een zware dag.

De kasjmier-suit van Johnstons uit Hawick/Schotland. Limited Edition.
Vederlicht, maar heerlijk verwarmend hult het donszachte 

kasjmierbreiwerk u in luxe comfort – zelfs op de blote huid. U 
hebt geen deken nodig om u knus in te rollen. Trek de tun-
nelkoorden aan capuchon en broek vast, en u bent behaaglijk 
beschermd tegen tocht.
Zeer fijne kasjmierkwaliteit – door traditierijke Schotse 
breiers verwerkt.

Alleen het donszachte onderhaar van de kasjmier-
geit – elk 38 mm lang en 15 micron fijn – wordt door 
Johnstons tweedradig voor deze kwaliteit gebruikt. 
Al meer dan 200 jaar vervaardigt deze gerenom-
meerde onderneming eersteklas kasjmierproduc-
ten. Zo is deze suit hoogwaardig ‘fully- 
fashioned’ in vorm gebreid, voor de optimale 
pasvorm zonder kromtrekking. Het jack heeft 
een behaaglijke capuchon met tunnelkoorden 
en een onzichtbare ritssluiting. De modieus 
wijde, zacht vallende broek is met een 
comfortabel taillekoord uitgerust. Jack en 
broek zijn hoogwaardig met gebreide ribbels 
afgezet. Draag deze kostbare kasjmiersuit 

thuis of combineer het jack eenvoudig met vele kledingstukken 
uit uw garderobe – met een rok en met jeans. Beslis snel, want 

de oplage van deze luxe-suit is voor 
elk jaar streng gelimi teerd.

Recht, comfortabel wijd model. 
Lengte jack in mt. 36: 54 cm. 
Totale lengte broek in mt. 36: 
95 cm. Gewicht (in maat 38) 
584 g. Kleur: licht grijs- 
gemêleerd. 100% kasjmier. 
Handwas.

•      Kasjmier-suit      
€ 1.290,–

FC
maat nr.
36 345-790-50
38 345-791-50
40 345-792-50
42 345-794-50
44 345-795-50
46 345-796-50

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste pagina 
van de catalogus)Johnstons – al meer dan 220 jaar 

kwaliteit.
In 1798 nam Alexander Johnstons een 
watermolen aan de oever van de rivier de 
Lossie over. Deze is tegenwoordig ook 
nog het hoofdkantoor van de firma 
Johnstons. Eerst hield hij zich bezig met 
linnen, daarna met wol. De volgende 
generaties breidden hun kennis uit met 
voor die tijd exotische diervezels uit alle 
werelddelen – onder andere kasjmier. En 
zo werd de onderneming al gauw bekend 

– als één van de meest begeerde breiers 
van Schotland. Het verwende koningshuis 
en Lord Lovat behoorden tot de klanten. 
Als hommage aan de lange familietraditie 
zijn de gebreide artikelen van edele 
vezels nog steeds met de hand vervaar-
digd. En juist vandaag de dag hebben 
deze kleine, fijne edities een veel hogere 
waarde dan de anders gebruikelijke op 
razendsnelle machines gebreide 
massaproducten. Kasjmierkwaliteit die 
men jaren kan zien en voelen en die men 
wereldwijd alleen maar in de beste zaken 
vindt.
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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 opge-
hangen aan de bijgeleverde siliconen houder – altijd binnen 

handbereik en klaar voor de volgende 
klus.

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

met siliconen haakje      
nr. 230-943-50      
€ 34,95

Mandant: PI 

Land: NL 

Sortiment: WM 

Beilage/Katalog: Katalog 

Saison: Winter 

Name: 2022QRPINLWMKatalog50Winter5 

URL: https://www.proidee.nl/snel-bestellen?H=02_NL_75_O-00010064 

 

QR-code scannen
Bestelnummers invoeren
Bestelling versturen

1

2

3

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. Draagver-
mogen tot 120 kg. 2 klassieke kleuren.
Acrylbadkruk     € 229,–
•      wit hoogglans   

nr. 201-580-50
•      zwart hoogglans  

nr. 201-559-50

    
De perfecte kruk: elegant acryldesign –  
oneindig veelzijdig. Voor elke ambiance.

Stabiel, 100% waterbestendig en comfortabel ergonomisch van vorm.  Voor binnen en buiten.

Vragen en advies 
Tel. 024 - 3 511 277 

(op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur)

Door zijn luxe glanzende 
uiterlijk is deze acrylkruk ook 
een sieraad voor uw kleed- of 
slaapkamer.
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Perfect gebakken. Losgemaakt zonder vastkleven. 
En stijlvol geserveerd zonder overzetten.

Gemaakt van platina-siliconen met antikleeflaag  
en een uitneembare glazen bodem.

Door deze flexibele bakvorm laten quiches, taarten en gebak 
bijna als vanzelf los. Aan het hoogwaardige platina-siliconen blijft 
niets vastkleven. Zelfs invetten 
is in de meeste gevallen niet 
nodig (alleen bij gist- en 
koekjesdeeg is licht invetten 
met boter aanbevolen). En: in 
tegenstelling tot een eenvoudige 
siliconenvorm zorgt een 
uitneembare glazen bodem voor 
stevigheid en is het lastige 

overzetten naar een taartpla teau niet nodig. Gewoon de hitte-
bestendige en snijvaste glazen bodem met het gebak uit de vorm 

drukken en direct 
serveren.
Gegarandeerd lekvrij. 
Snel en eenvoudig te 
reinigen in de 
afwasmachine.

Hitte- en vorstbes-
tendig (+240 °C tot 
-40 °C), fruitzuur-
bestendig, geschikt 
voor levensmiddelen en 
smaakneutraal. 26 cm 
Ø, 3 cm hoog. Gewicht 
596 g. Naast onze 
langetermijngarantie 
geeft de fabrikant 
15 jaar garantie.
•      Siliconen  

quichevorm  
met glazen bodem     
nr. 230-823-50      
€ 39,95

Inbegrepen: recept voor een heerlijke 
ham-preiquiche.

 

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

German Brand Award Winner 2019* en German Design Award Winner 2020**.
Met deze chique, matzwarte organizer 

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

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

nr. 232-900-50     € 46,95
•      Extra borstelkop      

nr. 232-901-50     €   6,95
* Categorie Newcomer Brand of the Year
**Categorie Excellent Product Design Kitchen
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Snij heel eenvoudig gelijkmatige, 
nette plakken af, zonder machine.

Met dit superhandige kartelmes snijdt u alles op de gewenste dikte.  
In te stellen van 1 mm tot 3 cm.

Perfect gelijkmatige en nette plakken brood, worst, kaas, ham, paprika, ... Van flinterdun 
(1 mm) tot 3 cm dik: met dit handige mes is dat kinderspel. Stel de meegeleverde afstandshouder 
(ook afneembaar) in op de gewenste dikte. Met het 25 cm lange mes snijdt u moeiteloos nauwkeuri-
ge plakken van wat u maar wilt, heel gelijkmatig. U hebt geen grote snijmachine meer nodig.
Is en blijft zeer scherp en stabiel.

De scherpe gekartelde rand snijdt net zo netjes door knapperig brood en harde salami als door 
kaas, tomaten en uien. Er wordt niets geplet, gescheurd of verbrokkeld. Natuurlijk kunt u dit 
veel zijdige mes ook zonder afstandshouder gebruiken.
Ambachtelijke traditie made in Italy.

300 jaar geleden smeedden ambachtslieden in het bergdorp Premana snijgereedschappen uit het 
ijzer dat daar werd gewonnen. Tegenwoordig hebben zich meer dan 100 fabrikanten van messen en 
scharen gevestigd in de Noord-Italiaanse regio en hebben ze van Premana® een kwaliteitsmerk 
gemaakt met een wereld wijde reputatie. 
Lemmet van edelstaal, handgreep en opzetstuk 
van kunststof. Totale lengte 39 cm. Kan in de 
vaatwasser.
•      Kartelmes met afstandshouder      

nr. 233-027-50     € 39,95

Snij altijd precies de gewenste plakdik-
te – of het nu gaat om knapperig brood, 
harde salami, kaas, tomaten of uien.

Klassiek met de hand gezette koffie zonder gedoe en zonder koffiedik.
De bekroonde koffiezetter met microfilter voorzien van dubbele wand.  

Ook ideaal voor thee. Exclusief bij Pro-Idee.
Kenners zweren bij de klassieke handzetmethode wanneer ze 

een lekker kopje koffie willen maken met een vol aroma. 
Met goede reden: door het trekken komen de fijne 
koffie-olie en de aromastoffen op een optimale manier vrij. 

Met deze bekroonde Coffeemaker zet u heel eenvoudig met de 
hand koffie, zonder gedoe en precies naar uw smaak. 
En dat voor een heel aantrekke lijke prijs.
Zonder lastige filterhouder, papieren filter en 
mee komend koffiedik.

Schep de gemalen koffie in de filterinzet, voeg 
kokend water toe en druk de deksel erop. Een 
siliconering langs de rand van de deksel sluit het filter 
af en houdt deze vast aan de deksel. Al naargelang de 
maalgraad en uw voorkeur laat u de koffie vervolgens 
4-8 minuten trekken. Anders dan vaak gebruikelijk 
komt er geen koffiedik mee wanneer u de koffie 
inschenkt. In plaats van een gangbaar enkelwandig 
filter houdt een dubbel microfilter van edelstaal het 
koffiedik tegen.
Zelfs fijn genoeg voor losse theeblaadjes.

Nadat de koffie genoeg heeft getrokken, kunt u 
het filter gemakkelijk met deksel en al uit de kan 
halen –  netjes en zonder gevaar voor uw vingers.
Meervoudige bekroonde design.

Bekroond met de German Design Award 2020 
Special Mention in de categorie Excellent Product Design Tabletop 
en de Red Dot Design Award 2018 in de categorie Product Design. 
Het fijne witte porselein en het tijdloze, eenvoudige model past heel 
mooi bij fijn servies – het is een chique design-blikvanger op uw 
tafel. Drupvrije schenktuit, met handvat dat wat platter is verwerkt 
bij de duim. Afmeting 23 x 20 x 11 cm (b x h x d), gewicht ca. 
0,85 kg. Inhoud 1 l (6 kopjes). De filterinzet kan in de vaatwasser. 
Van ASA Selection/Germany.
•      ASA Coffee Maker      

nr. 226-517-50     € 59,95

Het dubbele 
microfilter van 
edelstaal is zelfs 
fijn genoeg 
voor losse 
theeblaadjes.

Gemakkelijk bestellen:
www.proidee.nl

Tel. 024-3 511 277
op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur
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Vragen en advies 
Tel. 024 - 3 511 277 

(op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur)

Noten kraken  
was nog nooit  

zo leuk!
Winnaar Red Dot Design Award 2013.

Voortaan is het vechten geblazen om de 
notenkraker, want met dit apparaat is dat 
klusje erg leuk geworden! Leg de noot op 
het roestvrij stalen schaaltje. Zet de 
springveer over de noot en houd met 
2 vingers de veer vast op tafel. Trek het 
kunststof balletje omhoog en laat deze los. 
De noot is nu gekraakt.
Geen rondvliegende notenschalen.

De samengetrokken springveer vormt 
een beschermende kooi om de noot. De 
Red Dot-jury oordeelde: ʻBij de notenkra-
ker Naomi vormen esthetica, functionaliteit 
en de beleving van het gebruik samen een 
geslaagd geheel’.
Het perfecte cadeau voor design- 
liefhebbers.

Ideaal voor walnoten, hazelnoten en 
amandelen. Van edelstaal en silicone. 
 Afmeting 10 cm H, 6,5 cm Ø. Gewicht ca. 
153 g. Design: Take2 Germany.
•      Notenkraker Naomi  

nr. 211-671-50      
€ 19,95

Unieke stola van zeldzaam luxe-kasjmier  
uit Binnen-Mongolië, handgeweven  

in Nepal.
Veel zachter, warmer en robuuster.  

Van Mouleta.
Alleen in Binnen-Mongolië ontwik-

kelt de zeldzame witte kasjmiergeit zo’n 
fijne, dichte, langvezelige ondervacht – 
één van de beste kwaliteiten ter wereld.
Uitvoerig met de hand uitgekamd.

Alleen de extreem dunne (15-
16 micron) en tot 38-40 mm lange vezels 
worden gebruikt. Ze zijn precies goed 
genoeg voor deze stola, traditioneel 
handgeweven in Nepal. Daardoor is hij 
niet alleen heerlijk zacht, maar ook 
minder gevoelig voor schuurplekken. En 
het pilt niet zo snel als vergelijkbare 
accessoires (gemaakt van Afghaans 
kasjmier, bijvoorbeeld).
Het exotische ontwerp is een blikvan-
ger.

Het kleurrijke trendy patroon van 
gedeeltelijk onderbroken strepen, 
geïnspireerd op traditionele Tibetaanse 

motieven, ziet er veel interessanter uit 
dan de gebruikelijke streepdessins. De 
tinten ervan harmoniëren niet alleen met 
elkaar, maar ook met tal van favoriete 
items die u al lang in uw garderobe hebt.
Een grote verscheidenheid aan 
draagmogelijkheden is mogelijk.

Als klassieke stola, als warme sjaal 
of zelfs als spectaculaire tulband: dankzij 
de riante afmetingen kunt u uw outfit 
altijd op verschillende manieren 
opwaarderen. Met franje aan de lange 
kant.
Ca. 240 x 80 cm (inclusief franje). Kleur: 
multicolour gestreept. 100% kasjmier. Hand-
was. Gemaakt in Nepal.

•       Stola van kasjmier 
nr. 353-270-50     € 499,–
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Feestverlichting – maar dan subtiel en filigraan: 
de led-ster in moderne, geometrische vorm.

Minuscule, willekeurig geplaatste leds creëren sfeervol licht.
Pompeus is uit. Deze sierlijke led-ster in nieuw, grafisch 

duidelijk design is geïnspi reerd op de kunststroming kubisme – 
 onderscheiden met plek 2 bij de Decoration Award 2016. De 
diamantachtige facetten en zeer dunne, goudkleurige metalen 
staven vormen acht vijfhoekige bipiramiden die samen de 
driedimen sionale ster vormen. Door bijzonder fijne, als lichtsnoer 
geïntegreerde leds licht de 3D-constructie prettig en sfeervol op.
Led-technologie laat 30 (!) sierlijke lichtpunten stralen.

Het fijne lichtsnoer is stevig met de filigraan verwerkte 
constructie verbonden. De warmwitte lichtpunten blijven perfect 
verdeeld – er kan niets verschuiven. De warme goudtint van de 
metalen staven glanst fascinerend feestelijk, maar toch subtiel.
Elegant als wanddecoratie, aan deur en raam, als tafelstuk of 
kroonluchter, ...

Een blikvanger in de kersttijd, net als in de rest van het jaar. 
Past perfect bij iedere bestaande decoratie en als frame voor een 
windlicht, een vaas of buste. Afmeting ca. 40 cm Ø, (binnenin 
14,5 cm), 6 cm hoog. Gewicht 290 g. 350 cm kabelaansluiting 
voor 220-240 V netadapter. De 30 leds verbruiken in totaal slechts 
0,9 W en hebben een levensduur van 7000 uur. 
•      Verlichte piramidenster      

nr. 220-112-50     € 39,95

Lamp niet verwisselbaar.

Aan het einde van een lange dag wordt u  
in de watten gelegd door met de hand geplukte,  

Peruaanse Pima-cotton.
Heerlijk zacht, supercomfortabel – en toch zeer verzorgd.

Dit huispak in fris marineblauw is van puur, Peruaans Pima-cotton (335 g/m²) vervaardigd. Het 
wordt ook ‘zijde van Zuid-Amerika’ genoemd en gedijt alleen goed in de klimatologische omstandighe-

den van Peru. Daar bereikt het een fijnheid van 3,2 - 3,9 micron (daarmee vergeleken is het 
Noord-Amerikaans Pima-katoen met 4,6 - 5,5 micron aanzienlijk grover). Dit behoort tot 

de extra langstapelige katoen soorten, waarvan het percentage maximaal slechts 
2 - 3% van de wereldwijde katoenoogst bedraagt. Bovendien: in Peru 

wordt Pima-cotton nog met de hand geplukt en geselecteerd. Op deze 
wijze geoogst blijft het vrij van chemicaliën, huidvriendelijk en – bij-
zonder.
Heerlijk zacht en comfortabel. U kunt er zelfs uitstekend mee naar 
buiten.

Het jack heeft een ongedwongen snit, is uitgerust met een 
2-weg-ritssluiting en 2 schuine ritszakken. De kraag contrasteert aan 
de binnenzijde met een gestreepte tricotvoering in de kleuren beige/
grijs- beige/wit, passend bij de gebreide zoom. De broek valt glad en 
heeft een trekkoord en twee handige, mooi afgewerkte zijzakken. 
De broekband is eveneens afgezet met tricotage.

Vlot model. Kleur: marineblauw. 100% katoen. Machinewasbaar.

•      Pima-cotton 
heren-homesuit     
€ 239,–

FC producenten-
maat maat nr.
48 S 300-784-50
50 M 300-785-50
52 L 300-786-50
54 XL 300-787-50
56 XXL 300-788-50
58 3XL 300-789-50

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

Gunstige prijzen gewaarborgd.
(zie onze garantie) 
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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. 230-798-50      
€ 59,95

•      Bijpassend tasje      
nr. 230-796-50      
€   7,95
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Met de hand gekleurd en gebreid:  
zeldzaam Doornroosje-patroon  

in buitengewone kleurenrijkdom.
Van Kero Design.

Ook wij hebben ons afge vraagd, hoe het patroon van deze 
breiaccessoires aan zijn romantische naam komt – en wij 
vermoeden dat de dikke, plastisch vooruitstekende noppen de 
uitvinder deden denken aan de vele fluweelzachte rozen in 
Doornroosjes slot. Het is een oud, van generatie op generatie 
overgeleverd patroon – voor moderne machines veel te 
ingewikkeld. Het wordt door Peruaanse breisters nog volledig 
met de hand vervaardigd.
Het donszachte baby-alpaca behoort tot de kostbaarste 
vezels ter wereld.

De fijne haarpartijen worden arbeidsintensief met de hand 
verwerkt. Hoewel het zacht is als kasjmier, is baby-alpaca 
verbazingwekkend sterk en resistent tegen slijtage en pilling. 
En het neemt nauwelijks geurtjes op. Het bijzondere kleuren-
spectrum loopt van oranje, rood en oudroze via lila en 
aubergine tot aan turkoois, mint en olijfgroen – met machinale 
kleuring zou een dergelijke kleurenrijkdom van het garen niet 
mogelijk zijn.
Elk kledingstuk is uniek.

Uitstekend te combineren met alle winterjassen. En een 
perfect, maat onafhankelijk cadeau. Beanie met ribboord. 
Vingerloze handschoenen met ribboordjes.
Loopsjaal Ø 32 cm, hoogte 30 cm. Kleur: oranje/rood/oudroze/lila/
aubergine/turkoois/mint/olijfgroen. 94% alpaca, 6% scheerwol. 
Handwas.
  
•      Kero Design Doornroosje-beanie      

nr. 333-015-50     € 69,95
•      Kero Design Doornroosje- handschoenen      

nr. 333-017-50     € 59,95
•      Kero Design Doornroosje-loopsjaal      

nr. 333-016-50     € 99,95

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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Opgevouwen waarschijnlijk de kleinste waterdichte 
outdoor deken die er is. Past zelfs in de broekzak.

Kleiner dan een smartphone en weegt slechts 108 gram.
In het park, aan het strand, bij een festival, 

bij een open film in de open lucht, ... tovert u uit 
uw broekzak of handtas deze praktische 
zitgelegenheid voor twee tevoorschijn. De 
vederlichte HyprLyte-nylon is waterdicht, 
slijt- en steekvast.
U zit droog en beschermd tegen modder en 
onge dierte.

Bij een plotselinge regenbui kunt u de deken 
boven uw hoofd uitspreiden om niet nat te 
worden. Ook ideaal als strandmat: aan het 
gladde materiaal blijft geen zand kleven en 
scherpe schelpen en steentjes laten er geen 
kleine gaatjes in achter.
Met uittrekbare bevestigings haken.

Op een veld ondiep in de grond te veranke-
ren. Zo kan de deken niet wegwaaien. Aan het 
strand vult u eenvoudig de opgestikte hoekvak-
ken met zand. De 160 x 110 cm grote deken 
past altijd weer perfect in het geïnte greerde 
opbergtasje van 12 x 7,6 x 2,8 cm. Ingestikte 
lijnen maken het opvouwen gemakke lijker. Te 
reinigen door eenvoudig af te nemen. Van 
Matador®.
•      Ultralichte deken in  zakformaat      

nr. 232-592-50     € 34,95

57Pro-Idee

De deken weegt slechts 
108 g en is opvouwbaar tot 
12 x 7,6 x 2,8 cm.

Voor aan het strand of in de bergen, bij nat of zonnig weer: 
deze deken is ideaal voor uitstapjes.

Bavvic Builder-set:  
voor ontelbare bouwideeën – en veel plezier.

Geen vast bouwplan: maak keer op keer nieuwe variaties. Hoogwaardig beukenhout  
en gekleurde siliconen pluggen.

