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4251285528697 CF6144 1x sleutelsteen "little rock" - steen met geheim vak - 

sleutelverstopplaats in steenlook - geocachingsteen
14,99 €

4250847140810 CF2430 wereld reisadapter beschermend contact CEE 7/7 met 
wereldwijde plug-in systemen (4 stuks EU - Global Whit

17,99 €
4250847100050 CF0218 waterdichte beschermhoes - stofdichte hoes voor tablet 

en e-book reader - beschermhoes in transparant / blau
14,99 €

4250847100067 CF0217 waterdichte beschermhoes - stofdichte hoes voor tablet 
en e-book reader - beschermende tas in blauw - 8,8"

19,99 €
4250847100074 CF0070 USB 2.0-verlengkabel voor linker USB-ingangen - Een 

stekker 90 ° haaks rechts (mannelijk) op A-aansluiting (
12,99 €

4251285578685 CF0002 waterdichte beschermhoes - stofdichte hoes voor tablet 
en e-book reader - beschermhoes in zwart - 8,8 "

9,99 €
4251285537330 CF0004 waterdichte beschermhoes - stofdichte hoes voor tablet 

en e-book reader - beschermhoes in zwart - 11,6 "
14,99 €

4250847143200 CF0011 SIM naar Nano SIM-kaartsnijder voor iPhone 6 7 8 X XS 
10 iPad Air Pro mini Galaxy S8 S9 S10 Huawai P20 (nan

9,99 €
4250847100906 CF0039 Nano simkaart adapter Nano naar micro / nano + micro 

naar standaard simkaart voor smartphones + uitwerppe
17,99 €

4250847101316 CF0071 USB 3.0 verlengkabel, 90 ° haaks, male naar female 
adapter

14,99 €
4250847101606 CF0087 USB 3.0-adapter // plug-in-hoek 270 ° gebogen // 

verticale strepen // kleur: zwart
9,99 €

4250847101613 CF0088 Adapter USB 3.0-A vrouwelijk naar USB 3.0-A 
vrouwelijke connector

9,99 €
4250847101682 CF0095 Dual Micro SDHC naar MS Pro Duo adapter 

geheugenkaart microSD naar Memory Stick voor Sony P
14,99 €

4250847101781 CF0127 adapter USB 2.0 mannelijk naar vrouwelijk schuin links 
270 ° horizontaal - 1 stuk

9,99 €
4250847101798 CF0128 adapter USB 2.0 mannelijk naar haaks 270 ° horizontaal 

- 1 stuk
9,99 €

4250847101804 CF0129 USB 2.0-verlengkabel voor rechter USB-ingangen - Een 
stekker 90 ° haaks links (mannelijk) op A-aansluiting (vr

12,99 €
4250847101972 CF0146 geheugenkaartadapter-Micro SD / Micro SDHC naar MS 

Pro Duo voor mobiele telefoon, camera, Sony PSP
9,99 €

4250847102047 CF0153 USB 3.0 // Type A socket naar socket verlenging // 
koppeling adapter koppeling // kleur: blauw

9,99 €
4250847102184 CF0193 Displayport-naar-HDMI-adapter Full HD 1080p met 

audiotransmissie, DP-stekker naar HDMI-aansluiting, ide
17,99 €

4250847102245 CF0186 satellietkabel - Robuuste satellietkabel voor gebruik 
binnenshuis - Voor snelle en stabiele overdracht van dig

12,99 €
4250847102320 CF0182 HDMI 90 ° mannelijk naar vrouwelijk adapter haaks 

verguld zwart
9,99 €

4250847102382 CF0179 Micro HDMI mannelijk naar vrouwelijk adapter recht 
verguld zwart

9,99 €
4250847102399 CF0188 Mini HDMI-connector haaks op HDMI-connector rechte 

spiraalkabel verguld zwart
17,99 €

4250847102405 CF0187 Micro HDMI male recht naar HDMI male rechte 
spiraalkabel verguld zwart

17,99 €
4250847102412 CF0189 Mini HDMI-stekker recht naar HDMI-stekker rechte 

spiraalkabel verguld zwart
17,99 €

4250847102535 CF0192 USB 3.0-verlengkabel, 90 ° gebogen, mannelijk naar 
vrouwelijk adapter

14,99 €
4250847102962 CF0225 set van 3 passieve aluminium koellichamen in 

verschillende maten geschikt voor Raspberry Pi model A
9,99 €

4250847102962 CF0225 set van 3 passieve aluminium koellichamen in 
verschillende maten geschikt voor Raspberry Pi model A

9,99 €
4250847103150 CF0039 Nano simkaart adapter Nano naar micro / nano + micro 

naar standaard simkaart voor smartphones + uitwerppe
12,99 €

4250847103167 CF0039 Nano simkaart adapter Nano naar micro / nano + micro 
naar standaard simkaart voor smartphones + uitwerppe

12,99 €
4250847103174 CF0039 Nano simkaart adapter Nano naar micro / nano + micro 

naar standaard simkaart voor smartphones + uitwerppe
19,99 €

4251285553590 CF0290 2x buispers in een ongebruikelijk ontwerp, buisknijper in 
rood en roze

12,99 €
4250847103310 CF0250 keramisch schilmes extreem hard & zeer scherp 100% 

roestvrij
9,99 €

4250847118161 CF0251 5x 48 L plantenzak voor aardappelen - Tomatenbakken 
met handvatten - Plantenzak - Tomatenplantpot - Gewa

19,99 €
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4250847103389 CF0257 knoflookpers in een set met siliconen dunschiller en 
schoonmaakborsteltje - knoflookwip met flesopener

14,99 €
4251285559509 CF0262 opladerhouder voor mobiele telefoon / smartphone, 

opvouwbaar
9,99 €

4250847103549 CF0273 afwasborstel met dispenser voor afwasmiddel - 
afwasborstel met geïntegreerd afwasmiddelreservoir - r

9,99 €
4250847103600 CF0277 stereo audiokabel 2x 3,5 mm jackplug naar 3,5 mm 

jackplug voor het aansluiten van een headset op de pc z
9,99 €

4250847103778 CF2109 5x F-plug 90 ° hoekadapter schroefbare F-plug op F-
koppeling metaal

12,99 €
4250847103785 CF2109 10x F-plug 90 ° hoekadapter schroefbare F-plug op F-

koppeling metaal
14,99 €

4250847103921 CF0302 3x koptelefoon oorwarmers en touchhandschoenen voor 
touchscreen bediening in de winter in roze/grijs, met mi

12,99 €
4250847104010 CF0225 set van 3 passieve aluminium koellichamen in 

verschillende maten, geschikt voor Raspberry Pi model 
9,99 €

4250847104249 CF0321 6x batterijbox van kunststof - opbergbox voor batterijen 
en accu's - batterijbox voor AA en AAA

14,99 €
4250847104256 CF0322 6x batterijbox van kunststof - opbergbox voor batterijen 

en accu's - batterijbox voor AA en AAA
14,99 €

4250847104263 CF0323 6x batterijbox van kunststof - opbergbox voor batterijen 
en accu's - batterijbox voor AA en AAA

12,99 €
4250847104270 CF0324 6x batterijbox van kunststof - opbergbox voor batterijen 

en accu's - batterijbox voor AA en AAA
14,99 €

4250847104522 CF0336 com-four adapter micro HDMI-D-aansluiting> D-
aansluiting, Micro HDMI-aansluiting zwart

14,99 €
4250847104553 CF0339 adapter HDMI-aansluiting naar micro-HDMI + mini-

HDMI-stekker 2 in 1 zwart
12,99 €

4250847104577 CF0341 -adapter HDMI male naar HDMI female schuin omhoog 
90 ° zwart

9,99 €
4250847104584 CF0342 kabel USB-A male naar USB micro-B male haaks 270 ° 

1m zwart
12,99 €

4250847104812 CF0351 Infrarood-afstandsbediening voor Canon EOS450D 400D 
350D 300D EOS30V Remote Release - 1 stuk

14,99 €
4251285540712 CF0307 4-delige set batterij adapter, converter / switcher van 

AAA naar AA micro / mignon formaat, 50 x 14 mm
12,99 €

4250847106328 CF0427 3x passieve koperen koellichaam voor Raspberry Pi-
modellen A + B en Pi 2, 3, 4 - passieve koeling voor pla

12,99 €
4250847106342 CF0225 set van 3 passieve aluminium koellichamen in 

verschillende maten geschikt voor Raspberry Pi model A
9,99 €

4250847122113 CF0440 Etui voor Brush Pens Make Up Brush Cosmetic Leder 
Bruin (1 stuk)

9,99 €
4250847106656 CF0456 zekeringhouder voor platte vrachtwagenzekering 

waterdicht 12V 24V (met 15A zekering - 34 cm)
12,99 €

4250847106663 CF0457 platte zekeringadapter voor voltagekraan voor platte 
vrachtwagenzekering 12V voor auto's (met 15A zekering

12,99 €
4250847106670 CF0458 platte zekeringadapter voor spanningskraan voor platte 

autozekering 12V (met 20A zekering - 16 cm)
12,99 €

4250847106717 CF0462 4x passieve koellichamen in verschillende maten voor 
Raspberry Pi model A + B en Pi 2, 3, 4 - passieve koelin

12,99 €
4250847106724 CF0463 3x passieve koellichaam 1x aluminium + 2x koper voor 

Raspberry Pi 2, 3, 4 model A + B - passieve koeling om 
9,99 €

4250847106731 CF0464 set van 3 passieve koellichamen 2x aluminium (groot) + 
1x aluminium (klein) geschikt voor Raspberry Pi model 

9,99 €
4250847106823 CF0473 driedelige passieve koellichaam Black Edition-set in 

verschillende maten voor Raspberry Pi A / B-modellen - 
12,99 €

4250847106885 CF2251 Audio Y-splitser
 - 3,5 mm stekker aan 2 x stekkerdoos Koppeling

12,99 €
4250847106892 CF0479 Audio Adapter Stereostekker, 3,5 mm naar 2,5 mm 

aansluiting voor hoofdtelefoon
9,99 €

4251805471397 CF0562 camping lucifer, eeuwige lucifers, permanente lucifers, 
overlevingsaansteker met vuursteen als sleutelring

9,99 €
4250847107783 CF0473 9-delige passieve koellichaam Black Edition-set in 

verschillende maten voor Raspberry Pi A / B-modellen - 
9,99 €

4250847107790 CF0473 6-delige passieve koellichaam Black Edition Set in 
verschillende maten voor Raspberry Pi A / B-modellen - 

9,99 €
4250847107806 CF0563 4x passieve koellichaam Black Edition in verschillende 

maten voor Raspberry Pi 2, 3, 4 A + B en - passieve koe
12,99 €

4250847107820 CF0565 3-delige passieve koellichaam Black Edition Set in 
verschillende maten voor Raspberry Pi A / B-modellen - 

9,99 €
4250847108216 CF0580 roestvrijstalen draadzaag voor hout en kunststof, zaag 

voor buiten en kamperen
9,99 €
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4251285589063 CF0236 2x haakse adapterset USB 3.0 Super-Speed, 
adapterstekker naar linkshoekige aansluiting in blauw

12,99 €
4251285589056 CF0235 2x-hoekadapterset USB 3.0 Super-Speed, 

adapterstekker naar haakse contactdoos in blauw
14,99 €

4250847149837 CF0607 2x hoek adapter set USB 3.0 Super-Speed, 
adapterstekker naar links en rechts haaks in blauw

14,99 €
4250847108766 CF0611 2 USB 3.0-verlengkabel, haaks 90 °, adapter voor 

stekker-naar-stopcontact
19,99 €

4250847108858 CF0615 antislipmat kleefmat kleefpad 1 stuk (transparant) 9,99 €
4250847108896 CF0619 karafschenker met beluchter voor wijn - druipvrije 

wijnkaraf - schenker - wijnschenker met karaf - wijnbelu
12,99 €

4250847109145 CF0633 5x ambachtelijke schaar, handgemaakte schaar met 
veel patronen - kleurrijke kinderschaar voor creatief han

14,99 €
4250847109183 CF0634 9x whiskystenen gemaakt van natuurlijke speksteen - 

koelstenen voor whisky met opbergzakken gemaakt van
17,99 €

4250847109213 CF0637 12x whiskystenen gemaakt van natuurlijke speksteen - 
koelstenen voor whisky met opbergzakken van stof - ge

12,99 €
4250847109220 CF0638 12x whiskystenen gemaakt van natuurlijke speksteen - 

koelstenen voor whisky met opbergzakken gemaakt van
12,99 €

4250847109237 CF0639 9x whiskystenen gemaakt van natuurlijke speksteen - 
koelstenen voor whisky met opbergzakken gemaakt van

17,99 €
4250847171166 CF0637 24x whiskystenen gemaakt van natuurlijke speksteen - 

koelstenen voor whisky met opbergzakken van stof - ge
19,99 €

4250847109350 CF0634 18x whiskystenen gemaakt van natuurlijke speksteen - 
koelstenen voor whisky met opbergzakken gemaakt van

17,99 €
4250847109534 CF0638 24x whiskystenen gemaakt van natuurlijke speksteen - 

koelstenen voor whisky met opbergzakken gemaakt van
17,99 €

4250847109619 CF0668 rendierfiguur Rudolf maat XL, winter-elandfiguur met 
dennenappellichaam, kerstversiering, prachtige tafeldec

19,99 €
4250847109626 CF0669 sneeuwpop figuur maat XL, lieve kerstversiering, ideaal 

als tafeldecoratie voor advent, mooi decoratie figuur vo
19,99 €

4250847109978 CF0474 10x passief aluminium koellichaam 13 x 18 mm voor 
Raspberry Pi model A + B en RAM GPU koeling - om op 

9,99 €
4250847109985 CF0474 set van 3 passieve aluminium koellichamen 13x14 mm 

voor Raspberry Pi model A + B en RAM GPU koeling - o
9,99 €

4250847110011 CF0688 2x SAT-kabel plat, flexibele raamdoorvoer met 
standaard coaxkabel, F-aansluiting - raamadapter voor 

9,99 €
4250847110028 CF0688 4x SAT kabel plat, flexibele raamdoorvoer met 

standaard coaxkabel, F-aansluiting - raamadapter voor 
9,99 €

4251285597815 CF0688 6x SAT-kabel plat, flexibele raamdoorvoer met 
standaard coaxkabel, F-aansluiting - raamadapter voor 

17,99 €
4250847110042 CF0688 10x SAT-kabel plat, flexibele raamdoorvoer met 

standaard coaxkabel, F-aansluiting - raamadapter voor 
19,99 €

4250847110073 CF0070 2x USB 2.0 verlengkabel voor linker USB-ingangen - Een 
stekker 90 ° haaks rechts (mannelijk) op A-aansluiting (

17,99 €
4250847110080 CF0129 2x USB 2.0-verlengkabel voor rechter USB-ingangen - 

Een stekker 90 ° schuin naar links (mannelijk) naar A-aa
14,99 €

4250847110097 CF0690 2x USB 2.0 verlengkabel - Een stekker 90 ° links / 
rechts haaks (mannelijk) op A-aansluiting (vrouwelijk) - 

17,99 €
4250847110103 CF0128 adapter USB 2.0 mannelijk naar haaks 270 ° horizontaal 

- 2 stuks
12,99 €

4250847110110 CF0127 adapter USB 2.0 man-vrouw haaks links 270 ° 
horizontaal - 2 stuks

12,99 €
4250847110110 CF0127 adapter USB 2.0 man-vrouw haaks links 270 ° 

horizontaal - 2 stuks
12,99 €

4250847110172 CF0256 8x hoekbescherming, randbescherming voor tafel, stoel, 
plank - kinderbeveiliging bumperbescherming van silico

17,99 €
4250847110219 CF0619 5x karafschenker met beluchter voor wijn - druipvrije 

wijnkaraf - schenker - wijnschenker met karaf - wijnbelu
17,99 €

4251285570436 CF0619 2x karafschenker met beluchter voor wijn - drupvrije 
wijnkaraf - schenker - wijnschenker met karaf - wijnbelu

12,99 €
4250847103785 CF2109 10x F-plug 90 ° hoekadapter schroefbare F-plug op F-

koppeling metaal
14,99 €

4250847110547 CF0699 kabelbinders voor hoofdtelefoons - kabelhouder en 
kabelmanager voor het oprollen van hoofdtelefoonkabel

9,99 €
4250847110561 CF0721 kabelbinders voor hoofdtelefoons - kabelhouder en 

kabelmanager voor het oprollen van hoofdtelefoonkabel
9,99 €

4250847110578 CF0701 kabelbinders voor hoofdtelefoons met PVC clip - 
kabelhouder en kabelmanager voor het oprollen van ho

9,99 €
4250847110592 CF0703 kabelbinders voor hoofdtelefoons met PVC clip - 

kabelhouder en kabelmanager voor het oprollen van ho
9,99 €
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4250847110608 CF0704 kabelbinders voor hoofdtelefoons met PVC clip - 
kabelhouder en kabelmanager voor het oprollen van ho

9,99 €
4250847111186 CF0146 2x Micro SDHC naar MS Pro Duo adapter geheugenkaart 

microSD naar Memory Stick voor Sony PSP camera mobi
14,99 €

4250847111346 CF0738 10-delige set premium kersthangers voor de kerstboom, 
winterhangers als kerstversiering, kerstversiering of cad

19,99 €
4251285585119 CF0562 2x Camping-matchstick, eeuwige wedstrijden, 

permanente wedstrijden, survival-aansteker met vuurst
17,99 €

4250847197234 CF0256 4x hoekbescherming, randbescherming voor tafel, stoel, 
plank - kinderveiligheidsbumper van siliconen, bescherm

14,99 €
4251805425345 CF2251 2x Audio Y-splitser

 - 3,5 mm stekker aan 2 x stekkerdoos Koppeling
12,99 €

4250847111728 CF0745 USB-stick Mini-adapter microSD TF-kaartlezer Kaartlezer 
Schrijver

12,99 €
4250847111735 CF0745 USB-stick Mini-adapter microSD TF-kaartlezer Kaartlezer 

Schrijver
12,99 €

4251285556423 CF0479 2 audioadapter Stereostekker, 3,5 mm naar 2,5 mm 
aansluiting voor hoofdtelefoon

12,99 €
4250847151502 CF0754 Citrus Deo Sticks stofzuiger langdurige aangename geur 

(1 stuk)
12,99 €

4251805403336 CF0278 2x stereo stereokabel 3,5 mm - 4-pins jackplug naar 2x 
3,5 mm jack - aansluiting voor het aansluiten van een h

14,99 €
4250847127934 CF0482 stereo adapter jack 3,5 mm vrouwelijk naar mannelijk 

6,3 mm voor hoofdtelefoon verguld - 2 stuks
9,99 €

4250847112251 CF0477 adapter 6,3 mm naar 3,5 mm voor hoofdtelefoons 
verguld (2 stuks)

9,99 €
4250847112367 CF0678 3x LED-zaklamp in mini met karabijnhaak voor de 

sleutelhanger voor sport, kamperen, wandelen, klimmen
9,99 €

4250847112510 CF0580 2 roestvrijstalen draadzagen voor hout en kunststof, 
zagen voor buiten en op de camping

14,99 €
4250847112701 CF0457 platte zekeringadapter voor spanningsaftakking voor 

vrachtwagenzekering platte 12V (set van 2 - met 15A ze
14,99 €

4251285553972 CF0290 4x buizenpers in een ongebruikelijk ontwerp, buisknijper 
in rood en roze

14,99 €
4250847114651 CF0693 3x kabelbinders voor hoofdtelefoons - kabelhouder en 

kabelmanager voor het oprollen van hoofdtelefoonkabel
9,99 €

4250847114705 CF0696 2x kabelbinders voor hoofdtelefoons - kabelhouder en 
kabelmanager voor het oprollen van hoofdtelefoonkabel

9,99 €
4250847114712 CF0693 2x kabelbinders voor hoofdtelefoons - kabelhouder en 

kabelmanager voor het oprollen van hoofdtelefoonkabel
9,99 €

4250847114828 CF0701 4x kabelbinders voor hoofdtelefoon met PVC-clip - 
kabelhouder en kabelmanager voor het oprollen van ho

12,99 €
4250847114842 CF0707 3x kabelbinders voor hoofdtelefoons - kabelhouder en 

kabelmanager voor het oprollen van hoofdtelefoonkabel
12,99 €

4250847114866 CF0706 4x kabelbinders voor hoofdtelefoons - kabelhouder en 
kabelmanager voor het oprollen van hoofdtelefoonkabel

14,99 €
4250847114873 CF0708 4x Kabelbinders voor koptelefoon - Kabelhouders en 

kabelmanagers voor het oprollen van koptelefoonkabels
9,99 €

4250847114873 CF0708 4x Kabelbinders voor koptelefoon - Kabelhouders en 
kabelmanagers voor het oprollen van koptelefoonkabels

9,99 €
4250847114897 CF0708 4x kabelbinders voor hoofdtelefoons - kabelhouder en 

kabelmanager voor het oprollen van hoofdtelefoonkabel
14,99 €

4250847114903 CF0708 2x kabelbinders voor hoofdtelefoons - kabelhouder en 
kabelmanager voor het oprollen van hoofdtelefoonkabel

9,99 €
4250847114927 CF0710 2x kabelbinders voor hoofdtelefoon - kabelhouder en 

kabelmanager voor het oprollen van hoofdtelefoonkabel
9,99 €

4250847114989 CF0717 3x Kabelmanager voor het opwinden - Kabelbinder voor 
koptelefoon - Siliconen bevestiging voor kabel

9,99 €
4250847115184 CF0848 2x USB verlengset - USB verlengkabel met stekker op 

90° naar stopcontact, adapter haaks 20 cm (links en rec
9,99 €

4250847115184 CF0848 2x USB verlengset - USB verlengkabel met stekker op 
90° naar stopcontact, adapter haaks 20 cm (links en rec

9,99 €
4250847115191 CF0849 USB-verlenging - USB-verlengkabel met stekker op 90 ° 

naar stopcontact, adapter haaks 20 cm (links)
14,99 €

4250847115368 CF0855 5x SAT-hoekadapter - Coax-hoekstekker 90° - 
Antennestekkerhoek met coaxaansluiting naar F-bus

9,99 €
4250847115573 CF0861 USB-verlenging - USB-verlengkabel met stekker op 90 ° 

naar stopcontact, adapter haaks 20 cm (rechts)
14,99 €

4250847115580 CF0455 zekeringhouder voor platte vrachtwagenzekering 
waterdicht 12V 24V (set van 2 - met 20A zekering - 34 c

17,99 €
4250847115603 CF0456 zekeringhouder voor platte vrachtwagenzekering 

waterdicht 12V 24V (set van 2 - met 15A zekering - 35 c
14,99 €

Pagina: 4/358* Alle prijzen zijn inclusief BTW. Onder voorbehoud van tussentijdse aankoop.

prijslijst: MSRP-prijzen (Tijd 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4250847115610 CF0458 platte zekeringadapter voor voltagekraan voor 
vrachtwagenzekering platte 12V (set van 2 - met 20A ze

12,99 €
4250847115634 CF0857 5x Ethernet CAT 6 LAN modulaire koppelingsadapter 

van bus RJ45 naar bus RJ45 - patchkabelkoppeling - LA
14,99 €

4250847115627 CF0857 2x Ethernet CAT 6 LAN modulaire koppelingsadapter 
van RJ45-aansluiting naar RJ45-aansluiting - patchkabel

12,99 €
4250847115665 CF0868 SAT-kabel extreem platte raamopening - flexibele 17,5 

cm - standaard coaxkabel, F-aansluiting - raamadapter 
9,99 €

4250847115689 CF0868 2x SAT-kabel extreem platte raamdoorvoer - flexibele 
17,5 cm - standaard coaxkabel, F-socket - raamadapter 

14,99 €
4250847115672 CF0868 4x SAT-kabel extreem platte raamdoorvoer - flexibele 

17,5 cm - standaard coaxkabel, F-socket - raamadapter 
19,99 €

4250847115689 CF0868 2x SAT-kabel extreem platte raamdoorvoer - flexibele 
17,5 cm - standaard coaxkabel, F-socket - raamadapter 

14,99 €
4250847115818 CF0876 cakemessen en taartschepjes - cakemessen voor 

snijden en heffen
29,99 €

4251285537330 CF0004 waterdichte beschermhoes - stofdichte hoes voor tablet 
en e-book reader - beschermhoes in zwart - 11,6 "

14,99 €
4251285578692 CF0004 waterdichte beschermhoes met anti-stof pluggen - 

stofdichte hoes voor tablet en e-book reader - bescherm
17,99 €

4250847116303 CF0918 theezeefje van roestvrij staal - thee-ei voor losse thee 
en kruiden - fijnmazig theefilter

17,99 €
4250847182506 CF0918 2x theezeefje van roestvrij staal 304 - thee-ei voor losse 

thee, specerijen en kruiden - fijnmazige theefilter met k
17,99 €

4250847116440 CF0930 keramisch schilmes, dunschiller, zeer scherp, 100% 
roestvrij voor groenten en fruit

9,99 €
4250847116556 CF0938 heuptas met ritssluiting - elastische heupriem voor 

onderweg, om te joggen - verstelbare heuptas voor sleu
9,99 €

4250847116570 CF0940 heuptas met ritssluiting - elastische heupriem voor 
onderweg, om te joggen - verstelbare heuptas voor sleu

