Sol och värme !
Picknick och strandläge !

AirBed – AirSofa
Perfekt för avkopplande sommardagar vid
stranden, polen eller var som helst.
Fylls med hjälp av vinden. Längd 270 cm.
Ripstop polyester i blått eller orange.
Förvaringsfack på sidan.

nu 215,Ordinarie pris 265,-

Brassestol "Gotland"
Kampanjpris till 31 Maj

nu 148,Ordinarie pris 165,-

Kikare
8x21 med antireflexlinser.

nu 99,Lyxbrassestol ”Copacabana”
med kudde och förvaringsfickor.
Finns i svart och off-white.
Kampanjpris till 31 Maj

nu 168,Ordinarie pris 190,-

Sommarkampanjen gäller 20 april - 31 maj.

Strandtennis
Med boll. Kraftiga rack.

Nu 25,Ordinarie pris 39,-

Strandspel med boll
Fia med knuff och schack
Pjäser ingår

Nu 25,-

Dubbeltermos 2 – i – 1
Termos med öppning i båda ändarna.
Försedd med ett gummigrepp.
Rymmer 0,7 lit (0,35 lit i var ända)

nu 58,Ordinarie pris 99,-

Ordinarie pris 39,-

Sjösäck i microfiber.
Kan även bäras som en ryggsäck.
Färg: svart/grå med blå eller röda inslag
Höjd: 50 cm.

nu 35,Ordinarie pris 69,Termosmugg utan handtag, 0,3 liter.
Tätslutande lock.
Rostfritt stål med plastad insida.

nu 20,Ordinarie pris 30,-

Sommarkampanjen gäller 20 april - 31 maj.

Picknickryggsäck
Innehåller tallrikar, glas,
bestick och servetter
för två personer.
två sittunderlägg,
kylfack för maten mm

nu 175,Ordinarie pris 248,-

Kylväska svart eller vit
Rymmer 6 st 33cl burkar.
Storlek 22x13x14 cm.

nu 25,Ordinarie pris 33,-

Picknickryggsäck
Lyxig och bra utrustad till 4 personer
med glas, tallrikar av melamin, rostfria
bestick, servetter, skärbräda mm.

nu 275,Ordinarie pris 360,-

Rejäl kylväska med kraftiga bärhandtag.
1.5 lit PET-flaska ryms stående.
Storlek: 30x20x35 cm.

nu 75,Ordinarie pris 99,-

Sverige kylväska
Rejäl kylväska med kraftiga bärhandtag.
1.5 lit PET-flaska ryms stående.
Storlek: 30x20x35 cm.

Picknickväska
Sätts på cykelns pakethållare.
Väskan består av 2 delar som går att
använda var för sig. En del är utrustad
med vinglas av plast, servetter, tallrikar
och bestick för 2 personer.
Den andra delen är ett kylfack.

nu 175,-

nu 55,Ordinarie pris 78,-

Ordinarie pris 248,-

Sommarkampanjen gäller 20 april - 31 maj.