10,5 cm. Gewicht: 2 kg. Ontworpen door architect Maciej Sokolnicki, 
Zürich/Zwitserland.
•      Bavvic Builder-set     nr. 235-012-50     € 99,95
Opgelet: niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden wegens verstikkings-
gevaar door kleine onderdelen die kunnen worden ingeslikt.

Voorgedefinieerde bouwplannen zijn allemaal goed en wel, 
maar bouwsets waarbij vrije ontwerpen mogelijk zijn, worden 
vaker gebruikt. Dit betekent dat de Bavvic Builder-set altijd 
nieuw is, nooit verveelt – en vaak resulteert in creatieve 
prestaties die verbazen en waar men trots op kan zijn.
Ontworpen door een architect. Bevordert vaardigheid, 
creativiteit, concentratie en ruimtelijk inzicht.

De 48 bouwelementen (24 beukenhouten en 24 siliconen 
pluggen) kunnen zonder instructies in eindeloze variaties 
worden samengesteld, puur volgens de eigen fantasie.
Gebouwen, raketten, voertuigen, ... Er zijn geen grenzen 
voor de bouwers.

De houten elementen zijn zeshoekig, vierkant, driehoekig 
en rond, hebben vier of drie sleuven en kunnen gemakkelijk 
met elkaar worden verbonden met behulp van verschillende 
gekleurde hoekige of ronde siliconen pluggen. Zelfs avontuur-
lijke constructies zitten stevig en kunnen zonder problemen 
weer uit elkaar worden gehaald. Zelfs kinderen met cognitieve 
of motorische beperkingen worden op een speelse manier 
aangemoedigd. De verschillende oppervlaktestructuren van de 
siliconen pluggen zorgen bovendien voor een aangenaam 
gevoel en een veelzijdig uiterlijk.
Solide en uit een duurzame circulaire productie.

Het hout is deels afkomstig van het productieafval van een 
raamfabrikant. Er wordt geen karton en geen plastic gebruikt. 
Alleen het hout van Poolse beukenbomen wordt gebruikt, dat 
ter plekke wordt aangekocht en verwerkt.
Winnaar van de Red Dot Design Award 2022 in de categorie 
Product Design.

Set van 24 beukenhouten pluggen à 8 x 8 cm en 24 
siliconen pluggen, 4 x 4 cm. Bijpassende doos: 20 x 26 x 

Met 24 beukenhou-
ten en 24 siliconen 
delen kunt u 
ontelbare 
constructies maken 
naar eigen inzicht.
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Praktische knopclips  
voor je bretels.

Eenvoudig aan elke broek  
te bevestigen.

De stijlvolle clips in vintage look zien eruit als 
klassieke 4-gaats knoppen. Maar ze zijn niet genaaid, 
maar gewoon geknipt – vandaag op de, morgen op een 
andere broek. Draag dus je favoriete geborduurde bretels 
als je dat elke dag wilt.
6 stuks. Gemaakt van antiek zilverstaal. Gemaakt in Duitsland.

•      Bretels knoopclips      
nr. 345-711-50      
€ 29,95

Eenvoudig te 
bevestigen 
aan de 
tailleband: 
bijpassende 
knoopclips 
van antiek 
zilverstaal.

De elegante en modieuze manier  
om fleece te dragen:  

veelzijdige korte jas van Henriette Steffensen.
Scandinavisch design made in Kopenhagen.

Fleece is meestal alleen bekend van sportieve truien en jacks. Een elegante korte 
jas gemaakt van de populaire fleecestof is een echte zeldzaamheid. Het zijn juist 
deze twee tegenpolen – sportief en elegant – die dit bijzondere fleecejack zo 
veelzijdig maken.
Stijlvol, rustiek ontwerp.

De jas heeft een casual, comfortabele snit, maar maakt niet dik. De 
taillenaden achter zorgen voor een aansluitende look. De kleine opstaande 
kraag en de sluiting aan de zijkant benadrukken de cleane, elegante Scandina-
vische stijl. Geribde patches aan de mouwen en de zoom zorgen voor de 
nodige stabiliteit.
Chique Italiaanse fleece: het aandeel viscose zorgt voor een zijde
zachte touch en een stijlvolle glans.

En voor een blijvend glad oppervlak zonder lelijke pilling. De 
gemakkelijk te onderhouden, ongecompliceerde stof is licht, zacht 
verwarmend, kreukvrij, wasbaar en sneldrogend. Het is een van de 
favoriete materialen van ontwerpster Henriette Steffensen en is typisch 
Scandinavisch, net als haar hele collectie: cleane stijlen die geschikt 
zijn om elke dag te dragen – mode waarin u zich goed voelt, vrij kunt 
bewegen en die er tegelijkertijd goed uitziet.
Nog steeds vrij onbekend in dit land.

In Scandinavië zijn de collecties van het label uit Kopenhagen al 
favoriet bij modebloggers en modefans en zijn ze verkrijgbaar op 
vele goede adressen. In ons land zoekt u ze nog steeds tevergeefs.
Casual model. Lengte in mt. 40: 96 cm. Kleur: taupe. 70% polyester, 
30% viscose. Machinewasbaar.

•      Henriette Steffensen korte fleecejas     € 179,95
FC producenten-
maat maat nr. 
36 S 347-087-50
38 M 347-089-50
40 L 347-090-50
42 XL 347-091-50
44 XXL 347-092-50

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

Geschenkverpakking
Op uw verzoek wordt uw geschenk  
verpakt in het exclusieve Pro-Idee 
cadeau papier. Slechts € 4,–.
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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 
reflecties 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 ScratchGuard™ coating aan 
de binnen en buitenkant 
beschermt langdurig tegen 
krassen.

Alle hoogwaardige bescher-
mings- en zonnebrillen van de 

Amerikaanse specialist zijn gebaseerd op onderzoeksresultaten 
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. 220-643-50     € 69,95
•       Eagle Eyes® nachtopzetbril  

nr. 220-644-50     € 49,95

Eagle Eyes® nachtopzetbril

Eagle Eyes® nachtbril

Bijzonder herenhorloge,  
gemaakt van barriques: het eikenhout 

van oude whiskyvaten.
Elk exemplaar is uniek.  

Met zeer nauwkeurig, Japans hightechuurwerk.
Jarenlang rijpten er waardevolle whisky’s in vaten van dit 

eikenhout. En net zoals het hout de kostbare drank karakter geeft, zo 
geeft het dit herenhorloge zijn opvallende stijl.
Altijd uniek – subtieler en stijlvoller dan de vaak wat groot 
uitgevoerde houten herenhorloges.

Het fijnporige, dicht gegroeide eikenhout is zorgvuldig behandeld, 
zodat de schoonheid ervan perfect tot zijn recht komt. Het hout is 
zacht geschuurd, waardoor het aangenaam zacht aanvoelt op de huid. 
Het eikenhout is lang gedrenkt geweest in whisky, waardoor het een 
schitterende goudbruine tint heeft, voorzien van het kenmerkende 
ton-sur-ton-nervenpatroon. Eigenschappen die zorgvuldig behouden 
zijn gebleven – als onmiskenbare kenmerken van de natuurlijke 
kwaliteit, die elk horloge uniek maken.
Zelfs de kast is van hout: altijd met een aangename temperatuur, 
robuust en toch licht.

Een horloge dat u ondanks het formaat nauwelijks om uw pols 
voelt zitten. Niet te vergelijken met koud metaal en plastic dat snel 
kapot gaat.
Gemakkelijk afleesbare, zwarte 
wijzerplaat met witte markeringen.

De getallen en de uren-, minuten- 
en secondewijzer zijn door de 
contrasterende uitvoering duidelijk te 
zien. De kroon opzij, het deel tussen 
de kast en het bandje, en de delen in de 
schakelarmband zijn van gezwart 
edelstaal. Een chique vouwgesp zorgt 
voor veilig draagcomfort.
Feestelijk verpakt in een stijlvol 
houten doosje.

Het krasvaste mineraalglas beschermt het nauwkeurige, Japanse 
Miyota-kwartsuurwerk 2035. Spatwaterdicht. Onderkant van de kast 
van metaal. Houten kast: 41 mm Ø, 9 mm H. Houten bandje 20 mm 
breed. Gewicht slechts 77 g.
•      Herenhorloge, gemaakt van whiskyvaten      

nr. 232-081-50     € 199,–

Een bijzondere, stijlvolle en 
unieke creatie voor om uw pols.
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Zeldzame originelen:  
deze ‘Ierse’ kabelpatroon- 

accessoires komen  
daad werkelijk nog 

uit Ierland.
Als vanouds worden zij  

op handbreimachines vervaardigd.  
Van Fisherman out of Ireland.

Bij het traditierijke tricotagebedrijf Fisherman out of Ireland in 
Kilcar/County Donegal produceren ervaren medewerkers deze edele 
accessoires nog op decennialang bewaarde breiapparaten. Nader-
hand worden zij netjes met de hand afgewerkt. Langzaam, zorgvul-
dig en bijna voor de eeuwigheid. Een hemelsbreed verschil met 
niet- duur zame massaproducten uit het Verre Oosten. En ondanks de 
uitstekende kwaliteit tegen een aantrekkelijke prijs.
Zacht en verwarmend: merinoswol verfijnd met kasjmier.

Het plastische kabelpatroon is karakteristiek voor de regio en 
symboliseert al generaties lang de touwen van de Ierse vissersboten. 
De muts past zich perfect aan uw hoofdvorm aan. De brede ribboord 
zorgt voor een perfecte pasvorm en verwarmt desgewenst de oren.
Afmetingen van de sjaal maar liefst 21 x 180 cm. Kleur: grijs. 95% wol, 
5% kasjmier. Handwas. Geproduceerd in Ierland.

•      Fisherman kabelpatroon-sjaal      
nr. 316-640-50     € 69,95

•      Fisherman kabelpatroon-muts      
nr. 316-619-50     € 39,95

•      rood      nr. 345-429-50
•      navy      nr. 345-428-50
•      zwart      nr. 345-430-50

De bretels van de Engelse gentleman.
Van een van de meest traditierijke bretelsproducenten ter wereld: Albert Thurston, sinds 1820.

Sinds 1820 levert Albert Thurston creaties aan 
koningen, prinsen, presidenten, filmsterren en 
zakenlieden. Ook nu nog worden de lussen en het 
beleg met de hand genaaid van bijzonder sterk maar 
desondanks zacht zadelleer. En worden de 
zilverkleurige, nikkelvrije edelstalen clips, 
met een zachte doek glanzend 
gepoetst.
In goed te combineren 
basistinten.

De opvallende Britse 
voorliefde voor felle 
kleuren en bonte motieven 
komen niet altijd overeen 
met de internationale smaak. 
Deze klassieke basic van Albert 
Thurston is echter heel veelzijdig te 
combineren. Hij is wereldwijd zo 
populair, dat hij al 50 jaar onveranderd 
wordt geproduceerd. In lengte verstelbare, 
elastische riempjes. Elastische inzet bij de rug. 
Naar keuze vast te knopen of met clips vast te 
maken.
Ca. 3,5 cm breed. 79% polyester, 21% elastodieen. 
Bevat niet uit textiel bestaande delen van dierlijke 
oorsprong (leren lussen en beleg). Gemaakt in 
Engeland.

Albert Thurston bretels     € 54,95
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Lichtrevolutie in compact formaat:  
5.000 lumen lichtstroom, 1,8 km bundelbereik.

Een van de krachtigste en meest robuuste zaklampen op de markt.  
Water- en stofdicht (IP68) en vrijwel onverwoestbaar.  

Exclusief bij Pro-Idee.
Een fellere en robuustere zaklamp zult u niet gauw tegen-

komen. De geïntegreerde LUMINUS-hoogrendementsled 
(SBT-90 GEN 2) produceert een ongelooflijke 5.000 lumen en 
schijnt met behulp van de modernste reflectoroptiek tot een 
afstand van 1,8 km (!). De behuizing van hard geëloxeerd 
aluminium is water- en stofdicht (IP68) en praktisch onverwoest-
baar. Hij is zelfs bestand tegen langdurige onderdompeling (tot 
2 m diepte, 30 min.) en zand. Ook vallen van 1 m hoogte op 
asfalt kan de ledlamp niet beschadigen. Perfect voor avontuur-
lijke reizen, kamperen, vissen, ... Ook ideaal als noodverlichting 
in de auto en thuis. En dat voor een zeer aantrekkelijke prijs. 
Minder lichtgevende en minder solide zaklampen kosten vaak al 
400,– € en meer.
Uitgevoerd als de tactische zaklampen van professionals: met 
kortstondig licht, stroboscoopmodus en 4 lichtsterktes.

Voor kortstondig licht van enkele seconden en voor het in- en 
uitschakelen drukt u op de centrale bedieningsknop op de kop van 
de lamp. Voor lichtniveaus en het stroboscoopeffect is er een aparte 

zijschakelaar ingebouwd. Bij het uitschakelen wordt de laatst 
gekozen lichtstand opgeslagen.
Enorm batterijvermogen van 10.000 mAh (in plaats van zoals 
vaak slechts de helft). Voor maximaal 3,5 uur schijnwerperlicht 
van het hoogste niveau.

Gemiddelde helderheid (350 lm) tot 26 uur. In de maanlicht-
modus (35 lm) zelfs tot 112 uur. Oplaadtijd 
via USB-C-aansluiting 3 uur (snoer wordt 
meegeleverd). Batterij-oplaadindicatie. 
26,4 cm lang, kop Ø 7 cm, romp Ø 2,54 cm. 
Gewicht: 460 g.
•      5.000 lumen power-zaklamp      

nr. 233-420-50     € 199,95

Uitgevoerd met kort 
licht, stroboscoopmodus 
en 4 lichtsterktes.
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Beter dan         een volle  sieradenbox: deze keerbare 
bicolour-creolen.

      Wit- of geel               goud – altijd combineerbaar met outfit, ketting, horloge, ...
Het dubbele design van 

deze creolen bestaat voor 
de ene helft uit 18 kt. 
geelgoud, voor de andere 
uit 18 kt. witgoud. En 
dankzij de onzichtbare 
sluiting draagt u nu eens de 
ene en dan weer de andere 
kant voor. Ook perfect als 
cadeau, als u er niet zeker 
van bent of de vrouw die 
het krijgt de voorkeur geeft 
aan geelgouden of 
witgouden sieraden.
Precies het juiste model 
en formaat.

Creolen zijn tijdloos 
klassiek. En met 3 mm 

Italiaanse klassieker  
van Chiarugi/Florence.

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

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

Anders dan simpelweg gestructu reerd leer met glansfinish 
wordt dit fijne rundleer nog traditioneel door glans stoten met echte 
barn steenrollen afge werkt. Dat gebeurt, nadat het met plantaardige 
middelen gelooid en geverfd en ten slotte gedroogd werd. Door de 
zachte druk stijgen de looioliën naar het leeropper vlak: het leer 
wordt superzacht, krijgt een expressieve nerfstructuur en een 

warm schijnend kleurenspel.
De schaduweffecten verlevendigen 
het leer op stijlvolle wijze en verlenen 
het zijn bijzondere karakter.

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

Klassiek afgeronde vorm, ge-
paspeld leer en markant contraste rend 
door gestikt. Verstelbare schouderriem. 
Handgreep. Royaal buitenvak met 
ritsslui ting. Binnen een steek- en 
ritsvak. Applicaties van zilverglanzend 
metaal. Voering: porc-velours en 
textiel. Afmetingen 33 x 28 x 7 cm (b x 
h x d). Gewicht ca. 700 g.
 Stewardesstas     € 189,–
•      bruin  nr. 590-281-50
•      zwart nr. 233-458-50

Ruime binnenruimte met 
insteek- en ritsvak.

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

 
Kunstige en exclusieve  

Fair-Isle-jacquard, samengesteld  
uit 6 modieuze kleuren.

Van Eribé, Schotland.
Het Schotse bedrijf Eribé creëert uit de overgeleverde 

voorbeelden van traditionele visserstruien nieuwe, trendy 
designs. De geschiedenis van dit fijne, gevarieerde 
Fair-Isle-motief gaat terug tot het jaar 1856.
Subtiel aangepast aan de mode van nu:

De pastel lichtblauwe/lichtgrijze nuance harmonieert 
perfect met de warme bruine en mosterdtonen. Fris wit 
zorgt voor een elegant accent.
Scheerwol met angora: licht, zacht en warm.

Puur natuur van Schots garen. De gareneinden zijn 
zorgvuldig met de hand verwerkt.
Iets getailleerd model. Lengte in mt. 36: 56 cm. 96% wol, 
4% angora. Handwas. Kleur: lichtblauw/lichtgrijs/bruin/
mosterd.

•      6-kleurige Fair-Isle-trui     € 189,95
FC producenten-
maat maat nr.
34 S 345-543-50
36 M 345-544-50
38/40 L 345-545-50
40/42 XL 345-547-50
42/44 XXL 345-548-50

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

Vragen en advies 
Tel. 024 - 3 511 277 

(op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur)
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Uitgevoerd in ongecompliceerd 
 Scandinavisch design: de engelenkoor- 

mobile van Flensted, Denemarken.
Handgemaakt. Met uitklapbare vleugels voor zachte  

bewegingen en een fascinerend licht/schaduwspel.
16 hemelbodes zweven in een mooi geordende formatie aan de 

bijna onzichtbare touwtjes van de mobile. Wanneer de hartvormige, 
uitgestanste vleugels geopend zijn, draaien de engelen bij elk zuchtje 
wind en dansen ze samen op een telkens andere choreografie.
Hartverwarmend, maar alles behalve kitsch – zonder glitter of 
opsmuk.

Hoogwaardig, aan beide kanten 
wit dun karton geeft de grafisch 
gereduceerde hoofdjes en gewaden 
een engelachtig pure uitstraling. De 
elegante, zwierige silhouetten laten 
zich door het zachtste briesje 
meevoeren – waarna de fijne 
figuurtjes beginnen aan hun hemelse 
dans. Een goudglanzende aureool 
omlijst hun sierlijke hoofdjes met een 
zachtglanzend lichteffect. Richt een 
spot op de mobile en de engelendans 
wordt speels begeleid door een fraai 
licht- en schaduwspel.
Geheel met de hand gemaakt, in 
elkaar gezet en nauw keurig 
uitgebalanceerd.

Aan het fijne, maar stevige staafje 
van goudkleurig glanzend messing 
zijn 7 fijne, haast onzichtbare 
touwtjes met in totaal 16 engelen 
bevestigd – in carré-opstelling gegroe peerd. Zorgvuldig verpakt en 
klaar om op te hangen.
Speelse kerstdecoratie voor de hal, de woonkamer, de serre, het 
raam, ...

Afmeting engel elk 8,3 x 8 cm, complete mobile 44 x 45,5 cm 
(b x h). Ophangvoor ziening: 120 cm lang. Gewicht 16 g. Mooi als 
cadeau.
•      Mobile ʻEngelenkoor’     nr. 223-635-50     € 39,95

Exclusief vervaardigd, door 
het beroemde mobile- 

familiebedrijf Flensted.
Al 50 jaar ontwerpt en 
vervaardigt het Deense 
familiebedrijf de meest 
exclusieve mobiles. De familie 
werkt zelfs samen met het 
Guggenheim Museum en het 
Museum of Modern Art, beide 
in New York.

Beter dan         een volle  sieradenbox: deze keerbare 
bicolour-creolen.

      Wit- of geel               goud – altijd combineerbaar met outfit, ketting, horloge, ...
dikte en 13 mm of 19,5 mm diameter 
hebben deze ook nog eens het 
formaat dat net zo goed past bij 
een representatieve business-
outfit als bij een sportieve 
dagelijkse combinatie of 
elegante avondoutfit.
De kleine creolen: 13 mm, 
gewicht ca. 3 g. De grote 
creolen: 19,55 mm, gewicht 6 g. 
Van 18 kt. geel- en 18 kt. witgoud.

•      Bicolour-creolen, 13 mm 
nr. 232-111-50     € 479,–

•      Bicolour-creolen, 19,5 mm 
nr. 232-112-50     € 779,–
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Duidelijke vormen. Puristisch design. 

Natuurlijk mooi beukenhout.
Sfeervolle decoratie: sterrenpaar, passend bij de natuurtrend.

Mooi in zowel een modern als een klassiek interieur: dit duo van onbehan-
deld beukenhout past in elke woonstijl. De stabiele, vijfpuntige sterrenvorm en 
het kleinere exemplaar zijn heel nauwkeurig uit een en hetzelfde stuk hout 
gefreesd en zorgvuldig glad gemaakt. Het nervenpatroon en de dikte van het hout 
(elk 2 cm) zijn daardoor identiek, waardoor de sterren een perfecte, harmonieuze 
eenheid vormen.
Groot, decoratief en allesbehalve kitsch. Ook heel mooi op smalle opper
vlakken.

De sterren zijn samen slechts ca. 4 cm diep, waardoor ze ook goed op smalle 
oppervlakken zijn neer te zetten – perfect voor 
op de vensterbank, schoorsteenmantel, wand-
plank, tafeltje etc. Of plaats de sterren voor de 
lijst van een spiegel of fotocollage, zo vormen 
ze een elegante blikvanger. Het eenvoudige, 
ingetogen design benadrukt mooi de schoonheid 
van het chique, onbehandelde hout. De sterren 
vormen een mooie kerstdecoratie en zien er 
feestelijk elegant uit, zonder te overdreven te 
zijn. Afmeting ca. 32 x 31 x 3,8 cm (b x h x d). 
Gewicht ca. 470 g.
•      Sterrenduo     nr. 234-587-50     € 22,95

 
Epileren in plaats  

van scheren.  
Tot wel 4 weken lang  

een gladde gezichtshuid.
Een epileerpincet in spiraalvorm.  