14,99 €
4250847117041 CF0979 Elegante damesketting zirkonia druppel turquoise, 

lengte: 26 cm
12,99 €

4250847117386 CF1012 koffiemok beker met gebogen handvat in messing 
knokkel look, knock out mok in zwart gemaakt van kera

17,99 €
4250847117416 CF1015 koffiemokbeker met gebogen handvat in boksbeugel-

look, knock-out mok in zwart van keramiek met zilverkle
14,99 €

4250847117546 CF0938 2x heuptas met ritssluiting - elastische riem voor 
onderweg, om te joggen - verstelbare heuptas voor sleu

19,99 €
4250847117669 CF0943 COM-FOUR spatwaterdichte etui voor creditcards 

visitekaartjes bankbiljetten (blauw - 2 stuks)
12,99 €

4250847117973 CF0348 2x breadboard MB102 / breadboard met 830 
aansluitcontacten

17,99 €
4250847118130 CF0251 2 keramisch schilmes, dunschiller, zeer scherp, 100% 

roestvrij voor groenten en fruit
9,99 €

4250847103310 CF0250 keramisch schilmes extreem hard & zeer scherp 100% 
roestvrij

9,99 €
4250847118161 CF0251 5x 48 L plantenzak voor aardappelen - Tomatenbakken 

met handvatten - Plantenzak - Tomatenplantpot - Gewa
19,99 €

4250847118185 CF0955 vergrootglas voor senioren, plastic vergrootglas in 
creditcardformaat, leesloep met 3x vergroting voor ond

12,99 €
4250847118192 CF0955 2x vergrootglas voor senioren, vergrootglas in 

creditcardformaat, vergrootglas met 3x vergroting voor 
9,99 €

4250847118208 CF0957 vergrootglas voor senioren, vergrootglas in 
creditcardformaat, leesloep met 3x vergroting voor ond

12,99 €
4250847118291 CF1048 3x bloedspuit met pen - pen in spuitvorm - ideaal voor 

verpleegsters en artsenkostuums voor Halloween
12,99 €

4250847118307 CF1048 6x pen bloedspuit - pen in spuitvorm - ideaal voor 
verpleegsters en artsenkostuums voor Halloween

14,99 €
4250847139913 CF1063 roestvrijstalen koffiemok - 400 ml per koffiekopje - 

drinkbeker van hoge kwaliteit roestvrijstaal - geïsoleerd
17,99 €

4250847197241 CF0256 16x hoekbescherming, randbescherming voor tafel, 
stoel, plank - kinderveiligheidsbumper van siliconen, bes

19,99 €
4250847110172 CF0256 8x hoekbescherming, randbescherming voor tafel, stoel, 

plank - kinderbeveiliging bumperbescherming van silico
17,99 €

4251805444360 CF1130 4x locker- en ladeslot - lockerslot om te plakken - 90° 
hoek - kinderslot lockerdeuren zonder boren - veiligheid

12,99 €
4251805444360 CF1130 4x locker- en ladeslot - lockerslot om te plakken - 90° 

hoek - kinderslot lockerdeuren zonder boren - veiligheid
12,99 €

4251805444384 CF1130 8x locker- en ladebeveiliging - kastslot om te lijmen - 
90° hoek - kinderslot kastdeuren zonder boren - beveilig

14,99 €
4251805444384 CF1130 8x locker- en ladebeveiliging - kastslot om te lijmen - 

90° hoek - kinderslot kastdeuren zonder boren - beveilig
14,99 €
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4250847119960 CF1139 2x fruitvliegjesval - insectenval voor fruitvliegen, 
azijnvliegen en fruitvliegjes - trechterval met effectieve l

17,99 €
4250847120157 CF1146 Mini HDMI-adapterkabel - Mini HDMI mannetje naar 

standaard HDMI-vrouwtje - HDMI verbindingskabel voor
9,99 €

4250847197234 CF0256 4x hoekbescherming, randbescherming voor tafel, stoel, 
plank - kinderveiligheidsbumper van siliconen, bescherm

14,99 €
4250847197241 CF0256 16x hoekbescherming, randbescherming voor tafel, 

stoel, plank - kinderveiligheidsbumper van siliconen, bes
19,99 €

4250847110172 CF0256 8x hoekbescherming, randbescherming voor tafel, stoel, 
plank - kinderbeveiliging bumperbescherming van silico

17,99 €
4250847150338 CF1162 2x data- en oplaadkabel USB2.0 Een male naar micro 

USB male voor uw nieuwe smartphone 20-50 cm spiraal
14,99 €

4250847121215 CF1177 6x Christmas balls - Kerstboomballen gemaakt van 
onbreekbaar plastic voor Kerstmis

12,99 €
4250847121482 CF1182 accessoires voor breadboard breadboard (40-delige W / 

M jumper set)
9,99 €

4250847121505 CF1187 accessoires voor breadboard breadboard (40-delige M / 
M jumper set)

12,99 €
4250847121512 CF1187 accessoires voor breadboard breadboard (40-delige M / 

M jumper set - 02 stuks)
12,99 €

4250847101316 CF0071 USB 3.0 verlengkabel, 90 ° haaks, male naar female 
adapter

14,99 €
4250847121826 CF1194 COM-FOUR USB 2.0 Audio Video Adapter TV DVD VHS 

Capture Grabber Recorder Video-opnamekaart voor Win
34,99 €

4250847121987 CF1200 2x deur- en raamgreepstoppers om muren en meubels 
te beschermen, krassen en deuken te voorkomen, deur

14,99 €
4250847121994 CF1200 4x deur- en raamgreepstoppers om muren en meubels 

te beschermen, krassen en deuken te voorkomen, deur
17,99 €

4250847122014 CF1201 2x deur- en raamgreepstoppers om muren en meubels 
te beschermen, krassen en deuken te voorkomen, deur

9,99 €
4250847122021 CF1201 4x deur- en raamgreepstoppers om muren en meubels 

te beschermen, krassen en deuken te voorkomen, deur
12,99 €

4250847122045 CF1202 2x deur- en raamgreepstoppers om muren en meubels 
te beschermen, krassen en deuken te voorkomen, deur

12,99 €
4250847122052 CF1202 4x deur- en raamgreepstoppers om muren en meubels 

te beschermen, krassen en deuken te voorkomen, deur
17,99 €

4250847122076 CF1203 2x deur- en raamgreepstoppers om muren en meubels 
te beschermen, krassen en deuken te voorkomen, deur

14,99 €
4250847122083 CF1203 4x deur- en raamgreepstoppers om muren en meubels 

te beschermen, krassen en deuken te voorkomen, deur
17,99 €

4250847122113 CF0440 Etui voor Brush Pens Make Up Brush Cosmetic Leder 
Bruin (1 stuk)

9,99 €
4250847122151 CF1204 Loom elastiekjes Bandjes Rubber kleuren mix - ontwerp 

je eigen kostuumjuwelen (1200 stuks)
9,99 €

4251285559554 CF1222 3x opladerhouder voor mobiele telefoon / smartphone, 
opvouwbaar

12,99 €
4251285559516 CF0262 3x opladerhouder voor mobiele telefoon / smartphone, 

opvouwbaar
12,99 €

4251285559530 CF1206 2x gsm / smartphone opladerhouder, opvouwbaar 12,99 €
4251285578463 CF1242 deurstopper - onderste deurbuffer van roestvrij staal om 

te schroeven - Ø 4,5 cm
14,99 €

4250847122663 CF1242 2x deurstopper - bodemdeurbuffer van roestvrij staal 
voor schroeven - Ø 4,5 cm

12,99 €
4250847122830 CF10565 tochtstopper voor de deur - deur onderafdichting - 

tochtstopper met dubbele afdichting - bescherming tege
17,99 €

4251285527348 CF1300 2-delige premium baby haarverzorgingsset, mini 
bamboe haarborstel met zachte haren van lamswol en k

17,99 €
4251285516694 CF1324 24x haarelastiekjes van hoogwaardig materiaal van 5 

mm dik - kabelbinders als haaraccessoires voor dames e
12,99 €

4250847123592 CF1363 1x parkeerschijf met ijskrabber, rubberen lip en 
winkelwagenchips - parkeermeter van kunststof

9,99 €
4250847123592 CF1363 1x parkeerschijf met ijskrabber, rubberen lip en 

winkelwagenchips - parkeermeter van kunststof
9,99 €

4250847123677 CF7216 4x cohesief zelfklevend verband - sporttape zelfklevend 
- elastisch fixatieverband voor sport - verbandmateriaal 

12,99 €
4250847124421 CF1358 3-delige set stylingborstels in wit, diverse haarborstels 

met ergonomische handgrepen, haarverzorging voor all
14,99 €

4250847124551 CF1454 Handdoekhaak RVS haakhanger zelfklevend (set 2 - 8 
stuks)

9,99 €
4250847124698 CF1496 4x vinyl placemats voor kinderen - kleurrijke placemats 

met motieven van muis, berenpaddestoel
14,99 €
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4251285559981 CF1503 Manikürset 5tlg Etui 4er Set 2 14,99 €
4250847124728 CF1518 4x handborstel - nagelborstel met handvat - 

handwasborstel, reinigingsborstel in verschillende kleure
14,99 €

4250847124742 CF1521 4x handwasborstel in felle kleuren - nagelborstel voor 
hand- en nagelreiniging

12,99 €
4250847124742 CF1521 4x handwasborstel in felle kleuren - nagelborstel voor 

hand- en nagelreiniging
12,99 €

4250847124759 CF1522 4-delige set stylingborstels in wit, diverse haarborstels 
met ergonomische handgrepen, haarverzorging voor all

17,99 €
4250847124766 CF1525 badponcho met capuchon - strandhanddoek met 

haaienmotief - sprei met capuchon voor strand, zwemb
14,99 €

4250847124797 CF1532 6x douchespons - badspons in prachtige kleuren - 
wasspons voor de douche - massagespons - douchestok

19,99 €
4250847126241 CF1608 80x zelfklevende meubelglijders - viltglijders voor 

stoelen en tafels - stoelglijders in 3 maten
12,99 €

4250847126265 CF1610 80x zelfklevende meubelglijders - viltglijders voor 
stoelen en tafels - stoelglijders in 3 maten

12,99 €
4250847126319 CF7823 4-delige set stylingborstels in wit, diverse haarborstels 

met ergonomische handgrepen, haarverzorging voor all
14,99 €

4250847126326 CF7823 4-delige set stylingborstels in wit, diverse haarborstels 
met ergonomische handgrepen, haarverzorging voor all

14,99 €
4250847126630 CF1644 6x ambachtelijke schaar, handgemaakte schaar met 

veel patronen - kleurrijke kinderschaar voor creatief han
17,99 €

4250847126869 CF10565 2x tochtstopper voor de deur - deur onderafdichting - 
tochtstopper met dubbele afdichting - bescherming tege

29,99 €
4250847126883 CF1669 Buigbaar magisch potlood ideaal voor kinderen, graad 

2B (kleurenmix - 15 stuks)
9,99 €

4250847127224 CF1672 20x mini houten bord met krijt voor Valentijnsdag en 
bruiloft - klein krijtbord ook voor kruiden en planten - lei

19,99 €
4250847127347 CF1464 haarclips clip clip haaraccessoires klauwclip 12,99 €
4250847127385 CF1330 haarclips clip clip haaraccessoires klauwclip 12,99 €
4250847127842 CF1678 medicijndoseerautomaat 7 dagen - medicijndoos - 

pillendoos - traydoos - weekdoseerder + pillendoos met
12,99 €

4250847127842 CF1678 medicijndoseerautomaat 7 dagen - medicijndoos - 
pillendoos - traydoos - weekdoseerder + pillendoos met

12,99 €
4250847127859 CF1679 medicijndoseermachine 7 dagen - medicijndoosje - 

pillendoosje - bakje - wekelijkse doseerder + doos met 
14,99 €

4250847127859 CF1679 medicijndoseermachine 7 dagen - medicijndoosje - 
pillendoosje - bakje - wekelijkse doseerder + doos met 

14,99 €
4250847127866 CF1680 1x medicatiedispenser in POOLS - medicatiedoos voor 7 

dagen - 3 compartimenten elk - pillendoos - tablettendo
14,99 €

4250847127873 CF1681 medicijndoseringsmachine 7 dagen - medicijndoosje - 
pillendoosje - dienbladdoosje - wekelijkse doseerder + p

14,99 €
4250847127873 CF1681 medicijndoseringsmachine 7 dagen - medicijndoosje - 

pillendoosje - dienbladdoosje - wekelijkse doseerder + p
14,99 €

4250847127880 CF1682 medicijndoseermachine 7 dagen - medicijndoosje - 
pillendoosje - bakje - wekelijkse doseerder + doos met 

12,99 €
4250847127897 CF1683 1x medicatiedispenser - medicatiebox voor 7 dagen - 

pillendoos - pillendoos - tablettenbox - weekdispenser v
14,99 €

4250847127903 CF1684 medicijndoseermachine 7 dagen - medicijndoosje - 
pillendoosje - bakje - wekelijkse doseerder + doos met 

14,99 €
4250847127903 CF1684 medicijndoseermachine 7 dagen - medicijndoosje - 

pillendoosje - bakje - wekelijkse doseerder + doos met 
14,99 €

4250847127910 CF1685 medicijndoseringsmachine 7 dagen - medicijndoosje  
pillendoosje, bakje, wekelijkse doseerder + doos met 3 

14,99 €
4250847127910 CF1685 medicijndoseringsmachine 7 dagen - medicijndoosje  

pillendoosje, bakje, wekelijkse doseerder + doos met 3 
14,99 €

4250847130613 CF1687 Medicijndoseringsdispenser 7 dagen - Medicijndoos - 
Pillendoos - Tabletdoos - Weekdoseringsapparaat [Taal:

14,99 €
4250847127521 CF1688 tabletdoos 7 dagen met Franse etikettering (Lundi - 

Dimanche) - medicijndoosje 3 compartimenten (Matin, 
17,99 €

4250847127538 CF1689 tabletdoos 7 dagen met Franse etikettering (Lundi - 
Dimanche) - medicijndoosje 3 compartimenten (Matin, 

17,99 €
4250847127545 CF1690 tabletdoos 7 dagen met Franse etikettering (Lundi - 

Dimanche) - medicijndoosje 3 compartimenten (Matin, 
14,99 €

4250847127552 CF1691 tabletdoos 7 dagen met Franse etikettering (Lundi - 
Dimanche) - medicijndoosje 3 compartimenten (Matin, 

17,99 €
4250847127569 CF1692 tabletdoos 7 dagen met Franse etikettering (Lundi - 

Dimanche) - medicijndoosje 3 compartimenten (Matin, 
14,99 €
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4250847127576 CF1693 tablettendoos 7 dagen met Poolse inscriptie 
(Poniedzialek - Niedziela) - medicijndoos 4 compartimen

19,99 €
4250847127583 CF1694 tabletdoos 7 dagen met Franse etikettering (Lundi - 

Dimanche) - medicijndoosje 3 compartimenten (Matin, 
14,99 €

4250847127590 CF1695 tabletdoos 7 dagen met Franse etikettering (Lundi - 
Dimanche) - medicijndoosje 3 compartimenten (Matin, 

14,99 €
4250847127606 CF1696 Medicijnautomaat 7 dagen in ENGELS - Wekelijkse 

dispenser voor 's morgens, 's middags en 's avonds - Pill
17,99 €

4250847127613 CF1697 Medicijnautomaat 7 dagen in ENGELS - Wekelijkse 
dispenser voor 's morgens, 's middags en 's avonds - Pill

17,99 €
4250847127620 CF1698 Medicijnautomaat 7 dagen in ENGELS - Wekelijkse 

dispenser voor 's morgens, 's middags en 's avonds - Pill
14,99 €

4250847127637 CF1699 Medicijnautomaat 7 dagen in ENGELS - Wekelijkse 
dispenser voor 's morgens, 's middags en 's avonds - Pill

14,99 €
4250847127644 CF1700 Medicijnautomaat 7 dagen in ENGELS - Wekelijkse 

dispenser voor 's morgens, 's middags en 's avonds - Pill
17,99 €

4250847127651 CF1701 Medicijnautomaat 7 dagen in ENGELS - Wekelijkse 
dispenser voor 's morgens, 's middags en 's avonds - Pill

12,99 €
4250847127668 CF1702 Medicijnautomaat 7 dagen in ENGELS - Wekelijkse 

dispenser voor 's morgens, 's middags en 's avonds - Pill
12,99 €

4250847127675 CF1703 Medicijnautomaat 7 dagen in ENGELS - Wekelijkse 
dispenser voor 's morgens, 's middags en 's avonds - Pill

12,99 €
4250847129778 CF1704 1x medicijndispenser in ITALIAANS - medicijndoos voor 

7 dagen - 3 compartimenten - pillendoosje - pillendoosj
14,99 €

4250847129778 CF1704 1x medicijndispenser in ITALIAANS - medicijndoos voor 
7 dagen - 3 compartimenten - pillendoosje - pillendoosj

14,99 €
4250847129785 CF1705 1x medicijndispenser in ITALIAANS - medicijndoos voor 

7 dagen - 3 compartimenten - pillendoosje - pillendoosj
14,99 €

4250847129785 CF1705 1x medicijndispenser in ITALIAANS - medicijndoos voor 
7 dagen - 3 compartimenten - pillendoosje - pillendoosj

14,99 €
4250847129792 CF1706 1x medicijndispenser in ITALIAANS - medicijndoos voor 

7 dagen - 3 compartimenten - pillendoosje - pillendoosj
17,99 €

4250847129808 CF1707 1x medicijndispenser in ITALIAANS - medicijndoos voor 
7 dagen - 3 compartimenten - pillendoosje - pillendoosj

14,99 €
4250847129808 CF1707 1x medicijndispenser in ITALIAANS - medicijndoos voor 

7 dagen - 3 compartimenten - pillendoosje - pillendoosj
14,99 €

4250847129815 CF1708 1x medicijndispenser in ITALIAANS - medicijndoos voor 
7 dagen - 3 compartimenten - pillendoosje - pillendoosj

14,99 €
4250847129822 CF1709 1x medicijndispenser in ITALIAANS - medicijndoos voor 

7 dagen - 3 compartimenten - pillendoosje - pillendoosj
14,99 €

4250847129839 CF1710 1x medicijndispenser in ITALIAANS - medicijndoos voor 
7 dagen - 3 compartimenten - pillendoosje - pillendoosj

14,99 €
4250847129761 CF1711 1x medicijndispenser in ITALIAANS - medicijndoos voor 

7 dagen - 3 compartimenten - pillendoosje - pillendoosj
14,99 €

4250847129761 CF1711 1x medicijndispenser in ITALIAANS - medicijndoos voor 
7 dagen - 3 compartimenten - pillendoosje - pillendoosj

14,99 €
4250847127835 CF1717 4-delige tablet accessoireset tabletdoos - mortel voor 

het pletten van tabletten - tabletverdeler - buispers voor
14,99 €

4250847127842 CF1678 medicijndoseerautomaat 7 dagen - medicijndoos - 
pillendoos - traydoos - weekdoseerder + pillendoos met

12,99 €
4250847127842 CF1678 medicijndoseerautomaat 7 dagen - medicijndoos - 

pillendoos - traydoos - weekdoseerder + pillendoos met
12,99 €

4250847127859 CF1679 medicijndoseermachine 7 dagen - medicijndoosje - 
pillendoosje - bakje - wekelijkse doseerder + doos met 

14,99 €
4250847127859 CF1679 medicijndoseermachine 7 dagen - medicijndoosje - 

pillendoosje - bakje - wekelijkse doseerder + doos met 
14,99 €

4250847127866 CF1680 1x medicatiedispenser in POOLS - medicatiedoos voor 7 
dagen - 3 compartimenten elk - pillendoos - tablettendo

14,99 €
4250847127873 CF1681 medicijndoseringsmachine 7 dagen - medicijndoosje - 

pillendoosje - dienbladdoosje - wekelijkse doseerder + p
14,99 €

4250847127873 CF1681 medicijndoseringsmachine 7 dagen - medicijndoosje - 
pillendoosje - dienbladdoosje - wekelijkse doseerder + p

14,99 €
4250847127880 CF1682 medicijndoseermachine 7 dagen - medicijndoosje - 

pillendoosje - bakje - wekelijkse doseerder + doos met 
12,99 €

4250847127897 CF1683 1x medicatiedispenser - medicatiebox voor 7 dagen - 
pillendoos - pillendoos - tablettenbox - weekdispenser v

14,99 €
4250847127903 CF1684 medicijndoseermachine 7 dagen - medicijndoosje - 

pillendoosje - bakje - wekelijkse doseerder + doos met 
14,99 €

4250847127903 CF1684 medicijndoseermachine 7 dagen - medicijndoosje - 
pillendoosje - bakje - wekelijkse doseerder + doos met 

14,99 €
4250847127910 CF1685 medicijndoseringsmachine 7 dagen - medicijndoosje  

pillendoosje, bakje, wekelijkse doseerder + doos met 3 
14,99 €
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4250847127910 CF1685 medicijndoseringsmachine 7 dagen - medicijndoosje  
pillendoosje, bakje, wekelijkse doseerder + doos met 3 

14,99 €
4250847127934 CF0482 stereo adapter jack 3,5 mm vrouwelijk naar mannelijk 

6,3 mm voor hoofdtelefoon verguld - 2 stuks
9,99 €

4250847128740 CF1750 deurstopper, zware deurhouder, schattig kattendesign, 
functioneel woonaccessoire, stopper voor ramen en deu

29,99 €
4250847128771 CF1764 deurstopper, zware deurhouder, schattig hondendesign, 

functioneel woonaccessoire, stop voor ramen en deuren
19,99 €

4250847128771 CF1764 deurstopper, zware deurhouder, schattig hondendesign, 
functioneel woonaccessoire, stop voor ramen en deuren

19,99 €
4251285529137 CF1781 deurstopper met handgreep, zware deurhouder, 

functioneel woonaccessoire, stopper voor ramen en deu
29,99 €

4250847129174 CF1781 deurstopper met handgreep, zware deurhouder, 
functioneel woonaccessoire, stopper voor ramen en deu

29,99 €
4251805460469 CF1686 medicatiedispenser 7 dagen - medicatiebox (Morgens, 

Mittags, Abends) - pillendoos - tablettenbox - weekdispe
14,99 €

4250847129662 CF1825 aardingsstekker haaks wit aardingscontact haaks 
stekker monteerbaar onbreekbaar

9,99 €
4250847129679 CF1825 2x haaks geaarde stekker wit haaks geaarde stekker 

monteerbaar onbreekbaar
12,99 €

4250847129686 CF1825 5x veiligheidsstekker haaks wit veiligheidsstekker haaks 
steker monteerbaar breukvast

17,99 €
4250847129778 CF1704 1x medicijndispenser in ITALIAANS - medicijndoos voor 

7 dagen - 3 compartimenten - pillendoosje - pillendoosj
14,99 €

4250847129778 CF1704 1x medicijndispenser in ITALIAANS - medicijndoos voor 
7 dagen - 3 compartimenten - pillendoosje - pillendoosj

14,99 €
4250847129761 CF1711 1x medicijndispenser in ITALIAANS - medicijndoos voor 

7 dagen - 3 compartimenten - pillendoosje - pillendoosj
14,99 €

4250847129761 CF1711 1x medicijndispenser in ITALIAANS - medicijndoos voor 
7 dagen - 3 compartimenten - pillendoosje - pillendoosj

14,99 €
4250847129761 CF1711 1x medicijndispenser in ITALIAANS - medicijndoos voor 

7 dagen - 3 compartimenten - pillendoosje - pillendoosj
14,99 €

4250847129761 CF1711 1x medicijndispenser in ITALIAANS - medicijndoos voor 
7 dagen - 3 compartimenten - pillendoosje - pillendoosj

14,99 €
4250847129778 CF1704 1x medicijndispenser in ITALIAANS - medicijndoos voor 

7 dagen - 3 compartimenten - pillendoosje - pillendoosj
14,99 €

4250847129778 CF1704 1x medicijndispenser in ITALIAANS - medicijndoos voor 
7 dagen - 3 compartimenten - pillendoosje - pillendoosj

14,99 €
4250847129785 CF1705 1x medicijndispenser in ITALIAANS - medicijndoos voor 

7 dagen - 3 compartimenten - pillendoosje - pillendoosj
14,99 €

4250847129785 CF1705 1x medicijndispenser in ITALIAANS - medicijndoos voor 
7 dagen - 3 compartimenten - pillendoosje - pillendoosj

