
 
 
 
Uw huis- en tuin catalogus 

Bestel vanuit uw luie zetel 
> Huisbenodigdheden: comfort in huis 
> Elektronica: lang leve de technologie 
> Speelgoed: het geluk van je kind 
> Het perfecte voertuig dat bij jou past 



Comfort in huis 
 

Prachtige salon 
Met deze mooie en comfortabele 
salonzetel kun je zelfs de koning bij je 
thuis uitnodigen. Geef je huis een 
warme inrichting. 
 
Mooi meegenomen: uitklapbaar als 
slaapbank en extra bestand tegen springende kinderen. 
 

Ijsmachine 
Met deze ijsmachine verras je familie en vriend met de 
heerlijkste ijsjes. Chocolade, mokka, vanille, maar ook 
alle fruitsmaken worden in een handomdraai verwerkt 
in deze ijsmachine. 
Voor alle families met lekkerbekken in huis! 
 

Grasmaaier 
Maak het jezelf gemakkelijk en stop 
met tegen je grasmachine te duwen. 
Dit handige wagentje tovert je gras in 
geen moeite om tot een prachtig gazon. 
100 % veilig, zelfs voor kinderen vanaf 
10 jaar! 



 

Elektronica: lang leve de 
technologie 
 

Triband gsm 
 
Deze moderne gsm maakt van jou de coolste en 
modernste man of vrouw. Geniet van de nieuwste 
technologie en pak ermee uit bij familie en 
vrienden! 
 
 
Geweldig toch … muziek in je 
oren als je op de bus wacht, 
onderweg in de auto, of 
gewoonweg in je bed als het 
hele huis al slaapt. Geniet nu 
van dit uitzonderlijk staaltje 
technologie. Je zal het je niet 
beklagen! 



Speelgoed: het geluk van uw kind  
 

Tele-geleide auto 
Niets is zaliger dan je kind 
zien spelen. Deze auto is 
krachtig en bereikt een 
snelheid van 10 km/u. Is 
bestand tegen schokken. Met 
deze auto wint je kind 
ongetwijfeld alle wedstrijdjes 
met de buren. 
 

Walkie-talkies 
Plezier alom. Speel detective of vertel 
elkaar de nieuwste moppen van achter 
de hoek. Wie zoekt naar een fijn 
geschenk voor zijn zoon of dochter, heeft 
het met deze walkie-talkies gevonden! 
 

Wii 
Dromen van je kind worden 
werkelijkheid met deze spannende wiicomputer. 
Elk verjaardagsfeestje wordt 
een spetterende fuif met dit actieve 
spel. 



 

Voertuigen: het perfecte voertuig dat bij u past 
 

De Kawastami 
Een krachtige motor, 
comfortabele zetels en 
een haarzuivere cdspeler. 
Deze auto 
heeft alles wat je een 
mooie rit kan 
garanderen 
 

Motor met klasse 
Wie droomt van de wind in het 
haar, avontuur en geluk, slaat 
zijn slag met deze fijne motor. 
Niets te veel of te weinig maar 
perfect uitgebalanceerd. 
Schoonheid, snelheid en 
comfort in 1 voertuig …. 



 

 
 
 
 

Bestellen kan … en wel zo eenvoudig! 
Vul de bestelbon in. De bestelde producten worden 
binnen een termijn van 3 weken aan huis geleverd. 

Kan het nog gemakkelijker? 