Made in Germany.
Dit gepatenteerde beautyinstrument in miniformaat 

is ideaal om te gebruiken voor tussen de wenkbrauwen, 
boven de bovenlip, bij de kin, de wangen, oren enz. En 
het instrument is heel 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 verwijderd.

De gezichtshuid blijft met het epileerpincet tot wel 
4 weken glad, in plaats van maar enkele dagen zoals 
bij scheren. Ook zonder spiegel te 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 polypro-
pyleen. Afmeting ca. 

2,5 cm lang, Ø 1 cm. Kleur: zilver/rood en zilver/
zwart.
•      Epileerpincet, set van 2      

nr. 233-059-50     € 12,95

Wordt geleverd per 2 stuks.

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

of:
Tel. 024-3 511 277
op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur
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Wereldwijd moeilijk te vinden – 
 in Italië een klassieker  

met traditie.
De handdoeken van de luxehotels van hoogwaardige,  

grove wafelpiqué van Busatti 1842.
In vele Italiaanse luxehotels worden de gasten met handdoeken van 

wafelpiqué verwend. Deze klassiekers worden vanwege hun grote absorp-
tievermogen en het verfrissende droogwrijfeffect gewaardeerd. Bij ons zult 
u lang moeten zoeken naar zulke handdoeken. Want maar weinig fabrikan-
ten weven nog wafelpiqué naar klassiek model en volgens de traditionele 
methode.
De kleine, Italiaanse fabriek Busatti produceert als sinds 1842 uitmun
tende, klassieke wafelpiqué.

De traditierijke weverij Busatti uit Anghiari in de Toscane gebruikt 
alleen bijzonder absorberenden katoen voor zijn fijne wafelpiqué (letterlijk 
vertaald: honingraat) is een treffende benaming voor het karakteristieke 
weefpatroon met reliëf. Weelderige badhanddoek, praktische hand doek – 
 telkens 2 per set. Exclusief bij Pro-Idee.
Met nostalgische, fraaie holle 
zoom. 100% katoen. Machinewas-
baar. Geproduceerd in Italië.

Wafelpiquéhanddoeken,  
50 x 90 cm, set à 2 stuks     
€ 59,95
•      beige nr. 345-179-50
•      blauw nr. 345-180-50
•      grijs nr. 345-181-50
•      groen nr. 345-182-50
Wafelpiquébadhanddoeken,  
80 x 150 cm, set à 2 stuks     
€ 129,95
•      beige nr. 345-183-50
•      blauw nr. 345-176-50
•      grijs nr. 345-177-50
•      groen nr. 345-178-50

FC producenten-
maat maat nr.
34 XS 319-745-50
36/38 S 319-746-50
40/42 M 319-747-50
44/46 L 319-748-50
48/50 XL 319-749-50

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

Zo chic als zijde.  
Zo huidvriendelijk als  

katoen: elegant bigshirt  
voor een verkwikkende 

nachtrust.
Slecht 69,95 €. Met reistasje.

Pure zijde laat nachtmode er zeer chic en elegant 
uitzien. Maar niet iedereen vindt dat gladde gevoel op de 
huid even prettig. Met dit big-shirt hoeft u geen compro-
missen te sluiten. De buitenkant is van zijde én katoen, om 
en om glanzend en mat gestreept. Binnenkant van zacht 
katoen. Het geheel ziet er ongelooflijk elegant uit en toch 
voelt u zich behaaglijk. Door de snelle vochtopname zorgt 
katoen bovendien ’s nachts voor een prettig, droog gevoel 
op de huid.
Uitgevoerd in het model van een extra groot herenoverhemd 
met borstzak en manchetten. Met een brede stolpplooi achter 
voor een comfortabele wijdte. Verpakt in een ruimtebesparend 
tasje van zijde. Van 55% zijde, 45% katoen. Kleur: offwhite. 
Handwas.

•      Bigshirt     € 69,95

Retourgarantie  
voor alle kerstcadeaus  

t/m 31012023
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Zacht en warm als een sjaal,  
gekleed als een chique  
cardigan, maar nooit  

dikmakend.
Knoopbare kraaginzet van breimodespecialist  

Fisherman out of Ireland.
Terwijl warme colinzetten nu trendy zijn, zijn knoopbare 

kraaginzetten in de vorm van een vest moeilijk te vinden. Toch zijn 
ze veel praktischer: met de knopen kunt u de luchttoevoer veel 

flexibeler regelen. Dit 
vermindert het risico dat de 
inzet ergens blijft liggen 
wanneer het te warm is 
geworden. Bovendien hoeft u 
hem niet over uw hoofd te 
trekken en hierdoor wordt 
voorkomen dat uw kapsel in 
de war raakt.
Dankzij de materiaalmix is 
hij heerlijk zacht, warm, 
ademend en zelfs geur
bestendig.

Merinoswol is aanzien
lijk fijner dan gewone 
schapenwol en maakt uw 
inzet aangenaam kriebelvrij. 

Het aandeel kasjmier zorgt voor een soepel, zacht gevoel.
Fullyfashioned gebreid voor een optimale pasvorm zonder 
storende naden.

Neveneffect van de zorgvuldige productie: het interessante 
breimotief rond uw hals.
95% wol, 5% kasjmier. Handwas. Gemaakt in Ierland. Exclusief bij 
Pro-Idee.

•      Fisherman cardigankraaginzet     € 119,95
FC producenten
maat maat rood beige
36/38 S 35314850 35315450
38/40 M 35314950 35315550
40/42 L 35315050 35315650
42/44 XL 35315250 35315750
44/46 XXL 35315350 35315850

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste pagina van de 
catalogus)

Gloednieuw in Nederland:         de eerste combihaartool  
   met warme lucht, verwarm         de borstelharen, infrarood  

         en ionen         technologie.
              Perfect voor nat en              droog, lang en kort haar.  

                       Tot nu toe alleen verkrijgbaar in de               Verenigde Staten. Nu te bestellen bij ProIdee.
Conventionele elektrische haarborstels werken ofwel met warme 

lucht (voor het drogen) of met verwarmde borstelharen (voor het 
stylen erna). Deze ingenieuze haarstyler, daarentegen, kan beide. En 

 Slank, elegant en toch ruim, ge         maakt van zeldzaam bizonleer.
Van Oconi. Exclu              sief bij ProIdee.

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

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

Een speciale folie schermt de inhoud op 
betrouwbare wijze af van RFIDlezers. 
Niemand kan in het voorbijgaan uw identi
teits kaart, bankpassen of creditcards uitlezen.
Perfecte indeling die maar weinig dames
portemonnees bieden.

De 14 (!) kaartvakken houden uw 

Perfecte indeling, 
dankzij een ritsvak, 
14 (!) kaart en 
6 grote steek
vakken.
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Geschenkverpakking
Op uw verzoek wordt uw geschenk  
verpakt in het exclusieve ProIdee 
cadeau papier. Slechts € 4,–.

Gloednieuw in Nederland:         de eerste combihaartool  
   met warme lucht, verwarm         de borstelharen, infrarood  

         en ionen         technologie.
              Perfect voor nat en              droog, lang en kort haar.  

                       Tot nu toe alleen verkrijgbaar in de               Verenigde Staten. Nu te bestellen bij ProIdee.
zelfs nog meer: gelijktijdig gebruikte infraroodwarmte en een permanente 
ionenstroom beschermen en verzorgen de hoofdhuid en het haar. De innova
tieve multihaartool is al een hit in de Verenigde Staten en is nu eindelijk ook 
in Nederland verkrijgbaar. Rechtstreeks bij ProIdee.
Droogt uw haar tot 50% sneller en belast het minder.

Net als de natuurlijke infraroodstralen van de zon, genereren de (lange 
golf) infraroodelementen een diepe hitte die het haar van binnenuit droogt. 
Op die manier wordt het veel minder belast en wordt het beschermd tegen 
schade door overmatige hitte. Ondersteund door de warme luchtstroom 
(2 blaasstanden) is zelfs lang haar in een mum van tijd volledig droog.
Recht, golvend en/of extra volumineus.

De verwarmde borstelharen in het midden van de borstel zorgen voor een 
perfect gladmakend effect. Gewoon streng voor streng 
doortrekken en lang haar valt heerlijk glad en 
glanzend. Voor meer volume bij de wortels en zachte 
golven, draait u de borstel gewoon een beetje in. In 
tegenstelling tot ronde borstels, kan uw haar niet vast 
komen te zitten in de platte vorm.
Permanente ionisatie voorkomt statische elektrici
teit, beschermt tegen kroezen en gespleten haar
punten.

Negatieve ionen maken de buitenste schubben
laag van het haar glad, waardoor het er gezonder 
en glanzender uitziet. Robuuste kunststof 
behuizing. Afmeting (l x b x h): 30 x 6,5 x 5,5 cm. 
Gewicht: 440 g. Snoer van 180 cm voor 
220 V/500 W.
•      4in1 heteluchthaarstyler      

nr. 23493350     € 129,95

Dankzij infrarood
warmte droogt uw haar 
sneller op een veilige 
manier.

 Slank, elegant en toch ruim, ge         maakt van zeldzaam bizonleer.
Van Oconi. Exclu              sief bij ProIdee.

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

nr. 23368550     € 189,–

Mooi plat om de hals zittende 
doorgestikte sjaal met split  

om hem doorheen te trekken:  
warm, zacht  

en weerbestendig.
Van de Duitse accessoirespecialist Loevenich.

Trek het uiteinde door het daarvoor bedoelde split en 
klaar bent u: uw nieuwe doorgestikte sjaal zit mooi plat om 
de hals, beschermt u tegen regen en houdt u tegelijkertijd 
heerlijk warm.
Waterafstotende buitenkant, warme fleecebinnenkant.

De doordachte materialenmix werkt volgens het 
principe van functionele outdoorjassen: de buitenkant laat 
regendruppels en sneeuwvlokken er gewoon afrollen, 
terwijl de doorgestikte ‘kamers’ en de pillingvrije fleece
stof de warmte opslaan. Door het praktische steeksplit is dit 
model, in vergelijking met veel andere sjaals die vaak dik, 
zwaar of volumineus zijn, niet te volumineus bij de hals.
Afmeting 126 x 18 cm. Kleur: zwart. 100% polyester. Machine-
wasbaar.

•      Loevenich doorgestikte sjaal      
nr. 34088050     € 34,95

Mandant: PI 

Land: NL 

Sortiment: WM 

Beilage/Katalog: Katalog 

Saison: Winter 

Name: 2022QRPINLWMKatalog50Winter6 

URL: https://www.proidee.nl/snel-bestellen?H=02_NL_75_O-00010065 

 

QR-code scannen
Bestelnummers invoeren
Bestelling versturen

1

2

3
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•      ijs blauw      nr. 327-541-50
•      creme    nr. 460-592-50
•      roze      nr. 460-097-50
•      scharlakenrood    nr. 460-261-50
•      zwart      nr. 460-857-50
•      donkergroen      nr. 353-341-50
•      lila      nr. 353-340-50

De legendarische ring sjaal is een van de meest tijdloze 
voorbeelden uit de modegeschiedenis.

Met de hand geweven Pashmina:  
zo dun, dat u de stola door uw trouwring kunt halen.

De echte, oorspronkelijke Pashmina- sjaal vindt zijn oorsprong 
in Tibet en is daar al sinds eeuwen een traditie. Meer dan 15 jaar 
geleden begon zijn succes in de trendy Londense modescène. 
Vandaag is de echte, zuivere Pashmina-sjaal uit geen enkele 
garderobe meer weg te denken. Maar het wordt steeds moeilijker 
een sjaal van zuiver Pashmina te vinden.
Ware luxe valt niet te kopiëren.

Het beeld van een Pashmina sjaal probeerde men vaak te 
kopiëren. In zuiver kasjmier kan hij echter niet worden geko-
pieerd, want een zo dunne sjaal van zuiver kasjmier kan niet 
voordeliger worden vervaardigd. Iedereen voelt direct het 
verschil. En de kenner ziet het al op afstand.
Een royale 90 x 210 cm groot – toch weegt hij maar 160 g.

De echte, zuiver Pashmina sjaal is veel lichter dan andere 
weefsels die er ongeveer net zo uitzien. En dat nu maakt hem 
zo veelzijdig: hij kan klein worden opgevouwen en steeds op 
een andere wijze worden omgeslagen. Drapeer de sjaal 
vorstelijk over uw schouders. Knoop hem als dunne sjaal. Vlei u 
er behaaglijk in: bij het lezen, buiten, op een koele zomeravond 
of tijdens een lange vlucht. Hij past zelfs in een kleine handtas en 
ontvouwt zijn heerlijke comfort, steeds als u dat wilt. Onmisbaar 
op reis. U ontvangt uw echte Pashmina- sjaal – om zo cadeau 
te kunnen geven – in een fraai doosje van handgeschept 
Nepal-karton.
Afmeting: royale 90 x 210 cm groot – toch weegt hij maar 
160 g. 100% kasjmier. Handwas. Vervaardigd in Nepal. 
Exclusief bij  Pro-Idee.

Pashmina-sjaal     € 299,–
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De eenvoudigste manier om uw kaarten te beschermen 
tegen diefstal van gegevens.

Steek gewoon de Secure -Card in het kaartenvak bij uw 
betaalkaarten en creditcards, uw ID-kaart, rijbewijs, verzekerings-
pas, hotel-keycard, ... Tot max. 12 kaarten met RFID- (Radio 
Frequency ldentification) en NFC- (Near Field 
Communica tion)-chip zijn beveiligd 
tegen ongewenst scannen van 
buitenaf.

De Secure- Card onderschept het 
skimming- signaal van het afleesap-
paraat en verstoort dit, zodat het niet 
meer naar de scanner kan terug keren.
Zelfs op een afstand van 3 cm kan 
niemand uw gevoelige gegevens 
meer herkennen.

Dat is wetenschappelijk aange-
toond door het Seibersdorf -
laboratorium in Oostenrijk (testbericht 

nr. EMV-E 141/16). Werkt voor een onbeperkte tijd zonder batterij 
of accu. Afmeting 5,4 x 8,5 x 0,1 cm. Gewicht ca. 6 g.

•      RFID  Secure-Card      
nr. 222-834-50     € 29,95

Een uitkomst bij het televisiekijken:  
tv-geluidsversterker van de nieuwste generatie.

Perfect te verstane gesprekken en een helder geluid.  
Draadloos – gewoon op de plek waar u zit.  

Ontwikkeld in samenwerking met audiciens en onderzoeksinstituten.
Zijn de stemmen te zacht voor u? Of vindt u de muziek en de 

geluiden juist veel te hard? Kunt u gesprekken nauwelijks 
 verstaan? Zomaar enkele veel voorkomende ergernissen bij 
moderne tv’s. Deze gloednieuwe tv-geluidsversterker van de Duitse 
audiospecialist Sonoro (merknaam faller) biedt een snelle en 
gemakkelijke oplossing. In samenwerking met audiciens en 
onderzoeksinstituten is een speciale spraakoptimalisatietechnolo-
gie ontwikkeld. Met behulp van deze technologie versterkt het 
mobiele apparaat de contrasten tussen omgevingsgeluiden en 
stemmen, en past deze dynamisch aan. Daarbij geeft het apparaat 
het geoptimaliseerde tv-geluid draadloos weer op de plek waar u 
zit. Zonder het geluid van de tv harder te zetten worden stemmen, 
gesprekken en commentaren zo weer goed verstaanbaar. U hoeft 
u niet langer in te spannen om uw favoriete serie, film of 

documentaire te volgen.
Relaxter en gezelliger dan (draadloze) hoofdtelefoons. Ook 
ideaal voor dragers van hoortoestellen.

Geen vervelende druk op uw oren. Geen akoestische isolatie. 
Met deze compacte geluidsversterker in de buurt kunt u tijdens het 
tv-kijken normaal een gesprek blijven voeren en samen met 
anderen van het programma genieten. De bel en de kookwekker 
blijven intussen goed te horen.
Vol en helder geluid. Gemakkelijke 1-knopsbediening.

Het volume is aan te passen met een draaiknop. Het optimale 
profiel van de spraakweergave is gemakkelijk te selecteren. 
Desgewenst kunt u een hoofdtelefoon aansluiten.
De accu werkt tot wel 16 uur lang. Perfect voor een hele avond 
lang tv-kijken of het bingewatchen van uw favoriete serie.

Het meegeleverde basisstation (zender) is 
tegelijkertijd een oplaadstation. Oplaadtijd ca. 
3 uur.
Stijlvol design dat gezien mag worden.

Hoogwaardige aluminiumbehuizing (in 
plaats van kunststof) met praktische greep en 
stofbespanning. Afmeting ca. 24 x 10,2 x 6 cm 
(b x h x d), gewicht ca. 770 g. Basisstation: 16 x 
6,6 x 2,5 cm. Compatibel met alle gangbare tv’s 
met hoofdtelefoon of optische uitgang. Meege-
leverd: USB-netadapter, USB-kabel, AUX- 
kabel, optische kabel, gebruikershandleiding. 
Gratis bij Pro-Idee: 36 maanden langeter-
mijngarantie.
•      TV-geluidsversterker OSKAR      

nr. 232-685-50     € 249,–

Geeft het 
geoptimaliseerde 
geluid van de tv 
direct weer op de 
plek waar u zit – 
gemakkelijk en 
draadloos.

Met slechts één kaart beschermt u tot max. 
12 kaarten tegen skimming.

69Pro-Idee
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Climbing Car:  

spannende autoraces op de muur  
en het plafond.

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

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

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

nr. 22843250     € 49,95
•      Set batterijen, 6 mignon (AA)      

nr. 67704750     €   7,50

Let op! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3.

 .
     De nieuwste gene         ratie ledkaarsen: 

nog natuurlijker, roman         tischer en sfeervoller.
       Gemaakt van echt kaarsvet met een levensechte driedi               mensionale vlam en fantastisch realistisch flikkerend.

Een pareltje uit  
de warme wateren  

van de Stille Zuidzee.
Klemketting met echte Tahitiparels,  

met de hand uitgezocht voor een perfect kleurverloop.
De minimalistische keuze voor slechts 3 harmonieus in kleur 

afgestemde Tahitiparels en een filigraan verwerkte zilveren band, 
maken van deze klassieke sieraden hele trendy juwelen. Ze lijken 
gemaakt te zijn voor de actuele ‘minimal’ trend. Chic en toch 
geschikt om elke dag te dragen. Staan schitterend bij uw ‘little black 
dress’, maar ook bij een jeans.
Met de hand gesorteerd voor de perfecte kleurharmonie.

Uit de veelvoud van metaalachtige nuances van Tahitiparels is 
voor de kettingen een platinakleurige, een grijs/groen glinsterende en 
een antracietgrijze parel uitgekozen. Naast de diepte en de brille van 
de kleuren, bepalen de 
afmeting van de parel, het 
bijna perfecte oppervlak en de 
gelijkmatigheid van het model 
de waarde. De grootste en 
mooiste Tahitiparels wereld
wijd worden gekweekt in 
Frans Polynesië. In het warme 
water van de Stille Oceaan 
voelt de zwartlippige 
oestersoort ‘Pintada margariti
fera cumingii’ zich het beste 
thuis.
De ketting voor elke gelegenheid.

De sierad bestaan uit sterlingzilver (925). Met 3 grote parels, elk 
10 mm Ø.
•      Klemketting met Tahitiparels 

nr. 22086050    € 395,–

Deze ledkaarsen zijn niet te vergelijken met conventionele 
ledkaarsen: ze simuleren perfect flikkerend kaarslicht. Het geheim: in 
de gepatenteerde kunststof 3Dvlam 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/Cbatterijen per 
kaars. Schuifschakelaar aan 
de onderkant. Rechtstreeks 
op de kaars instelbare 
24uurs timer (lichttijd 
6 uur). Elke kaars heeft een 
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Veel beter dan alleen maar  
kunststofvezels:  

zeldzame, zijdezachte  
viscosefleece.

Behaaglijk zacht. Antistatisch.  
Kreukvrij. Slechts 109,95 €.

Ongelooflijk, wat een verschil 30% kan uitmaken! In tegenstel
ling tot de gebruikelijke fleece van 100% polyester is voor deze 
stof viscose van 
natuurlijke cellulose 
verwerkt: veel 
aangenamer op uw 
huid, omdat deze 
beduidend zachter 
aanvoelt dan de 
gebruikelijke 
polyesterfleece. 
Boven dien krijgt uw 
huispak niet zo 
gemakkelijk een 
statische lading, 
kreukt het nauwe
lijks en trekt het 
minder pluisjes aan.
Vervaardigd door 
de traditie rijke 
Duitse onder-
goedfabrikant 
Hutschreuther.

Sinds 1972 
ontwerpt dit bedrijf 
uit Karlsruhe 
elegante dames
nachtkleding en 
homewear waar men 
zich prettig in zal 
voelen. Om het hoge 
kwaliteitsniveau te 
waarborgen worden 
voortdurend 
materiaaltesten in het 
eigen bedrijfslabora
torium en in 
geselecteerde 
productiefaciliteiten 
in Duitsland en 
Europa uitgevoerd. 
En dat alles voor 
verrassend gunstige 
prijzen.
Frisse kleur. 
Tijdloze snit.