14,99 €
4250847129792 CF1706 1x medicijndispenser in ITALIAANS - medicijndoos voor 

7 dagen - 3 compartimenten - pillendoosje - pillendoosj
17,99 €

4250847129808 CF1707 1x medicijndispenser in ITALIAANS - medicijndoos voor 
7 dagen - 3 compartimenten - pillendoosje - pillendoosj

14,99 €
4250847129808 CF1707 1x medicijndispenser in ITALIAANS - medicijndoos voor 

7 dagen - 3 compartimenten - pillendoosje - pillendoosj
14,99 €

4250847129815 CF1708 1x medicijndispenser in ITALIAANS - medicijndoos voor 
7 dagen - 3 compartimenten - pillendoosje - pillendoosj

14,99 €
4250847129822 CF1709 1x medicijndispenser in ITALIAANS - medicijndoos voor 

7 dagen - 3 compartimenten - pillendoosje - pillendoosj
14,99 €

4250847129839 CF1710 1x medicijndispenser in ITALIAANS - medicijndoos voor 
7 dagen - 3 compartimenten - pillendoosje - pillendoosj

14,99 €
4250847129853 CF1828 7-daagse medicatiedispenser voor ochtend, middag, 

avond en nacht
12,99 €

4250847130613 CF1687 Medicijndoseringsdispenser 7 dagen - Medicijndoos - 
Pillendoos - Tabletdoos - Weekdoseringsapparaat [Taal:

14,99 €
4250847130613 CF1687 Medicijndoseringsdispenser 7 dagen - Medicijndoos - 

Pillendoos - Tabletdoos - Weekdoseringsapparaat [Taal:
14,99 €

4251285588875 CF1860 5-delige nagelstiftset voor het aanbrengen van UV-gel, 
nagelstift voor nail art, gereedschap voor accessoires, st

9,99 €
4250847199634 CF1861 15-delige Nail Art Penselenset - manicureset met 

meerdere penselen - modelleerset voor het vormgeven 
12,99 €

4250847199634 CF1861 15-delige Nail Art Penselenset - manicureset met 
meerdere penselen - modelleerset voor het vormgeven 

12,99 €
4250847130668 CF1862 7-delige acrylgelborstel voor vingernagelsborstelset 

paars
14,99 €

4250847130675 CF1863 Set van 5 Nail Art Dotting Tools, Spot, French-Ball, 
Dotting Tool, Dotti, Spooti - Professionele set met 5 ver

12,99 €
4250847130682 CF1864 autohouder voor de cd-sleuf - geschikt voor mobiele 

telefoon, smartphone en navigatiesysteem zwart (magn
29,99 €
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4250847134680 CF1678 2x medicatiedispenser 7 dagen - medicatiebox - 
pillendoosje - tabletdoos - wekelijkse dispenser [Taal: D

19,99 €
4250847132549 CF1999 2x veiligheidscontactstekkers monteerbaar met 

schroefaansluiting breukvast wit DIN 49441 250 V 16 A
14,99 €

4250847132556 CF1999 5x veiligheidscontactstekker monteerbaar met 
schroefaansluiting breukvast wit DIN 49441 250 V 16 A

17,99 €
4250847132563 CF1999 10x veiligheidscontactstekker monteerbaar met 

schroefaansluiting breukvast wit DIN 49441 250 V 16 A
29,99 €

4250847132594 CF2001 aardingscontactstekker monteerbaar met 
schroefverbinding onbreekbaar wit (platte stekker - 02 s

12,99 €
4251285557659 CF2001 veiligheidsstop kan worden gemonteerd met 

schroefverbinding onbreekbaar wit
19,99 €

4250847132716 CF2005 mottenval 17,99 €
4250847132792 CF2006 lithiumbatterij 3V knoopcel 14,99 €
4250847142661 CF2006 lithium batterij 3V knoopcel 17,99 €
4250847132822 CF1780 3D Chrom Kfz Auto Teufel embleem sticker Devil voor 

alle voertuigmodellen (02 stuks)
12,99 €

4250847132860 CF2007 lithiumbatterij 3V knoopcel 12,99 €
4250847132952 CF2009 lithiumbatterij 3V knoopcel 14,99 €
4250847132990 CF2010 alkaline batterij 1.5V knoopcel LR44 zonder kwik 9,99 €
4250847102245 CF0186 satellietkabel - Robuuste satellietkabel voor gebruik 

binnenshuis - Voor snelle en stabiele overdracht van dig
12,99 €

4250847133126 CF0619 10x karafschenker met beluchter voor wijn - druipvrije 
wijnkaraf - schenker - wijnschenker met karaf - wijnbelu

29,99 €
4250847133263 CF3053 3x grijptang van aluminium - grijper, grijparm, 

afvaltang voor dagelijks gebruik - praktische grijphulp v
44,99 €

4250847133270 CF3400 voetbalbal regenponcho - wegwerp noodponcho voor 
concerten, stadions, wandelen, kamperen in een praktis

12,99 €
4250847133317 CF3403 gebraden thermometer van roestvrij staal - analoge 

vleesthermometer tot 120 ° C - grillthermometer - vlees
12,99 €

4250847133324 CF3399 bagageweegschaal met haak - handweegschaal tot 32 
kg - analoge hangweegschaal - bagageweegschaal voor

14,99 €
4250847133355 CF3054 20x lont voor olielampen - vervangende lont voor 

tuinfakkels, bamboe fakkels - lamp lont olielamp - fakkel
34,99 €

4250847133508 CF3052 luifeldriehoek - canvas met UV-bescherming - zonwering 
voor terras, balkon, tuin en camping - zonnedak, privac

29,99 €
4250847133522 CF3409 praktische keukenhulpset 6 st. inclusief haakstrip 29,99 €
4251805440591 CF3038 solar lantaarnketting - LED lichtketting met 10 lantaarns 

- kleurrijke decoratie voor huis en tuin - buitendecoratie
17,99 €

4250847134161 CF2019 4x zakverwarmer in hartvorm - handwarmer in rood 
voor koude dagen - hartvormig zakverwarmingskussen

14,99 €
4250847134185 CF0126 COM-FOUR 2x AUX audiokabel stereo 2x 3.5mm jack 

uitschuifbaar/intrekbaar met vergulde contacten zwarte 
9,99 €

4250847172613 CF0126 AUX audiokabel stereo 2x 3,5 mm jack verlengbaar / 
intrekbaar met vergulde contacten zwart (zwart - 80cm 

14,99 €
4250847134291 CF2059 25x flexibele potloden - vouwpotloden - cadeau-

onderdeel - feestcadeau - kinderverjaardagsfeestje
19,99 €

4250847134369 CF1870 2x kerstmuts Kerstmuts Kerstman pluche pluche 
kerstmuts

14,99 €
4250847134376 CF1872 3x kerstmuts Kerstmuts Kerstman pluche pluche 

kerstmuts
17,99 €

4250847134383 CF1869 2x kerstmuts Kerstmuts Kerstman pluche pluche 
kerstmuts

17,99 €
4250847134628 CF1013 2x koffiekopje "Knock Out" Tee Pott Keramiek Cup - de 

andere beker
29,99 €

4250847134642 CF1014 2x koffiemok beker met handvat gebogen in 
boksbeugels, knock out mok in zwart gemaakt van kera

29,99 €
4250847134680 CF1678 2x medicatiedispenser 7 dagen - medicatiebox - 

pillendoosje - tabletdoos - wekelijkse dispenser [Taal: D
19,99 €

4250847134789 CF2080 3 Eurokoppelingen, power plug platte koppeling met 
knikbescherming, monteerbaar met schroefaansluiting

19,99 €
4250847134796 CF2080 5 Euro-koppelingen, stekker platte koppeling met 

knikbescherming, monteerbaar met schroefaansluiting
29,99 €

4250847134840 CF3024 LED-kerstverlichting warmwit, op batterijen werkende 
verlichting voor decoratie met 30 LED's

14,99 €
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4250847134864 CF3026 Halloween LED-lichtketting wit, op batterijen werkende 
verlichting voor decoratie met 10 LED&#39;s

12,99 €
4250847135014 CF3067 4x zakwarmer in hartvorm - handwarmer met 

verschillende patronen - zakverwarmingskussen
12,99 €

4250847135021 CF3061 2x sleutelhanger beschermengel met winkelwagen-chip, 
engel met verwijderbare winkelwagen voor de winkelwa

14,99 €
4250847135038 CF3061 sleutelhanger beschermengel met winkelwagen-chip, 

engel met verwijderbare winkelwagen voor de winkelwa
9,99 €

4250847135137 CF2088 koffiemok - temperatuurgevoelige kleurverandering - 
theepot keramiek kopje zwart met motief (kopje)

17,99 €
4250847135199 CF2091 koffiemok pistool theepot keramische beker - de iets 

andere beker (zwart / zilverkleurig)
29,99 €

4250847135205 CF2091 koffiemok pistool theepot keramische beker - de iets 
andere beker (zwart / zilverkleurig - 2 stuks)

34,99 €
4250847135212 CF2092 Koffiemok "Geweer" - Theepot Keramische Beker - Mok 

met speciaal handvat
19,99 €

4250847135236 CF2093 koffiemok pistool theepot keramische beker - de iets 
andere beker (zwart / zwart)

29,99 €
4250847135243 CF2093 koffiemok pistool theepot keramische beker - de iets 

andere beker (zwart / zwart - 2 stuks)
34,99 €

4250847135304 CF2099 digitale braadthermometer, vleesthermometer - 
grillthermometer - vleesnaald

14,99 €
4250847135311 CF2100 digitale frituurthermometer, vleesthermometer - 

barbecuethermometer - vleesnaald
14,99 €

4250847135762 CF2135 praktische 8 in 1 keukenhulp, multifunctioneel 
keukengereedschap in flesvorm

14,99 €
4250847135786 CF2137 Mini-statiefkop met kogelkop / Tripod Mini-balhoofd met 

1/4 "schroefdraad voor DSLR-camerastatief 360 ° draai
12,99 €

4250847135793 CF2138 Mini-statiefkop met kogelkop / Tripod Mini-balhoofd met 
1/4 "schroefdraad voor DSLR-camerastatief 360 ° draai

9,99 €
4250847136103 CF2160 7 delige set nail art decoraties nail art stenen plak 

decoratie strass steentjes strass steentjes in een rond p
9,99 €

4250847136110 CF2161 7-delige set nail art decoraties nail art stenen plak 
decoratie strass steentjes strass steentjes in een rond p

9,99 €
4250847136127 CF2162 7-delige set nail art decoraties nail art stenen plak 

decoratie strass steentjes strass steentjes in een rond p
9,99 €

4250847136134 CF2163 6-delige set nail art decoraties nail art stenen plak 
decoratie strass steentjes strass steentjes in een rond p

12,99 €
4250847136165 CF2165 10x tepelbedekking, tepelbedekking 58mm rond in 

huidskleur set
9,99 €

4250847136714 CF2201 4x BH verlengstuk voor verlengstukken 3 rijen met elk 3 
haken

12,99 €
4250847136721 CF2202 5x BH Verlengstuk verlenging 3 rijen met elk 2 haken 12,99 €
4250847136738 CF2203 4x Bra Clip - BH riemverbinder in "H" design - Bra Clip 

rugzijde om de BH-bandjes te verbergen en in te korten
17,99 €

4250847136752 CF2204 3x tandenborstelhouder, transport- en opbergdoos voor 
handtandenborstels in paars, groen en wit, 20,5 cm

14,99 €
4250847137117 CF1644 12x ambachtelijke schaar, handgemaakte schaar met 

veel patronen - kleurrijke kinderschaar voor creatief han
12,99 €

4250847106885 CF2251 Audio Y-splitser
 - 3,5 mm stekker aan 2 x stekkerdoos Koppeling

12,99 €
4250847137315 CF0635 18x whiskystenen gemaakt van natuurlijke speksteen - 

koelstenen voor whisky met opbergzakken gemaakt van
29,99 €

4250847137834 CF2290 Nagelaccessoires Nageldesign Modellering Pedicure 
Manicure Nail Art Stripes Tape Sierstrips Pakket met 20 

14,99 €
4250847137841 CF2291 nagelaccessoires nagelontwerp modellering pedicure 

manicure - ideaal voor natuurlijke, acryl- en gelnagels
12,99 €

4250847137841 CF2292 nagelaccessoires nagelontwerp modellering pedicure 
manicure - ideaal voor natuurlijke, acryl- en gelnagels

12,99 €
4250847137926 CF2293 7-delige nagelborstelset + 5-delige nagelstiftset voor 

het aanbrengen van UV-gel voor de mooiste nail art / kl
14,99 €

4250847137872 CF1863 15x Nail Art-puntgereedschap, Spot, French-Ball, 
Dotting Tool, Dotti, Spooti - Professionele set met versc

14,99 €
4250847137926 CF2293 7-delige nagelborstelset + 5-delige nagelstiftset voor 

het aanbrengen van UV-gel voor de mooiste nail art / kl
14,99 €

4250847137926 CF2293 7-delige nagelborstelset + 5-delige nagelstiftset voor 
het aanbrengen van UV-gel voor de mooiste nail art / kl

14,99 €
4250847137933 CF2297 2x digitale frituurthermometer, vleesthermometer - 

barbecuethermometer - vleesnaald
12,99 €

4250847137940 CF2298 nagelaccessoires nagelontwerp modellering pedicure 
manicure - ideaal voor natuurlijke, acryl- en gelnagels

12,99 €
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4250847137957 CF2299 10-delige nagelontwerpset met nagellakborstels, ideaal 
voor natuurlijke, acryl- en gelnagels

14,99 €
4250847137971 CF2301 21-delige set nail art decoraties nail art stenen plak 

decoratie strass steentjes strass steentjes in een rond p
29,99 €

4250847137988 CF2304 4x LED-theelichtjes - voor een sfeervolle sfeer in uw 
woonkamer

14,99 €
4250847138008 CF2304 12x LED-theelichtjes | met batterijvoeding | Kleur: 

geeloranje | flikkerend | zonder vlammen
29,99 €

4250847138183 CF2310 1x lensdop, beschermkap met snelsluiting, lensdop, 
foto-accessoires voor 58 mm lenzen

9,99 €
4250847138190 CF2310 2x lensdop, beschermkap met snelsluiting, lensdeksel, 

fotoaccessoires voor 58 mm lenzen
14,99 €

4250847138374 CF2318 10x geuroliën in een set - natuurlijke kamergeur - 
geurolie voor geurverspreiders, luchtverfrissers, waterve

29,99 €
4250847138374 CF2318 10x geuroliën in een set - natuurlijke kamergeur - 

geurolie voor geurverspreiders, luchtverfrissers, waterve
29,99 €

4250847138381 CF2319 10x geuroliën in een set - kamergeur fruit - geurolie 
voor geurverspreiders, luchtverfrissers, waterverdamper

29,99 €
4250847138381 CF2319 10x geuroliën in een set - kamergeur fruit - geurolie 

voor geurverspreiders, luchtverfrissers, waterverdamper
29,99 €

4250847138749 CF7374 voedingsadapterset DC-aansluiting + DC-stekker 2,1 x 
5,5 mm stekker; Aansluitblok 2-polig en DC 2,1 x 5,5 m

14,99 €
4250847138787 CF2334 3x Smart Key-knop - programmeerbare knop voor 

smartphones en tablets - snelle functies voor Android Sa
9,99 €

4251285561830 CF2334 5x Smart Key Button - programmeerbare knop voor 
smartphones en tablets - snelle functies voor Android Sa

9,99 €
4250847138787 CF2334 3x Smart Key-knop - programmeerbare knop voor 

smartphones en tablets - snelle functies voor Android Sa
9,99 €

4251285561830 CF2334 5x Smart Key Button - programmeerbare knop voor 
smartphones en tablets - snelle functies voor Android Sa

9,99 €
4250847138800 CF2335 3 universele lensdophouder met rubberen band, in 

zwart
12,99 €

4250847138947 CF2342 3x Adapter ISO-antenne naar DIN-antenneconnector 
mannelijk / vrouwelijk

12,99 €
4250847138954 CF2342 5x adapter ISO antenne naar DIN antenne connector 

mannelijk / vrouwelijk
9,99 €

4250847138961 CF2342 10x adapter ISO antenne naar DIN antenne connector 
mannelijk / vrouwelijk

14,99 €
4250847138985 CF2343 3x adapter ISO-connector antenneconnector, 

antenneaansluiting soldeerbaar 50 Ohm
9,99 €

4250847138992 CF2343 5x adapter ISO-connector antenneconnector, 
antenneaansluiting soldeerbaar 50 Ohm

9,99 €
4251285588974 CF2343 10x adapter ISO-connector antenneconnector, 

antenneaansluiting soldeerbaar 50 Ohm
14,99 €

4250847139166 CF4894 3-delige set vergrootglas met deksel - kunststof 
vergrootglas in creditcardformaat - leesloep met 3x verg

9,99 €
4250847139210 CF2349 2x mini statiefkop met kogelkop / statief mini kogelkop 

met 1/4 "schroefdraad voor DSLR camerastatief 360 ° d
14,99 €

4250847139340 CF2358 sneeuwpop figuur maat L, lieve kerstversiering, ideaal 
als tafeldecoratie voor advent, mooi decoratie figuur vo

14,99 €
4250847139395 CF3143 permanent bakpapier met teflon coating herbruikbaar 

kan op maat worden gesneden 33x40cm (2 stuks)
17,99 €

4250847139418 CF2363 2 USB 2.0-kabel microstekker naar micro-aansluiting 90 
° rechts + links haaks

14,99 €
4250847139548 CF2373 4x LED-theelichtjes in wit met blaasfunctie - voor een 

sfeervolle sfeer in uw woonkamer
14,99 €

4250847139609 CF2375 COM-FOUR T-Cobbler Plus 40-pins GPIO-
uitbreidingskaart met 40-pins regenboogkabel voor Ras

14,99 €
4250847139616 CF2375 T-Cobbler Plus 40-pins GPIO-uitbreidingskaart met 40-

pins regenboogkabel voor Raspberry Pi B + (2 stuks)
17,99 €

4250847139630 CF2376 GPIO Reference Board voor Raspberry Pi Rev.1 + Rev.2 
incl. 40x 20cm startkabel M / W (3 stuks)

9,99 €
4250847139685 CF3139 10x fonduevorken van roestvrij staal - fonduebestek - 

fonduespiesjes met plastic handvat
34,99 €

4250847139913 CF1063 roestvrijstalen koffiemok - 400 ml per koffiekopje - 
drinkbeker van hoge kwaliteit roestvrijstaal - geïsoleerd

17,99 €
4250847140056 CF2395 20x mini decoratieve wasknijper in wit met 

lieveheersbeestje motief, kleine houten clip voor foto's, 
9,99 €

4250847140230 CF2399 20x mini krijtbord met koord - houten bord om op te 
schrijven met krijt - plaatskaart voor bruiloft - naamplaa

12,99 €
4250847140438 CF2405 18x mini decoratieve houten stickers met een 

kinderwagen motief in roze
12,99 €
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4250847140445 CF2406 18x mini decoratieve houten stickers met een 
kinderwagen motief in blauw

9,99 €
4250847140469 CF2408 6x mini decoratieve wasknijpers met kinderwagenmotief 

in blauw, kleine houten clips voor foto's, collages, postk
9,99 €

4250847140711 CF2422 10x mini decoratieve wasknijper met hartmotief in rood 
met witte clip, kleine houten clip voor foto's, collages, p

9,99 €
4251285525764 CF2424 5x kinderbeveiliging voor stopcontacten, 

stopcontactbeveiliging - kinderbeveiliging met draaimec
9,99 €

4251285525764 CF2424 5x kinderbeveiliging voor stopcontacten, 
stopcontactbeveiliging - kinderbeveiliging met draaimec

9,99 €
4251285525771 CF2424 10x kinderbeveiliging voor stopcontacten, 

stopcontactbeveiliging - kinderbeveiliging met draaimec
14,99 €

4251285525771 CF2424 10x kinderbeveiliging voor stopcontacten, 
stopcontactbeveiliging - kinderbeveiliging met draaimec

14,99 €
4251805441963 CF2424 20x kinderbeveiliging voor stopcontacten, 

stopcontactbeveiliging - kinderbeveiliging met draaimec
14,99 €

4250847140797 CF2428 wereldreisadapter Global stekkersystemen met 
beschermend contact CEE 7/7 (set van 2: Global - EU z

12,99 €
4251285557703 CF2429 reisadapter beschermend contact CEE 7/7 naar Brits 

stekkersysteem (set van 2: EU - UK wit)
17,99 €

4250847140810 CF2430 wereld reisadapter beschermend contact CEE 7/7 met 
wereldwijde plug-in systemen (4 stuks EU - Global Whit

17,99 €
4250847140827 CF2427 reisadapter Brits stekkersysteem naar aardecontact CEE 

7/7 (VK - EU zwart)
12,99 €

4250847141060 CF3155 roestvrijstalen keybar met plank en magnetische wand - 
memobord in een modern design - keyboard met 5 hak

29,99 €
4250847141060 CF3155 roestvrijstalen keybar met plank en magnetische wand - 

memobord in een modern design - keyboard met 5 hak
29,99 €

4250847141077 CF3154 roestvrijstalen keybar met plank en magnetische wand - 
memobord in een modern design - keyboard met 7 hak

34,99 €
4250847141077 CF3154 roestvrijstalen keybar met plank en magnetische wand - 

memobord in een modern design - keyboard met 7 hak
34,99 €

4250847141176 CF2448 LED hangende lantaarn, draadloze hanglamp, 
stormlantaarn op batterijen voor op de camping, festival

14,99 €
4250847141220 CF2453 DHT22 / AM2302 Digitale sensor vochtigheids- en 

temperatuursensor
14,99 €

4250847141251 CF2456 6 donzige magische wormen, Magic Twisty Worm in 
felle kleuren [selectie varieert]

14,99 €
4250847141268 CF2456 12 donzige magische wormen, Magic Twisty Worm in 

felle kleuren [selectie varieert]
29,99 €

4250847141305 CF2461 2x asbak met inklapfunctie - afsluitbare opklapbare 
asbak van verchroomd metaal - asbak met deksel voor 

19,99 €
4250847141350 CF1079 All in One kaartlezer USB 2.0 stick SD SDHC Micro MS 

M2 TF Mini SD MS Pro (set van 2: wit / blauw)
12,99 €

4251805440195 CF3148 metalen asbak met draaifunctie voor binnen en buiten - 
draaiasbak gesloten - windasbak - stormgaasbakken - a

17,99 €
4250847141404 CF2461 asbak met inklapfunctie - afsluitbare opklapbare asbak 

van verchroomd metaal - asbak met deksel voor binnen 
14,99 €

4251285573420 CF3148 2x metalen asbakken met draaibare deksel - voor 
binnen en buiten - afneembaar deksel

29,99 €
4250847141831 CF3141 7-delige kunststof snijplankenset - ontbijtplanken met 

plankhouder - kleine duurzame serveerschalen - broodpl
29,99 €

4250847141893 CF3161 geldkist, geldkist van staal met inzet en cilinderslot 17,99 €
4250847141909 CF3146 geldkist, geldkist van staal met inzet en cilinderslot 17,99 €
4251285522626 CF3160 geldkist, geldkist van staal met inzet en cilinderslot 39,99 €
4250847141947 CF3150 douchekop met verchroomde RVS slang 19,99 €
4251805425345 CF2251 2x Audio Y-splitser

 - 3,5 mm stekker aan 2 x stekkerdoos Koppeling
12,99 €

4250847142326 CF2528 theezeefje theezeefje theezeefje voor theeliefhebbers 17,99 €
4250847142333 CF2528 2x thee-ei thee-ei theezeefje voor theeliefhebbers 17,99 €
4251285564312 CF2530 6x glazen rietje - rietje in glazen design - grappig 

feestdrinkrietje voor verjaardagen
14,99 €

4250847142388 CF2530 12x glazen rietje - rietje in glazen design - grappig 
feestdrinkrietje voor verjaardagen

17,99 €
4250847142425 CF2485 zakwarmer "warmwaterkruik" - handwarmer in klassiek 

rood ontwerp - zakverwarmingskussen in warmwaterkru
14,99 €
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4250847142449 CF1503 10-delige mini nagel set manicure pedicure voor 
onderweg

12,99 €
4250847142494 CF2533 vuursteen voor buiten, ideaal voor kampeertenten die 

vuuraanstekers wandelen
9,99 €

4250847142500 CF2534 sim-naar-micro / nano-simkaartsnijder-ponsnijder voor 
iPhone 6 7 8 X XS 10 iPad Air Pro mini Galaxy S8 S9 S1

