Stor sommar-rea !

Picknickryggsäck 4 pers
Tallrikar, glas, bestick och servetter,
sittunderlag mm. för 4 personer.
kylfack för maten osv

nu 162,Ordinarie pris 325,-

Picknickryggsäck 4 pers
Stor lyxig picknickryggsäck utrustad för en
härlig picknick till 4 personer.

nu 199,Ordinarie pris 398,-

Kikare
8x21 med antireflexlinser.

nu 59,Ordinarie pris 118,10x25 med antireflexlinser.

nu 64,Ordinarie pris 128,-

Termosmugg utan handtag, 0,3 liter.
Tätslutande lock.
Rostfritt stål med plastad insida.

nu 15,Ordinarie pris 30,-

Sommar-rean gäller under juni månad

Strandtennis
Med boll. Kraftiga rack.

Nu 19,Ordinarie pris 39,-

Strandspel med boll
Fia med knuff och schack
Pjäser ingår

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

nu 25,-

Nu 19,-

Ordinarie pris 33,-

Ordinarie pris 39,-

Sjösäck/Ryggsäck microfiber
Färg: svart/grå med blå eller röda
inslag. Höjd: 50 cm.

nu 35,-

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

nu 49,Ordinarie pris 99,-

Ordinarie pris 69,-

Sommar-rean gäller under juni månad

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

nu 124,Ordinarie pris 248,-

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

nu 39,Ordinarie pris 79,-

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

nu 180,Ordinarie pris 360,-

Picknickryggsäck 4 pers
Utrustad för 4 personer med tallrikar,
glas, bestick och servetter.
Stort kylfack.
Ryggsäckens storlek är 37x27x22 cm

nu 75,Ordinarie pris 149,-

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 124,-

Ordinarie pris 248,-

Sittunderlag
i fleece med vattentät
undersida av PVC.

nu 9,Ordinarie pris 18,-

Sommar-rean gäller under juni månad