Bovenstuk met 
siernaden, fraai 
weggewerkte zakken 
en doorlopende 
ritssluiting in het 
front. Broek met 
rondom elastische 
band en recht 
gesneden pijp.
Comfortabel model. Lengte jack in mt. 38: 
65 cm. Binnen been lengte broek in mt. 38: 
77 cm. Voetwijdte: 40 cm. Kleur: bes. 70% 
polyester, 30% viscose. Machinewasbaar.

•      Hutschreuther fleece-homesuit      
€ 109,95

FC
maat nr.
36 34152850
38 34152950
40 34153050
42 34153150
44 34153250
46 34153350
48 34153450

 .
     De nieuwste gene         ratie ledkaarsen: 

nog natuurlijker, roman         tischer en sfeervoller.
       Gemaakt van echt kaarsvet met een levensechte driedi               mensionale vlam en fantastisch realistisch flikkerend.

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. 22943950     € 5,95

diameter van 8 cm. 3 hoogtes: 10 cm, 15 cm, 20 cm.
UYUNI Lighting ledkaars
•     10 cm hoog     nr. 23293250     € 23,95
•     15 cm hoog     nr. 23293850     € 25,95
•     20 cm hoog     nr. 23293950     € 26,95
•      3delige set incl. afstandsbediening      

nr. 23294050     € 72,50
(u bespaart 10,30 €)

•      Set van 2 babycelbatterijen     nr. 67731050     €   3,90

Vragen en advies 
Tel. 024 - 3 511 277 

(op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur)
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Met een Bag’nBag pakt u al uw 
bezittingen in één keer om naar uw 
handtas.

 
Handtas omwis-
selen – zonder  

ompakken.
Alle belangrijke zaken  

in een binnentas –  
met verlichting.

Mobieltje, portemonnee, 
papieren en pillendoosje, sleutels, 
spiegel, schmink-, schrijfgerei,… 
in één enkele beweging hebt u 
alles omgepakt – en niets wordt 
vergeten. In een royaal hoofdvak 
en vier steekvakjes zijn uw 
bezittingen overzichtelijk 
geordend.

Met sleutelketting, handlus en 
ledlampje aan de ritssluiting. Van 
stevig, zwart, 70 denier nylon-
weefsel met Bag’nBag-stiksel en 
zilvergrijze voering, wasbaar in de 
machine tot 30 °C. In twee maten 
passend voor vrijwel elk model en 
maat handtas: 26 x 18 x 5 cm en 
23,5 x 14 x 5 cm (l x h x d); 
gewicht 120 g en 110 g. Vervaar-
digd door de firma Bodenschatz, 
een specialist met een traditie van 
bijna 90 jaar.
•      Bag’nBag, groot      

nr. 224-505-50     € 29,95
•      Bag’nBag, klein       

nr. 224-504-50     € 26,95

Buitengewoon  
veelkleurig  

jacquardbreisel.
Iets bijzonders uit Servië.  

Van IVKO.
Zelfs in Peru of het Verre Oosten 

is breimode waarin zo’n groot aantal 
kleuren verenigd zijn, moeilijk te 
vinden. Het in 1986 als klein 
fa mi lie be drijf gestarte, Servische 
atelier IVKO breit op machines die 
speciaal zijn ingesteld op veelkleu-
rige jacquard. Een niche waarmee 
het zich tot op heden zeer succesvol 
internationaal op de kaart zet.
Bijzonder fijn, Italiaans 
katoengaren.

Zacht, prettig op de huid en 
met een mooi, gelijkmatig 
oppervlak. Voor een perfecte 
pasvorm worden voorpan-
den, rug en mouwen na het 
breien gewassen, gedroogd 
en daarna pas gecon fectio-
neerd. De binnenkant is glad 
en vrij van spandraden. Hals 
en knoopsluiting zijn dubbel 
verwerkt en blijven daardoor 
mooi in model.
Tijdloos dessin. Kleuren 
waarmee het ideaal 
combineren is.

De ornamentele mix 
bestaat uit bloemen, veren, 
ranken en paisley’s. 
Opgebouwd uit antraciet, 
camel, kaki, kiwigroen, 
oranje en rood. Het geheel 
doet oriëntaals-folkloris-
tisch aan en is toch 
modern. Dit vest past net 
zo bij jeans en sportieve 
chino-broeken als bij 
elegante jurken en 
rokken. De contraste-
rende knoopsluiting 
heeft 8 knopen.
Iets getailleerd model 
in A-lijn. Lengte in 
mt. 38: 62 cm. Kleur: 
antraciet/camel/kaki/
groen/oranje/rood. Van 
100% katoen. Handwas. 
Vervaardigd in Servië.

•      IVKO  jacquardvest  
ʻOrnamenten’     
€ 169,95

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste pagina 
van de catalogus)

FC
maat nr.
36 323-413-50
38 323-414-50
40 323-415-50
42 323-416-50
44 323-417-50
46 323-418-50
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Decoratie? Behendigheidsspel? Beiden.
Ongetwijfeld de eerste Mikado  

die niet zomaar in de lade ligt na het spelen.
Gezelschaps- en behendigheidsspelletjes zijn trendy. En Mikado is een 

van de beroemdste en oudste. De oude Romeinen kenden waarschijnlijk al 
het spannende spel waarbij gekleurde houtstokken een voor een uit een 
rommelige stapel moeten worden weggenomen zonder dat een andere stok 
ook maar enigszins mag bewegen. Nu is er deze XXL-uitvoering van de 
populaire klassieker. En die hoeft na het speelplezier niet in de lade te 
verdwijnen.
Uitgestald als een kleurrijk ‘boeket’ is het bovendien een blikvanger op 
uw dressoir, plank, bureau, ...

Het spel bestaat uit 50 grenen houten stokken van 40 cm lang die in vijf 
verschillende kleuren 
zijn geschilderd en 
door een houten ring 
in het midden 
worden samengehou-
den. Afmeting 
opgesteld ca. 40 x 
20 cm (H x Ø). 
Spelregels inbe-
grepen.
•      XXL-Stickado     

nr. 230-803-50     
€ 29,95

Waarschuwing: niet 
geschikt voor kinderen 
jonger dan 3 jaar.

Perfect voor elk winterweer:  
de gebreide pet met  

drie draagstijlen.
Modieuze pet. Hals- en nekwarmer.  

Mond- en neusbescherming.  
Van Loevenich.

Dankzij de klep en de 
in kleur bijpassende 
pompon van imitatiebont 
is dit de perfecte trendy 
pet. Met de brede omslag 
naar beneden blijven uw 
hals en nek aangenaam 
warm. Zo hebt u een 
gebreide muts en sjaal in 
één accessoire. Wanneer 
u hem daarna weer 
omhoog doet, beschermt 
u bij temperaturen onder 
nul ook uw mond en 
neus. Een echte allroun-
der, die meer te bieden 
heeft dan vele andere 
petten.
Ideaal bij winterse 
buiten activiteiten, maar 
ook geschikt voor 
dagelijks gebruik.

De ademende 
materialenmix houdt niet 
alleen koude lucht buiten, 
maar is ook heerlijk zacht 
en dankzij een beetje 
elastaan drukt hij 
nergens.
Eén maat. 62% acryl, 24% 
polyamide, 10% wol, 4% 
elastaan. Stomerij.

Loevenich vario-pet      
€ 49,95
•      Camel melange 

nr. 342-083-50
•      Antraciet melange 

nr. 342-084-50

De curling-boot uit de sixties –  
nu 315 g licht.

Modieuze revival van een cultklassieker.  
Van Casanova, Italië – sinds 1949.

Optisch trouw aan het origineel 
dat in de jaren 60 bij curling werd 
gedragen. En net zo verwarmend, 
sterk en duurzaam – maar met 315 g 
(in maat 37) maar ongeveer half zo 
zwaar. Van soepel, heerlijk zacht 
suèdeleer.
Luchtig opgeschuimde, ultralichte 
zool.

Deze dempt uw stappen en 
isoleert tegen kou van de grond. Een 
stevig profiel zorgt voor een goede 

slipvastheid, ook op natte wegen. 
Specialist Casanova uit Milaan 
vervaardigt bijna 70 jaar hoog-
waardige damesschoenen. 
Know-how die u bij elke stap kunt 
voelen.
Waterafstotend uitgerust. Zacht 
en verwarmend met lamsvel 
gevoerd.

Tot aan de tenen en ook op de 
zool. Bij kou kunt u de schacht 
omhoog dragen, maar u kunt hem 
ook decoratief omslaan. De 
ritssluiting op de wreef vergemakke-
lijkt het aan- en uittrekken.
Schachthoogte 18 cm. Kleur: zwart/
taupe. Bovenmateriaal: suèdeleer. 
Voering en dekzool: lamsvel. Lichte 
Vibram®-profielzool van rubber.

•      Casanova curling-boot      
€ 229,–

schoen-
maat nr.
36 313-233-50
37 313-234-50
38 313-235-50
39 313-236-50
40 313-237-50
41 313-238-50
42 313-240-50
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Krachtige massage-gun in compact formaat,  
met praktische zwenkarm.

Diepe effectieve percussiemassage voor spieren,  
fascia en bindweefsel.  

Nu ook handig voor onderweg.
417 g licht en slechts half zo groot als 

conventionele percussie-massagepistolen. 
Ideaal voor reisbagage, sport- en zakentas-
sen. Toch werkt het ultracompacte massage-
apparaat zoals grotere apparaten met 
4 intensiteitsniveaus tot 3.200 impulsen/min. 
(in plaats van vaak maar 2.500). En – nauwe-
lijks te vinden bij andere 
mini-pistolen – met een 90° 
zwenkbare massagearm. Voor 
een zeer goede prijs.
Zonder inspanning en ver-
draaiingen kunt u ook de 
anders zo moeilijk bereikbare 
nek-, schouder- en rugspieren 
masseren.

Buig de massagearm gewoon 
in de gewenste positie. De 
combinatie van trillingen en 
slagbewegingen stuurt hoogfre-
quente impulsen diep in de 
spieren en het bindweefsel. 
Perfect om gespannen spier-
groepen los te maken, spierstijf-
heid en spierpijn tegen te gaan, 
om op te warmen voor de 
training, om te regenereren na de 
training – of gewoon om te 
ontspannen en de bloedsomloop 

te stimuleren.
4 verwisselbare opzetstukken voor alle 
spiergroepen en toepassingen. Van grote 
gebieden tot specifieke plekken.

Afhankelijk van hoe u zich voelt, kunt u 
de massagekop specifiek op afzonderlijke 
plekken plaatsen. Of beweeg hem omhoog en 

omlaag of in cirkels over grotere 
delen van het lichaam.
2.000 mAh lithium-ion batterij 
voor 4 - 6 uur werking.

Oplaadtijd ca. 3,5 uur. 
USB-kabel meegeleverd 
(USB-stekker apart verkrijg-
baar). Gemaakt van robuuste 
ABS kunststof. Indicator voor 
batterijniveau. Afmeting: 
10,8 x 4,3 x 15,5 cm. Gewicht: 
417 g.
•      Compacte massage-gun 

met zwenkarm      
nr. 234-703-50     € 69,95

•      USB-stekkervoeding  
met 1 USB-aansluiting     
nr. 230-593-50     €   9,95Met 90° draaibare 

massagearm en 4 verwis-
selbare opzetstukken voor 
alle spiergroepen en 
toepassingen.

Zo zacht kan warmte zijn:         vijfvoudig geborstelde,  
       bijzonder zachte         flanellen pyjama.

               Van de Britse nachtmodespecialist               Cyberjammies. Voor dames en heren.
Eindelijk hoeft u niet meer te 

bevriezen tijdens koude winternachten, 
want deze pyjama biedt de oplossing: de 
volgetwijnde flanel houdt u heerlijk warm 
en is bijzonder duurzaam en slijtvast. En 
omdat het materiaal vijf keer is geborsteld, 
voelt het uitzonderlijk zacht aan op uw 
huid.
Een moderne trendklassieker in 
Groot-Brittannië, maar hier nog steeds 
een insider’s tip.

Cyberjammies werd meer dan 20 jaar 
geleden opgericht door een Brit met 
Indiase roots. Sindsdien heeft het label 
prestigieuze prijzen gewonnen en werd het 
besproken in talrijke modetijdschriften en 
dagbladen. Tot op de dag van vandaag 
produceert het merk zijn nacht- en 
loungekleding van hoge kwaliteit in eigen 
fabrieken in India.
Comfortabel model. Lengte shirt heren in mt. 
48 : 73 cm. Dames in mt. 36 : 65 cm. 
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•      Cyberjammies flanellen damespyjama     
€ 79,95

FC
maat nr.
36 351-242-50
38 351-243-50
40 351-244-50
42 351-245-50
44 351-246-50

•      Cyberjammies flanellen herenpyjama     
€ 89,95

FC producenten-
maat maat nr.
48 S 351-238-50
50 M 351-239-50
52 L 351-240-50
54 XL 351-241-50

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

Vijf keer warmer dan schapenwol: thermo-inlegzolen van exclusieve alpacawol.
Met de hand gemaakt in Oostenrijk. Van ALPAKA Agnes Winzig/Salzburg.

Alpacawol is niet alleen heerlijk warm – het chique 
garen heeft ook nog eens een natuurlijk temperatuurre-

gulerend, vochtregulerend en geurremmend 
vermogen. Hierdoor zorgen de thermo- 

inlegzolen het gehele jaar door voor een 
aangenaam droog klimaat in de schoenen.
Met zacht verend loopcomfort.

Het fijne alpacahaar is vervilt met wat 

schapenwol, waardoor het wat steviger is. Een laag 
natuurlatex voorkomt dat de inlegzool wegglijdt in de 
schoen.
De inlegzolen zijn perfect op maat te knippen. Kleur: 
naturel. 70% alpaca, 30% scheerwol. Niet wassen, alleen 
luchten.

•      Thermo-inlegzolen van alpacawol     € 19,95

Zo zacht kan warmte zijn:         vijfvoudig geborstelde,  
       bijzonder zachte         flanellen pyjama.

               Van de Britse nachtmodespecialist               Cyberjammies. Voor dames en heren.
Binnenbeenlengte heren in mt. 48 : 75 cm. Dames 
in mt. 36 : 75 cm. Kleur: rood/zwart. 100% katoen. 
Machinewasbaar.

schoen-
maat nr.
36/37 336-556-50
38/39 336-557-50
40/41 336-558-50
42/43 336-559-50
44/45 336-560-50

 

1 paar oor bellen – 2 looks: 
overdag subtiele oorstekers, ’s avonds opvallende oorhangers.

De clou zit hem in de achter het oor te bevestigen tweede parel.
Altijd passende oorbellen bij elke gelegenheid en outfit: bij uw 

zakelijke kleding draagt u de stijlvolle oorstekers met de glanzende 
zoetwaterparel. Gaat u ’s avonds uit, dan hangt u gewoon de tweede, 
iets grotere parel in de oorbel.
De ‘zwevende parel’ is een echte blikvanger waarover gepraat 
zal worden.

De zilveren resp. gouden steker zit verborgen achter de oorlel en 
zorgt zo voor een fascinerend zwevend effect. Een zeer moderne 
interpretatie van de klassieke parelsieraden.

De vattingen van sterlingzilver (925) zijn beschermd tegen 
aanslag door een gerodineerde/vergulde laag.

De beide, nagenoeg perfect ronde zoetwaterparels hebben 6 en 
8 mm Ø. De complete oorsteker is ongeveer 1,8 cm lang en weegt 
1 g. Exclusief bij Pro-Idee.
2-in-1 oorbellen met ‘zwevende parel’     € 84,95
•      zilver gerodineerd nr. 214-811-50
•      zilver verguld nr. 214-810-50
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Al uw waardevolle spullen  
goed beschermd –  

en meteen bij de hand.
Tas, portemonnee en telefoonhoesje in één.

In plaats van twee of drie items waar u op moet letten, hebt u nu alles in 
een praktische portemonnee. Slechts 16,5 cm hoog en 10,5 cm breed, past hij 
comfortabel in de binnenzak van uw jas(je). Op tafel in een restaurant of café 
hebt u uw gsm-portemonnee altijd in het zicht. (Dit is veel veiliger dan een 
grote tas op de grond.)
Van zacht nappaleer. Gemaakt 
door het traditionele Duitse 
bedrijf Braun Büffel.

Met een ritssluiting is uw 
portemonnee gemakkelijk te openen 
en uit te klappen. U kunt gemakke-
lijk bij het gsm-vak, de beide 
biljet- en documen ten vakken, de 
6 steekvakken voor pasjes en het 
kleingeldvak met drukknoop sluiting. 
Zwart rundnappaleer. Afmeting 
16,5 x 10,5 x 2 cm (h x b x d). 
Gewicht 166 g.
•      Braun Büffel  

gsm-portemonnee       
nr. 229-532-50       
€ 79,95

Links een gsm-vak, rechts 6 steekvakken 
voor pasjes en een kleingeldvak met 
drukknoopsluiting. Daarachter 2 grote 
biljet- en documentvakken.

Vandaag modieuze teddymantel,  
morgen tijdloze lamsvacht-klassieker.

De omkeerbare maxi jas van fijn merinolam. Van Wunderfell uit München.
Lamsvachtjassen zijn er vele. Maar niet 

in de moderne maxi-lengte en ook nog aan 
twee kanten draagbaar. Met zijn twee 
verschillende draagstijlen heeft het net 
zoveel waarde als twee jassen: een dag 

draagt u de wollige vacht aan de bui-
tenkant, de volgende dag het fluwee-

lachtige suède.

Premiumkwaliteit van Europese oor-
sprong en productie.

De kleine, fijne collectie van het nog 
jonge Duitse merk Wunderfell bevat slechts 
enkele modellen in een beperkte oplage. 
Alleen de merinovellen van de hoogste 
kwaliteit, die zijn overgebleven van de voed-
selproductie, worden gebruikt. Zorgvuldig 
geselecteerd, op een milieu vriende lijke 
manier gelooid en gemaakt om lang mee te 
gaan, worden het mooie, lichte en knuf-
felzachte ‘wondervellen’.
Individueel aanpasbare mouwlengte.

Eenvoudig te veranderen door de omslag 
te variëren. Reverskraag. Grote capuchon. 
Knoopsluiting. Subtiele naadzakken.
Licht getailleerde vorm. Lengte mt. 36: 133 cm. 
Kleur: bruin. Echte lamsvacht. Speciale 
reiniging.

•      Wunderfell keerbare lamsvacht jas     
€ 2.399,–

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste pagina 
van de catalogus)

FC
maat nr.
34 341-164-50
36 341-165-50
38 341-166-50
40 341-167-50
42 341-168-50
44 341-169-50
46 341-170-50
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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 was-look touch lijken de 
kaarsen bijna echt. Ook ideaal voor decoraties op 
verschillende hoogten en afstanden van elkaar. 
Verkrijgbaar in sets van 5 en 20. Elke kaars met 
warmwitte leds is 18 cm hoog, is gemaakt van 
kunststof en heeft een 150 cm lange nylondraad 
voor het ophangen. De IP44-classificatie maakt 
hem geschikt voor gebruik binnen en buiten. Met 
praktische afstandsbediening.
Magische ledkaarsen
•      Set van 5  

nr. 233-404-50     €   39,95
•      Set van 20  

nr. 233-438-50     € 149,95
(u bespaart 9,85 €)

Inclusief praktische 
afstandsbediening.

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

Een zeldzaamheid: een van de 
lichtste en tegelijkertijd heerlijk  

warme pashmina-sjaals ter wereld.
Bijzonder fijn kasjmier –  

tweedraads en ragfijn gesponnen.
Het kasjmier dat voor deze uitzonderlijke sjaal gebruikt is, 

is afkomstig uit het Tibetaanse Hoogland, van het fijne 
borsthaar van de Changthangi-berggeit, en geldt als een van 
het fijnste ter wereld. Hiervan vervaardigde de Italiaanse 
pashmina- en kasjmierspecialist Galassia deze luxueuze sjaal 
voor zijn in 1999 opgerichte merk ‘Pashmere’.
Weegt slechts 70 gram. 

Voorzichtig wordt de kostbare wol gewassen en met 
natuurlijke extracten van bloemen, vruchten en bladeren met 
de hand geverfd.

Vervolgens wordt hij in twee 
draden tot een zeer dun en lang 
garen gesponnen. Dit maakt de sjaal 
heerlijk zacht, licht en tegelijkertijd 
ongekend behaaglijk en slijtvast.

De chique, markante blauwe 
mêleetint is uitstekend te combine-
ren – hierdoor vult de sjaal vele 
outfits perfect aan gedurende 
minstens 8 maanden per jaar.
Afmeting: 180 x 50 cm. Gewicht: 
70 gram. Kleur: blauw gemêleerd. 
100% kasjmier. Stomerij. Gemaakt in 
Italië. Exclusief bij Pro-Idee.

•      Pashmere kasjmiersjaal      
nr. 321-135-50      € 199,95

NL_08_06.09_WM22_076-077.indd   3 15.09.22   07:30



F_07_06.09_WM22_078-079.indd   2 08.09.22   12:54

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

            Vroeger een iconische         bus,  
       nu een eerstehulpdoos in trendy         VW-design.