14,99 €
4250847142517 CF2535 sim-naar-micro / nano-simkaartsnijder-ponsnijder voor 

iPhone 6 7 8 X XS 10 iPad Air Pro mini Galaxy S8 S9 S1
17,99 €

4250847142579 CF2538 GY-271 kompasmodule 3-assige kompas magnetische 
sensor 3.3-5V voor Arduino

14,99 €
4250847142661 CF2006 lithium batterij 3V knoopcel 17,99 €
4251805445046 CF0042 2x Vuurstaal met schraper - vuursteen voor het maken 

van vuur - outdoor vuurstarter voor camping, kamperen
12,99 €

4250847142791 CF1361 6x handwasborstel in felle kleuren - nagelborstel voor 
hand- en nagelreiniging [selectie varieert]

12,99 €
4250847142838 CF1305 3-delige massageborstelset "Wellness" 17,99 €
4250847142982 CF2568 37x clownneuzen gemaakt van schuim - valse neuzen in 

rood voor kostuums, Ø 5 cm, voor carnaval, carnaval of 
19,99 €

4250847143071 CF2577 2x Drug Dose Dispenser 7 Dagen - Medicatiebox - 
Pillendoos - Tabletdoos - Weekdoseringsdoos + Doos m

29,99 €
4250847143088 CF2578 2x Drug Dose Dispenser 7 Dagen - Medicatiebox - 

Tabletdoos - Weekdoseringsdoos + pillendoos met 3 co
19,99 €

4250847143095 CF2579 2x Drug Dose Dispenser 7 Dagen - Medicijndoosje - 
Pillendoosje - Tabletdoos - Weekdoseringsdoosje + Pille

19,99 €
4250847143125 CF2582 38x clownneuzen gemaakt van schuim - valse neuzen in 

rood voor kostuums, Ø 5 cm, voor carnaval, carnaval of 
19,99 €

4250847143163 CF2584 4 in 1 Nano simkaart adapter Nano naar micro / nano + 
micro naar standaard simkaart voor smartphones + uit

12,99 €
4250847143200 CF0011 SIM naar Nano SIM-kaartsnijder voor iPhone 6 7 8 X XS 

10 iPad Air Pro mini Galaxy S8 S9 S10 Huawai P20 (nan
9,99 €

4250847143200 CF0011 SIM naar Nano SIM-kaartsnijder voor iPhone 6 7 8 X XS 
10 iPad Air Pro mini Galaxy S8 S9 S10 Huawai P20 (nan

9,99 €
4250847143286 CF2533 vuursteen voor buiten, ideaal voor kampeertenten die 

vuuraanstekers wandelen
9,99 €

4250847143330 CF2589 2X Medicijndosering 7 dagen in ENGELS - weekdosering 
voor 's morgens, 's middags en 's avonds - 2 pillendozen

29,99 €
4250847143347 CF2590 2X Medicijndosering 7 dagen in ENGELS - weekdosering 

voor 's morgens, 's middags en 's avonds - 2 pillendozen
29,99 €

4250847143354 CF2591 2X Medicijndosering 7 dagen in ENGELS - weekdosering 
voor 's morgens, 's middags en 's avonds - 2 pillendozen

14,99 €
4250847143378 CF1355 set van 6 afwasborstel schrobborstel in verschillende 

kleuren, 20 cm lang, opzetborstel Ø 4 cm
14,99 €

4250847143415 CF1306 3x schaar - universele schaar - huishoudschaar - 
keukenschaar - multifunctionele schaar voor thuis of op 

12,99 €
4250847143538 CF2203 8x Bra Clip - BH riemverbinder in "H" design - Bra Clip 

rugzijde om de BH-bandjes te verbergen en in te korten
9,99 €

4250847173658 CF2601 12x geuroliën in een set - kamergeur wellness - geurolie 
voor geurverspreiders, luchtverfrissers, waterverdamper

29,99 €
4250847143583 CF1349 set van 2 kraanopzetstukken "Aquaset" 

waterbesparende inzet - bespaar 50% water
12,99 €

4250847143637 CF1363 2x parkeerschijf met ijskrabber, rubberen lip en 
winkelwagenchip - kunststof parkeermeter

12,99 €
4250847143637 CF1363 2x parkeerschijf met ijskrabber, rubberen lip en 

winkelwagenchip - kunststof parkeermeter
12,99 €

4250847143743 CF1450 100 meter platte binddraad met geplastificeerde draad 
op spoel met snijder in groen, met snij-inrichting, ideaal

14,99 €
4250847197241 CF0256 16x hoekbescherming, randbescherming voor tafel, 

stoel, plank - kinderveiligheidsbumper van siliconen, bes
19,99 €

4250847197241 CF0256 16x hoekbescherming, randbescherming voor tafel, 
stoel, plank - kinderveiligheidsbumper van siliconen, bes

19,99 €
4250847110172 CF0256 8x hoekbescherming, randbescherming voor tafel, stoel, 

plank - kinderbeveiliging bumperbescherming van silico
17,99 €

4250847143903 CF2408 12x mini decoratieve wasknijpers met een 
kinderwagenmotief in blauw, kleine houten clips voor fo

9,99 €
4250847143910 CF2407 12x mini decoratieve wasknijpers met een 

kinderwagenmotief in roze, kleine houten clips voor foto
9,99 €

4250847144009 CF2618 39x clownneuzen gemaakt van schuim - valse neuzen in 
rood voor kostuums, Ø 5 cm, voor carnaval, carnaval of 

29,99 €
4250847144450 CF2644 USB 3.0 supersnelle kabel A-stekker naar micro-B-

stekker 11 cm zwart - verbindingskabel / datakabel voor
12,99 €
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4250847144474 CF2646 USB 3.0 supersnelle kabel A-connector haaks op micro-
B-connector 10 cm wit - verbindingskabel / datakabel v

9,99 €
4250847144481 CF2647 USB 3.0 supersnelle kabel A-connector haaks op micro-

B-connector 10 cm zwart - verbindingskabel / datakabel
12,99 €

4250847144498 CF2648 USB 3.0 supersnelle kabel A mannelijk naar micro B 
mannelijk met vergulde contacten 30 cm wit voor pc en 

14,99 €
4250847144504 CF2649 USB 3.0 supersnelle kabel A-mannelijk naar A-

vrouwelijk met vergulde contacten 30 cm wit - voor het 
12,99 €

4251285526303 CF2651 USB 3.0 Super Speed Y-kabel A male naar 10-pins mini 
male en USB 2.0 male (extra voeding) 60 cm zwart

14,99 €
4250847144559 CF2654 USB 3.0 naar SATA 22-pins - met USB-voeding - voor 

2,5 inch SATA HDD / SSD harde schijf
14,99 €

4250847144566 CF2655 USB 3.0 Super Speed A vrouwelijk naar 19-pins 
aansluiting Intern ca. 26 cm - Breidt uw pc uit met twee

14,99 €
4250847144573 CF2656 COM-FOUR-sleufafdekking 2x USB 3.0 Super Speed A 

vrouwelijk extern naar 19-pins header intern 43 cm - br
14,99 €

4250847144672 CF0188 2x mini HDMI 1.4 male haaks op HDMI 1.4 male rechte 
spiraalkabel verguld zwart

19,99 €
4250847144696 CF2663 opbergtas voor kransen en guirlande - grote 

containerdoos met handvat voor kerstversiering - decor
12,99 €

4250847144887 CF2666 2x fotolijsten 13 x 18 cm voor de mooiste foto's - 
stijlvolle fotolijst - lijst voor favoriete foto's en snapshots

17,99 €
4250847144948 CF2667 2x fotolijsten 13 x 18 cm voor de mooiste foto's - 

stijlvolle fotolijst - lijst voor favoriete foto's en snapshots
14,99 €

4250847144986 CF2668 3x fotolijsten 10 x 15 cm voor de mooiste foto's - 
stijlvolle fotolijst - lijst voor favoriete foto's en kiekjes - s

19,99 €
4250847144986 CF2668 3x fotolijsten 10 x 15 cm voor de mooiste foto's - 

stijlvolle fotolijst - lijst voor favoriete foto's en kiekjes - s
19,99 €

4250847144993 CF2669 3x fotolijsten 13 x 18 cm voor de mooiste foto's - 
stijlvolle fotolijst - lijst voor favoriete foto's en kiekjes - s

19,99 €
4250847145051 CF2673 60x haarelastiekenset van hoogwaardig materiaal in 

verschillende diktes - kabelbinder als haaraccessoire voo
14,99 €

4250847145228 CF3253 piratenvlag voor diverse gelegenheden, lappenvlag voor 
carnaval, carnaval of Halloween [keuze varieert]

14,99 €
4250847145280 CF2706 2x appelsnijder, appelsnijder, appeldeler van roestvrij 

staal met kunststof frame
12,99 €

4250847145471 CF2677 43-delig feestservies en accessoires set - decoratie en 
servies - voor piratenfeesten [selectie varieert]

39,99 €
4250847145488 CF7377 25-delig partyservies - borden, mokken, servetten, 

vlaggen - voor piratenfeesten, verjaardagen voor kinder
29,99 €

4250847145402 CF2526 5 rietjes van roestvrij staal, 21,5 cm, roestvrij, rietje 
met reinigingsborstel, herbruikbaar

12,99 €
4250847145419 CF2526 10x rietjes van roestvrij staal, rietjes, roestvrij, rietje 

met schoonmaakborstel, herbruikbaar - 21,5 cm
14,99 €

4250847145457 CF3176 6x fonduevorkjes van RVS - vaatwasmachinebestendig 
fonduebestek - fondueprikkers met RVS handvat

14,99 €
4250847145464 CF3177 6x fonduevorken van roestvrij staal - fonduebestek - 

fonduespiesjes met kunststof handvat
9,99 €

4250847145471 CF2677 43-delig feestservies en accessoires set - decoratie en 
servies - voor piratenfeesten [selectie varieert]

39,99 €
4250847145488 CF7377 25-delig partyservies - borden, mokken, servetten, 

vlaggen - voor piratenfeesten, verjaardagen voor kinder
29,99 €

4250847145495 CF3176 12x fonduevorken van roestvrij staal - fonduebestek - 
fonduespiesjes met roestvrijstalen handvat

29,99 €
4250847145501 CF3177 12x fonduevorkjes van 430 roestvrij staal - 

fonduebestek met 6 kleuren - fondueprikkers met kunst
14,99 €

4250847145518 CF3177 18x fonduevorken van roestvrij staal - fonduebestek - 
fonduespiesjes met plastic handvat

29,99 €
4250847145525 CF2668 2x fotolijsten 10 x 15 cm voor de mooiste foto's - 

stijlvolle fotolijst - lijst voor favoriete foto's en snapshots
17,99 €

4250847145532 CF2669 2x fotolijsten 13 x 18 cm voor de mooiste foto's - 
stijlvolle fotolijst - lijst voor favoriete foto's en snapshots

17,99 €
4250847145976 CF2697 6x cadeauzakjes voor kerst, kerstman en advent - 

cadeauzakje met kerstmotief - cadeauzakenset
14,99 €

4250847143163 CF2584 4 in 1 Nano simkaart adapter Nano naar micro / nano + 
micro naar standaard simkaart voor smartphones + uit

12,99 €
4250847146270 CF2708 Sledetouw, lichte en scheurvaste trekband, 

sledetoebehoren trekband voor sleeën, Made in German
17,99 €

4250847146287 CF3299 cadeauset voor Valentijnsdag en verjaardag (pluche 
hart

12,99 €
4250847146362 CF2712 2x paracord armband in groen en zwart met plastic 

sluiting en accessoires
12,99 €
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4250847146379 CF2713 4x paracord armband in groen en zwart met plastic 
sluiting en accessoires

14,99 €
4250847146584 CF2732 2x decoratief figuur voor Pasen met de hand 

beschilderd - decoratie- en cadeauset - haan en kip gem
19,99 €

4250847146775 CF2751 grasmatten voor decoratie, kunstgras met bloemen als 
lente- of paasdecoratie

9,99 €
4250847146904 CF2764 alkaline batterij 1.5V knoopcel LR 63 zonder kwik 14,99 €
4250847146911 CF2765 alkaline batterij 1.5V knoopcel LR 60 zonder kwik 12,99 €
4250847146928 CF2766 alkaline batterij 1.5V knoopcel LR 59 9,99 €
4250847146942 CF2768 Alkaline batterij 1,5V knoopcel LR 69 12,99 €
4250847147413 CF2814 Premium wegwerp overschoenen - plastic overschoenen 

met antislipzolen - wegwerpschoenen extra sterk en wat
39,99 €

4250847147932 CF2138 2x mini-statiefkop met kogelkop / statief mini-kogelkop 
met 1/4 "schroefdraad voor DSLR-camera statief 360 ° 

17,99 €
4250847147932 CF2138 2x mini-statiefkop met kogelkop / statief mini-kogelkop 

met 1/4 "schroefdraad voor DSLR-camera statief 360 ° 
17,99 €

4250847148779 CF2828 deurstopper, zware deurhouder, schattig hondendesign, 
functioneel woonaccessoire, stopper voor ramen en deu

19,99 €
4250847148779 CF2828 deurstopper, zware deurhouder, schattig hondendesign, 

functioneel woonaccessoire, stopper voor ramen en deu
19,99 €

4251285527492 CF2829 classic eierwekker van roestvrij staal - mechanische 
kookwekker - timer met signaaltoon - eivormige kookwe

14,99 €
4250847149257 CF2866 Do it Yourself stempelset 9 stuks in metalen doos 

(vogels)
12,99 €

4250847149325 CF2873 6-delige paasdecoratieset met houten bloemen, 
viltentas met schapenmotief en paasgras - paasgeschen

14,99 €
4250847149400 CF2881 decoratieve paashaas voor paasdecoratie - strofiguren 

voor Pasen - decoratief konijn van stro
19,99 €

4250847149523 CF2893 COM-FOUR USB 3.0 Super Speed Y-kabel A-stekker 
naar micro-B-stekker en USB 2.0-stekker (extra voeding

14,99 €
4250847149561 CF2895 5 MPixel cameramodule voor Raspberry Pi A / B 1080p 

video's CSI-interface
29,99 €

4250847149813 CF2899 12x decohangers Pasen - Paasdecoraties van hout om 
op te hangen - houten hanger voor het paasboeket grijs

19,99 €
4250847149837 CF0607 2x hoek adapter set USB 3.0 Super-Speed, 

adapterstekker naar links en rechts haaks in blauw
14,99 €

4250847149905 CF2905 2x decoratief vogelnest met eieren, levensecht nest 
gemaakt van takjes en stro met kunstmatige eieren, ge

19,99 €
4250847149905 CF2905 2x decoratief vogelnest met eieren, levensecht nest 

gemaakt van takjes en stro met kunstmatige eieren, ge
19,99 €

4250847149974 CF0095 2 dual micro SDHC naar MS Pro Duo adapter 
geheugenkaart microSD naar geheugenstick voor Sony 

17,99 €
4250847108858 CF0615 antislipmat kleefmat kleefpad 1 stuk (transparant) 9,99 €
4250847150192 CF2916 COM-FOUR ontharingspads epileerepilator - het 

voorzichtig verwijderen van lichaams- en gezichtshaar (
17,99 €

4250847150338 CF1162 2x data- en oplaadkabel USB2.0 Een male naar micro 
USB male voor uw nieuwe smartphone 20-50 cm spiraal

14,99 €
4250847150369 CF2820 data- en oplaadkabel USB2.0 Een male naar mini USB 

male voor uw nieuwe GPS 20-50 cm spiraalkabel zwart 
17,99 €

4250847150383 CF0153 2x USB 3.0 // Type A socket naar socket extensie // 
koppeling adapterkoppeling // kleur: blauw

14,99 €
4250847150413 CF3424 18-delige kunstenaarspenseelset met verfpotten - 

schoolset met speciaal penseel, rond penseel voor kunst
14,99 €

4250847150420 CF3425 13-delige kunstenaarspenseelset met verfdoos - 
schoolset met speciaal penseel, rond penseel voor kunst

17,99 €
4250847150451 CF3428 12x kunstenaarsborstel - schoolaccessoires set met 

speciale borstel, ronde borstel voor het onderwijzen van
14,99 €

4250847179056 CF3432 2-delige set - 1x stekker + 1x koppeling - hoogwaardige 
tv-antenne coax-stekkerkoppeling in wit

9,99 €
4250847150550 CF3435 GY-521 MPU-6050 3-assige gyroscoop en 3-assige 

accelerometer module voor Arduino
12,99 €

4250847150598 CF3438 asbak met inklapfunctie - afsluitbare opklapbare asbak 
van verchroomd metaal - asbak met deksel voor binnen 

17,99 €
4250847150604 CF3439 asbak met inklapfunctie - afsluitbare opklapbare asbak 

van verchroomd metaal - asbak met deksel voor binnen 
14,99 €

4250847150642 CF2335 10 Universele lensdophouder rubberen band zwart 17,99 €
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4250847150680 CF2829 2x classic eierwekker van roestvrij staal - mechanische 
kookwekker - timer met signaaltoon - eivormige kookwe

19,99 €
4250847150710 CF3441 2x asbak met inklapfunctie - afsluitbare opklapbare 

asbak van verchroomd metaal - asbak met deksel voor 
19,99 €

4250847150727 CF3440 2x metalen asbakken in mini grill design - grill asbak - 
asbak voor buiten - cadeau voor rokers - sigarettenhoud

19,99 €
4250847150734 CF3440 metalen asbak in mini-grill-design - grill-asbak - asbak 

voor buitengebruik - cadeau voor rokers - sigarettenhou
17,99 €

4251285503830 CF3446 2x ovenlamp tot 300° C, warm witte kachellamp 40W, 
E14, P45, 230V

14,99 €
4251285550261 CF3447 2x ovenlamp tot 300° C, warm witte kachellamp 15W, 

E14, 230V
14,99 €

4250847150932 CF1716 10x minitablet voor tablets met drie compartimenten - 
medicatiedispenser voor het huishouden - transporteerb

12,99 €
4250847150949 CF3455 4x minitablet voor tablets met drie en vier 

compartimenten - medicatiedispenser voor het huishoud
12,99 €

4250847150956 CF3456 tablet box set - mini tablet box met drie vakken en 
tabletverdeler - transporteerbare medicijnbox - pillendo

12,99 €
4250847151014 CF3458 TV-antenne coax connector - reserveonderdelen voor 

coaxkabel - aansluitbus voor televisiekabel
14,99 €

4250847179063 CF3432 10-delige set - 5x stekkers + 5x koppelingen - 
hoogwaardige tv-antenne coax-stekkerkoppeling in wit

14,99 €
4250847151045 CF3303 peniswarmer "Willy Warmer" Rainbow Cocksock 

gebreide hoes, een leuke gimmick, sexy cadeau voor he
17,99 €

4250847151052 CF7349 luxe metalen kurkentrekkerset zwart met capsulemes, 
reservespiraal en 2 schenktuitjes in stijlvolle geschenkve

34,99 €
4250847151199 CF2854 2x masker "Japanse soldaat" voor carnaval, carnaval, 

Halloween - gezichtsmasker om identiteit te bescherme
12,99 €

4250847151205 CF2848 2x pandamasker "pandabeer" kostuumaccessoire de 
blikvanger voor carnaval & carnaval een geweldige hoes

12,99 €
4250847151229 CF2844 2x kattenmasker Black-Kitty kinderkostuumaccessoire 

de blikvanger voor carnaval & carnaval een geweldige v
9,99 €

4250847151380 CF3475 7 dagen medicatie dispenser blauw / wit met 1 
pillendoos voor onderweg

14,99 €
4250847151397 CF2203 4x BH "H" -clip - voor het verbergen en inkorten van de 

bh-bandjes in zwart, wit en transparant
12,99 €

4251285563742 CF3478 2x ovenlamp tot 300° C, warm witte kachellamp 26W, 
E14, 230V, 165 lumen

14,99 €
4251285579811 CF3478 5x ovenlamp tot 300° C, warmwitte kachellamp 26W, 

E14, 230V, 165 lumen
17,99 €

4250847151441 CF2203 4x BH "H" clip - voor het verbergen en inkorten van de 
bh-bandjes in zwart

12,99 €
4250847151502 CF0754 Citrus Deo Sticks stofzuiger langdurige aangename geur 

(1 stuk)
12,99 €

4250847151649 CF3484 20x kunstenaarspenselen met palet - schoolaccessoires 
set met platte borstel, ronde borstel voor het onderwijz

12,99 €
4250847151656 CF2543 USB-lader Doctor multimeter lader detector stroom- en 

spanningsmeter digitale voltmeter tester 3,5 V-7,0 V, 0-
17,99 €

4250847151663 CF3485 37-delige weggeefset piraten, goodies en feestartikelen 
voor kinderverjaardagsfeestjes, piratenfeestaccessoires 

34,99 €
4250847152356 CF3499 Oogschelpen passen op Canon EOS 700D 650D 600D 

550D 1000D 1100D 450D 400D 350D
12,99 €

4251285556805 CF3502 7-daagse medicatiedispenser blauw / wit set - met 1x 
pillendoosje voor onderweg, tabletverdeler en tabletmor

17,99 €
4250847152417 CF3505 80x zelfklevende viltglijders - meubelglijders voor 

stoelen en tafels - stoelglijders in 3 maten
12,99 €

4250847152424 CF3506 80x zelfklevende viltglijders - meubelglijders voor 
stoelen en tafels - stoelglijders in 3 maten

12,99 €
4250847152448 CF3498 vervangende oogschelp en oculair voor Nikon 

spiegelreflexcamera's D600, D610, D7000, D90, D200, 
14,99 €

4250847152455 CF3499 2 oogschelpen geschikt voor Canon EOS 700D 650D 
600D 550D 1000D 1100D 450D 400D 350D

14,99 €
4251285563933 CF3514 5x fluwelen tassen, beschermhoes voor tablets, e-books 

en netbooks, tablethoes in zwart, 27 x 19,5 cm
12,99 €

4250847152660 CF2766 alkaline batterij 1.5V knoopcel LR59 12,99 €
4250847152783 CF3518 38-delige feestservies en accessoires set - 

feestversiering en servies - voor piratenfeesten, kinderv
34,99 €

4251285589001 CF2294 10-delige nagelontwerpset met nagellakborstels, ideaal 
voor natuurlijke, acryl- en gelnagels

14,99 €
4250847152943 CF3532 3x geurlamp Geurtheepotten Geurolie dispenser ca. 