Fijn om altijd bij de hand te hebben – in de auto, camper,               boot of in de bus.  
                 Uitgevoerd overeenkomstig de DIN-               norm.

 
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 kromtrekkende aluminium 
profielen.
Maakt u 75 cm resp. 50 cm groter.

Comfortabele treden van 33 cm breed. 
Belastbaar tot 150 kg. Ladder met 3 treden, 
afmetingen uitgeklapt 50 x 98 x 82 cm (b x 
h x d). Gewicht ca. 6 kg. Ladder met 2 treden, 
afmetingen uitgeklapt 50 x 73 x 62 cm (b x 
h x d). Gewicht ca. 4 kg. Gratis bij Pro-Idee: 
36 maanden langetermijn garantie.
Italiaans huishoudtrapje van aluminium
•      3 treden     nr. 200-435-50     € 129,95
•      2 treden     nr. 205-210-50     €   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).

Wie beweert dat een verbandtrommel er altijd saai uitziet? Deze 
neopreenbox in de vorm van de iconische VW Bulli T1 uit 1965 
bewijst het tegen deel. Het is een origineel alternatief voor de vaak 
simpele verbandtrommels (waarvan de houdbaarheidsdatum vaak 
ongemerkt is ver streken).
In plaats van 9 zit plaatsen bevat de binnenkant van deze ‘bus’ een 
volwaardige eerstehulpset.

De zachte neopreencarrosserie beschermt de inhoud op veilige 
wijze. Alles wat in de auto voor eerste hulp aanwezig dient te zijn, is 
in deze set daarbij, van verbandmiddelen, tape en schaar tot vochtige 
doekjes om de huid schoon te maken, beschermende handschoenen en 
een reddingsdeken. In totaal 16 verschillende artikelen, allemaal 
hygiënisch verpakt.
Met behulp van de driezij dige ritssluiting is het dak van de Bulli 
wijd te openen.

De inhoud is snel bereikbaar –  be langrijk wanneer haast is 
geboden. De neopreen maakt de praktische tas robuust, vuilwerend en 
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Knuffeldier Flori  

met een fijne geur van de frisse 
Tiroolse berglucht.

Thuis, op reis of in een vreemde omgeving maakt knuf-
felschaap Flori het kinderen heerlijk behaaglijk. In de zacht 
gevulde buik van de knuffel bevindt zich een (uitneembaar) 
zakje met onbehandelde, zachte dennenhoutsnippers. Deze 
verspreiden tot 12 maanden lang een aangename, fijne geur.
Met de hand verwerkte dennenhoutsnippers – de aller-
beste kwaliteit uit hooggelegen bossen in Tirol.

Alpendennenhout bevat van nature etherische oliën 
(pinosylvin),die door warmte een aangename, lang aanhoud-
ende geur verspreiden.
Voor kinderen aantrekkelijk en superveilig uitgevoerd.

Superaaibaar is de fluwelige pluchen buitenkant met 
vlekken in crèmewit/lichtbruin. Zacht lichtpink accentueert 
de bek en de oren. Als stoer detail 
draagt Flori een (afneembaar) 
bloemetjessjaaltje. Het leuke 
gezichtje is opgestikt: 
zodoende kan niets 
loslaten. Romp met blinde 
ritssluiting. Uitneembaar zakje 
hout snippers, met kabelbinder 
kindveilig afgesloten. Regel-
matig luchten volstaat. Hand-
was. Buitenkant: pluche. 
Vulling: pluche. Naar keuze 
met sjaaltje in roze of blauw. 
Afmeting 38 x 18 x 14 cm 
(l x b x d). Gewicht ca. 290 g.
Knuffelschaap Flori met dennengeur      € 39,95
•     roze  nr. 231-376-50
•     blauw nr. 231-375-50
•      Extra dennenhoutvulling, ca. 180 g      

nr. 229-616-50     € 14,95
(kiloprijs: € 83,06)

            Vroeger een iconische         bus,  
       nu een eerstehulpdoos in trendy         VW-design.

Fijn om altijd bij de hand te hebben – in de auto, camper,               boot of in de bus.  
                 Uitgevoerd overeenkomstig de DIN-               norm.

Bevat de complete 
eerstehulpset 
overeenkomstig de 
DIN-norm: 
verbandmiddelen, 

tape, schaar, 
vochtige doekjes, 

beschermende 
handschoenen, 
reddingsdeken, …

Een pak dat zowel perfect is voor  
de training, verzorgd voor een bezoekje  

en comfortabel voor op de bank.
Chic, sportief en heel comfortabel.

Een sportief pak kan er ook heel netjes 
uit zien. Maar lang niet elk sportpak is geschikt 
om zowel in te sporten als om mee gezien te 
worden. Dit exemplaar is een uitzondering. En: 
het is ook nog eens heel comfortabel om in te 
relaxen op de bank.
Mooi eenvoudig en tijdloos chic.

Het recht gesneden jasje heeft bijzonder 
platte, fijne gestikte naden en twee praktische 
zijzakken. De doorlopende ritssluiting is 
tegengevoerd met een paspel van katoen- 
canvas. De zak van de broek onderscheidt 
zich niet door het fijne materiaal. De broek 
valt prettig wijd en is voorzien van een 
comfortabele brede elastische band met 
rijgkoord met streepdessin.
De zachte katoenen jersey heeft een fluwelig 
oppervlak en blijft mooi in model – ook na 
vele malen wassen.

Het pak is zeer comfortabel en ook 
geschikt voor een 
warming-up. Het is 

stevig en ademend, en beweegt perfect mee – of u 
zich nu op de bank uitstrekt of inspant op de 
loopband.
Jasje in recht model met casual wijde broek. Kleur: 
grijs. Lengte jasje in mt. 50: 69 cm. Lengte broek: 
103 cm. Van 100% katoen. Machinewasbaar. Van 
Novila. Exclusief bij Pro-Idee .

•      Novila huispak      
€ 219,–

Mandant: PI 

Land: NL 

Sortiment: WM 

Beilage/Katalog: Katalog 

Saison: Winter 

Name: 2022QRPINLWMKatalog50Winter7 

URL: https://www.proidee.nl/snel-bestellen?H=02_NL_75_O-00010066 

 

QR-code scannen
Bestelnummers invoeren
Bestelling versturen

1

2

3

water afstotend. Veeg 
hem vochtig af 
wanneer u de tas wilt 
schoonmaken. 
Afmeting 
23 x 11 x 8 cm 
(l x b x h).

Gewicht incl. 
inhoud 460 g. Officieel 
gelicentieerd 
Volkswagen- product. 
Ook heel geschikt om 
cadeau te geven.
•      VW-eerstehulpset      

nr. 231-166-50     
€ 38,95

FC
maat nr.
48 332-325-50
50 332-326-50
52 332-327-50
54 332-328-50
56 332-329-50
58 332-340-50
60 332-341-50

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste pagina 
van de catalogus)

Vragen en advies 
Tel. 024 - 3 511 277 

(op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur)
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Elegante uitzondering:  
slechts zeer weinig  

fleece-ochtendjassen  
zijn zo vrouwelijk.

Ingenieus model met rijgsluiting  
opzij en in een chique kleur.  

Made in Italy door Chiara Fiorini.
Maar zelden is de combinatie van 

vorm en functie zo geslaagd als bij 
deze bijzondere ochtendjas: door 
het ingenieuze model en de 
rijgsluiting opzij aan de 
binnen- en buitenkant is hij 
bijna net zo elegant als een 
vrouwelijke wikkeljurk.
De stof biedt u alle 
voordelen die u van 
goede fleece gewend 
bent.

Het materiaal is 
aangenaam zacht op de 
huid en toch vederlicht, 
scheurbestendig en 
aangenaam slijtvast, en 
bovendien kreukarm, 
vormvast en comfortabel 
elastisch.
Chiara Fiorini produceert 
al sinds 1980 elegante 
loungewear met Italiaans 
elan.

Tegenwoordig is de 
dochter van de oprichter 
naar wie het merk ver-
noemd is verantwoordelijk 
voor het design. Net als 
haar vader meer dan 
40 jaar geleden laat ze haar 
collecties in Italië maken.
Elegant model. Lengte in 
mt. 40: 119,5 cm. Kleur: 
lichtroze. 96% polyamide, 4% 
elastaan. Machinewasbaar. 
Gemaakt in Italië.

•      Chiara Fiorini 
fleece-ochtendjas     
€ 159,95

FC producenten-
maat maat nr.
36 1 347-949-50
38 2 347-950-50
40 3 347-951-50
42 4 347-952-50
44 5 347-953-50
46 6 347-954-50

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

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

of:
Tel. 024-3 511 277
op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur

 
Met deze ovenhandschoenen kunt         u hete bakvormen beetpakken – 

     en zelfs brand         end haardhout.
Van hittebestendig materiaal van coureurspakken. En               veel flexibeler dan gebruike lijke grillhandschoenen.  

Nu nog veiliger met               siliconen noppen.
Vergeet de conventionele ovenwant van doorgestikte stof of 

stugge siliconen. Deze gebreide handschoenen met zachte voering en 
gemaakt van Nomex® met Kevlar® zijn van hetzelfde materiaal als 
het beschermen de pak van de brandweer en coureurs: uitermate sterk, 
vonk- en vlamwerend, weerstaan temperaturen tot 350 ºC en houden 
de hitte 15 se conden lang buiten. Tijd genoeg om een  gloeiend hete 
braadpan veilig van het fornuis of een bakvorm veilig uit de oven te 
halen.
Uw vingers houden hun bewegings vrijheid.

Ook ideaal voor het wisselen van een hete gloei lamp, las- of 
soldeer werk zaamheden, of om brandend haardhout beter te verdelen 
in uw open haard. Alleen uit de buurt blijven van hete vloeistoffen. 
75% Nomex®, 25% Kevlar®. Voering 65% katoen, 35% polyester. 
Wasvoorschrift: in de machine tot 40 ºC.
•      Ovenhandschoenen      

nr. 218-723-50     € 29,95

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

Hoogwaardig met de hand gemaakt in Duitsland.
Uit liefde voor mooie borduursels en enthousiasme voor chique 

lingerie heeft de Belgische selfmade-ontwerpster en lingerie-expert 
Muriel Klink in 2013 haar eigen merk ontwikkeld: Lucky Cheeks 
staat voor sensuele verleiding, zo stijlvol en chic, dat het de 
ontvangster in geen enkel 
opzicht in verlegenheid 
brengt.
Stoffen uit Italië en Duits-
land. Borduursels uit 
Zwitserland. Sierkettinkjes 
uit Frankrijk.

Het onmiskenbare design 
van luxueuze microstrings 
ontstaat in haar eigen atelier 
bij Monschau in de Eifel. 
Zachte, kriebelvrije borduur-
sels op ragfijne tule zorgen 
ervoor dat de sexy lingerie 
heerlijk soepel en comfortabel 
is. Verpakt in een chique 
cadeaubox met magneetslui-
ting.
62% polyamide, 23% polyester, 
15% elastaan. Handwas.

•      Lucky Cheeks 
microstring     € 49,95

FC producenten-
maat maat zwart/zilver rood/zilver
34 XS 336-698-50 341-649-50
36 S 336-699-50 341-650-50
38 M 336-720-50 341-652-50
40 L 336-721-50 341-653-50
42 XL 336-722-50 341-654-50

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste pagina van de catalogus)

Cadeauverpakking
(zie Pro-Idee bestelservice)

 
Met deze ovenhandschoenen kunt         u hete bakvormen beetpakken – 

     en zelfs brand         end haardhout.
Van hittebestendig materiaal van coureurspakken. En               veel flexibeler dan gebruike lijke grillhandschoenen.  

Nu nog veiliger met               siliconen noppen.

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

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

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

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

 poolvossenbont      
nr. 213-100-50      
€ 199,95
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Nog ‘Made in Ireland’:  
echte Donegal-muts met kasjmier.

Heerlijk zacht, maar toch vuilbestendig.  
Modieuze colourblocking. Slechts 35,95 €.

Met deze muts in ribbreisel combineert Ireland’s Eye twee 
modieuze evergreens: klassiek Donegal-garen en aantrekke lijke 
colour blocking. Een aandeel van 5% kasjmier maakt de wol zacht 
en kriebelvrij. Door de kenmerkende gekleurde spikkels onder-
scheidt de muts van Donegal zich van de vele andere grijze 
exemplaren die zoveel op elkaar lijken. En: hoewel dit exem-
plaar nog met de hand gemaakt is in een Iers familiebedrijf, kost 
hij echt geen vermogen.
Perfecte combinatie van traditie en mode.

Vroeger waren warme truien, sjaals en mutsen alleen maar 
functioneel. Vandaag de dag echter is elke nieuwe collectie van de 
O’Sullivans een toonbeeld van creativiteit.
Kleur: grijs/blauw. 95% wol, 5% kasjmier. Handwas. Gemaakt in Ierland.

•      Donegal-muts     nr. 326-265-50     € 35,95

Zeldzaam, kostbaar en altijd uniek:  
goudkleurige ketting met Zuidzee-kweekparels in zeldzame nude-tinten.

Een bijzondere zeldzaamheid uit de natuur, ton sur ton op een ketting van rozegoud (24 kt).  
Beperkt tot 25 stuks. Exclusief bij  Pro-Idee.

Natuurlijk gekweekte Zuidzee-parels in deze drie fijn afge-
stemde, zachte nude-tinten zijn een zeldzame uitzondering – en 
daarom wereldwijd gewild. De weinige parels die beschikbaar zijn, 
zijn zo zeldzaam dat zij slechts om de paar jaar op veilingen aan de 
hoogste bieders worden aangeboden: tot 25% duurder dan gewone 
parels. Pro-Idee had het geluk een parelsnoer te bemachtigen. Deze 

goudkleurige ketting werd inhouse ontwikkeld met drie van de 
mooiste, onbehandelde parelsoorten.
Glinsterende parels van onberispelijke schoonheid: zonder 
insluitsels, 8-9 mm groot, gelijkmatig afgerond en in een 
zeldzaam kleurharmonische drieklank.

De Zuidzee-parels van de pareloester Pinctada maxima zijn 
meestal wit, crème, geel of 
goudkleurig. In een gril van de 
natuur komen de goudkleurige 
parels af en toe voor in nude- 
tinten: beige, rosé en ijskleur. 
Deze soorten worden verzameld 
en gesorteerd op grootte, kleur, 
vorm en glans. Het duurt 4-5 jaar 
om een streng van identieke 
kwaliteit samen te stellen.
De parels zijn geregen aan de ketting van rozegoud 
(24 kt), zodat ze bij uw hals kunnen bewegen.

De parels zijn bewust niet vastgezet; hun bewegingsvrij-
heid blijft onbeperkt.
Slechts 25 van deze kettingen zijn exclusief verkrijgbaar 
voor klanten van Pro-Idee.

Elke ketting is uniek: inhouse ontwikkeld door Pro-Idee 
en gerealiseerd in samenwerking met de Duitse sieradenfabri-
kant Gellner. Vanwege de kleine hoeveelheid parels, zijn de 
kettingen beperkt tot 25 stuks: het loont om snel te beslissen.
Zeldzaam mooi, passend bij elke gelegenheid en elke 
garderobe.

De Zuidzee-parels in drie nude-variëteiten zijn elk 
8-9 mm in diameter. De ketting van rozegoud (24 kt) heeft 
een dikte van 1 mm, een binnendiameter van 140 mm en 

komt daarmee overeen met 
maat M. Gewicht: 8 g. 
Levering inclusief certificaat. 
In elegant juwelendoosje – 
ook perfect als cadeau.
•      Parelketting      

nr. 234-982-50     
€ 1.995,–

Zeldzaam: gekweekte 
Zuidzee-parels in fijn 
afgestemde, zachte 
nude-tinten.
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De leren beurs met genial veiligheidssysteem  
voor uw creditcards, van Esquire.

Laat er geen kaart meer uitvallen. En geeft dieven geen kans.
Eenvoudig maar geniaal: bij deze leren beurs zijn de insteek-

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

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

u langsloopt.
Praktisch zoals een organizer.

Het leren tussenschotje bevat 4 cardsafe- vakken alsmede 
2 diepe insteekvakken. Via een druk op de knop is deze verborgen 
afdeling met nog eens 4 cardsafe- vakken alsmede 1 netvakje en 
2 insteekvakken voor uw papieren beveiligd. Twee vakken waar u 
uw papiergeld zonder op te vouwen kunt opbergen. Dubbel 
papiergeldvak met 4 extra bankpasvakken in de voering en een 
geheim vak, dat door het omhoogbrengen van de voering achter 

tevoorschijn komt. 1 vak met 
drukknop voor uw muntgeld.
Zeer fijn kalfsnappaleer binnen en 
buiten. Met de hand ver vaardigd. 
Superzacht en extreem plat.

Afmetingen gesloten 12,5 x 9,5 x 
2 cm     (b x h x d). Gewicht 95 g.
•      Leren beurs  

met RFID-bescherming      
nr. 227-786-50      
€ 79,95
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4 cardsafe-vakken,  
2 insteekvakken en  
1 netvak (achterkant) 2 insteek vakken en 

4 cardsafe -vakken

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

Muntvak

De verwarmende wollen pullover  
die nooit kriebelt.

Zijn geheim: van buiten fijnste merinoswol,  
van binnen zuivere katoen. Van Tom Ripley.

Deze pullover met opstaande boord is in het Stereo-System® 
gebreid: van buiten van fijnste, verwarmende merinoswol en 
van binnen van zuivere, huidvriendelijke katoen. Zo bent u 
door behaaglijke warmte omgeven, maar laat u alleen 
niet-kriebelende katoen aan uw huid. Verdere voordelen 
van het kostbaar gepla teerde breisel:
het verwarmt goed gedoseerd, is robuust, behoudt 
zijn vorm en geeft nauwelijks pilling.

De pullover is ook onder een colbert niet te dik en 
ook de opstaande kraag met rits ziet eronder stijlvol 
uit.
Tijdloos. Klassiek. Veelzijdig. En interessanter dan 
de meeste basic-pullovers.

In veelzijdig te combineren marineblauw; de 
raglanmouwen in ribbelpatroon, 
de kraag en de ritsrand hebben 
als modieus contrast een 
lichterblauwe kleur.
Comfortabele, rechte snit. Lengte 
in mt. 50: 68 cm. 100% wol buiten. 
100% katoen binnen. Machinewas-
baar. Exclusief bij Pro-Idee.

•      Tom Ripley  
Stereo-System®-pullover      
€ 139,95

FC
maat nr.
48 336-308-50
50 336-309-50
52 336-310-50
54 336-311-50
56 336-312-50
58 336-313-50

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste pagina 
van de catalogus)

4 cardsafe-vakken en 
4 insteekvakken
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Active Wool:  
zacht, kriebelvrij en niet te warm.

De perfecte ondermode voor elke dag en voor het hele jaar.  
Voor dames en heren. Van Skiny, Oostenrijk.

Ondermode met zo’n hoog wolaandeel is echt uniek. En als u 
het vindt, dan is deze beduidend dikker, pluiziger en helaas vaak 
ook wat kriebelig. Deze exemplaren zijn heel zacht, soepel, glad en 
aangenaam op de huid. Van 70% superdun gesponnen merinowol 
en 30% functioneel garen.
Temperatuurnivellerend. Vochtregulerend. Ademend. Anti
bacte rieel.

Het ondergoed is warm wanneer het koeler weer is en houdt u 
bij warm weer fris en droog. Ideaal om elke dag te dragen, maar 
ook bij sportieve activiteiten buiten, zoals skiën, fietsen of 
wandelen.
Zit perfect, knelt niet en tekent niet af.

De fijne jersey van de Oosten rijkse tricotspecialist Arula is heel 
elastisch en soepel. Alle naden en randen zijn extra plat verwerkt, 
zodat deze onder kleding niet aftekenen.

Voor dames in taupe. Voor heren in dark denim.
De stiknaden geven het ondergoed een sportief accent. Shirt 

met lange mouwen. Lange broek met brede, drukvrije elastische 
band.
Lengte damesshirt in mt. 38: 68 cm. Lengte herenshirt in mt. 50: 72 cm. 
70% wol, 24% polyamide, 6% elastaan. Machinewasbaar. Van Skiny, 
Oostenrijk.

•      Skiny Active Wool shirt 
met lange mouwen, 
dames     € 59,95

FC
maat nr.
36 325-236-50
38 325-237-50
40 325-238-50
42 325-239-50
44 325-240-50

FC
maat nr.
36 325-265-50
38 325-266-50
40 325-267-50
42 325-268-50
44 325-269-50

•      Skiny Active Wool 
damesbroek     € 59,95

FC producenten-
maat maat nr.
48 M 325-261-50
50 L 325-262-50
52 XL 325-263-50
54 XXL 325-264-50

•      Skiny Active Wool herenbroek     
€ 69,95

FC producenten-
maat maat nr.
48 M 325-241-50
50 L 325-242-50
52 XL 325-243-50
54 XXL 325-244-50

•      Skiny Active Wool shirt met 
lange mouwen, heren     € 69,95
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Handmade in Engeland.
Bretels van echt leer.

Bretels zijn veel prettiger dan een riem en ook veel aparter – 
vooral bij jeans en leren broeken. Deze bretels met echt leren zelen 
passen zowel bij jeans als bij uw business-kostuum. Met de 
zilverkleurige gespen 
voor en de schuifclip 
achter kunt u de 
schouderbanden 
gemakke lijk verstellen. 
Het elastische band 
achter zorgt voor veel 
bewegings vrijheid.
Traditioneel met 
knopen. Of praktisch 
met clips.

U hoeft alleen 
maar de bijgevoegde 
knopen aan de 
gewenste broek te 
zetten. Helemaal in 
stijl bent u natuurlijk 
met deze bretels en de 
knopen aan een 
authentieke jeans. 
Maar u kunt ook heel 
praktisch kiezen voor 
de afneembare, 
meegeleverde clips 
waarmee u deze 

bretels direct bevestigt aan 
de broekband. Van een van 
de meest traditierijke 
bretelsfabrieken van 
Engeland.
Gemaakt van stoer rundleer. In 
een cadeaubox. Exclusief bij 
Pro-Idee.

Leren bretels      
€ 119,95
 •      zwart nr. 345-593-50     
 •      bruin nr. 345-594-50     

Mooi minimalistisch design, gecombineerd  
met een Venetiaanse uitstraling.

Fijn collier met varioclip van zilver (925) en verwisselbaar kraaltje van exclusief muranoglas.
Dit fijne halssieraad bestaat uit tien staaldraden met goud- en 

zilverglans. De draden zorgen voor een telkens wisselend kleuren-
spel en komen samen in een bajonetsluiting. Chique blikvanger is 
de tweekleurige vergulde vario-clip van zilver (925) met een 
hangertje in de vorm van een verwisselbaar kraaltje van murano-
glas. De schittering ervan is te danken aan de in het glas verwerkte 
deeltjes edelmetaal.
Stijlvolelegant door de minimalistische 
uit voering.

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

Het vergulde 
zilver (925) en de 
fijn gepolijste 
zilveren randen van 
de clip voeren de 
tweekleurige look 
van het collier 
verder door. De 
8 mm brede, zacht 

afgeronde va rio-clip is te openen en te sluiten met behulp van een 
clipsluiting. De kraal van muranoglas is stevig aan de binnenkant 
van de clip te bevestigen, maar blijft wel gewoon beweegbaar.
Deeltjes van bladgoudfolie en geel en witgoud geven het 
kraaltje van muranoglas een mysterieuze uitstraling.

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

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

•      Variocollier  
van muranoglas, incl. clip 
verwisselbaar kraaltje      
nr. 229-449-50     € 199,95

Verwisselbaar kraaltje  
van muranoglas     € 34,95
•      ‘Strada’ nr. 229-224-50
•      ‘Printemps’ nr. 229-223-50

Twee extra te bestellen verwisselbare kraaltjes: 
‘Strada’ (zwart/wit) en ‘Printemps’ (blauw/
groen/wit).

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

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

of:
Tel. 024-3 511 277
op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur
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Retourgarantie  
voor alle kerstcadeaus  

t/m 31-01-2023

Natuurlijk warm  
en robuust: pantoffels  

van lamsvacht,  
met waterbestendige zool.
Voor wie zijn of haar pantoffels alleen in huis en 

op een droge ondergrond draagt, en ze in de 
badkamer en voor de deur naar de tuin braaf weer 
uitdoet, zijn gewone pantoffels van lamsvacht 
perfect. Als u dit niet doet, zijn pantoffels met 
klittenbandsluiting ideaal. Dankzij de EVA-zool 
glijden ze niet weg en zijn ze ongevoelig voor vuil 
en vocht.
Door de praktische klittenbandsluiting supersnel 
aan en uit te trekken.

Dankzij de royale klittenbandsluiting kunt u de 
pantoffels helemaal openen. Ze zijn aan de vorm 

van iedere voet aan te 
passen en hebben een 
goede grip.
Kleur: kastanjebruin. 
Bovenwerk, voering en 
binnenzool: lamsvacht. 
Loopzool: EVA. Gemaakt in 
Portugal. Exclusief bij 
Pro-Idee.

•      Oconi pantoffels met 
klittenbandsluiting, 
dames of heren     
€ 99,95

schoen-
maat nr.
36 352-644-50
37 352-645-50
38 352-646-50
39 352-647-50
40 352-648-50
41 352-649-50
42 352-650-50
43 352-651-50
44 352-652-50
45 352-653-50
46 352-654-50

 De eerste draadloos verwarm         bare rugbandage –  
met hypermoderne infra         roodtechniek.

                  Met een druk op de knop weldadige               warmte. Thuis en onderweg.

Homewear of street         wear? Beide!
       Hoody, shirt met ¾-mouwen en sweat               pants in casual, clean chic-stijl.  

   Van Cornelie Weiss,               Düsseldorf.
Bijzonder soepele, vormvaste jersey. Eenvoudige, basic en comfortabele 

casual uitvoeringen. Stijlvolle, klassieke unikleuri-
ge creaties zonder decoraties, statements of prints. 
De ontwerpen van Cornelie Weiss zijn niet zo 
gemakkelijk in een hokje te plaatsen en zien er net 
zo goed uit in bed als op de bank en buiten op 
straat.
Veelzijdige aanvulling op uw basic garderobe.

De hoody heeft een recht model en is uitge-
voerd met een blinde knoopsluiting. 

Steek de 112 g lichte accu gewoon in de zak aan de voorkant van de bandage. 
Via één druk op de geïntegreerde 4-standen-schakelaar wordt de rugzone binnen 
enkele minuten verwarmd – naar keuze tot 40, 45, 55 of 60 °C. Hierbij verwarmen 
de infraroodstralen (FIR) alleen het lichaam – niet de 
lucht eromheen. Zo geniet u constant van weldadige 
warmte. Tijdens skiën, motorrijden en vissen, onder het 
werk, bij evenementen in de buitenlucht, wandelingen 
door de sneeuw, ... Ook ideaal tegen verkrampingen.
Werkt absoluut ongevaarlijk – draadloos, zonder 
gevoelige verwarmingsdraden.

Het 28 x 15 cm grote, zeer flexibele verwarmingsele-
ment van carbonvezel is onmerkbaar in de rugzone van 
de bandage verwerkt. Aan de binnenkant zit een onder-
laag van fluwelig zachte fleece. De neopreen riem vlijt 
zich plat en elastisch tegen het lichaam en volgt elke 
beweging. De klittenbandsluiting zorgt ervoor dat niets 
wegglijdt.
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Gemakkelijk bestellen:
www.proidee.nl

Tel. 024-3 511 277
op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur

 De eerste draadloos verwarm         bare rugbandage –  
met hypermoderne infra         roodtechniek.

                  Met een druk op de knop weldadige               warmte. Thuis en onderweg.

U kunt de gewenste warmtegraad ge woon via één 
druk op de knop instellen: 4 standen van 40 °C 
t/m 60 °C zijn mogelijk.

Homewear of street         wear? Beide!
       Hoody, shirt met ¾-mouwen en sweat               pants in casual, clean chic-stijl.  

   Van Cornelie Weiss,               Düsseldorf.
Gecombineerd met 

een wijde palazzobroek is 
hij geschikt voor een 
street-stijl. Het rechte 
shirt met 3/4-mouwen en 
royale ronde hals ziet er 
ook met een smalle jeans 
goed uit. En de rechte 
sweatpants met rolzoom 
is heel trendy te combine-
ren met sneakers en een 
lange jas van kostuum-
stof.
Lengte hoody in mt. 38: 
57 cm. Lengte shirt in 
mt. 38: 56 cm. Binnenbeen-
lengte broek in mt. 38: 
82 cm, voetwijdte: 28 cm. 
Kleur: grijs gemêleerd. 
Alles van 100% katoen. 
Machinewasbaar.

FC producenten-
maat maat nr.
36 S 341-812-50
38 M 341-813-50
40 L 341-814-50
42 XL 341-815-50
44 XXL 341-816-50

•      Cornelie Weiss hoody     € 119,95

FC producenten-
maat maat nr.
36 S 341-822-50
38 M 341-823-50
40 L 341-824-50
42 XL 341-825-50
44 XXL 341-827-50

•      Cornelie Weiss shirt  
met ¾-mouwen     € 89,95

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

FC producenten-
maat maat nr.
36 S 341-726-50
38 M 341-728-50
40 L 341-729-50
42 XL 341-810-50
44 XXL 341-811-50

•      Cornelie Weiss sweatpants     
€ 89,95

Het is allemaal een kwestie  
van balans:  

het spel dat vaardigheid  
en geduld vereist.

Eerst een lastig bouwproject en dan mooie decoratie.  
Handgemaakt in de Verenigde Staten  

van 25 verschillende houtsoorten – altijd uniek.
Niet te vergelijken met de gebruike lijke geduldspelletjes: de 

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

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

Door de 
grootte en de 
veelzijdige 
facetten van de 
houten blokken 
liggen ze ook 
goed in de hand 
van kinderen. 
Balanceren en 
stapelen is dus 
ook voor kleine 
kunstenaars leuk en bevordert de coördinatie vaardigheden van 
bijna elke leeftijdsgroep.
Uniek in kleur, vorm en gewicht, in vele prachtige houttinten 
en nerven.

Gelaagd tot sculpturen – een charmante blikvanger op 
het dressoir en op de kast. Ook leuk als cadeau: met 
17 blokken in verschillende maten van ca. 6,7 x 4,4 x 3,8 tot 
11 x 4,9 x 3,7 cm (h x b x t) in een katoenen zakje. Aanbevo-
len voor 6 - 99 jaar.
•      Balancing stones      

nr. 233-624-50    € 75,95

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

De duurzame 7,4 V Li-ion-accu verwarmt maximaal 7 uur, 
afhankelijk van de stand van verwarming.

Oplaadduur 4 uur. Oplaadapparaat voor 100-240 V bijgeleverd. 
Bandage: 97% neopreen, 3% polyamide. 
Met de hand wassen. Maat M passend 
voor rompomvang tot 100 cm, gewicht 
incl. accu 270 g. Maat L voor 105-130 cm, 
285 g. Gratis bij Pro-Idee: 36 maanden 
langetermijngarantie.
Infrarood verwarmde rugbandage     
€ 169,95
•     maat M      nr. 610-030-50
•     maat L       nr. 610-048-50
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Alles heeft zijn plek:  
elegante clutch & trendy  

cross-bag in één.
Mode en functionaliteit in combinatie  

met traditie in het maken van tassen sinds 1903 – 
van Pourchet Paris.

Een tas die bij elke leeftijd past, bij vele gelegen-
heden en bij diverse looks. Met een verbazingwek-
kende hoeveelheid overzichte lijke opbergruimte 
gezien het compacte formaat. Bij de van oudsher 
bekende firma met traditie Pourchet Paris is deze 
nieuwe versie van de kleine, elegante tas (die al in de 
jaren 20 van de vorige eeuw in een soortge lijke vorm 
een uiting van elegantie en stijl was) de bestseller in 
de collectie. En niet zonder reden.
Vandaag een elegante clutch bij een avondjurk, 
morgen een casual cross body-tas bij een jeans en 
shirt.

Als u liever iets groters hebt, is de tas zelfs 
geschikt als vervanging van een portemonnee. Een 
echte allrounder van zo’n hoogwaardige kwaliteit 
vindt men zelden en meestal zijn ze dan afkomstig 
van peperdure designerlabels. Onze tip is daarom 
deze van de Franse tassenspecialist met meer dan 
115 jaar ervaring in het verwerken van de fijnste 
lederwaren. Het label, dat nog steeds in familiehan-
den is, is een van de oudste in Frankrijk en staat 
bekend om zijn eigentijd-
se ontwerpen.
Goed, veilig en stijlvol 
opgeborgen.

Zes vakken zorgen 
voor een gestructureerd 
gebruik van de ruimte en 
een beter overzicht. 
Hierbij zijn er twee rits-
vakken voor uw waarde-
volle spullen. De elegante 
sluiting met twee delen 
van geborsteld messing 
kan alleen door kenners 
gemakkelijk worden 
geopend met lichte druk 
onder de sluiting en biedt dus extra veiligheid. De 
cleane stijl van de tas is tijdloos elegant. Het 
gestructureerde, zacht bewerkte, grijskleurige 
rundleer zorgt voor een subtiel chic-sportief accent. 
Binnenin kan de korte of lange riem op verschillende 
manieren door twee lussen worden gehaald en 
vastgemaakt.
Kleur: zwart. Afmeting: 24 x 13 x 4 cm (b x h x d). 
Rundleer. Zacht geruwde voering. Metalen elementen van 
messing.

•      Pourchet Paris 3-in-1 bag      
nr. 352-893-50      
€ 165,95

Het kunstwerk uit de Andes.
Gebreid vest van kostbaar alpaca.  

Schitterend Jacquard-patroon in florale koloniaalstijl.
Temidden van veel supermodieuze 

gebreide jasjes is dit een heel 
bijzonder exemplaar waar u nog 
tientallen jaren plezier van 
zult hebben. De korte, 
licht getailleerde jack 
past zowel bij strakke 
als bij wijde broeken en 
ook bij korte en lange 
rokken. Door de kraag 
hoog te knopen is uw 
hals beschermd als bij 
een coltrui. Geopend 
komt een qua kleur 
passend T-shirt 
prachtig tot zijn recht. 
En: Het jasje wordt 
traditie getrouw 

gemaakt van kostbaar alpacawol op 
met de hand bediende breimachines. 

Zelfs goede breiers hebben een 
aantal dagen nodig om een 

dergelijk jasje te vervaar-
digen.
Bijna zo zacht als 
kasjmier, maar sterk 
als katoen.

Het hoogwaardige 
haar van alpaca’s 
draagt wollig zacht als 
kasjmier, is licht en 
warm, voelt soepel aan 
en heeft een glinsteren-
de glans. Het is 
bovendien uitermate 
sterk en vormvast, en 
dat jarenlang.

Licht getailleerde snit. 
Lengte in mt. 38: 60 cm. 
100% alpaca. Handwas. 
Vervaardigd in Peru. 
Exclusief bij Pro-Idee.

•      Gebreid jack van 
alpaca Flowers     
€ 299,–

FC producenten- zwart/ wit/
maat maat multikleurig multikleurig
36 S 798-769-50 346-174-50
38 M 798-777-50 346-175-50
40 L 798-785-50 346-176-50
42 XL 798-793-50 346-177-50
44 XXL 798-868-50 346-178-50
46 3XL 799-866-50 346-179-50

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste pagina van de 
catalogus)
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Omvang van de levering:
• DR!FT-racer Porsche 911 Carrera (schaal 1:43) 
met metalen carrosserie van Minichamps
• Transportbox in carbon-look
• Exclusieve verzamelkaart met handtekening 
van de monteur
• Gymkhana Gaming Targets (rijstrookmarkerin-
gen en rijopdrachten)
• Start- en finishlijn
• 6 racing curbs
• Torx-schroevendraaier, USB-oplaadkabel, 
handleiding

Ook verkrijgbaar in zilver of zwart.

Het eerste RC-model met de rijdynamiek  
van een echte raceauto.

Gepatenteerde robotica-technologie maakt een verbazingwekkend levensechte racesimulatie mogelijk  
op een schaal van 1:43. Een unieke speel- en rijervaring.

Geen vergelijking met gewone RC-auto’s: de DR!FT-racer 
staat garant voor raceplezier in een nieuwe dimensie. Een combi-
natie van virtueel spel en een technisch hoogstaande modelauto 
(1:43) met het realistisch gesimuleerde rijgedrag van zijn grote 
broer: de iconische Porsche 911 Carrera. Spectaculaire speed 
drifts, turns en spins inbegrepen.
Gepatenteerde robotica-technologie en verfijnde simulatiesoft-
ware maken prototypisch rijden mogelijk.

Achter het perfect gevormde Porsche-silhouet gaat in werke-
lijkheid een met sensoren uitgeruste minirobot schuil die elk door 
de simulatie berekend rijgedrag uiterst realistisch reproduceert. 
Van prototypisch en natuurgetrouw gas geven, remmen en slippen 
tot de ultieme discipline: gecontroleerd driften.
Bediend door de smartphone in uw hand. Vergezeld door het 
rijke racegeluid van de originele 6-cilinder boxermotor.

Download gewoon de Drift-app op uw smartphone/tablet (iOS/
Android, gratis) en verbind hem met uw raceauto. De originele 
911-cockpit is ook geladen voor alle voertuigparameters. Uw 
smartphone fungeert tegelijkertijd als stuur, gaspedaal, voetrem en 
handrem. Afhankelijk van uw rijervaring kunt u kiezen uit 
verschillende set-ups, instellingen, rij- en speelmodi. Actuele 

DR!FT video’s (www.youtube.com) laten alle technieken zien: van 
de eerste meters racen tot een uitdagend parcours (circuitacces-
soires inbegrepen).
30 minuten raceplezier op één batterijlading. Waar u maar 
wilt. (Oplaadtijd 30 minuten.)

Op de vloer of op tafel. Thuis of op kantoor. Alleen of in 
competitie met anderen. Live op locatie of online in de wereldwij-
de DR!FT-community.
Technologie en productkwaliteit made in Germany.

DR!FT-racer Porsche 911 Carrera (1:43) met metalen carrosse-
rie, rij- en remlicht. Afmeting: 11 x 4,5 x 3,2 cm. Verkrijgbaar in 
rood, zilver of zwart. Inclusief een breed scala aan accessoires.
DR!FT-racer Porsche 911 Carrera     € 269,–
•     Guards Red nr. 234-886-50
•     Dolomite Silver nr. 234-887-50
•     Black Edition nr. 234-885-50
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Sjaals met Schotse ruiten  
ziet men overal. Geregistreerde  

tartans zijn daaren tegen erg uniek.
Originele tartansjaals van zuivere lamswol.  

Made in Scotland door Lochcarron.
Geen betekenisloos fantasieruitdessin en geen goedkope 

imitatie. Dit is een traditionele, originele tartan uit Schotland. 
Geweven door een van de oudste Schotse traditionele 
merken. Lochcarron of Scotland (opgericht in 1892) bewaart 
in zijn archief een schat van ca. 500 geregistreerde originele 
tartans.
Behaaglijk warm en waterbestendig.

Door de vervaardiging van zuivere lamswol en de 
typische dichte en stevige weefwijze van deze sjaals zijn ze 
ook bestand tegen een regenbui. Kies uw favoriete tartan uit 
vier verschillende, traditionele dessins.
Afmeting 159 x 25 cm. 100% scheerwol. Stomerij. Gemaakt in 
Schotland.

Lochcarron tartansjaal     € 29,95
•      Black Watch Modern, donker-

blauw/groen      
nr. 347-788-50

•      Thompson Camel Modern, beige/
blauw/zwart/rood/wit      
nr. 347-786-50

•      Steward Dress, wit/rood/groen/
geel/blauw/zwart      
nr. 347-785-50

•      Buchanan, geel/groen/blauw/
rood/wit      
nr. 347-787-50
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De elegante ketting met 
kristalheldere siersteen is 
tevens een vergrootglas voor 
6-voudige vergroting.

De vergrootglasketting is 
ideaal in het restaurant bij het 
lezen van het menu, in het 
theater, bij het boodschappen 
doen in de supermarkt, etc.

Trendy accessoire of leeshulp? Allebei.
Modieuze lange halsketting met vergrootglashanger.  

In twee uitvoeringen. Gemaakt van 925 zilver,  
gerodineerd of verguld.

Lange halskettingen met grote hangers zijn een populair modethe-
ma. Met dit stijlvolle sieraad toont u niet alleen uw gevoel voor mode: 
pak de ketting en u hebt een perfecte leeshulp bij de hand. Geniaal, ook 
als u anders geen bril nodig hebt.
Ziet eruit als een kristalheldere siersteen, maar is een vergrootglas 
voor 6-voudige vergroting.

Op het eerste gezicht is de leeshulp niet als zodanig herkenbaar. Het 
geheim ervan wordt pas onthuld als u het vergrootglas met een elegant 
gebaar boven kleine lettertjes houdt. Ideaal in een restaurant bij het 
lezen van het menu, in het theater bij het bestuderen van het programma 
en ook bij het boodschappen doen in de supermarkt, om de ingrediënten 
van producten te lezen.
Fijn, echt sieraad in twee trendy stijlen. Van jeans-looks tot 
avondjurken, passend bij alle items in uw kledingkast.

De moderne clean-chic uitstraling van deze vergrootglasketting van 
roestvrij gerodineerd zilver komt tot uiting door de acht kleine, 
ingelegde zirkoniasteentjes die rondom fonkelen in het gladde frame van 
het vergrootglas. Bijzonder elegant is de vergulde loepketting in 
koordmotief. Een tijdloos mooie klassieker voor elk moment van de dag 
en elke gelegenheid.
Dankzij de 100 (!) cm lange schakelketting hoeft u zich niet uit te 
rekken, te strekken of te buigen.