8x8x8cm gemaakt van het fijnste keramiek handgemaa
17,99 €
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4250847152981 CF3536 4x grillreinigingssponzen gemaakt van dik fleece met 
een sterk schuurvermogen

17,99 €
4250847153216 CF3547 schrijfwaren pennen verfaccessoires met 

voetbalgummen
17,99 €

4250847153261 CF1447 COM-FOUR schrijfwaren pennen schilderaccessoires (6x 
3g superlijm)

14,99 €
4250847153278 CF3551 4x afvoerzeef, verchroomde RVS spoelbak Ø 70/40 mm 9,99 €
4250847153360 CF3560 4x Textielpotlood met ronde punt - textielverfkleuren 

afwasbaar - textielstiften in krachtige kleuren - textielve
9,99 €

4250847166759 CF3563 set van 4 reistandenborstels ideaal voor op reis of op de 
camping de tandenborstels passen in bijna elke handba

12,99 €
4250847153551 CF1530 5x minibagagehangslot - bagageslot van messing - klein 

bagageslot voor bagage en reistassen
17,99 €

4250847153551 CF1530 5x minibagagehangslot - bagageslot van messing - klein 
bagageslot voor bagage en reistassen

17,99 €
4250847153667 CF3339 1350x houten tandenstokers - tandenstokers voor 

dagelijks gebruik - tandenstokers - houten tandenstoker
14,99 €

4250847153681 CF3584 25-delige kleurpotloden set - schrijfwaren met 
kleurpotloden en potloden - kleuraccessoires en toverpo

14,99 €
4250847153704 CF3341 1800x houten tandenstokers - tandenstokers voor 

dagelijks gebruik - tandenstokers - houten tandenstoker
17,99 €

4250847153735 CF3586 2x theetang, bolvormige thee-ei van 304 roestvrij staal, 
theezeefjes voor losse thee, zeeftang voor theeliefhebb

12,99 €
4251285560529 CF3590 12x LED-vingerring van rubber met knipperend van 

kleur veranderend licht - in geweldige heldere kleuren [
12,99 €

4250847153841 CF2449 HC-SR501 Pyro-elektrische infrarood PIR 
bewegingssensor detectormodule (5 stuks)

19,99 €
4250847153858 CF3575 400x knikbare drinkrietjes - rietjes in felle kleuren 17,99 €
4250847153865 CF3579 375x drinkrietjes - kleurrijke rietjes - voedselveilig 17,99 €
4250847153995 CF3603 4x frisbee voor kinderen en volwassenen - frisbeeschijf 

20 cm - werpschijf ook voor honden - vliegschijf in vier 
17,99 €

4251285583382 CF3609 4x zeepbellenstokje voor grote en kleine zeepbellen - 
zeepbellenzwaarden in verschillende kleuren voor bruilo

17,99 €
4250847154268 CF3630 160x meststokken - bloemenmeststof voor groene 

planten en bloeiende planten - plantenmest voor groei e
17,99 €

4251285553569 CF3643 20-delige pin-slingerset met mannelijke en vrouwelijke 
40-pins headers

14,99 €
4250847154404 CF2451 Pin Strip Enkele Rij 10x Vrouwelijke 40 Pin PCB Header 

2.54mm
12,99 €

4250847154411 CF2539 COM-FOUR pin header enkele rij 10x male 40 pin PCB 
header 2,54mm

12,99 €
4250847154596 CF3658 16x pannenreiniger - staalwol - spons - poetswol - 

schuurspons
19,99 €

4251285525757 CF3663 8x deurhaken van roestvrij staal - multifunctionele 
haken aan de binnenkant van de deur voor jassen en kl

19,99 €
4250847154763 CF2453 2x DHT22 / AM2302 Digitale sensor vochtigheids- en 

temperatuursensor
14,99 €

4250847154855 CF3682 3x plantenbinddraadset, binddraad in groen 300 draden 12,99 €
4250847154893 CF3685 3x sleutelhanger met veer en karabijnhaak voor 

bevestiging aan de tailleband of zakken
12,99 €

4250847154909 CF3687 10x sleuteltags Sleuteltags voor etikettering in 5 kleuren 9,99 €
4250847154916 CF3687 50x sleuteltags Sleuteltags voor etikettering in 5 kleuren 12,99 €
4250847154923 CF3688 5x meetlint in leuke kleuren voor handwerk, maatwerk 

of voor op de bouwplaats - afmetingen in cm en inches 
12,99 €

4251285572034 CF3690 2x bagageband, bagageband voor koffers, 
kinderwagens, tassen en volumineuze bagage - hoogwa

19,99 €
4250847154992 CF2452 2x DHT11 digitale sensor vochtigheid & 

temperatuursensor voor Raspberry en Arduino
9,99 €

4250847155005 CF2452 3x DHT11 digitale sensor vochtigheids- en 
temperatuursensor voor Raspberry en Arduino

17,99 €
4250847155012 CF2452 5x DHT11 digitale sensor vocht- en temperatuursensor 

voor Raspberry en Arduino
17,99 €

4250847155180 CF3709 achterbank-organizer met verschillende vakken en zwart 
koelvak - rugleuningbescherming en vak voor benodigd

14,99 €
4250847155210 CF3712 theelichthouder - decoratieve kandelaar voor kerst en 

herfst - kandelaar met natuurlijke materialen - handwer
29,99 €
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4250847155371 CF3728 parasolhouder voor balkonreling - parasol balkonhouder 
- parasolstandaard - parasolhouder tot 28 mm Ø, panee

17,99 €
4250847155371 CF3728 parasolhouder voor balkonreling - parasol balkonhouder 

- parasolstandaard - parasolhouder tot 28 mm Ø, panee
17,99 €

4250847155395 CF3730 tuinslanghouder van gietijzer in antiek design - 
slanghouder voor in de tuin - wandhouder voor de tuinsl

39,99 €
4250847155463 CF3737 sleutelrail van roestvrij staal met vijf sleutelhaken en 

fotolijst voor twee foto's
14,99 €

4250847155739 CF2454 PL2303HX USB naar TTL RS232 COM-
kabelmoduleconverter 1 meter (2 stuks)

17,99 €
4250847155791 CF2538 2x GY-271 kompasmodule 3-assige kompas 

magnetische sensor 3.3-5V voor Arduino
17,99 €

4250847155807 CF3435 2x GY-521 MPU-6050 3-assige gyroscoop en 3-assige 
accelerometermodule voor Arduino

14,99 €
4250847155814 CF2446 2x SD-kaartlezermodule SPI SD-kaartaansluiting voor 

Arduino ARM MCU
14,99 €

4250847155852 CF3771 ananassnijder 3 in 1 - ananasschiller van roestvrij staal, 
vaatwasmachinebestendig - ananasboor - ananasboor 

17,99 €
4250847156088 CF3746 12x Barbecue shashlik spiesen verchroomd roestvrij 

staal, 34 cm
17,99 €

4250847156118 CF3740 3 grillreinigingsborstels, 3 in 1 grillreinigingsborstels 
voor het eenvoudig en snel reinigen van uw grill [kleurk

17,99 €
4250847156125 CF3718 2x visvangnetten visnet gemaakt van polyamide 70cm 

zwart
19,99 €

4250847156132 CF3732 2x kniebeschermers voor de tuin - kniebeschermers 
voor tuinieren - kniebeschermers voor knutselen en vrije

14,99 €
4250847156132 CF3732 2x kniebeschermers voor de tuin - kniebeschermers 

voor tuinieren - kniebeschermers voor knutselen en vrije
14,99 €

4250847156149 CF3732 4x kniebeschermers voor de tuin - kniebeschermers 
voor tuinieren - kniebeschermers voor knutselen en vrije

17,99 €
4250847156149 CF3732 4x kniebeschermers voor de tuin - kniebeschermers 

voor tuinieren - kniebeschermers voor knutselen en vrije
17,99 €

4251285550506 CF3788 2-delige set bestaande uit een parasolhouder voor 
balkonleuningen en een beschermhoes voor parasols - v

14,99 €
4251285535824 CF3728 2x parasolhouder voor balkonreling - parasol 

balkonhouder - parasolstandaard - parasolhouder tot 28
34,99 €

4251285535824 CF3728 2x parasolhouder voor balkonreling - parasol 
balkonhouder - parasolstandaard - parasolhouder tot 28

34,99 €
4250847156200 CF3790 2x Ethernet CAT 6 LAN modulaire koppelingsadapter 

van RJ45-aansluiting naar RJ45-aansluiting - patchkabel
9,99 €

4250847156217 CF3790 5x Ethernet CAT 6 LAN modulaire koppelingsadapter 
van RJ45-aansluiting naar RJ45-aansluiting - patchkabel

14,99 €
4250847156224 CF3790 10x Ethernet CAT 6 LAN modulaire koppelingsadapter 

van RJ45-aansluiting naar RJ45-aansluiting - patchkabel
19,99 €

4250847156262 CF3600 2in1 grillreinigingsborstel met 2 functies - eenvoudige 
en snelle reiniging van uw grill

19,99 €
4250847156378 CF3799 100x tuindraad groen - gecoate plantendraad - 

egeldraad - knutseldraad - binddraad voor het boetsere
12,99 €

4250847156385 CF3802 134-delige gereedschapsset - Gereedschapskoffer voor 
thuis, auto en hobby - Complete set in koffer

39,99 €
4250847156408 CF3803 Y-adapter jackplug 3,5 mm stereo - 2 x cinch-koppelbus 

- audio jackplug naar 2x cinch-koppeling in kunststof be
9,99 €

4250847156415 CF3804 2x splitter Y-adapter - 1x cinch-stekker naar 2x cinch-
koppeling - audio cinch-stekker en stopcontact in een pl

9,99 €
4250847156446 CF3806 Y-adapterstekkerbus 3,5 mm stereo - 2 x cinch-

koppelbus - audio-jackbus naar 2x cinch-koppeling in ku
9,99 €

4251285578593 CF3807 Y-adapter jack 3,5 mm stereo - 2 x cinch plug - audio 
jack aansluiting naar 2x cinch plug in een plastic behuizi

9,99 €
4251285526990 CF3628 4 paar washandjes massagehandschoen 

peelinghandschoen in geel, roze, oranje, roze
17,99 €

4251285524927 CF3809 3 paar washandjes massagehandschoen 
peelinghandschoen in paars en blauw

14,99 €
4250847156514 CF3629 3x zakasbak - gesloten sigarettenzakasbak - mini-asbak 

als sleutelhanger [selectie varieert]
14,99 €

4250847156613 CF3748 set van 2 siliconen bakvormen voor 2x 8 mini 
Gugelhupfs

17,99 €
4250847156682 CF1351 4x regenponcho met capuchon - regenbescherming met 

herbruikbare poncho - noodponcho voor concert, stadio
17,99 €

4250847156705 CF3428 24x kunstenaarsborstel - schoolaccessoires set met 
speciale borstel, ronde borstel voor het lesgeven in kuns

17,99 €
4250847156729 CF3823 40x viltstiften in verschillende kleuren, met transparant 

vakje
9,99 €
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4250847156736 CF3823 60x viltstiften in verschillende kleuren, met transparant 
vakje

9,99 €
4250847156811 CF3833 6x mini glitter portemonnee, portemonnee met glitter 

en pailletten, 6,5 x 5,5 cm
12,99 €

4251285526099 CF3447 5x ovenlamp tot 300° C, warm witte kachellamp 15W, 
E14, 230V

29,99 €
4250847157078 CF3302 2-delige set opbergboxen - kastorganisator in 

verschillende maten - opbergbox voor lade en plank
29,99 €

4250847157139 CF3852 Julienne-snijder van roestvrij staal - gesneden 
groentestroken om decoratieve salades te maken

17,99 €
4250847157153 CF3854 Mini Duo dunschiller van roestvrij staal - 

multifunctionele dunschiller: schillen, schaven en garner
17,99 €

4251285579811 CF3478 5x ovenlamp tot 300° C, warmwitte kachellamp 26W, 
E14, 230V, 165 lumen

17,99 €
4251285563827 CF3446 5x ovenlamp tot 300°C, warmwitte kachellamp 40W, 

E14, 230-240V
29,99 €

4250847157610 CF3879 zekeringhouder voor autozekeringen (max. 20A) met 
volledig ingekapselde behuizing (01 stuk)

9,99 €
4250847157627 CF3879 zekeringhouder voor autozekeringen (max. 20A) met 

volledig ingekapselde behuizing (10 stuks)
17,99 €

4250847157634 CF3879 zekeringhouder voor autozekeringen (max. 20A) met 
volledig ingekapselde behuizing (20 stuks)

29,99 €
4250847157641 CF1468 5-delige set stylingborstels in wit, diverse haarborstels 

met ergonomische handgrepen, haarverzorging voor all
17,99 €

4250847157764 CF3889 2x badborstel met lange steel - rugborstel voor douchen 
en baden - doucheborstel voor massage en wellness

12,99 €
4250847157863 CF3899 4x ontbijtsnijplank van kunststof met afvoergroef - 

robuuste ontbijtplank voor de keuken - 23 x 15 cm
17,99 €

4251285562981 CF3853 2x garnituren met Julienne mesjes - garneer als een 
professional: mooie en makkelijke groentespiralen

29,99 €
4250847158037 CF2429 reisadapter beschermend contact CEE 7/7 naar Brits 

stekkersysteem (set van 5: EU - UK wit)
19,99 €

4251285578715 CF3919 waterdichte beschermhoes - stofdichte hoes voor tablet 
en e-book reader - beschermhoes in zwart - 8,8 "

9,99 €
4251285532090 CF3920 waterdichte beschermhoes - stofdichte hoes voor tablet 

en e-book reader - beschermhoes in zwart - 9.4 "
9,99 €

4250847158129 CF3923 5 beschermhoezen voor opzetborstels - beschermkap 
als etui, ideaal voor transport onderweg

9,99 €
4250847158365 CF3689 3x liefdesslot met gegraveerd hart - hangslot met 2 

sleutels elk voor romantische momenten
14,99 €

4250847158372 CF3689 5x liefdesslot met gegraveerd hart - hangslot met 2 
sleutels elk voor romantische momenten

17,99 €
4251285575943 CF3923 10 beschermhoezen voor opzetborstels - beschermkap 

als etui ideaal voor vervoer over de weg
12,99 €

4250847158686 CF3964 set van 2 kindertandenborstelbekers met tandenborstel 
in geweldig dierdesign (eend + krokodil)

29,99 €
4250847158709 CF3966 set van 2 kindertandenborstelbekers met tandenborstel 

in geweldig dierdesign (olifant + kikker)
29,99 €

4250847158730 CF3986 sexy lingerie ondergoed lingerie negligé (babydoll wit + 
string zwart)

12,99 €
4250847158945 CF3989 4-delige maskerset met 2 gel-oogmaskers en 2 eye-

relaxmaskers
12,99 €

4250847158952 CF2204 3x tandenborstelhouder, transport- en opbergdoos voor 
handtandenborstels in blauw, roze en wit, 20,5 cm

14,99 €
4250847158969 CF2204 5x tandenborstelkoffer, transport- en opbergdoos voor 

handtandenborstels in verschillende kleuren, 20,5 cm [k
9,99 €

4250847159003 CF5696 40x clownneuzen gemaakt van schuim - valse neuzen in 
rood voor kostuums, Ø 5cm, voor carnaval, carnaval of 

19,99 €
4250847159065 CF3997 2x Drug Dose Dispenser 7 Dagen - Medicijndoosje - 

Pillendoosje - Tabletdoos - Weekdoseringsdoosje + Pille
29,99 €

4250847159072 CF3998 2x Drug Dose Dispenser 7 Dagen - Medicijndoosje 
Tabletdoos - Weekdoseringsdoos + pillendoosje met 3 c

19,99 €
4250847159089 CF3999 2x Drug Dose Dispenser 7 Dagen - Medicatiebox - 

Tabletdoos - Weekdoseringsdoos + pillendoos met 3 co
19,99 €

4250847159096 CF4000 2X Medicijndosering 7 dagen in ENGELS - weekdosering 
voor 's morgens, 's middags en 's avonds - 2 pillendozen

14,99 €
4250847127842 CF1678 medicijndoseerautomaat 7 dagen - medicijndoos - 

pillendoos - traydoos - weekdoseerder + pillendoos met
12,99 €

4250847127842 CF1678 medicijndoseerautomaat 7 dagen - medicijndoos - 
pillendoos - traydoos - weekdoseerder + pillendoos met

12,99 €
4250847159195 CF1678 Medicijndoseringsdispenser 7 dagen - Medicijndoos- 

Pillendoos - Tabletdoos - Weekdoseringsapparaat [Taal:
12,99 €
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4251285578708 CF0001 2x waterdichte mobiele telefoonhoes - stofdichte hoes 
voor smartphone - mobiele telefoonhoes in zwart - 6.5 "

14,99 €
4250847159249 CF0002 2x waterdichte beschermhoes - stofdichte hoes voor 

tablet en e-book reader - beschermhoes in zwart - 8.9 "
12,99 €

4250847159294 CF1457 40x Waterafstotende pleisters voor kinderen - Kleurrijke 
gipsstrips voor kinderen - Gipsen set met dierenmotieve

12,99 €
4250847159195 CF1678 Medicijndoseringsdispenser 7 dagen - Medicijndoos- 

Pillendoos - Tabletdoos - Weekdoseringsapparaat [Taal:
12,99 €

4250847159690 CF4041 4x klittenband met reflectorstrips neon geel - ideaal 
voor fietsen en joggen

19,99 €
4251285549937 CF4045 4-delige set klittenband met reflectorstrips + broekclip 

met reflectorbroek Clip Neon Geel - veilig, compact en li
17,99 €

4251805417562 CF4052 Hondenspeelgoedbal aan een touw - hondenbal om te 
ravotten en te spelen - speelbal voor honden en katten 

14,99 €
4250847159911 CF1503 Manikürset 5tlg Etui 4er Set 1 12,99 €
4250847160146 CF4084 steakmessenset - extra scherpe messen met kartelrand, 

antiaanbaklaag en mesbescherming 6 stuks
29,99 €

4250847160214 CF3334 2x Gummitwist - Stuiterrubber voor kinderen - Meisjes 
Gummitwist 5 m - Stuiterspel voor tuin, schoolplein, spe

17,99 €
4250847160283 CF3919 2x waterdichte beschermhoes - stofdichte hoes voor 

tablet en e-book reader - beschermhoes in zwart - 8,8 "
9,99 €

4251285515147 CF3920 2x waterdichte beschermhoes - stofdichte hoes voor 
tablet en e-book reader - beschermhoes in zwart - 9.4 "

12,99 €
4250847160399 CF4104 2x bogen prachtige tijdelijke metallic flash-tatoeages 

goudkleurig zilverkleurig zwart - de hete trend van de z
14,99 €

4250847160429 CF4005 Prachtige tijdelijke metallic flash-tatoeages - de hete 
trend van de zomer! - Stel 1 in

14,99 €
4250847160443 CF4005 Prachtige tijdelijke metallic flash-tatoeages - de hete 

trend van de zomer! - Set 3
14,99 €

4250847160511 CF1394 4x elastisch verband, fixatieverband met 16 
bevestigingsclips voor sport en vrije tijd

17,99 €
4250847160597 CF0251 2x keramische dunschiller voor groenten en fruit - 

universele dunschiller bijzonder scherp - dunschiller met
14,99 €

4250847160924 CF2203 8x Bra Clip - BH riemverbinder in "H" design - Bra Clip 
rugzijde om de BH-bandjes te verbergen en in te korten

12,99 €
4250847160931 CF2203 4x BH "H" clip - voor het verbergen en inkorten van de 

bh-bandjes in transparant
12,99 €

4250847160948 CF2203 8x bh "H" clip - voor het verbergen en inkorten van de 
bh-bandjes in transparant

14,99 €
4250847160955 CF2203 4x BH "H" clip - voor het verbergen en inkorten van de 

bh-bandjes in het wit
12,99 €

4250847160979 CF4145 plaknotitieset in verschillende maten en vormen - 950 
vellen

17,99 €
4251285549876 CF4086 2x siliconen hittebescherming in grijs, ovenwanten tot 

200 ° C hittebestendig met antislip profiel
14,99 €

4250847132716 CF2005 mottenval 17,99 €
4251285559608 CF4145 plaknotitieset in verschillende maten en vormen - 1900 

vellen voor uw aantekeningen en gedachten
19,99 €

4250847161716 CF0955 3x vergrootglas voor senioren, vergrootglas van 
kunststof in creditcardformaat, vergrootglas met 3x ver

12,99 €
4250847161723 CF0955 6x vergrootglas voor senioren, plastic vergrootglas in 

creditcardformaat, leesloep met 3x vergroting voor ond
17,99 €

4250847161846 CF2815 African Butterfly - Afrikaanse haarclip haarclip haarkam 
(set van 3 - 1x beige / 2x zwart)

34,99 €
4250847161860 CF4206 12x waterdichte led-theelicht - gele led-lamp voor bad, 

zwembad en vijver - led-sfeerverlichting voor feest en b
19,99 €

4250847162294 CF4247 12x karabijnhaak met sleutelring, karabijnhaak van 
roestvrij aluminium, sleutelring karabijnhaak voor buiten

14,99 €
4250847162294 CF4247 12x karabijnhaak met sleutelring, karabijnhaak van 

roestvrij aluminium, sleutelring karabijnhaak voor buiten
14,99 €

4250847162331 CF4251 3x cowboyhoeden voor volwassenen in verschillende 
kleuren voor oa kostuum set voor Mardi Gras, Carnaval,

34,99 €
4250847162362 CF4236 USB-spanningsomvormer 5V naar 12V, mobiele voeding 

voor router (TP-LINK) WLAN-versterker en andere comp
12,99 €

4250847162386 CF4254 Liniaal & Stencil Set 10-delig kleurrijk - met 
verschillende dieren, vormen, cijfers, letters en spirograf

17,99 €
4251285542839 CF4179 8-delige pop-up flitsdiffuser zacht scherm voor uw 

DSLR-camera
17,99 €

4251285542822 CF4286 5-delige pop-up flitsverspreider soft-screen voor uw 
DSLR-camera

14,99 €
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4250847163079 CF1458 6x handwasborstel in felle kleuren - nagelborstel voor 
hand- en nagelreiniging [selectie varieert]

12,99 €
4251285578524 CF4314 2x Universele microvezeldoek - Reinigingsdoekje met 

bloemmotief - Reinigingsdoekje voor glas, keuken en ba
9,99 €

4250847163529 CF4311 9x Microvezeldoek - Universele reinigingsdoek in 3 
kleuren - Reinigingsdoek voor glas, keuken en badkame

12,99 €
4250847163574 CF4305 set van 3 witte Vaseline 3x 100ml - beschermt je huid 

en maakt haar soepel
17,99 €

4251285517196 CF4351 economy set verpleegstershorloge "Nurse Clock", 6 
kleuren en ontwerpen gemaakt van siliconen, verpleegst

17,99 €
4250847163710 CF4353 71-delige stempelset in een rustieke houten doos met 

letters (alfabet), cijfers en speciale tekens
19,99 €

4250847163765 CF4357 passieve koellichaam van koper voor RAM GPU koeling - 
passieve koeling om op 22 x 8 x 5 mm te plakken

9,99 €
4251805461725 CF4420 springtouw met metalen handvatten - te gebruiken als 

turn-, spring- en speeltouw - sportuitrusting voor kracht
17,99 €

4250847165110 CF4421 springtouw springtouw 2,60 meter - ideaal voor 
uitgebreide kracht- en duurtraining!

14,99 €
4250847165127 CF4422 springtouw springtouw 2,60 meter - ideaal voor 

uitgebreide kracht- en duurtraining!
14,99 €

4250847165769 CF4478 geometrieset - set vierkant, kompas, liniaal, driehoekige 
liniaal, parabool, vulpotlood, gum en reserve-stiften - id

19,99 €
4250847165844 CF4439 24-delige snorenset met verschillende snorren, valse 

baard voor themafeesten, Halloween, carnaval, carnaval
9,99 €

4250847165851 CF4484 set van 2 adapters USB 3.0 mannelijk naar vrouwelijk 
rechts en links haaks 270 ° horizontaal

12,99 €
4251285540729 CF0307 8-delige batterijadapterset, converter / switcher van 

AAA naar AA micro / mignon, 50 x 14 mm
14,99 €

4250847165936 CF0301 batterij adapter AA naar C / baby formaat 50 mm x 25 
mm converter switcher wit / melkachtig - 8 stuks

17,99 €
4251285578739 CF0004 2x waterdichte beschermhoes - stofdichte hoes voor 

tablet en e-book reader - beschermhoes in zwart - 11,6 
17,99 €

4250847165998 CF0217 2x waterdichte beschermhoes - stofdichte hoes voor 
tablet en e-book reader - beschermende tas in blauw - 

12,99 €
4250847166032 CF0321 12x batterijbox van kunststof - opbergbox voor 

batterijen en oplaadbare batterijen - batterijbox voor AA
17,99 €

4250847166049 CF0322 12x batterijbox van kunststof - opbergbox voor 
batterijen en oplaadbare batterijen - batterijbox voor AA

17,99 €
4250847166056 CF0323 12x batterijbox van kunststof - opbergbox voor 

batterijen en oplaadbare batterijen - batterijbox voor AA
17,99 €

4250847166063 CF0324 12x batterijbox van kunststof - opbergbox voor 
batterijen en oplaadbare batterijen - batterijbox voor AA

17,99 €
4250847166148 CF4498 6x afwasborstel - universele afwasborstel voor de 

keuken in verschillende kleuren
17,99 €

4250847166148 CF4498 6x afwasborstel - universele afwasborstel voor de 
keuken in verschillende kleuren

17,99 €
4250847166292 CF4513 COM-FOUR Set van 3 hoofddoeken Bandana sjaal - 

trendy modeaccessoire
14,99 €

4250847166308 CF4514 set van 2 ontbijtgranenkom & jumbokop "Faces", zwart 
/ wit, XXL beker met grote ontbijtkom

17,99 €
4250847166339 CF4517 set van 4 fluwelen haarelastiekjes paardenstaart 

stropdas paardenstaart band bruin blauw rood zwart
9,99 €

4251285526099 CF3447 5x ovenlamp tot 300° C, warm witte kachellamp 15W, 
E14, 230V

29,99 €
4251285524910 CF4515 15x panreiniger metalen schrobpads metaal 17,99 €
4250847166476 CF4525 2x opblaasbaar neksteunkussen - praktisch nekkussen 

om op te blazen - ideaal reiskussen voor onderweg
14,99 €

4250847166513 CF4528 geborsteld roestvrijstalen deurhaak deurhaak 
kledinghaakhaak (3 stuks)

17,99 €
4251285556935 CF4529 6x snijplank met houten houder, ontbijtplank, 

keukenplank, broodplank
29,99 €

4250847166759 CF3563 set van 4 reistandenborstels ideaal voor op reis of op de 
camping de tandenborstels passen in bijna elke handba

12,99 €
4250847166797 CF4362 2 stengelverwijderaar voor aardbeien en tomaten, 

vaatwasmachinebestendig
14,99 €

4250847166889 CF4530 2x worst gebraden met houten handvat, gegrilde grill 
voor worst, vlees, vis en groenten

19,99 €
4250847166902 CF4516 12x fleszakken in een mooi design - wijnflesverpakking - 

cadeauzakje voor wijn- en champagneflessen - wijndraa
17,99 €

4250847166919 CF4516 geschenkzak zak geschenkverpakking geschenkzak 
geschenk (set van 16)

29,99 €
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4250847166926 CF4557 4x mueslischaal van porselein - dessertschaal in modern 
design - snackschaal voor dessert, snacks of ijs

19,99 €
4250847166940 CF4559 4x tapaskom, kleine platte ovenvaste kleikommen, 

terracottakleurige rustieke serveerschaal, traditioneel vo
19,99 €

4250847167039 CF4568 4x vinyl placemats met verschillende motieven 
43,5x28,3cm

17,99 €
4250847167046 CF4569 4x vinyl placemats met verschillende motieven 

43,5x28,3cm
17,99 €

4250847167091 CF3688 10x meetlint in leuke kleuren voor handwerk, maatwerk 
of voor op de bouwplaats - afmetingen in cm en inches 

17,99 €
4251285577350 CF4574 4x placemats voor kinderen, tafelset met verschillende 

motieven, 44 x 28 cm
17,99 €

4250847167138 CF4519 640x kebabspiesjes - 25 cm grillspiesjes - 
groentespiesjes in een set

17,99 €
4250847167145 CF4575 2x Mini HDMI-adapterkabel schuin - Mini HDMI-stekker 

naar standaard HDMI-aansluiting - HDMI-verbindingska
17,99 €

4251285540149 CF4596_989 12x karabijnhaken met balpen en terugtrekrits in 6 
fantastische kleuren

19,99 €
4250847167398 CF4582 2x Reddingsdeken - Reddingsfolie zilver - 

Eerstehulpdeken 130 x 210 cm - Warmtefolie voor besc
9,99 €

4251285516052 CF4604 Dubbele Handdoekhouder Theedoekhouder 40cm 19,99 €
4250847167534 CF4609 2-in-1 peper- en zoutmolen van roestvrij staal met 

keramische molen - keukenaccessoires - zoutmolen - pe
19,99 €

4251285549579 CF4611 2-in-1 elektrische peper- en zoutmolen met keramische 
molen - keukenaccessoires - zoutmolen - peper- en zout

17,99 €
4251285548589 CF4624 pilotenkoffer, elegante zwarte aktetas, afsluitbare 

businesscase, veel vakken, afmetingen handbagage, kla
59,99 €

4250847167701 CF4626 2-delige set onderbed dressoirs in beige met ritssluiting 
en handvatten, 103 x 45 x16 cm

12,99 €
4250847167787 CF4587 16x Premium Flytrap Eco-Natural zelfklevende val - 

Vliegenvanger rolt tegen insecten zoals vliegen, muggen
14,99 €

4250847167787 CF4587 16x Premium Flytrap Eco-Natural zelfklevende val - 
Vliegenvanger rolt tegen insecten zoals vliegen, muggen

14,99 €
4250847167855 CF4588 12x premium mottenstop houten ringen van cederhout, 

motbeschermingsbandringen zonder chemicaliën - natu
12,99 €

4250847167862 CF4589 6 paar badstof pantoffels - comfortabele pantoffels met 
antislipzool - maat 36/37 - kleur: wit

29,99 €
4250847167954 CF4641 3x theetang, bolvormige thee-ei van 304 roestvrij staal, 

theezeefjes voor losse thee, zeeftang in 3 maten voor th
14,99 €

4250847167961 CF4383 2x theetang, roestvrijstalen thee-ei, theezeef voor 
theeliefhebbers, Ø 4 cm

17,99 €
4250847167978 CF4384 2x theetang, bolvormige thee-ei van 304 roestvrij staal, 

theezeefjes voor losse thee, zeeftang voor theeliefhebb
12,99 €

4250847167985 CF4640 2x theetang, bolvormige thee-ei van 304 roestvrij staal, 
theezeefjes voor losse thee, zeeftang voor theeliefhebb

14,99 €
4250847167992 CF4589 6 paar badstof pantoffels - comfortabele pantoffels met 

antislipzool - maat 38/39 - kleur: wit
29,99 €

4250847168005 CF4589 6 paar badstof pantoffels - comfortabele pantoffels met 
antislipzool - maat 40/41 - kleur: wit

29,99 €
4250847168012 CF4589 6 paar badstof pantoffels - comfortabele pantoffels met 

antislipzool - maat 42/43 - kleur: wit
29,99 €

4250847168029 CF4589 6 paar badstof pantoffels - comfortabele pantoffels met 
antislipzool - maat 44/45 - kleur: wit

29,99 €
4251285556515 CF4594 2x zeepbellenpistool van kunststof, elk met 20 ml 

zeepbellenwater, transparante zeepbellenmachine voor 
17,99 €

4250847168173 CF4597 5x premium fluitje met sleutelring - signaalfluitje voor 
veiligheid - voetbalfluitje, scheidsrechtersfluitje van met

12,99 €
4250847168180 CF4597 10x premium fluitje met sleutelring - signaalfluitje voor 

veiligheid - voetbalfluitje, scheidsrechtersfluitje van met
14,99 €

4250847168265 CF4612 keukenmessenset voor het schillen van aardappelen, 
groenten & fruit 15,5 cm (10 st. groen / blauw)

14,99 €
4250847168289 CF4616 worst & kaasplateau gemaakt van berkenhout 25cm - 

ideaal voor snijden, hakken en serveren (2 stuks)
17,99 €

4251285545748 CF4661 6x kledingtas met ringen voor motbescherming, 
kledinghoes met venster, beschermhoes voor het opber

39,99 €
4250847168319 CF4662 1x 10m rol afdekvlies, herbruikbaar schildervlies met 

antislipcoating als oppervlaktebescherming, 180g / m²
34,99 €

4250847168326 CF4663 telescopisch schoenenrek met 2 niveaus voor maximaal 
12 paar schoenen - uittrekbare opbergruimte voor scho

29,99 €
4251805444360 CF1130 4x locker- en ladeslot - lockerslot om te plakken - 90° 

hoek - kinderslot lockerdeuren zonder boren - veiligheid
12,99 €
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4251805444360 CF1130 4x locker- en ladeslot - lockerslot om te plakken - 90° 
hoek - kinderslot lockerdeuren zonder boren - veiligheid

12,99 €
4251805444384 CF1130 8x locker- en ladebeveiliging - kastslot om te lijmen - 

90° hoek - kinderslot kastdeuren zonder boren - beveilig
14,99 €

4251805444384 CF1130 8x locker- en ladebeveiliging - kastslot om te lijmen - 
90° hoek - kinderslot kastdeuren zonder boren - beveilig

14,99 €
4250847168456 CF4671 10x glazen rietje in felle kleuren - rietje in glazen design 

- grappig feestrietje voor verjaardagen
17,99 €

4251285564480 CF4672 16x glazen rietje in felle kleuren - rietje in glazen design 
- grappig feestdrankje voor verjaardagen

19,99 €
4251285547285 CF4673 6x glazen rietje in felle kleuren - rietje in glazen design - 

grappig feest-rietje voor verjaardagen [selectie varieert]
14,99 €

4250847168487 CF4674 4x omeletvorm hart, voor gebakken eieren en 
pannenkoek, siliconen hart met hittebestendige handgre

12,99 €
4250847168494 CF4675 3x omelethart, voor gebakken ei en pannenkoek, hart 

van siliconen met hittebestendig handvat - braadpan vo
19,99 €

4250847168500 CF4676 4x omeletvorm - cirkel, bloem, ster en hart - voor 
gebakken eieren en pannenkoek, siliconenvorm met hitt

12,99 €
4250847168524 CF4678 4x omeletvorm hart & ster, voor gebakken ei en 

pannenkoeken, siliconenvorm met hittebestendig handv
17,99 €

4251805403763 CF4679 4x fijnmazige keukenzeef - RVS zeef met verstevigd 
handvat - RVS zeef in 2 varianten

17,99 €
4250847168593 CF4684 4x ontwarrende borstel om haar te ontwarren en te 

ontwarren - haarborstel tegen klitten - ontklitter voor all
14,99 €

4250847168678 CF5609 gevogelteschaar roestvrij staal 25cm 17,99 €
4250847168784 CF1525 8x regenponcho met capuchon - wegwerpponcho in 

felle kleuren - noodponcho voor concerten, stadions, wa
17,99 €

4250847168845 CF4347 2 theezeefjes, theefilters in felle kleuren voor 
theeliefhebbers, thee-ei

12,99 €
4250847168869 CF4343 5-delig theeservies, theepot en 4 theekopjes van 

keramiek, kunstig geglazuurd theeservies voor theecere
17,99 €

4250847168890 CF4341 2x theezeefje voor kopjes, theefilters voor losse thee en 
theebladeren, thee-ei voor theeliefhebbers

19,99 €
4250847163710 CF4353 71-delige stempelset in een rustieke houten doos met 

letters (alfabet), cijfers en speciale tekens
19,99 €

4250847169156 CF4721 4x BH "O" clip - voor het verbergen en inkorten van de 
bh-bandjes in zwart, wit, beige en transparant

9,99 €
4250847169163 CF4723 10x rietjes van roestvrij staal, rietjes, roestvrij, rietje 

met schoonmaakborstel, herbruikbaar - 21,5 cm
19,99 €

4250847169163 CF4723 10x rietjes van roestvrij staal, rietjes, roestvrij, rietje 
met schoonmaakborstel, herbruikbaar - 21,5 cm

19,99 €
4250847169170 CF4723 5x rietjes van roestvrij staal, rietjes, roestvrij, rietje met 

schoonmaakborstel, herbruikbaar - 21,5 cm
9,99 €

4250847169248 CF4729 32-delige gereedschapsset met schroevendraaier en 
verschillende bits - schroevendraaier met fijne dopsleute

9,99 €
4250847199603 CF4735 deurstopper muis 12,0 x 9,0 cm gemaakt van siliconen 

(set van 4 grijs/zwart)
17,99 €

4250847169354 CF4737 3-in-1 deksel voor overkoken - beschermt tegen 
overkoken en spatten, stoomkookfunctie

17,99 €
4250847169521 CF4754 muffin bakvorm van koolstofstaal met 12 kleurrijke 

siliconen vormen van 35 x 26,5 cm
29,99 €

4251285585058 CF4755 flessenkoeler - champagnekoeler - ijsblokjeskoeler van 
roestvrij staal, wijnkoeler - ijsblokjesemmer dubbelwand

29,99 €
4250847169781 CF4780 siliconen mal "Rosen" voor marsepein en fondant - 

zelfgemaakte taartdecoratie
9,99 €

4250847169798 CF4781 siliconen mal "bloemen" voor marsepein en fondant - 
zelfgemaakte taartdecoraties [kleur varieert]

12,99 €
4251285533202 CF4783 11-delige cake modelleerset, fondant set mes, 

modelleertools (8 stuks), stijltang, rolbeugel
19,99 €

4251285589834 CF4784 set van 2 reflecterende banden, snap armbanden, 
ideaal voor joggers en fietsers!

9,99 €
4251285589834 CF4784 set van 2 reflecterende banden, snap armbanden, 

ideaal voor joggers en fietsers!
9,99 €

4251805403763 CF4679 4x fijnmazige keukenzeef - RVS zeef met verstevigd 
handvat - RVS zeef in 2 varianten

17,99 €
4251285576322 CF4766 3x riemringen - riemhouder of stropdashouder van 

metaal om op te hangen - kleerhangers - stropdasring
12,99 €

4251285576322 CF4766 3x riemringen - riemhouder of stropdashouder van 
metaal om op te hangen - kleerhangers - stropdasring

12,99 €
4251285589599 CF7850 set van 8 passieve aluminium koellichamen 15x13 mm 

geschikt voor Raspberry Pi model A + B en RAM GPU ko
9,99 €
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4250847170176 CF4357 3x passieve koellichaam van koper voor RAM GPU 
koeling - passieve koeling voor het lijmen van 22 x 8 x 5

14,99 €
4250847171050 CF4894 2x vergrootglas voor senioren, plastic vergrootglas in 

creditcardformaat, leesloep met 3x vergroting voor ond
12,99 €

4250847171067 CF4894 6-delige set vergrootglas met deksel - kunststof 
vergrootglas in creditcardformaat - leesloep met 3x verg

9,99 €
4250847171104 CF4894 9-delige set vergrootglas met deksel - plastic 

vergrootglas in creditcardformaat - leesloep met 3x verg
9,99 €

4250847109534 CF0638 24x whiskystenen gemaakt van natuurlijke speksteen - 
koelstenen voor whisky met opbergzakken gemaakt van

17,99 €
4250847171166 CF0637 24x whiskystenen gemaakt van natuurlijke speksteen - 

koelstenen voor whisky met opbergzakken van stof - ge
19,99 €

4250847109350 CF0634 18x whiskystenen gemaakt van natuurlijke speksteen - 
koelstenen voor whisky met opbergzakken gemaakt van

17,99 €
4250847137315 CF0635 18x whiskystenen gemaakt van natuurlijke speksteen - 

koelstenen voor whisky met opbergzakken gemaakt van
29,99 €

4251805406290 CF4974 400x Etiketten zelfklevend - Huishoudelijke etiketten 
voor glazen en flessen - Beschrijfbare stickers voor keuk

9,99 €
4250847171975 CF4976 plaknotities in verschillende neon kleuren en vormen / 

formaten 3x 300 vellen (900 vellen) + 5x flexibele potlo
14,99 €

4250847172323 CF5010 COM-FOUR set pin header enkele rij 10x male en 10x 
female 40 pin PCB header 2.54mm + 40x jumpers M / 

19,99 €
4250847172330 CF5011 24-delige nagelstempelset voor vingernagels teennagels 

Geweldige set om vingernagels te laten glanzen in een 
14,99 €

4250847172347 CF5012 24-delige nagelstempelset voor vingernagels teennagels 
Geweldige set om vingernagels te laten glanzen in een 

14,99 €
4250847172354 CF5013 24-delige nagelstempelset voor vingernagels teennagels 

Geweldige set om vingernagels te laten glanzen in een 
14,99 €

4250847172408 CF4907 20x platte vijl A4 - nietmachine met labelstrips - plastic 
nietmachine voor school, kantoor en thuis - PVC-vrij

17,99 €
4250847172446 CF5018 kunstenaarsschilderset voor kunstlessen met 6 

verfpotten + penseelbekers + 10 kunstenaarspenselen 
14,99 €

4250847172453 CF2137 2x mini statiefkop met kogelkop / statief mini kogelkop 
met 1/4 "schroefdraad voor DSLR camerastatief 360 ° d

17,99 €
4250847172538 CF5022 leerset bestaande uit 21 telkaarten + 25 telstokken in 

kleur ontworpen voor de start op school of kleuterschool
14,99 €

4250847172545 CF4635 karabijnhaak economy set aluminium karabijnhaak met 
schroefdop zilverkleurig (3 stuks)

17,99 €
4251285565371 CF5024 22-delige reflectorset met klikarmband en reflecterende 

stickers voor kinderen - reflecterende stickers voor meer
9,99 €

4250847172569 CF4782 100x houten ijsstokjes - houten stokjes voor koffie, 
cakepops, lollies en ijs - houten stokjes voor het maken 

9,99 €
4250847172576 CF4782 200x houten ijsstokjes - houten stokjes voor koffie, 

cakepops, lollies en ijs - houten stokjes voor het maken 
17,99 €

4250847172583 CF5025 12x batterijbox van kunststof - opbergbox voor 
batterijen en oplaadbare batterijen - batterijbox voor AA

17,99 €
4250847134185 CF0126 COM-FOUR 2x AUX audiokabel stereo 2x 3.5mm jack 

uitschuifbaar/intrekbaar met vergulde contacten zwarte 
9,99 €

4250847172613 CF0126 AUX audiokabel stereo 2x 3,5 mm jack verlengbaar / 
intrekbaar met vergulde contacten zwart (zwart - 80cm 

14,99 €
4251285532298 CF5029 4x omeletvorm, hartjes en klavers, voor gebakken ei en 

pannenkoek, roestvrij staal met hittebeschermingshand
14,99 €

4251285556829 CF5033 4x rode LED-kaarsen - decoratieve kaarsen met licht - 
batterijgevoede LED-kaarsen - kaarsen met realistisch fli

34,99 €
4250847172705 CF5034 LED-kerstverlichting met ballen - decoratieve verlichting 

voor Kerstmis, verjaardag, bruiloft of feest
12,99 €

4251285548633 CF5035 10x LED kerstboomkaarsen met afstandsbediening - 
Kerstverlichting draadloos - LED kerstkaarsen - Kerstboo

29,99 €
4251285548664 CF5037 20x LED kerstboomkaarsen met afstandsbediening - 

Kerstverlichting draadloos - LED kerstkaarsen - Kerstboo
44,99 €

4251285576100 CF4717 6 bh-extensions voor rugloze jurken, overhemden, 
blouses, tops

14,99 €
4250847172781 CF5041 3x pilcontainertags, adreslabels voor honden en katten - 

minicapsule als medicijndoosje met sleutelring - waterdi
12,99 €

4251285581425 CF4219 96x schoolbordkrijtstokken - schoolbordkrijt voor het 
labelen en schilderen in felle kleuren - straatkrijt

17,99 €
4251285559561 CF5057 2x houder voor mobiele telefoon / smartphone-oplader 12,99 €
4251285590038 CF5062 4x herbruikbare zakverwarmer - handwarmer met 

uilenmotief voor kinderen - warmtekussen voor koude d
14,99 €

4251805402933 CF4363 2x elektrische manicure / pedicure set met 5 
hulpstukken - nagelverzorgingsset voor perfecte nagels 

17,99 €
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4250847173269 CF5082 horlogebox lederlook voor horloges 15,5 x 11,5 x 8,5 
cm - stijlvolle vitrine voor uw schatten

17,99 €
4250847173276 CF5083 horlogebox lederlook voor horloges 30,0 x 11,0 x 8,0 

cm - stijlvolle vitrine voor uw schatten
29,99 €

4250847173283 CF5084 horlogebox lederlook voor horloges 25,0 x 20,0 x 8,0 
cm - stijlvolle vitrine voor je schatten

29,99 €
4250847173290 CF5085 horlogebox lederlook voor horloges 30,0 x 20,0 x 8,0 

cm - stijlvolle vitrine voor uw schatten
34,99 €

4250847173320 CF5087 Decoratieve flessenhouder Wijnhouder Wijnfleshouder 
"The Floating Bottle"

19,99 €
4250847173337 CF5027 8x mat RVS deurhaken voor het ophangen van jashaken 17,99 €
4250847173436 CF10565 3x tochtstopper voor de deur - deur onderafdichting - 

tochtstopper met dubbele afdichting - bescherming tege
29,99 €

4250847173450 CF5098 20x zuignappen met kabelsleuf voor kerstverlichting en 
raamdecoratie - Sterke raamknoppen voor raambevesti

14,99 €
4250847173658 CF2601 12x geuroliën in een set - kamergeur wellness - geurolie 

voor geurverspreiders, luchtverfrissers, waterverdamper
29,99 €

4250847173825 CF7977 12x karabijnhaak met sleutelring, karabijnhaak van 
roestvrij aluminium, sleutelring karabijnhaak voor buiten

17,99 €
4250847173900 CF5142 4x witte LED echte kaarsen, vlamloos, op batterijen - 

een leuk cadeau-idee
34,99 €

4250847173931 CF5145 LED-lichtketting op batterijen - Kerstdecoratie met 
sparrenmotief - warm wit

17,99 €
4250847174389 CF7977 6x karabijnhaak met sleutelring, karabijnhaak van 

roestvrij aluminium, sleutelring karabijnhaak voor buiten
12,99 €

4250847174532 CF5143 10er LED kerstverlichting decoratie batterijgevoede 
flexibele kerstverlichting kleurrijk - creëer sfeer (2x)

17,99 €
4251805431476 CF5153 30x sluitclips voor zakken, herbruikbare sluitclips, met 

stickers om te labelen, clips voor tassen en muesli
14,99 €

4251285516373 CF5216 2x thermobeker met handvat van roestvrij staal, 
dubbelwandige beker, 170 ml

17,99 €
4250847174693 CF5218 thermoskan van roestvrij staal dubbelwandig, 

thermoskan met één hand te bedienen, 0,5 L
17,99 €

4250847174747 CF5223 6x afvoerzeef, spoelbakzeef XXL Ø 7 cm, wit 12,99 €
4250847174815 CF5099 tafeltennistoernooi set - 4x rackets, 4x ballen, 2x 

transporthoezen (mix blauw / rood)
34,99 €

4250847174853 CF5184 10x meervoudige compressen koud en warm 28 x 11,5 
cm - geschikt voor magnetrons

34,99 €
4251285543096 CF5235 4x dubbelzijdige hoornvliesvijl XL - rasp voor 

voetverzorging - voetvijl voor hoornvliesverwijdering
14,99 €

4251285543096 CF5235 4x dubbelzijdige hoornvliesvijl XL - rasp voor 
voetverzorging - voetvijl voor hoornvliesverwijdering

14,99 €
4250847174853 CF5184 10x meervoudige compressen koud en warm 28 x 11,5 

cm - geschikt voor magnetrons
34,99 €

4250847175164 CF5256 gezichtsmasker schedel - halfmasker schedel voor 
carnaval, carnaval, halloween - zilverkleurig

9,99 €
4250847175218 CF9494 economy pack meervoudig kompres in 3 verschillende 

maten - gelkompres voor koud en warm - toepassingen 
29,99 €

4250847175232 CF5124 12x mini portemonnee, portemonnee in 6 kleuren, 6,5 x 
6,5 cm

17,99 €
4250847175249 CF5129 12x mini portemonnee, portemonnee in blauw, paars, 

roze en zilver, 7 x 5,5 cm
17,99 €

4250847175355 CF5269 kerstmuts Kerstmuts Kerstman pluche pluche hoed 
Kerstmuts

9,99 €
4250847176024 CF5335 COM-VIER set van 6 leerstempels van hout met 6 

motieven om leerlingen en kinderen te motiveren
29,99 €

4250847176512 CF5378 7-delige pompoensnijset voor het gezin - 
snijgereedschap voor Halloween-decoratie - zaag, schop

17,99 €
4250847176529 CF5378 pompoensnijset voor Halloween - snijgereedschap voor 

het uithollen van pompoenen - lepels, zaagmessen, trek
29,99 €

4250847176628 CF5230 3x asbak van roestvrij staal - windasbak met 
afneembaar deksel ter bescherming tegen vliegas - Ø 1

19,99 €
4250847176628 CF5230 3x asbak van roestvrij staal - windasbak met 

afneembaar deksel ter bescherming tegen vliegas - Ø 1
19,99 €

4250847176772 CF5398 5x XL cadeauzakje voor kerst, kerstman en advent - 
cadeauzakje met kerstmotief - cadeauzakje [selectie var

19,99 €
4250847176970 CF5418 5x cadeauzakje voor geschenken en weggevertjes - 

cadeauzakje met verschillende motieven - cadeauzakje 
19,99 €

4250847177052 CF5425 set van 2 ontbijtsets: ontbijtbord & koffiemok 
"Vögelchen" blauw

17,99 €
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4250847177069 CF5426 set van 2 ontbijtsets: Ontbijtbord & koffiemok "Little 
Bird" roze

17,99 €
4250847177076 CF5427 2x ontbijtborden van melamine "Little Birds" blauw / 

roze
17,99 €

4250847177090 CF5429 koffiemok "Magic" 350ml - warmtegevoelige en van 
kleur veranderende mok - koud = donker / warm = licht

19,99 €
4250847177106 CF5430 schrijfnotitieset: 900 kleefbriefjes in verschillende 

neonkleuren en maten + 9 balpennen (letterkleur: blau
12,99 €

4250847177120 CF5098 40x zuignap met kabelsleuf voor kerstverlichting en 
raamdecoratie - sterke raamknoppen voor raambevestig

17,99 €
4250847177137 CF5098 100x zuignap met kabelsleuf voor kerstverlichting en 

raamdecoratie - sterke raamknoppen voor raambevestig
34,99 €

4250847177137 CF5098 100x zuignap met kabelsleuf voor kerstverlichting en 
raamdecoratie - sterke raamknoppen voor raambevestig

34,99 €
4250847177397 CF1239 Bastelschere Pink / Gelb 6 St 14,99 €
4250847177403 CF5423 6x TP4056 1A Lithium Lipo Board batterijlader module 

met mini USB aansluiting (06 stuks)
17,99 €

4251285524248 CF5422 24x kurk onderzetters voor drankjes - ronde en 
vierkante onderzetters - glazen onderzetters van kurk

17,99 €
4251805445183 CF5449 Mini HDMI-adapterkabel schuin - Mini HDMI-stekker 

naar standaard HDMI-aansluiting - HDMI-verbindingska
12,99 €

4250847177557 CF5269 5x kerstmuts kerstmuts kerstman pluche pluche hoed 
kerstmuts

17,99 €
4250847178080 CF5485 aansluitkabel / adapter, 1 aansluiting, AR Drone light 

power kit, LED
12,99 €

4250847178202 CF5497 Diamond Art Set - Mozaïek schilderen op nummer - 
Kruisborduurwerk met kleurrijke stenen - Diamant schild