Zelfs op afstand kunt u alles gemakkelijk en comfortabel bereiken. 
Het sterke frame geeft u een stevige greep op het vergrootglas en het 
kan optimaal worden gericht. Diameter: 3 cm. Glas van niet-verblindend 
acryl. Frame met stevig oogje en schakelketting van 100 cm. 925 zilver, 
gerodineerd of verguld. Gewicht (elk): ca. 24 g. Exclusief bij Pro-Idee.
Vergrootglasketting     € 139,–
•     Zilver, gerodineerd      nr. 234-891-50
•     Zilver, verguld      nr. 234-892-50
Een vergrootglas is brandgevaarlijk wanneer het wordt blootgesteld aan direct zonlicht. 
Het kan materialen laten ontvlammen die toevallig geraakt worden door invallende 
zonnestralen. Vergrootglazen die niet worden gebruikt, moeten worden voorzien van een 
beschermhoes of worden opgeborgen in een lichtdichte houder.

Black Watch Modern

Thompson Camel Modern

Steward Dress

Buchanan
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Zo fijn als engelenhaar:  
nu met 120 fonkelende  micro-leds 

aan nauwelijks  zichtbare 
strengen.

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

De lichtketting is ook mooi te verwerken in een advents krans of 
in de kerstboom. Of gebruik hem bij de entree van uw kantoor of de 
wacht kamer van uw praktijk, als warm welkom voor uw klanten. 
Dankzij de voordelige prijs kunt u direct meerdere exemplaren 
bestellen en arrange ren voor een bijzonder effect. De micro-leds (in 
totaal slechts 2,7 W) hebben een levens duur van min. 100.000 uur. 
Een netadapter met een snoer van 3 m voor 220-230 V wordt 
meegeleverd. Alleen geschikt voor binnen (IP 20).
•       Engelenhaar-lichtsnoer      

nr. 234-794-50      
€ 29,95

Jack van imitatiebont dat niet 
dik maakt: aantrekkelijk mo-

del dat voor kort en achter lang 
is met een elegante taillering.

Stijlvol clean met een subtiele glans.  
Van Rosalba Valentini, Italy.

Imitatiebont is het perfecte alternatief voor echt 
bont en is al lang geen nicheproduct meer. Gelukkig 
maar, want er is nu imitatiebont van uitstekende 
kwaliteit dat qua uiterlijk al lang niet meer onderdoet 
voor echt bont. Zoals deze in de vorm van een modern 
boxy jack.
Hoogwaardige nerts-look – zacht, licht en donzig. 
Chique matte glans.

Een bijzonder stijlvolle en voortreffelijke imitatie-
bontkwaliteit in chique grijstint – niet te glanzend, 
zoals vaak het geval is bij imitatiebont.
Modern, recht model, achter langer. Opstaand 
kraagje. Verkorte, wijde mouwen.

Met het rijgkoord aan de binnenkant is dit 
modieuze, ruimvallende jack in een handomdraai 
vrouwelijk getailleerd. Een zeer modieus, clean 
model met een blinde knoopsluiting dat iedere outfit 
afrondt en bij elke stijl past, ongeacht de leeftijd 
van degene die het draagt. De jas past elegant bij 
een chic, zwart jurkje met pumps, maar ook 
nonchalant bij casual jeans met een blouse/shirt en 
sneakers.
Casual, recht model met wijde mouwen. Twee zakken opzij. 
Lengte in mt. 38: 67 cm. Kleur: grijs. 100% polyester. 
Stomerij.

•      Rosalba Valentini jas van imitatiebont     
€ 499,–

FC producenten-
maat maat nr.
34 40 352-729-50
36 42 352-740-50
38 44 352-741-50
40 46 352-742-50
42 48 352-743-50

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

De engelen-
haar-lichtsnoer 
is heel flexibel te 
vormen en 
veelzijdig te 
gebruiken.
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Gecertificeerd biokatoen,  
tijdloos design, elegante kleurstelling  

en een aangename prijs.
De pyjama die al uw wensen in één keer vervult.  

Exclusief bij Pro-Idee.
We hebben er lang en vergeefs naar 

gezocht... en hebben daarom besloten 
hem speciaal te laten maken: deze 
natural pyjama van milieuvriendelijk 
biokatoen, dat voldoet aan de hoge 
eisen van de GOTS (Global Organic 
Textile Standard). De dichtgeweven 
interlock is heerlijk ademend, soepel 
en zacht, uiterst slijtvast en zelfs 
geschikt voor mensen met een allergie.
Het onderscheidende kenmerk is de 
gladde, aan beide kanten identieke 
breistructuur.

In vergelijking met eenvoudige 
jersey heeft interlockstof duidelijk 
meer volume en raken naden niet uit 
model. Bovendien behoudt de stof zijn 
kleur, zelfs na ontelbare keren wassen.

Tijdloos-elegant design.
Shirt met ronde hals en aangename 

mouwboorden, broek met comfortabel 
rijgkoord en boorden aan de pijpen.
Casual model. Lengte shirt in mt. 40: 
63,5 cm. Binnenbeenlengte broek: 73 cm. 
Kleur: ivoor. 100% katoen. Machinewas-
baar. Exclusief bij Pro-Idee.

•      Natural pyjama     € 99,95
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FC producenten-
maat maat nr.
36 S 349-492-50
38 M 349-493-50
40 L 349-494-50
42 XL 349-495-50
44 XXL 349-496-50

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

Elegante bak  
voor natte schoenen  

en vuile laarzen.
En betrouwbare vochtbescherming  

voor uw waardevolle vloeren.
Het elegante rvs laarzenplateau is bij slecht weer 

de perfecte bescherming tegen vuil in uw entree, én 
een echt stijlvol alternatief voor de gebruikelijke 
kunststoffen matten. Geen plassen of zoute randen op 
de tegels, geen modder of split op het parket, ... Water 
en aarde blijven binnen de rand van de bak. De bak 
kan wanneer nodig gewoon worden afgeveegd of met 
de tuinslang worden schoonge spoeld.
Ook ideaal als onderzetter voor voerbakjes, 
bloembakken, strooizoutemmer, ... Of om paraplu’s 
te laten uitdruppelen.

Van roestvrij staal, spiegelend vernikkeld. 
Bijzonder reptiel reliëf op bodem en binnenrand. 
Afmetingen 87 x 37 x 6 cm (b x d x h). Gewicht ca. 
2,6 kg. Voor max. 5 paar schoenen of 4 paar boots/
laarzen.
•      Boot-tray ‘Alligator’      

nr. 230-998-50     € 89,95
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Veel veiliger  
(en betrouwbaarder):  

de kaarsaansteker 
met elektrische boog  

in plaats van een vlam.
Zonder aanstekergas of benzine.  
Zonder de vingers te verbranden.  

Zonder gevaarlijk hoge vlam.
Geniaal: in plaats van een vlam geeft deze revolu tionaire Tesla- 

Lighter een elektrische boog. Hou de lont erin – en binnen een paar 
tellen hebt u de kaars aangestoken. Zonder open vuur en veel 
betrouwbaarder dan de gebruikelijke gasaanstekers.
Werkt in weer en wind en in elke positie. Zelfs op de kop.

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

Hoeft niet gevaarlijk nagevuld te worden met benzine of gas. 
Vlamt niet ongecon troleerd op. Eenvoudig de punt van de 
 Tensa-Lighter met de veiligheids knop uitschuiven en de sensor-
knop ingedrukt houden. Ogenblikke lijk vormt zich een mini- 
lichtboog (ca. 4 mm) tussen de beide keramische elektroden. Deze 
verdwijnt zodra u de knop loslaat of anders na 10 seconden.
90-100 ontstekingen per 
opgeladen accu.

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

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

nr. 229-242-50     € 19,95
•      USB-stekkervoeding met 1 USB-aansluiting      

nr. 230-593-50     €   9,95

Luxueus fluïdum:  
Versace’s geurkaarsen  

in stijlvol Rosenthal-porselein.
Met het karakteristieke, goudglanzende Medusa-motief.  

Een waar genot voor de zintuigen.
Onmiskenbaar Versace: deze luxe geurkaars is gemaakt met 

veel gevoel voor de luxueuse manier van leven. Samengesteld uit 
kostbare essences, verspreidt ‘Le Jardin’ in uw woon-, slaap- of 
badkamer de geur van een heerlijk ruikende zomertuin. Een frisse, 
lichte symfonie, die luxe en gelatenheid uitstraalt en u weldadig 
laat ademhalen.
Pompeuze pracht van luxe herkomst.

Centrale eyecatcher is het hoofd van Medusa, het handelsmerk 
van Versace. Op een gekleurde 
ondergrond maakt hij met een 
lichte goudschittering zijn 
entree, creatief omgeven door 
zwart/goudkleurige ranken en 
rand. Gemaakt door Rosenthal 
in Duitsland en op een 
temperatuur van 1400 °C 
ovenvast gebakken waardoor 
het porselein extra sterk en 
duurzaam wordt en het decor 
zijn intensieve, duurzame glans 
behoudt.

Met de hand gemaakt van kostbare sojawas. 
Voor heerlijk ruikend kaarslicht met een 
brandduur van 40 uur.

Ingebed in de bijzonder luxe, volle was kunnen 
de geurstoffen zich optimaal ontvouwen. De was 
zorgt  bovendien voor een heerlijk rustige vlam, die 
gelijkmatig brandt – tot het laatste restje.
Zonder kaars een stijlvolle bonbonnière, 
pennenhouder of make-upbakje.

Multifunctioneel: voor in de woon- of 
slaapkamer, de logeerkamer, de badkamer, de werkkamer enz. In 
blauw of rood. Afmeting 14 cm hoog, max. 8,5 cm Ø. Gewicht 
0,6 kg. Afwasbaar.
•     Versace geurkaars, rood     nr. 229-531-50     € 229,–
•     Versace geurkaars, blauw    nr. 231-178-50     € 229,–

Klaar om cadeau te geven in een 
stijlvol doosje van Versace.
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De premium-pannen zijn er in 3 verschillende 
formaten: 24 cm, 28 cm en 32 cm.

De testwinnaar onder de anti-aanbakpannen. 
En de enige met de kwalificatie zeer ‘goed’.

Productkwaliteit ‘Made in Germany’.
*Het Duitse ETM-Testmagazin (03/2016) testte 10 pannen met 

anti-aanbaklaag van bekende producenten. Als winnaar en enige 
die de kwalificatie ‘zeer goed’ (92,4%) verdiende, kwam de 
Diamond Lite van de producent WOLL (hapjespan, 28 cm Ø, 
5 cm h) uit de bus. Veel lof kreeg hij omdat hij geschikt is voor 
zeer hoge temperaturen, ideaal is voor het aanbraden van 
 producten en een afneembare greep heeft.
Nagenoeg onverwoestbaar: met 5-laagse basis coating met 
deeltjes van titanium en diamant. Bakt ook bij vetarm 
bereiden niet aan.

Voor een maximale slijtbestendigheid is met behulp van een 
plasmastraal titanium-oxide aangebracht bij 20.000 °C. Een 
beschermlaag voorkomt roestvorming; een PTFE-laag staat garant 
voor een perfect anti-aanbakeffect. De topcoating wordt gevormd 
door een laag die is versterkt met titanium en een die is versterkt 
met diamant: zeer krasbestendig, ook geschikt voor keukenacces-
soires van metaal.
Hittebestendig tot 300 °C (in plaats van de gebruikelijke 
240 °C). Ook perfect om snel iets aan te braden.

Zelfs gevoelige producten als vis en eiergerechten bakken niet 
aan.
Van hoogwaardig, met de hand gegoten smeedwerk. Zeer 
duur zaam en aangenaam licht.

Via de 8 mm dikke thermo bodem dringt de warmte onmiddel-
lijk in het gietijzer en wordt deze door goed geleidend aluminium 
gelijkmatig verdeeld en langdurig opgeslagen. In plaats van er 
gewoon opgeslagen (zoals gebruike lijk), is de speciale ferro-
magnetische bodem hier volledig gesol deerd. Zo wordt nagenoeg 
100% van de ernaartoe geleide energie opgenomen en kan er niets 
tussen pan en bodem verloren gaan.

Geschikt voor alle kookplaatsoorten, incl. inductie. Dankzij de 
afneembare, TÜV Rheinland/GS gecertificeerde greep ook heel 
geschikt voor de oven.*

Klikgreep met vlambeschermer en glazen veiligheidsdeksel 
(apart te bestellen), ovenbestendig tot 250 °C. Kan in de vaatwasser.
Diamond Lite  premium-pannen
•      Koekenpan, 24 cm Ø, 5 cm h, 1150 g  

nr. 220-983-50     €   89,95
•      Hapjespan, 28 cm Ø, 5 cm h, 1650 g  

nr. 220-984-50     €   99,95
•      XXL-pan, 32 cm Ø, 5 cm h, 2100 g  

nr. 220-985-50     € 109,95
•      Rechthoekige pan, 26 x 26 cm, 6 cm h, 1690 g  

nr. 223-868-50     € 104,95
•      Rechthoekige grillpan, 28 x 28 cm, 3,5 cm h, 1980 g 

nr. 223-871-50     € 109,95
•      Wok, 30 cm Ø, 9,5 cm h, 1710 g  

nr. 223-864-50     € 109,95
•      Gegoten braadpan met glazen deksel, 6 l, 11 cm h, 2840 g 

nr. 223-866-50     € 159,95
Glazen veiligheidsdeksel
•      24 cm Ø nr. 221-040-50     € 22,95
•      28 cm Ø nr. 221-041-50     € 26,95
•      30 cm Ø nr. 223-865-50     € 27,95
•      32 cm Ø nr. 221-042-50     € 29,95
•      26 x 26 cm nr. 223-869-50     € 24,95
•      28 x 28 cm nr. 223-873-50     € 29,95

*ID0000034062. Voor verdere informatie over GS geteste zekerheid zie  
www.proidee.nl/cuisine.

De speciale ferromagnetische bodem 
van de pan is volledig gesoldeerd.

De greep kan er afgehaald worden, 
zodat de pan bijvoorbeeld in de 
vaatwasser schoon gemaakt kan 
worden.

En perfect passend:  
de extra stevige XXL-spatel.

Van met glasvezel versterkte nylon met flexibele, 
vlakke siliconerand en snijfunctie. Breed en sterk 
genoeg om stevige hamburgers, steaks en gebakken 
aardappels te keren en op te tillen. Tege lijkertijd 
glijdt de slechts dunne rand zelfs onder spiegel-
eieren, visfilets en pannenkoeken. Totale lengte ca. 
35 cm, gewicht ca. 115 g. Hittebestendig tot 260 °C. 
Vaatwasserbe stendig.
•      Spatel ‘Flip it’      

nr. 219-389-50      
€ 14,95
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De all-in-one maatbeker voor afmeten, verwarmen, mixen en nog veel meer.
Van extreem sterk, hittebestendig borosilicaatglas in plaats van plastic.

Vloeistoffen zoals water, melk en bouillon kunt u in deze 
maatbeker tot op de millimeter nauwkeurig afmeten en zo nodig 
zelfs daarin verwarmen in de magnetron, op het elektrische of 
gasfornuis (siliconen ring van tevoren verwijderen; niet geschikt 
voor inductiekookplaten.). Het stoot- en krasvaste glas is bestand 

tegen temperaturen van -18 °C tot +300 °C. En ook voor het verder 
verwerken van de ingrediënten met de garde of staafmixer hebt u 
geen extra beker nodig. Zo bespaart u op onnodige afwas.
De meegeleverde siliconen ring houdt de maatbeker netjes op 
zijn plaats op het werkblad.

Door de schenktuit kunt u deeg en vla gericht en gedo-
seerd in bakvormen en dessertkom metjes gieten. Goed 
afleesbare schaalverdeling voor vloeistoffen (ml/dl/cl) en 
suiker, bloem en rijst (g). Met de hand afwassen aanbevolen. 
In 2 maten: 500 ml inhoud , afmetingen: 10 cm Ø, 15 cm 
hoog, weegt 250 g. Inhoud 1.000 ml, afmetingen: 12 cm Ø, 
15 cm hoog, weegt 420 g.
Glazen maatbeker all-in-one
•      500 ml       

nr. 232-303-50     € 21,95
•      1.000 ml       

nr. 232-304-50     € 26,95
Naar keuze ook 
verkrijgbaar met een 
inhoud van 500 ml.

Massief bamboehout  
in plaats van plastic.

De betere bestekbak: langdurig mooi.  
Aan beide kanten uittrekbaar.  

Perfect ook voor het buffet.  
Slechts € 24,95.

Niet te vergelijken met eenvoudige plastic inzetstukken: 
scherpe mespunten of zware scharen kunnen deze bestekbak 
van stevige bamboe niet zo gemakkelijk iets aandoen. En in 
tegenstelling tot metalen bestekbakken ontziet het bamboe-
hout uw bestek en de snijkanten van uw waardevolle messen. 
En het beste: door uitschuifbare delen aan beide kanten kunt u 
de bestekbak optimaal aan bijna elke lade aanpassen. En zo 
wint u ruimte ook voor grote keukenhulpen, scharen, enz. … 
En dat allemaal voor een zeer redelijke prijs (niet-uittrekbare 
houten inzetstukken kosten vaak al het dubbele).
Zorgvuldig gladgeschuurd en gelakt.

Biedt 6-8 vakken in 4 verschillende afmetingen. Afmetin-
gen in elkaar geschoven 35 x 6,5 x 43 cm (b x h x d). Variabel 
uittrekbaar tot max. 58 cm breedte. Gewicht maar liefst 
1,7 kg.
•      Uittrekbare bestekbak  

van bamboehout      
nr. 219-945-50      € 24,95

Uw verse kruiden snijdt u voortaan  
heel gemakkelijk en met behoud  
van alle aroma’s (in plaats van ze  

te hakken en te kneuzen).
Veilig, efficiënt (en mooi):  

wiegemes dat met één hand is te gebruiken, van AdHoc®.  
Designkwaliteit made in Germany.

Veel veiliger voor uw kruiden dan de gangbare kruidenhakkers. 
Met dit design-wiegemes snijdt u uw verse kruiden namelijk heel 
netjes in plaats van ze te pletten of te scheuren. Hierdoor blijven de 
etherische oliën behouden en kunnen de intense aroma’s zich volledig 
ontplooien. Zelfs grote hoeveelheden basilicum, peterselie of daslook 
snijdt u in een mum van tijd, en veel efficiënter en veiliger dan met een 
koksmes. De greep van chic acaciahout ligt stevig in de hand en houdt 
uw vingers op veilige afstand van het mes.
Ook handig voor het snijden van pizza’s, plat gebak en Flamm-
kuchen, ... netjes en zonder krachtsinspanning.

Een klein beetje drukken is genoeg om het scherpe wiegemes van 
edelstaal netjes door beleg, bodem en randen te laten snijden.
Veilig opgeborgen en altijd binnen handbereik in de chique houten 
houder. Een schitterende aanwinst voor 
uw keuken.

Afmeting incl. houder 23,2 x 2,2 x 
10,9 cm (b x d x h), gewicht 350 g. Lengte 
mes 19,8 cm. Met de hand afwassen. 
Design: AdHoc®.
•      Wiegemes Wave  

dat met één hand te gebruiken is     
nr. 232-742-50     € 44,95

Met chique houten houder, 
om het mes veilig in op te 
bergen en binnen 
handbereik te houden.
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Zie voor de Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring de bijgevoegde informatie en de webshop: www.proidee.nl/abv.

Gegarandeerd de laagste prijs
Veel van de Pro-Idee artikelen zult u nergens anders zien. Mocht dit 
toch het geval zijn, dan profiteert u meteen van de Pro-Idee prijsgarantie: 
mocht een door u aangeschaft product binnen 3 maanden na ontvangst 
elders in Nederland bij een detaillist voordeliger worden aangeboden, 
dan adviseren wij u contact op te nemen met de Pro-Idee klantenservice. 
Wij zullen dan samen met u naar een faire oplossing zoeken. U hebt 
dan tevens het recht om het artikel dat in uw bezit is gratis te retourneren 
en de volledige aankoopprijs terug te vragen.

Eenvoudig laten bezorgen

Betaal op de voor u eenvoudigste wijze
• Per iDEAL: met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk  
 uw onlineaankopen afrekenen. Met internet-bankieren kunt u direct   
 gebruikmaken van iDEAL, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te  
 melden.  
 Deelnemende banken: ABN AMRO, ASN Bank, Friesland Bank,  
 ING, Knab, Rabobank, RegioBank, SNS Bank, Triodos Bank en  
 Van Lanschot Bankiers.

• Per automatische incasso: het totaalbedrag wordt 10 dagen na de  
 factuurdatum van uw rekening afgeschreven.

• Per PayPal: in onze webshop kunt u gemakkelijk met PayPal betalen.

• Per creditcard: vermeld s.v.p. het nummer en de geldigheidsduur  
 van uw creditcard. Wij verrekenen met Visa, Diners Club of Mastercard.  
 Het bedrag wordt bij binnenkomst van de bestelling gereserveerd.  
 Pas bij verzending van de artikelen wordt het bedrag afgeboekt   
 van uw creditcard.

• Per factuur: bij uw bestelling ontvangt u ook de factuur, die binnen  
 10 dagen moet worden voldaan. Maak uw betaling over naar het  
 rekeningnummer dat op de factuur staat vermeld.

Shoppen bij Pro-Idee:  eenvoudig & aangenaam.

Gemakkelijk retourneren
Bij Pro-Idee kunt u binnen Nederland gratis retourneren.  
Voor uw bestellingen geldt uiteraard de wettelijke herroepingstermijn 
van 14 dagen.