17,99 €
4251285560222 CF3771 2x ananassnijder 3 in 1 - ananasschiller van roestvrij 

staal, vaatwasmachinebestendig - ananasboor - ananas
29,99 €

4251285560222 CF3771 2x ananassnijder 3 in 1 - ananasschiller van roestvrij 
staal, vaatwasmachinebestendig - ananasboor - ananas

29,99 €
4250847178950 CF1048 10x penbloedspuit - pen in spuitvorm - ideaal voor 

verpleegster- en dokterskostuums voor Halloween
17,99 €

4250847178998 CF5558 10x kam met verschillende kamsterktes, zakkam in 
zwart

14,99 €
4250847178998 CF5558 10x kam met verschillende kamsterktes, zakkam in 

zwart
14,99 €

4250847179032 CF7260 4x vervangingshoes voor vloerwissers - wisserhoes van 
microvezel chenille voor een grondige reiniging van uw 

19,99 €
4250847179056 CF3432 2-delige set - 1x stekker + 1x koppeling - hoogwaardige 

tv-antenne coax-stekkerkoppeling in wit
9,99 €

4250847179063 CF3432 10-delige set - 5x stekkers + 5x koppelingen - 
hoogwaardige tv-antenne coax-stekkerkoppeling in wit

14,99 €
4251285590694 CF5564 4x pocket warmer herbruikbaar - handwarmer in gsm-

design - warmtekussen voor koude dagen en onderweg 
17,99 €

4250847179124 CF5029 8x omeletvorm, hartjes en klavers, voor gebakken ei en 
pannenkoek, roestvrij staal met hittebeschermingshand

14,99 €
4250847179179 CF5570 3x geurlamp Classic XL, blauw, wit, rood 17,99 €
4250847179254 CF5578 4x bloemendraad per 45 meter - knutseldraad in felle 

kleuren - bloemendraad voor bloemstukken - decoratied
14,99 €

4250847179605 CF5599 10x geuroliën in een set - Kerstkamergeur - geurolie 
voor geurverspreiders, luchtverfrissers, waterverdamper

29,99 €
4250847179605 CF5599 10x geuroliën in een set - Kerstkamergeur - geurolie 

voor geurverspreiders, luchtverfrissers, waterverdamper
29,99 €

4250847179612 CF5600 10x geuroliën in een set - kamergeur winterstemming - 
geurolie voor geurverspreiders, luchtverfrissers, waterve

29,99 €
4250847179612 CF5600 10x geuroliën in een set - kamergeur winterstemming - 

geurolie voor geurverspreiders, luchtverfrissers, waterve
29,99 €

4250847179629 CF5601 10x geuroliën in een set - kamergeur winterfruit - 
geurolie voor geurverspreiders, luchtverfrissers, waterve

29,99 €
4250847179513 CF5603 11-delige accessoireset voor piratenkostuums - 

piratenaccessoires voor carnaval, themafeesten en kost
29,99 €

4250847179520 CF5604 accessoireset I. voor piratenkostuums - ideaal voor 
carnaval, themafeesten en kostuumevenementen (11 st

29,99 €
4251285515970 CF5605 15-delige accessoireset voor piratenkostuums - ideaal 

voor carnaval, themafeesten en kostuumevenementen
29,99 €

4251285552241 CF5606 accessoireset II. voor piratenkostuums - ideaal voor 
carnaval, themafeesten en kostuumevenementen (15 st

19,99 €
4250847179582 CF5566 mottenval 14,99 €
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4250847179605 CF5599 10x geuroliën in een set - Kerstkamergeur - geurolie 
voor geurverspreiders, luchtverfrissers, waterverdamper

29,99 €
4250847179605 CF5599 10x geuroliën in een set - Kerstkamergeur - geurolie 

voor geurverspreiders, luchtverfrissers, waterverdamper
29,99 €

4250847179612 CF5600 10x geuroliën in een set - kamergeur winterstemming - 
geurolie voor geurverspreiders, luchtverfrissers, waterve

29,99 €
4250847179612 CF5600 10x geuroliën in een set - kamergeur winterstemming - 

geurolie voor geurverspreiders, luchtverfrissers, waterve
29,99 €

4250847179629 CF5601 10x geuroliën in een set - kamergeur winterfruit - 
geurolie voor geurverspreiders, luchtverfrissers, waterve

29,99 €
4250847179681 CF5449 2x Mini HDMI-adapterkabel schuin - Mini HDMI-stekker 

naar standaard HDMI-aansluiting - HDMI-verbindingska
17,99 €

4250847179698 CF5619 8-delige metalen sleutelhangerset voor geliefden in 
verschillende uitvoeringen met grote sleutelhangers

12,99 €
4250847179728 CF5161 150 stuks zelfklevende kerststicker stickers (sterren in 

de kleuren rood, zilver en goud)
14,99 €

4250847179742 CF5623 cadeauzakje met kerstman-motief voor kerst en 
kerstman - te vullen kersttas - kersttas

17,99 €
4251285548640 CF5630 LED-ster met 3D-effect door effectfilm en geïntegreerde 

lichtketting, holografisch effect, kerstster
29,99 €

4251805461664 CF5631 LED-kaarsenboog met timer als kerstverlichting - 
kaarsenbrug met 21 LED's - lichtboogpiramide - raamka

34,99 €
4251285588714 CF5632 Halloween hanglamp LED met 64 lampjes - hanglamp - 

sfeerlicht in warm wit - kerstverlichting - lamp
29,99 €

4250847179858 CF5634 sneeuwpop figuur maat XL, winter decoratief figuur met 
dennenappel lichaam, liefdevolle kerstdetails, prachtige 

29,99 €
4250847179865 CF5635 48-delige kerstboomversiering houten hangerset - 

Kerstboomversieringen om de kerstboom te versieren - 
17,99 €

4251805406139 CF3615 3x LED-graflicht - LED-kaars "eeuwig licht" - Rode 
grafkaars met flikkerende werking

19,99 €
4251805406146 CF3615 6x LED-graflicht - LED-kaars "eeuwig licht" - Rode 

grafkaars met flikkerende werking
34,99 €

4250847179964 CF5642 6x koekjesvormen van roestvrij staal - koekjessnijders 
met 2 motieven in 3 verschillende maten - spar en enge

14,99 €
4250847179971 CF5643 6 stuks Koekjesvormpjes set van roestvrij staal in 3 

verschillende maten
14,99 €

4250847180007 CF5645 10-delige wijnopener in houten kist met gevleugelde 
kurkentrekker en stop, thermometer, reservekurkentrek

39,99 €
4250847180120 CF5655 COM-FOUR 4-delige nagelverzorgingsset, manicure, 

pedicure van roestvrij staal - nagelschaartje, nagelknipp
14,99 €

4250847180168 CF5658 African Butterfly - Afrikaanse haarclip haarclip haarkam 
(set van 3 - zwart)

29,99 €
4250847180229 CF5663 5x beha-verlengstuk 3 rijen met elk 3 haken (verlengset 

van 5: 5x5 cm - wit / rood / beige / zwart / roze)
9,99 €

4250847180298 CF5670 vliegreisadapterset II. - 6 stuks incl. 5x audioadapter en 
1x verlengkabel 80cm voor uw vlucht

17,99 €
4250847180311 CF5672 4x puntkaarsen en 2x stompkaarsen gemaakt van pure 

paraffine in bordeaux
14,99 €

4250847137926 CF2293 7-delige nagelborstelset + 5-delige nagelstiftset voor 
het aanbrengen van UV-gel voor de mooiste nail art / kl

14,99 €
4250847180489 CF1862 14-delige acrylgelborstelset voor vingernagels, 

borstelset in paars
17,99 €

4250847180618 CF5578 3x bloemendraad - knutseldraad in verschillende 
kleuren - bloemendraad voor bloemstukken - decoratief 

19,99 €
4250847180663 CF5697 schouderband voor afstandsbediening voor drones, 

bijvoorbeeld DJI Phantom 2, 3, 4, Inspire 1, Inspire 2 of
14,99 €

4251285560826 CF5706 telescopische lade voor 60 cm keukenkast - retrofit 
lades - uittrekbare inbouwlade voor de keuken - uittrekb

54,99 €
4250847180847 CF5712 2 roestvrijstalen draadzagen voor hout en kunststof, 

ideaal voor buiten, kamperen etc.
14,99 €

4251285534001 CF5732 fruit- en groenteschiller in groen, robuuste functionele 
dunschiller met praktisch schaafhulpstuk voor in de keu

9,99 €
4250847181127 CF5733 fruit- en groenteschiller in oranje, robuuste functionele 

dunschiller met praktisch schaafopzetstuk voor in de ke
12,99 €

4251285580213 CF5734 badstof pantoffels, 36 paar - witte gesloten 
hotelslippers - comfortabele pantoffels - badschoenen - 

29,99 €
4250847181301 CF5714 200x kerstgeschenketiketten - zelfklevende etiketten 

met kerstmotieven - naamstickers
19,99 €

4250847181325 CF5751 adapter USB 3.0 man-vrouw haaks links 270 ° 
horizontaal (1 stuk - linkshoekig)

12,99 €
4250847181332 CF5752 Adapter USB 3.0 mannelijk naar vrouwelijk haaks 270 ° 

horizontaal (1 stuk - rechts)
9,99 €
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4250847181349 CF5753 set van 2 adapters USB 3.0 mannelijk naar vrouwelijk 
hoek links en rechts 270 ° horizontaal (1 stuk - rechts / 

14,99 €
4250847181356 CF5754 Mini HDMI-connector haaks links op HDMI-connector 

rechte spiraalkabel verguld zwart
14,99 €

4250847181530 CF7385 9x pannenbescherming van vilt - pannenbeschermers 
ter bescherming tegen krassen - geruite pannenbescher

17,99 €
4250847181530 CF7385 9x pannenbescherming van vilt - pannenbeschermers 

ter bescherming tegen krassen - geruite pannenbescher
17,99 €

4250847181608 CF5774 7x geuroliën in een set - kamergeurveer - geurolie voor 
geurverspreiders, luchtverfrissers, waterverdampers, luc

14,99 €
4251285577770 CF5776 solarlamp voor buiten - tuinlamp voor de grond - 

tuinpadverlichting - solarverlichting - 8 uur looptijd
12,99 €

4250847181837 CF5792 Kinesio Tape türkis 5cm x 5m 12,99 €
4250847181974 CF5805 2x multifunctioneel fluitje in olijfgroen, pijp, kompas, 

thermometer, lamp, vergrootglas en spiegel in één, met
17,99 €

4250847182506 CF0918 2x theezeefje van roestvrij staal 304 - thee-ei voor losse 
thee, specerijen en kruiden - fijnmazige theefilter met k

17,99 €
4250847182513 CF5849 10x nagelaccessoires nageldesign modellering pedicure 

manicure decoratieve strips Pak van 10 rollen striping ta
12,99 €

4251285542532 CF5850 vlindervleugels roze en paars elk met hoofdband en 
toverstaf, kostuumset, kinderkostuum

17,99 €
4251285575899 CF5836 3 stroom- en spanningstester, multitool met 

schroevendraaier en fasetester, elektrische accessoires
14,99 €

4251285575899 CF5836 3 stroom- en spanningstester, multitool met 
schroevendraaier en fasetester, elektrische accessoires

14,99 €
4250847183015 CF5895 5-delige kindermake-up set, make-up make-up set voor 

de prinses met verf en kwasten, zilver, geel, blauw, roz
14,99 €

4250847183091 CF5902 decoratieve schedel met glitter - schedeldecoratie voor 
Día de los Muertos - gekleurde schedel voor Dag van de

14,99 €
4250847183169 CF5908 gezichtsmasker "Dia de los Muertos" voor carnaval, 

carnaval of Halloween - kleur: wit / kleurrijk
12,99 €

4250847183237 CF5915 multitool met karabijnhaak - sleutelgereedschap - 
sleutelring met 8 functies - flesopener - schroevendraaie

9,99 €
4250847183244 CF5916 Camerahouder Standaard voor fiets en Montorrad stuur 

in zwart bijv. geschikt voor Nikon, Canon, Olympus, Fuji
17,99 €

4251285540637 CF5917 Camerastatief met klem, statiefkop met kogelkop op 
klem, in zwart

17,99 €
4250847183329 CF5923 4x gekko zuignap wandhaken - klein ca. 7 x 5,5 cm - 

hagedis handdoekhouder - hagedis kapstokhaak in felle 
14,99 €

4250847183503 CF5941 2 grote drijvende kaarsen, drie lontkaars voor buiten en 
binnen, Ø 16 cm

17,99 €
4251285539228 CF4358 2x Robuuste 8-vormige aluminium karabijnhaak met 

dubbel slot - sleutelhanger
12,99 €

4251285516380 CF5914 2x Schaap decoratiestandaard voor Pasen - Schaap met 
bont - Decoratiefiguren voor paasversiering - Paasschaa

17,99 €
4250847183558 CF5915 Multifunctioneel sleuteltool met 8 functies (2 stuks) 17,99 €
4251285595750 CF5948 groente- / rauwkostrasp van roestvrij staal, universele 

rasp met verschillende raspoppervlakken
12,99 €

4250847183633 CF5951 vingermassage relaxring, acupressuurring voor 
wellnessbehandeling en stressmanagement

14,99 €
4251805403381 CF5956 knoflookpers in een set met siliconen dunschiller en 

reinigingsborstel - knoflookwip met flesopener - knofloo
19,99 €

4251285589629 CF5957 appelverdeler van roestvrij staal 14,99 €
4250847183800 CF4381 2x vacuümzakset Large 80 x 100 cm, opbergzak, 

ruimtebesparing tot 75%
14,99 €

4250847183824 CF5771 9x pannenbescherming van vilt - pannenbeschermer ter 
bescherming tegen krassen - pannenbeschermingsmat v

17,99 €
4250847183824 CF5771 9x pannenbescherming van vilt - pannenbeschermer ter 

bescherming tegen krassen - pannenbeschermingsmat v
17,99 €

4250847183831 CF7455 2x Cheerleader PomPom in roze 19,99 €
4250847183978 CF5879 3x Venetiaans oogmasker in glanzend rood metallic look 

in een set
14,99 €

4250847184012 CF5891 2 halsbanden met grote priesterkruisen om je te 
verkleden op Mardi Gras of Halloween

12,99 €
4251805432930 CF5948 2x Groenteschaaf - Roestvrijstalen groenteschaaf - 

Universele rasp met verschillende raspoppervlakken voo
14,99 €

4250847184357 CF6014 2x medicijndispenser in ITALIAANS - medicijndoos voor 
7 dagen - 3 compartimenten - pillendoosje - pillendoosj

19,99 €
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4250847184364 CF6015 2x medicijndispenser in ITALIAANS - medicijndoos voor 
7 dagen - 3 compartimenten - pillendoosje - pillendoosj

19,99 €
4250847184371 CF6016 2x medicijndispenser in ITALIAANS - medicijndoos voor 

7 dagen - 3 compartimenten - pillendoosje - pillendoosj
19,99 €

4250847184388 CF1704 2x medicijndispenser in ITALIAANS - medicijndoos voor 
7 dagen - 3 compartimenten - pillendoosje - pillendoosj

19,99 €
4250847184395 CF6018 2x USB Type B mini 5-pins mannelijk naar mini 

vrouwelijk 90 ° links en rechts
12,99 €

4250847184470 CF5226 2x grilltang van roestvrij staal, multifunctionele 
keukentang van roestvrij staal en antislip, ca. 32 cm lan

17,99 €
4250847184500 CF6028 coaxiale adapter, coaxiale bus naar MCX-stekker, 13 cm 

totale lengte, veelzijdige MCX coaxiale koppeling
9,99 €

4250847184555 CF6033 2x SAT-kabel plat, flexibele raamdoorvoer met 
standaard coaxstekker en stopcontact - raamadapter vo

17,99 €
4250847184579 CF6035 3x koffiepaddies - koffieblikjes voor koffiepads - 

opbergbakjes voor koffiepads - decoratieve blikjes met 
29,99 €

4250847184586 CF6036 3x koffiepaddies - koffieblikjes voor koffiepads - 
opbergbakjes voor koffiepads - decoratieve blikjes met 

29,99 €
4250847184692 CF6041 COM-FOUR 3-delige nagelverzorgingsset, manicure, 

pedicure van hoogwaardig roestvrij staal - nagelschaartj
14,99 €

4250847184715 CF5913 3x universele flitsschoenadapter, 1/4 "schroef 
aluminium adapter, houder voor flitsschoen, flitshouder,

14,99 €
4251285552265 CF5911 3x flitsschoenadapter met 1/4 "inch schroefdraad 9,99 €
4250847184739 CF5912 3x flitsschoenadapter met 3/8 "inch schroefdraad 17,99 €
4250847184760 CF5659 12x zelfklevende gordijnhaken voor gordijnroedes, 

Vitra-roedes - zelfklevende haken voor ramen, raamhak
14,99 €

4250847184760 CF5659 12x zelfklevende gordijnhaken voor gordijnroedes, 
Vitra-roedes - zelfklevende haken voor ramen, raamhak

14,99 €
4250847184784 CF5659 24x zelfklevende gordijnhaken voor gordijnroeden, 

Vitragestangen - zelfklevende haken voor ramen, raamh
14,99 €

4250847184784 CF5659 24x zelfklevende gordijnhaken voor gordijnroeden, 
Vitragestangen - zelfklevende haken voor ramen, raamh

14,99 €
4250847184791 CF5865 30X ijsblokjeszakjes voor maximaal 720 ijsblokjes - 

ijsblokjeszakjes, ijsblokjesfolie, ijsbalzakjes - ijsblokjes, i
14,99 €

4251285536029 CF5865 50X ijsblokjeszakjes voor maximaal 1200 ijsblokjes - 
ijsblokjeszakjes, ijsblokjesfolie, ijsbalzakjes - ijsblokjes, i

17,99 €
4250847184814 CF5951 2x vingermassage relaxring, acupressuurring voor 

wellnessbehandeling en stressmanagement
9,99 €

4250847184821 CF6045 burgerpers, hamburgerpers set van gegoten aluminium 
voor heerlijke hamburgers, pasteitjes, BBQ, burgerpers 

14,99 €
4250847184920 CF5935 1 paar wellnesshandschoenen, dubbelzijdige 

massagehandschoenen
14,99 €

4250847185064 CF5991 2x decoratief rendierpaard voor Kerstmis - rendier 
gemaakt van hout met kunstbont en bellen - rendierfigu

19,99 €
4250847185071 CF5992 24 x douchegordijnringen helder - voor 

douchegordijnroedes van polyethyleen in C-vorm - eenv
14,99 €

4250847185095 CF6067 3-delige geurkaarsenset om te ontspannen en je goed 
te voelen (jasmijnessentie, lavendelmomenten, french v

17,99 €
4250847185132 CF3141 14-delige kunststof snijplankenset - ontbijtplanken met 

plankhouder - kleine duurzame serveerschalen - broodpl
39,99 €

4250847185514 CF6106 06-delige politieautoset met verschillende voertuigen, 
helikopters en motorfiets - autospeelgoed voor kinderen

14,99 €
4250847185545 CF6108 15-delige politieauto set met helikopter, motorfiets en 

straatnaamborden voor kinderen om te spelen en te ver
12,99 €

4251285550520 CF6109 15-delige speelgoedwagenset - Mini-
brandweervoertuigen voor gokken en verzamelen - Spe

14,99 €
4250847185569 CF6110 Rode tractor met verschillende opleggers 12,99 €
4250847185576 CF6111 groene tractor met aanhanger (aanhanger groen) 17,99 €
4250847185699 CF6123 UV- en beschermingsfilter, 52 mm, digitaal, voor 

verschillende camera's
9,99 €

4251285541009 CF6134 Roestvrij stalen deurstop - deur houder in chroom 
design - deur bescherming Ø 10 cm - deur stop - stop b

17,99 €
4250847185842 CF6138 cosmetische tissuedoos van roestvrij staal - tissuedoos 

geschikt voor wandmontage - hoogwaardige handdoekd
19,99 €

4250847185859 CF6139 badplank van bamboe - praktische badsteun - badcaddy 
van hout - badbak met 66 x 11 cm

14,99 €
4251285539976 CF6140 4x eierdopjes van roestvrij staal met een matte look 17,99 €
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4251285531420 CF6141 föhnhouder, föhnhouder, verchroomd, met zuignappen 
(2 kg laadvermogen)

17,99 €
4251285528697 CF6144 1x sleutelsteen "little rock" - steen met geheim vak - 

sleutelverstopplaats in steenlook - geocachingsteen
14,99 €

4250847186054 CF6159 10x navulling met grote capaciteit type "G2", metaal, 
zwart, ISO 12757-2

12,99 €
4250847186061 CF6160 10x navulling met grote capaciteit type "G2", metaal, 

blauw, ISO 12757-2
12,99 €

4250847186115 CF6165 8-delige set mond- / ringsleutels van staal in een 
praktische houder

17,99 €
4250847186207 CF6174 aardappelpers van roestvrij staal, 

vaatwasmachinebestendig - spaetzle-pers - spaghetti-ijs
34,99 €

4250847186733 CF6227 deurstopper met handgreep - verchroomde deurhouder 
- deurstopper in een modern design

17,99 €
4250847186788 CF6232 vuilniszakstandaard met deksel, in 3 mogelijke hoogtes 

op te zetten, ideaal voor huis, tuin, werkplaats en campi
19,99 €

4250847186955 CF6249 kamerbezem zonder steel met schroefdraad - 
huisbezem met paardenhaarmengsel - paardenhaarbeze

14,99 €
4250847187341 CF6748 3x ijsblokjesvormpjes in drie felle kleuren (3 

groen/oranje/blauw)
9,99 €

4250847187471 CF6300 thermische glasweefseltape & lijm - afdichtingskoord 
voor kachel en haard - afdichtingstape lengte 2m met b

17,99 €
4250847187914 CF6343 vijverafdeknet, 2 x 3 meter, met 6 netankers 12,99 €
4251285570399 CF6355 basket muizenval, muizenval, rond, met 2 ingangen 17,99 €
4250847189109 CF6385 Haar-Glitter 125ml 3er Set 17,99 €
4250847188386 CF6390 4x douchespons XL - badspons in prachtige kleuren - 

wasspons voor de douche - massagespons - douchebal
29,99 €

4250847188430 CF6121 COM-FOUR 2x rubberen zonnekap, zonnekap, 
zonneklep, 52 mm

17,99 €
4250847188447 CF6395 3-delige set - groeiende dinosaurus in het ei - 12x 3D 

dino stickers met wiebelogen - dino set als fun factor, s
12,99 €

4251285528147 CF6396 3x Pups slijm in een vat in felle kleuren - feestcadeau 
voor kinderverjaardagen - anti stress slijm - kneed slijm 

17,99 €
4251285528154 CF6397 3x Pups slijm in een vat in felle kleuren - feestcadeau 

voor kinderverjaardagen - anti stress slijm - kneed slijm 
17,99 €

4250847188478 CF6398 4-delige springkussen set in verschillende kleuren, 3 
meter (per band) elastische twist voor kinderen

17,99 €
4251285505919 CF13377 2x Hula-Hoop in elkaar te zetten - deelbare Hullahub-

band - fitnessband - HoolaHoop voor kinderen en volwa
17,99 €

4250847188690 CF6232 vuilniszakstandaard met deksel, in 3 mogelijke hoogtes 
op te zetten, ideaal voor huis, tuin, werkplaats en campi

19,99 €
4250847189017 CF3663 4x deurhaken van roestvrij staal - multifunctionele 

haken aan de binnenkant van de deur voor jassen en kl
19,99 €

4250847189109 CF6385 Haar-Glitter 125ml 3er Set 17,99 €
4250847189109 CF6385 Haar-Glitter 125ml 3er Set 17,99 €
4250847189666 CF6000 COM-FOUR 2x adapter, voor PDA / PNA / mobiele 

telefoon / smartphone houder, zelfklevend Ø 70 mm
14,99 €

4250847189673 CF6512 rubberen twistband regenboogkleuren, 4m 12,99 €
4250847189840 CF10483 9-delige hotstone-set, basaltmassagestenen voor 

warmtetherapie
14,99 €

4250847189925 CF6531 2x theezeefje van roestvrij roestvrij staal - thee-ei voor 
losse thee en kruiden - fijnmazig theefilter

14,99 €
4250847189949 CF6532 2x theezeefje van roestvrij roestvrij staal - thee-ei voor 

losse thee en kruiden - fijnmazig theefilter
14,99 €

4250847190020 CF6528 2x hoofdmassage-apparaat, relaxmassagespin, 
hoofdcrawler

14,99 €
4250847190037 CF6528 4x hoofdmassage-apparaat met 12 massagevingers - 

ontspanningsmassagespin voor het hoofd - hoofdcrawle
19,99 €

4250847190051 CF6536 Präsentationsdisplay weiß 10er 12,99 €
4250847190105 CF5436 COM-FOUR 2x 52mm zonnekap voor Canon EOS M - 