3 jaar landurige Pro-Idee-garantie zonder 
meerprijs
Pro-Idee biedt een garantie van drie jaar op de kwaliteit van de geleverde 
producten. De Pro-Idee langetermijn-garantie geldt in Nederland  
voor alle artikelen die bij Pro-Idee worden gekocht 3 jaar vanaf de 
datum van de rekening. Uw wettelijk garantierecht blijft ongewijzigd. 
Het gebruik maken van deze wettelijke regeling bij gebreken is 
kosteloos. Als het door u gekochte artikel, ondanks correct gebruik, 
kwaliteits-gebreken heeft, dan zorgen wij voor gratis reparatie, 
vervanging of terugbetaling van de aankoopprijs. Dit geldt niet voor 
onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage. Stuur het defecte artikel 
samen met een kopie van de factuur naar de garantiegever. Fabrieks-
garantie valt buiten onze garantievoorwaarden en biedt geen basis voor 
eventuele vorderingen tegen 
Pro-Idee GmbH & Co. KG.
Pro-Idee, Antwoordnummer 10002, 6130 XS Sittard
Wij zorgen voor al het andere.
En altijd geldt: ook na de garantieperiode staan wij voor u klaar.
De Pro-ldee klantenservice zorgt voor snelle reparatie tegen een faire 
prijs. Wat er ook met uw eigendom gebeurt, bel gewoon Pro-Idee op 
024 - 3 511 277 (ma – vr 8 tot 20 uur).

Cadeauservice
• Cadeauverpakking
 Op uw verzoek verpakken wij vrijwel elk artikel  
 voor u in met het exclusieve cadeaupapier van  
 Pro-Idee. Voor slechts € 4,–.
• Cadeauzending – zonder extra kosten
 Je geschenk wordt verzonden wanneer je wilt onder dezelfde   
 voorwaarden als een eenvoudige levering.
• Cadeaubon 
 Met een e-cadeaubon van Pro-Idee kunt u altijd iemand een plezier doen.  
 Kiez de waarde van de bon (€ 25,-, € 50,-, € 75,-, € 100,-, € 150,-,  
 € 200,- en € 500,-) en het design online (www.proidee.nl/cadeaubon).  
 Voltooi de transactie en print zelf de e-bon uit.

Ervaar Pro-Idee 'live'
Probeer het uit, pas het aan en neem het direct mee.  
Bezoek de Pro-Idee stores in de Königsallee en op het vliegveld in 
Düsseldorf, in de Mittelstraße in Keulen en in Aaken.

Wij zitten voor u klaar:  
Tel. 024 - 3 511 277 of e-mail service@proidee.nl

Alleen uw tevredenheid telt.

Dieter Junghans

Levering binnen Nederland
• Standaardlevering binnen 1-3 werkdagen 
 Verzendkosten (porto- en verpakkingskosten) bedragen € 4,95*

 • Artikelen die door een speciale pakketdienst bezorgd worden,  
 worden geleverd binnen 3 werkdagen tot op de stoep 
 - Voorzien van een         in de catalogus 
 -  Bijdrage in de verzendkosten € 14,95* 
 -  De leveringsdatum wordt met u afgestemd 
 -  Let op de verdere leveringsinstructies onder 
     www.proidee.nl/levering.
*Per bestelling, onafhankelijk van het aantal verzendigen.

Levering buiten Nederland 
• Levering in EER-landen incl. Andorra, Monaco,  
 Vaticaanstad, Zwitserland 
 Verzendkosten (porto-, verzekerings- en verpakkingskosten) 
 bedragen € 14,95.

• Levering in andere landen* 
 Verzendkosten (porto-, verzekerings- en verpakkingskosten)  
 bedragen € 40,–.
 *Albanië, Argentinië, Australië, Bahama's, Bahrein, Barbados, Bosnië-Herzegovina,  
 Brazilië, Brunei, Canada, Chili, China, Filipijnen, Japan, Kaapverdië,   
 Koeweit, Maleisië, Mexico, Moldavië, Montenegro, Nieuw-Zeeland, Noord- 
 Macedonië, Oman, Peru, Qatar, Servië, Singapore, Thailand, Turkije, Uruguay,  
 Venezuela, Verenigde Arabische Emiraten, VS, Zuid-Afrika, Zuid-Korea.

• Grote artikelen (voorzien van een         ) en niet voor pakket-  
 post geschikte artikelen (*) leveren wij alleen binnen Nederland
 - Leveringsvoorwaarden voor Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland  
   en Frankrijk zijn te vinden op de volgende adressen

   www.proidee.at/lieferung www.proidee.ch/lieferung
   www.proidee.ch/livraison www.proidee.de/lieferung  
   www.proidee.fr/livraison

      * Als u vragen heeft over bezorgopties in het buitenland,   
     kunt u ons bereiken via tel.nr. 024 - 3 511 277  
        (ma - vr 8 tot 20 uur), per fax via 024 - 3 511 299 of per    
     e-mail via service@proidee.nl.
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Voor alle artikelen van deze levering garanderen wij naast uw wettelijke herroepingsrecht een retourga-
rantie. U kunt uw koopcontract annuleren indien u de gekochte en ongebruikte goederen in de originele 
verpakking t/m 31.01.2023 terugstuurt naar Pro-Idee, antwoordnummer 10002, 6130 XS Sittard. De 
termijn geldt als aangehouden indien u de goederen t/m 31.01.2023 opstuurt. Retourneren is gratis, 
indien u de bijgevoegde retoursticker gebruikt. Uitgesloten van de garantie zijn gebruiksgoederen, 
hygiëneartikelen en op maat gemaakte producten. 

Retourgarantie t/m 31.01.2023

Meermaals onderscheiden*:  
ingenieuze kruidenpotjes 

met eenhandbediening  
en dubbele deksel.
Open en sluit met één hand.  

Lucht- en geurdicht. 3 strooi-openingen  
voor vrijwel alle specerijen  

en kruiden.
Zonder vaak gebruikte draaideksel, geen tweede hand nodig. 

De bovenste, lucht- en waterdichte deksel gaat gemakkelijk open 
met een druk op de knop. Met drie strooi-openingen van verschil-
lende grootten kunt u fijne en grove specerijen en kruiden precies 
naar wens doseren. Druk kort op het onderste rondje en de pot gaat 
helemaal open. Perfect, bijvoorbeeld voor zout en chilivlokken, om 
per lepel te doseren, voor een mespuntje of snufje. Ook handig om 
het potje snel en zonder te morsen bij te vullen.
Robuust, kristalhelder borosilicaatglas (in plaats van kunst-
stof). Levenslang smaak-en geurneutraal.

Deksel van 100% nylon. BPA-vrij. Kan volledig in de 
vaatwasmachine gereinigd worden.
Stapelbaar om ruimte te besparen en kantelen te voorkomen.

Afmeting: 6 x 6 cm (Ø x h). Gewicht: 52 g per stuk. Inhoud: 
60 g. Labels voor etikettering inbegrepen. Ontwerp: Dreamfarm.
•      Kruidenpot Orlid, set van 3      

nr. 233-439-50      
€ 29,95

*Onderscheiden met 3 belangrijke  ontwerpprijzen:
- IF Design Award 2021 (categorie Product)
- Good Design Award 2020 (categorie Huishoudelijke artikelen en objecten)
- Red Dot Design Award 2020 (categorie Productontwerp)

Uw sleutels kunnen met één handgreep in- en uitgeklapt worden.

 

Winnend ontwerp*:  
voor maximaal 12 sleutels  

compact opgeborgen.
De geniale sleutelorganizer:  

even compact, slank en handig als een zakmes.
Eindelijk een sleutelorganizer die tot wel 12 (!) verschillende 

maten sleutels bijzonder compact en praktisch bewaart. Net als bij 
een zakmes worden de sleutels met de scherpe kartelrand naar 
binnen en met één handgreep in- en uitgeklapt. Uw jas- en 
broekzak puilt niet uit. Er rammelt niets, er blijft niets haken en er 
ontstaan ook geen gaten in de voering.
In een handomdraai in elkaar gezet of veranderd.

Gewoon de schroeven met een muntje losdraaien en steeds 
2 sleutels tegenover elkaar plaatsen. De sleutelorganizer weer in 
elkaar schroeven en klaar. En even snel kunnen sleutels ook 
verwisseld worden. Voor uw grote autosleutel is er een speciale, 
extra stevige stalen ring ingebouwd. Ook ingebouwd: winkel-
wagenmunt met flessenopener.
Kwaliteit made in Germany. *Bekroond met de German 
Design Award 2020 in de categorie Excellent Product Design.

Van rvs en leer, met sterk contrastkleurig stiksel. De afwerking 
is handwerk, uitgevoerd door medewerkers van een sociale 
werkplaats. Afmetingen 9,5 x 2 cm (l x b), max. 3 cm hoog. Kleur: 
zwart.
•      Sleutelorganizer      

nr. 231-839-50      
€ 49,95

 Pro-Idee • Wijchenseweg 132 • 6538 SX Nijmegen • Tel.: 024-3 511 277 (op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur) • Fax: 024-3 511 299 • www.proidee.nl • service@proidee.nl • DE811198527
Pro-Idee GmbH & Co. KG • Hoofdkantoor van de maatschappij: Aken, Duitsland 

Registergerecht: Amtsgericht Aachen, HRA 4027 • Persoonlijk aansprakelijke vennoten: Fairway GmbH · Hoofdkantoor van de maatschappij: Aken 
 Registergerecht: Amtsgericht Aachen, HRB 5224 • Bedrijfsleiders: Dieter Junghans, Ulf Bergjohann 

Pro-Idee Geschäftsführungs-GmbH • Hoofdkantoor van de maatschappij: Aken • Registergerecht: Amtsgericht Aachen, HRB 5994 
Bedrijfsleiders: Dieter Junghans, Ulf Bergjohann
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De juiste maat.
Zo vermijdt u onnodig passen en terugsturen.

(Goed voor u, goed voor ons en goed voor het milieu.)
Bijna elke producent gebruikt zijn eigen maattabellen. 
Het is dan ook vaak erg moeilijk om op basis hiervan 
de juiste maat te vinden. Om die reden hebben wij 
de Fashion Classics-maat (FC-maat) bedacht. Deze 
komt overeen met de officiële maattabel (onder) en 
vergemakkelijkt uw keuze – op wat voor manier de 

producent zijn maten ook definieert. Soms noemen 
wij bij productbeschrijvingen ook de ‘producenten-
maat’. Dat is de maat die de producent aan zijn 
product heeft gegeven. Dit is vooral handig wanneer 
u bekend bent met de maten van een bepaalde 
producent. Positief effect: het retourpercentage ligt 

bij Fashion Classics-artikelen beduidend lager dan 
het gemiddelde in de branche.

Vragen over pasvorm en maten?
Telefoon: 024 – 3 511 277; 
op werkdagen van 8.00 – 20.00 uur

Borstomvang: 
Over het breedste deel van de 
borst horizontaal rond het 
lichaam de maat nemen.

Omvang onder de 
borst.

Taillemaat: 
Zonder te vast aan te 
trekken rondom de taille 
meten.

Heupomvang: 
Over het breedste deel 
van de heupen meten.

Lichaamslengte: 
Zonder schoenen de 
totale lichaamslengte 
meten.

A B C D E

Bepaal uw maat aan de hand van het onderstaande overzicht (aan het lichaam gemeten)

    78 -   81 64-66     88 -   91     34  17 68
    82 -   85 67-70     92 -   95     36  18 72
    86 -   89 71-74     96 -   98     38  19 76
    90 -   93 75-78     99 - 101     40  20 80
    94 -   97 79-82   102 - 104     42  21 84
    98 - 102 83-87   105 - 108     44  22 88
 103 - 107 88-93   109 - 112     46  23 92
 108 - 113 94-99   113 - 116     48  24 96

FC-maat (Bestelmaat)
Normale maat

(E) 
165 - 172 cm

Breedtemaat
(E) 

onder 165 cm

Lengtemaat
(E) 

boven 172 cm

(A) 
Borst- 

umfang

(D) 
Heup-  

omvang

 Dames
(C) 

Taille-  
maat

(A) Borstomvang (cm)
Cup A Cup B Cup C Cup D

(B) Omvang 
onder de borst 

(cm)

Internationale 
maatom- 

rekening voor  
cupmaten

68-72 70   82-  84   84-  86   86-  88     88-  90 
73-77 75   87-  89   89-  91   91-  93     93-  95 
78-82 80   92-  94   94-  96   96-  98     98-100 
83-87 85   97-  99   99-101 101-103   103-105 
88-92 90 102-104 104-106 106-108   108-110 
93-97 95 107-109 109-111 111-113   113-115

Breedte- 
maten 

Normale- 
maten

Lengte- 
maten 

  166-170   94-  97   86-  89   98-101   24
  169-173    98-101   90-  93 102-105   25
  172-176 102-105   94-  97 106-109   26
  175-178 106-109   98-101 110-113   27
  177-180 110-113 102-106 114-118   28 
  179-182 114-117 107-111 119-123   29 
  181-183 118-121 112-115 124-127   30
  166-170   86-  89   74-  77   90-  93   44
  168-173   90-  93   78-  81   94-  97   46
  171-176   94-  97   82-  85   98-101   48
  174-179   98-101   86-  89 102-105   50
  177-182 102-105   90-  93 106-109   52
  180-184 106-109   94-  99 110-113   54
  182-186 110-113 100-104 114-117   56
  184-188 114-117 105-108 118-121   58
  185-189 118-121 109-113 122-125   60 
  180-184   91-  94   78-  81   94-  97   94 
  182-186   95-  98   82-  85   98-101   98
  184-188   99-102   86-  89 102-105 102  
  187-191  103-106   90-  94 106-110 106

Heren (E) Lengte 
in cm

(A) Borst- 
omvang

(C) Taille- 
maat

(D) Heup- 
omvang

(FC-maat) 
Bestelmaat

Neem een centimeterband en meet de omvang 
van uw hoofd direct boven de wenkbrauwen. 
Bestel uw hoofd-deksel overeenkomstig het  
meetresultaat. Mocht het door u gemeten aantal 
centimeters tussen twee maten liggen, bestelt u 
s.v.p. de grootste maat.

Hoofdomvang

Lengte broekband = riemmaat

Om de gewenste lengte van een riem te meten, 
meet u de broekband van een ‘goed passende’ 
pantalon. De lengte van de broekband geeft dan 
een van de vermelde maten van de riemen weer.

Riemlengte

De juiste maat van de handschoen meet u door een 
centimeterband niet te strak over de knokkels van uw hand, 
zonder de duim, te leggen. Overeenkomstig het meetresul-
taat in cm bepaalt u nu de maat van uw handschoen.

Handschoenmaten

17,5 19,0 20,5 22,0 23,0 24,0 26,0 27,0 28,0 
 6,5  7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5

Hand- 
omvang
Hand- 
schoen- 
maat

A

B

C

D

A

C

D

E
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De waarschijnlijk elegantste  
manier van ontspannen:  

de 24-uursjurk  
van fluweelzachte nicky.

Bijzonder comfortabel. Ongelooflijk veelzijdig.  
En verrassend voordelig.

Deze heerlijk zachte jurk heeft duizend talenten: voor 
knusse uurtjes op de bank bent u comfortabel gekleed – 
en eleganter dan in de chicste homesuit. Bij het zwem-
bad, na de sauna, u ziet er elegant uit – en veel vrouwe-
lijker dan in een joggingpak. Bij onverwacht bezoek trekt 
u er gewoon een paar ballerina’s bij aan en in een 
oogwenk bent u gepast gekleed. Alleen een sierlijke 
ketting is al voldoende om er een perfecte avond-outfit 
van te maken die echt binnenkomt.
Kreukt niet. Kan in de wasmachine.

Bijzonder elastisch gebreid. Deze jurk valt flatteus en 
knelt niet. Het model valt mooi rond het lichaam. Een 
geraffineerde blikvanger is de licht asymme trische hals. 
De lange, slanke mouwen staan gekleed en zijn heerlijk 
warm.
Klassiek kokermodel. Lengte in mt. 38: 126 cm. Van 92% 
polyester, 8% elastaan. Machinewasbaar. Exclusief bij 
Pro-Idee.

•      24-uursjurk van zachte nicky      
€ 89,95

FC
maat bordeaux goud/purper
36 317-081-50 347-797-50
38 317-082-50 347-798-50
40 317-083-50 347-800-50
42 317-084-50 347-801-50
44 317-085-50 347-802-50
46 317-086-50 347-803-50

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

 
Van buiten slank en elegant.  

Van binnen ruim, met een genial beveiligingssysteem.
Leren portemonnee met royale organizer en vakje voor  mobiele telefoon.

Op het eerste gezicht zie men niet dat deze chique porte-
monnee zo gestructureerd is. En zo veilig. Want in het luxe, zachte 
nappaleer zijn slimme details verwerkt, die perfecte bescherming 
bieden tegen ongewenste blikken, toegang en tegen het stelen van 
gegevens.
RFID-uitleesbescherming schermt uw gegevens af.

Een zorgvuldig in de voering ingeweven zilverfolie beschermt 
de inhoud tegen elektromagnetische golven. Zo kan niemand uw 
ID, uw bank- of creditkaar-
ten met een RFID-leesappa-
raat in het voorbijgaan 
be spioneren.
Praktische organizerinde-
ling: u hebt gemakkelijk 
toegang tot 18 pasjes.

Beschermd door een 
metalen rits, herbergt de 
binnenkant 12 vakjes voor 
uw pasjes. Deze kunnen 
gemakkelijk door het 
geniale, aan de zijkant naar 
binnen geschoven gedeelte 
worden uitgenomen. Er valt 
geen enkel pasje uit. Drie 

vakjes over de lengte voor kaartjes en bonnetjes. Leren tussenwand 
met nog eens 6 vakjes voor pasjes. Vakje met rits voor muntgeld 
inclusief een winkel wagentjesmunt; twee gevoerde vakjes voor 

papiergeld. Vak met rits aan de 
buitenkant.
Zelfs met een zacht gevoerd hoesje 
voor uw mobiele telefoon. Ook ideaal 
als tasje voor naar uw werk, de stad 
of bijvoorbeeld op reis.

Beveiligd met een rits is uw 
mobiele telefoon veilig opgeborgen en 
toch altijd bij de hand. Afmeting 21,5 x 
10,5 x 2,5-4 cm (l x b x h). Weegt ca. 
250 g. Echt kalfsnappaleer. Voering: 

jacquardstof. Kleur: zwart. Van Oconi.
•      Damesportemonnee      

nr. 229-489-50     € 129,95

Gemakkelijk bestellen:
www.proidee.nl

Tel. 024-3 511 277
op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur
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U kiest de kleur, 
helderheid en 
lichttemperatuur van 
de leds precies zoals u 
wilt.

Heerlijk koele drankjes –  
gepresenteerd in sfeervol licht. Binnen en buiten.

Dubbelwandige koeler met geïntegreerde ledverlichting  
creëert de perfecte sfeer voor gezellige avonden.

Een feestelijke tafel of een tuinfeest, een 
zwembadbar of een gezellig wijntje: deze 
wijnkoeler is geschikt voor elke gelegenheid, elke 
ambiance en verrast met een sfeervol effect. 
Verborgen onder de roestvrijstalen rand bevindt 
zich een ring van witte en gekleurde leds. Een 
druk op de knop is alles wat nodig is: de 
elegante blikvanger zorgt voor aangenaam 
indirect, niet-verblindend licht. Helder of meer 
gedempt, koel of warm wit, zoals u wenst. 
Of – passend bij de tafeldecoratie en de 
sfeer – in rood, oranje, geel, groen, cyaan, paars 
of blauw. Een indrukwekkende blikvanger die 
uw gasten in verrukking zal brengen. Veel 
stijlvoller en eleganter dan conventionele 
verlichte plastic koelers.
Geen stroomvoorziening of kabels nodig.

Geïntegreerde lithium-ion batterij voor ten 
minste 10 uur licht. 
Oplaadtijd ca. 6,5 uur. 
Inclusief oplaadstation.
De koele roestvrijstalen 
binnenkant en de isoleren-
de luchtlaag tussen de 
wanden houden wijn, 
champagne en tafelwater 
urenlang op drinktempe-
ratuur.

Geschikt voor gebruik 
buitenshuis met IP65-be-
scherming; zelfs ijsblokjes 
kunnen de ledkoeler niet 
beschadigen. Gemaakt van 
geborsteld roestvrij staal en 
kunststof. Afmeting: 
16 cm Ø,  21,5 cm hoog. 
Gewicht: 90 g. Max. 
lichtsterkte: 115 lumen, 
traploos dimbaar. Selecteer-
bare kleurtemperaturen: 2700K - 4000K. Van 
Villeroy & Boch, traditionele firma voor fijne 
tafelcultuur sinds 1748.
•      Led-wijnkoeler      

nr. 234-669-50     € 189,–

QR-code scannen

Bestelnummers invoeren

Bestelling versturen

Mandant: PI 

Land: NL 

Sortiment: WM 

Beilage/Katalog: Katalog 

Saison: Winter 

Name: 2022QRPINLWMKatalog50Winter9 

URL: https://www.proidee.nl/snel-bestellen?H=02_NL_75_O-00010068 

 

De snelste manier  
om te bestellen

Wijchenseweg 132 • 6538 SX Nijmegen
www.proidee.nl
service@proidee.nl
Telefoon: 024 - 3 511 277
(op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur) 
Telefax:   024 - 3 511 299
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