Nikon D40 | D60 | D3000 | D3200 | D3300 | D5000 | D
17,99 €

4250847190266 CF6550 springtouwset met houten handvat in rood en geel, 230 
cm

17,99 €
4250847190341 CF6560 30x wasknijpers in een praktische mand met handvat - 

mand met handvat om op te hangen en clips in trendy k
17,99 €
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4250847190365 CF6562 4x thee-ei van roestvrij staal en siliconen - theezeefje 
met deksel en schotel - theefilter voor theeliefhebbers - 

17,99 €
4250847190372 CF6563 2x thee-ei thee-ei voor theeliefhebbers - set van 2 - 

blauw, rood
29,99 €

4250847190389 CF6564 2x thee-ei thee-ei voor theeliefhebbers - set van 2 - 
groen, oranje

29,99 €
4250847190501 CF6576 leistenen bord, 25 x 25 cm, natuurleien buffetblad, 

schotel
19,99 €

4250847190556 CF6578 1x zelfopblazend luchtbed / matras, 188x55x3,8cm 39,99 €
4250847190594 CF6581 3-delige toiletborstelset gekleurd, blauw, neon groen, 

roze
17,99 €

4250847190808 CF6602 Boekenlegger verguld, Set van 3, Aap, Klaver, Veer 12,99 €
4250847190921 CF6565 wasknijperjurk met hanger in verschillende motieven - 

wasknijpers in een mand als set [selectie varieert]
17,99 €

4251285553576 CF6613 visnet met schelpen voor decoratie - foto net om op te 
hangen - maritieme wanddecoratie - zee decoratie - 1 x 

17,99 €
4250847191003 CF6618 set fotodraad met 12 magneten, ca. 200 cm x 1,2 mm, 

van metaal - fotodraad met magneten voor het ophang
12,99 €

4250847191003 CF6618 set fotodraad met 12 magneten, ca. 200 cm x 1,2 mm, 
van metaal - fotodraad met magneten voor het ophang

12,99 €
4250847191010 CF6619 koffiemok beker met handvat in boksbeugels, knock out 

mok in zwart keramiek met zilverkleurig handvat
17,99 €

4250847191027 CF6620 tafelbel, doorzichtig belmondstuk als ontvangstbel voor 
Porter, keuken, restaurant hotels & bars, ca. 8 cm meta

12,99 €
4250847191348 CF6652 21-delige muur- & vloerstickerset, muursticker horror & 

splatter bloedbad - Halloween decoratie
17,99 €

4250847191355 CF6250 120x houten wasknijpers - duurzame houten 
wasknijpers van berkenhout - onbehandelde houten wa

17,99 €
4250847191355 CF6250 120x houten wasknijpers - duurzame houten 

wasknijpers van berkenhout - onbehandelde houten wa
17,99 €

4250847191577 CF6674 jumbo potlood XXL met gum, 40 cm 17,99 €
4250847191751 CF6692 6x espresso kopje van keramiek - Mokka kopjes met 

chromen voet - Kleine koffiekopjes voor espresso, mokk
29,99 €

4250847191775 CF6694 12-delige piratenkostuum borduurset voor foto's met 
verschillende outfits (12 stuks)

12,99 €
4251285509696 CF6701 sneeuwpop figuur maat L, lieve kerstdecoratie, ideaal 

als tafeldecoratie voor advent, mooi decoratie figuur vo
17,99 €

4250847191867 CF6703 Creepy creepy asbak in de vorm van een schedel voor 
verschillende gelegenheden

17,99 €
4250847191898 CF6191 24x wasknijpers met softgrip, sterke nietjes voor het 

ophangen van beddengoed, wasknijpers voor het ophan
9,99 €

4250847192161 CF6729 6-delige stempelset, houten stempel in verschillende 
motieven

9,99 €
4250847192222 CF6735 3-in-1 deksel voor overkoken - beschermt tegen 

overkoken en spatten, stoomkookfunctie
17,99 €

4250847192260 CF6739 2x plumeau met telescopisch handvat - stofwisser extra 
lang en uitschuifbaar - spinnenwebbezems in felle kleur

29,99 €
4250847192260 CF6739 2x plumeau met telescopisch handvat - stofwisser extra 

lang en uitschuifbaar - spinnenwebbezems in felle kleur
29,99 €

4251285551251 CF6746 2 telescopische rugschraper van roestvrij staal, 
stimulator voor rug en hoofd in blauw en roze

14,99 €
4250847192369 CF6748 9x ijsblokjesvormen in drie felle kleuren (9er 

groen/oranje/blauw)
17,99 €

4250847192611 CF7391 20x Deco Paashanger - Deco Set van hout met 
verschillende paasmotieven voor de paasstruik

17,99 €
4250847193861 CF6897 2-delige set met taartheffer en taartverdeler

 - Plastic taartspaarders en taartdecorateurs
14,99 €

4250847193892 CF6899 5-delige rubberen slangenset, in verschillende kleuren, 
46cm en 17cm

14,99 €
4250847193915 CF6590 rubberen slangen set, 2 grote slangen in verschillende 

kleuren, 46cm
12,99 €

4250847193939 CF6234 2x Premium permanente bakfolie, herbruikbaar en 
hittebestendig bakpapier, anti-aanbaklaag en vaatwasm

14,99 €
4250847193946 CF6223 6x barlepels van roestvrij staal - longdrinklepels - lange 

lepels voor latte macchiato - ijslepels - cocktaillepels
14,99 €

4251285557925 CF6159 20x navulling met grote capaciteit type "G2", metaal, 
zwart, ISO 12757-2

17,99 €
4250847193984 CF6160 20x navulling met grote capaciteit type "G2", metaal, 

blauw, ISO 12757-2
17,99 €
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4251285514782 CF6353 8x muisval economy-pakket 12,99 €
4251285565531 CF6357 3x woelmuisval, Beierse vorm, gemaakt van verkoperd 

staaldraad, ca. 15,5 x 8 x 5,5 cm
17,99 €

4250847194035 CF6906 roestvrijstalen koffiemok - 350 ml per koffiemok - 
thermische drinkbeker van hoogwaardig roestvrij staal 

29,99 €
4250847194066 CF6909 set van 2 ontbijtgranenkom & jumbokop "Faces", geel / 

groen, XXL beker met grote ontbijtgranenkom
19,99 €

4250847194097 CF6912 set van 2 ontbijtgranenkom & jumbokop "Faces", blauw 
/ geel, XXL beker met grote ontbijtgranenkom

19,99 €
4250847194110 CF6913 3x ontbijtgranenkom gekleurd, 350ml, porselein, 

soepkom, grijs, donkergroen, donkerpaars
29,99 €

4250847194127 CF6915 3 stuks ragout finkommen, taartvormpjes, creme 
brulee, in felle kleuren

17,99 €
4250847194165 CF6918 4x koffiemok Black & White, 325 ml, porselein, 

koffiekop, koffiekan, zwart & wit, wit & zwart
29,99 €

4250847194189 CF6920 6x eierdopjes van keramiek - eierhouder in prachtige 
kleuren - set eierdopjes voor het hele gezin

19,99 €
4250847194219 CF6923 roze spaarpot - spaarpot met slot - spaarpot die kan 

worden geopend - geluksvarken om te sparen, voor brui
17,99 €

4251285538955 CF6325 3x horren met klittenband - bescherming tegen insecten 
voor ramen - muggenbescherming die op maat kan wor

14,99 €
4250847194561 CF6957 pin-on horloge - verpleegstershorloge met een lachend 

gezicht, hartslagmeter
12,99 €

4250847194578 CF6957 pin-up horloge - verpleegstershorloge met een lachend 
gezicht, hartslagmeter

12,99 €
4250847194677 CF6162 2x leeslampjes met ledverlichting, 5x vergroting 17,99 €
4250847194707 CF6904 2 rugschraper met telescopische stang en 

antisliphandgreep in verschillende kleuren [selectie varie
14,99 €

4250847194738 CF6169 COM-FOUR 12x zelfklevende haken roestvrij staal, 
geborsteld, vierkant, 6 x 2 stuks

17,99 €
4250847195056 CF7001 5x zekeringhouder voor 5 x 20 mm gesloten 

glaszekering, 27 cm (5 stuks - wit)
9,99 €

4250847195148 CF7008 30x wasknijpers in de mand + 12 softgrip-clips met 
stevige bevestiging voor het ophangen van beddengoed

17,99 €
4250847195230 CF7001 10x zekeringhouder voor 5 x 20 mm glasbevestiging 

met gesloten uiteinden, 27 cm (10 stuks - wit)
9,99 €

4250847195261 CF6256 16x kebabspiesjes van roestvrij staal - 22 cm lange 
vleesspiesjes - premium groentespiesjes in een set

14,99 €
4250847162652 CF4994 20x platte vijl A4 - nietmachine met labelstrips - plastic 

nietmachine voor school, kantoor en thuis - PVC-vrij
17,99 €

4250847195421 CF7026 4x gekleurde koffiekopjes met stippen, keramiek 
koffiepot, wit buiten, zwart, groen, blauw, rood binnen

19,99 €
4250847195452 CF7393 mat voor alle weersomstandigheden, 60 x 40 cm, groen 19,99 €
4250847195506 CF7398 Opvouwbaar opstapje met rubberen noppen - 

Draagbaar opvouwbaar krukje met een draagvermogen 
34,99 €

4250847195513 CF7398 Opvouwbaar opstapje met rubberen noppen - 
Draagbaar opvouwbaar krukje met een draagvermogen 

34,99 €
4250847195544 CF7029 3x glazen lantaarn - waxinelichthouder met linnen stof - 

kaarsenhouder met kleurrijke bloemmotieven
17,99 €

4250847195612 CF7038 4x soepkom - platte mueslikom in modern design - 
porseleinen kom voor muesli, soepen en andere gerecht

29,99 €
4250847195629 CF7039 mueslischaal - 4-delige chocoladefondueset - 

keramische schaal met 2 vorken voor 2 personen met th
19,99 €

4250847195681 CF7045 1x keramische lantaarn - kleurrijke theelichthouder voor 
een gezellige sfeer - kandelaar met kleurrijke bloemmoti

14,99 €
4250847195766 CF7053 2x XXL LED licht hart decoratie hanger - LED verlichting 

met bloemenpatroon van hout voor ramen, wanden en t
14,99 €

4251285529144 CF6776 1x decoratieve hanger Pasen/Lente - deurraamkrans 
van vilt - viltkrans als paasdecoratie voor ramen [keuze 

29,99 €
4251805429428 CF7062 18x paaseieren om op te hangen + 23x zelfklevende 

plaatjes met paasmotieven - paasdecoratie in verschille
19,99 €

4250847195919 CF7063 40x Paaseieren om op te hangen - Paasdecoraties in 
mooie kleuren - Paaseieren - Afmeting: 6 cm

29,99 €
4250847195926 CF3233 10x piraten ooglapjes in zwart voor piratenkostuums 

voor carnaval, carnaval, Halloween of andere themafees
14,99 €

4250847197234 CF0256 4x hoekbescherming, randbescherming voor tafel, stoel, 
plank - kinderveiligheidsbumper van siliconen, bescherm

14,99 €
4250847197241 CF0256 16x hoekbescherming, randbescherming voor tafel, 

stoel, plank - kinderveiligheidsbumper van siliconen, bes
19,99 €
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4250847195964 CF7065 8-delige paasdecoratieset met paaseieren om te vullen, 
paaseieren en eierkleuren - gekleurde eieren van karton

9,99 €
4250847195988 CF6851 125 g paasgras in groen voor paasnesten - 

paasdecoraties voor handwerk - houtwol voor paasman
14,99 €

4250847195995 CF6851 250 g paasgras in groen voor paasnesten - 
paasdecoraties voor handwerk - houtwol voor paasman

19,99 €
4250847196749 CF6858 200x naamstickers voor geschenken - cadeaustickers 

met verschillende motieven - stickers voor naamlabels
14,99 €

4250847196787 CF7143 2-delige bakset met deegschraper en siliconen 
cakeborstel - siliconen spatel voor de keuken - roze bak

17,99 €
4250847196800 CF7141 6x kaarsen in de vorm van paaseieren - Paaskaarsen 

gesorteerd op kleur - Kaarsen voor paasdecoratie
17,99 €

4250847196817 CF7142 paasstickerset bestaande uit 50x naamstickers voor 
cadeaus + 64x decoratieve stickers met leuke motieven 

17,99 €
4250847196824 CF6259 4000x tandenstokers gemaakt van bamboe hout - 

tandenstokers voor dagelijks gebruik - tandenstokers - h
17,99 €

4250847196831 CF6368 4x glazen asbak - helderglazen asbak voor sigaretten - 
asbakken voor privégebruik en catering

17,99 €
4250847196848 CF6158 4x espressokop met schotel, aardewerk, zwart 19,99 €
4250847196879 CF6286 8x kurken onderzetters voor drankjes - ronde 

onderzetters - glazen onderzetters van kurk - onderzett
17,99 €

4250847196879 CF6286 8x kurken onderzetters voor drankjes - ronde 
onderzetters - glazen onderzetters van kurk - onderzett

17,99 €
4250847196985 CF6157 4x espressokop met schotel, aardewerk, wit 19,99 €
4250847196992 CF7152 2x Magical theelichthouder met patroon in vintage look 

- in trendy pastelkleuren - kandelaar gemaakt van robu
17,99 €

4250847197005 CF7021 1x decoratieve standaard voor Pasen en lente - 
schattige vilten bloemen - Paasdecoratie om neer te zett

19,99 €
4250847197067 CF7021 12x Paaseieren - Kleurrijke eieren met een kuikenmotief 

- Paasdecoratie in drie kleuren om te bevestigen - Decor
29,99 €

4250847197074 CF6342 100 meter binddraad in zilver, 2 rollen met elk 50 meter 
gegalvaniseerde draad

14,99 €
4250847197081 CF6341 100 meter binddraad - 2 rollen, elk met 50 meter 

geplastificeerd draad in groen - plantendraad voor tuini
17,99 €

4250847197098 CF6172 4x Handdoekhaak zelfklevend - Handdoekhouder 
roestvrij staal - Kapstokhaak badkamer zonder boren

14,99 €
4250847197104 CF6161 2x universele haak van roestvrij staal, zelfklevend 14,99 €
4250847197135 CF7161 2x hangslot van messing - veiligheidsslot met 3 sleutels 

- hangslot voor huishoudelijk en werk
14,99 €

4250847197159 CF6183 4x messing hangslot - hangslot met 3 sleutels - 
veiligheidsslot voor huishouden, vrije tijd, werk

14,99 €
4250847197159 CF6183 4x messing hangslot - hangslot met 3 sleutels - 

veiligheidsslot voor huishouden, vrije tijd, werk
14,99 €

4251285546011 CF6182 4x hangslot van messing - hangslot met 3 sleutels - slot 
voor bagage en reistassen

14,99 €
4250847197203 CF6269 12x Universele haak, S-vorm, 10cm, verchroomd (12 

stuks)
12,99 €

4250847197234 CF0256 4x hoekbescherming, randbescherming voor tafel, stoel, 
plank - kinderveiligheidsbumper van siliconen, bescherm

14,99 €
4250847197241 CF0256 16x hoekbescherming, randbescherming voor tafel, 

stoel, plank - kinderveiligheidsbumper van siliconen, bes
19,99 €

4251285598737 CF6270 12x vleeshaken in S-vorm - verchroomde 
multifunctionele haken - universele haken - rookhaken v

14,99 €
4250847197449 CF6611 2x hartvormige omeletpan, voor gebakken ei of 

pannenkoeken, roestvrijstalen hart met hittebeschermin
9,99 €

4250847197456 CF6255 50x rollade naalden van roestvrij staal - 11 cm lange 
vleesspiesjes - premium spiesjes in een set

12,99 €
4250847197463 CF6255 100x rollade naalden van roestvrij staal - 11 cm lange 

vleesspiesjes - premium spiesjes in een set
17,99 €

4250847197463 CF6255 100x rollade naalden van roestvrij staal - 11 cm lange 
vleesspiesjes - premium spiesjes in een set

17,99 €
4251805400694 CF7167 24x decohangers Pasen - Paasdecoraties van hout om 

op te hangen - houten hanger voor het paasboeket grijs
34,99 €

4250847197494 CF3268 48x witte plastic paasdecoraties, plastic eieren met lint 
om op te hangen voor Pasen - plastic eieren voor paasd

17,99 €
4250847197517 CF7167 12x decohangers Pasen - Paasdecoraties van hout om 

op te hangen - houten hanger voor het paasboeket
29,99 €

4250847197609 CF6269 24x S-vormige universele haken - chromen jashaken - 
jashaken

17,99 €
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4250847197616 CF6266 18x rolladeklemmen van roestvrij staal - 
premiumklemmen in een set

14,99 €
4250847197630 CF7185 4x rubberen spanner - gekleurde bagagespanner - 

spankabel met haken - spanrubbers voor fietsen, auto's,
19,99 €

4250847197647 CF7186 4x rubberen spanner - gekleurde bagagespanner - 
spankoord met haak - elastische koorden voor fietsen, a

19,99 €
4250847197661 CF7187 gootbeschermingsset 6 meter voor huis, carport, stal 

met 8 clips op maat te knippen - gootbescherming, loof
17,99 €

4250847197678 CF7188 1 paar kniebeschermers voor tuinwerk - groene 
kniebeschermers - kniebeschermers van licht EVA

14,99 €
4250847197685 CF7188 1 paar kniebeschermers voor tuinwerk - 

kniebeschermers in zwart - kniebeschermers van lichtge
17,99 €

4250847197746 CF7195 grillzeil - beschermhoes voor ronde barbecues 50 x 80 
cm (Ø x H) gemaakt van Oxford polyester

19,99 €
4250847197760 CF7197 9x scheerlijn voor camping reflecterend in groen - 

lichtgevend tentkoord - spankoord - kampeersnoer - spa
29,99 €

4250847197791 CF7200 parasolhouder voor balkonreling - parasol balkonhouder 
breed - parasolhouder voor parasolstokken tot 38 mm Ø

29,99 €
4250847197821 CF7203 4x koffiepaddies voor de koffiemachine - sierdoos - 

opbergbakje voor koffiepads
29,99 €

4250847197890 CF6274 2x gesloten metalen asbak voor binnen en buiten met 
draaifunctie, Ø 9,5 cm

17,99 €
4251285514393 CF6740 10x geuroliën in een set - kamergeurplanten - geurolie 

voor geurverspreiders, luchtverfrissers, waterverdamper
29,99 €

4250847197913 CF6246 2x Placemat "Jessica" - 45 x 30 cm 12,99 €
4250847197920 CF6205 16x tafelkleedclips van roestvrij staal - tafelkleedwegers 

- weerbestendige tafelkleedhouders
14,99 €

4250847197920 CF6205 16x tafelkleedclips van roestvrij staal - tafelkleedwegers 
- weerbestendige tafelkleedhouders

14,99 €
4250847197920 CF6205 16x tafelkleedclips van roestvrij staal - tafelkleedwegers 

- weerbestendige tafelkleedhouders
14,99 €

4250847198040 CF7216 3x elastisch zelfklevend verband, fixatieverband voor 
sport en vrije tijd

9,99 €
4250847198088 CF7236 2x mokken Mr. en Mrs. als huwelijkscadeau - 

paarmokken, huwelijksmokken - cadeau voor een bruilo
29,99 €

4250847198125 CF6280 4x snijmat, snijmat, knutselmat, transparant & flexibel, 
38 x 30,5cm beschermt tegen kleine beschadigingen

14,99 €
4251285517189 CF7237 5-delige tuingereedschapset - tuinset met dubbele 

schoffel, kleine cultivator, voegenkrabber, handhark, blo
29,99 €

4251285539259 CF7239 4x Keramische koffiemok - Koffiemok in modern design 
- Koffiepot voor koude en warme dranken - 300 ml

29,99 €
4251285539259 CF7239 4x Keramische koffiemok - Koffiemok in modern design 

- Koffiepot voor koude en warme dranken - 300 ml
29,99 €

4250847198408 CF6309 COM-FOUR 2x automatische plantenbak, gepoedercoat, 
Ø 5 cm

17,99 €
4250847198415 CF7246 COM-VIER 2x zakschep voor het porteren van voedsel - 

weegschep voor graan en bloem - vulschep - voedersch
19,99 €

4250847198477 CF7252 5x paar hoogwaardige gastenslippers in set - 
gastenslippers in decoratieve opslag - warme vilten scho

19,99 €
4250847198484 CF7253 4x paar gastenslippers in set - Gastenslippers in 

decoratieve opbergruimte - Warme vilten schoenen voor
19,99 €

4250847198613 CF7266 4-delige afwasborstel in druppelvorm met schraaprand, 
met ophanghaak, blauw en rood, 27 cm (4-delige mix)

17,99 €
4250847198620 CF7267 4x afwasborstel - keukenborstel - afwasborstelset - 

afwasborstel - afwasborstel - 24 cm
14,99 €

4251805422047 CF7268 32-delige gereedschapsset met schroevendraaier en 
verschillende bits - schroevendraaier met fijne dopsleute

17,99 €
4250847198729 CF6235 COM-FOUR 30x taarttoppers, Ø 36 cm, wit 17,99 €
4250847198743 CF7278 2-delige set grill- en keukentangen - grilltangen van 

roestvrij roestvrij staal met antisliphandvat - grillaccesso
17,99 €

4250847198774 CF6208 1000x kebabspiesjes - 20 cm lange grillspiesjes - 
groentenspiesjes in een set

17,99 €
4250847198781 CF6208 500x kebabspiesjes - 20 cm lange grillspiesjes - 

groentespiesjes in een set
12,99 €

4251285517769 CF7288 10x geuroliën in een set - kamergeurbloemen - geurolie 
voor geurverspreiders, luchtverfrissers, waterverdamper

29,99 €
4250847199016 CF7300 roestvrijstalen mengkom - slakom - fruitschaal - 

metalen schaal - roestvrijstalen kom - serveerschaal - d
29,99 €

4250847199436 CF7274 2x Ethernet CAT 6a LAN modulaire koppelingsadapter 
van RJ45-aansluiting naar RJ45-aansluiting - patchkabel

12,99 €
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4250847199528 CF7346 bloemzeef van roestvrij staal, fijne zeef voor bloem en 
poedersuiker, 15,5 x 10,5 x 9,5 cm

14,99 €
4250847199559 CF7347 universeel messenblok met fiber insert - gleufvrije 

messtandaard in zwart - universele box Ø 11 cm
29,99 €

4250847199566 CF7350 Solar Winke kat / gelukskat, geluksbrenger 14,99 €
4250847199603 CF4735 deurstopper muis 12,0 x 9,0 cm gemaakt van siliconen 

(set van 4 grijs/zwart)
17,99 €

4250847199634 CF1861 15-delige Nail Art Penselenset - manicureset met 
meerdere penselen - modelleerset voor het vormgeven 

12,99 €
4250847199634 CF1861 15-delige Nail Art Penselenset - manicureset met 

meerdere penselen - modelleerset voor het vormgeven 
12,99 €

4250847199658 CF7036 2x koffiecapsulehouder voor het bewaren van maximaal 
96 koffiecapsules, metalen stapelstandaard, capsulestan

29,99 €
4251285577343 CF7379 RVS Solar LED Huisnummerverlichting - 4 LED's met 

cijfers en letters
29,99 €

4250847199757 CF6263 3x koffiemaatlepels van roestvrij staal - maatlepels voor 
thee, koffie, cappuccino, cacao en espresso - maatlepels

14,99 €
4250847199757 CF6263 3x koffiemaatlepels van roestvrij staal - maatlepels voor 

thee, koffie, cappuccino, cacao en espresso - maatlepels
14,99 €

4250847199931 CF6163 18x gestreept lint in felle kleuren - 20 m per rol - 
geweldige set cadeaulinten voor knutselen en verpakkin

17,99 €
4251285500501 CF7427 2 brievenbusvergrendelingen, meubelslot met sleutel, 

30 mm
14,99 €

4251285500525 CF7426 2 brievenbussloten, meubelslot met sleutel, 16 mm 9,99 €
4251285500525 CF7426 2 brievenbussloten, meubelslot met sleutel, 16 mm 9,99 €
4251285500525 CF7426 2 brievenbussloten, meubelslot met sleutel, 16 mm 9,99 €
4251285500525 CF7426 2 brievenbussloten, meubelslot met sleutel, 16 mm 9,99 €
4251285530812 CF6279 250-delige meubelglijderset - zelfklevende viltglijders - 

stoelglijders in verschillende maten
14,99 €

4251285500594 CF6297 120x labels voor glazen en flessen in verschillende 
uitvoeringen [selectie varieert]

12,99 €
4251285554481 CF2231 3x jute lint voor decoratie - jute lint gemaakt van jute - 

lint in verschillende kleuren [selectie varieert]
17,99 €

4251285500662 CF7445 Damesketting met kruishanger - Zilverkleurige ketting 
en gotisch kruis met bloemenmotief - Kostuumsieraden 

17,99 €
4251285500662 CF7445 Damesketting met kruishanger - Zilverkleurige ketting 

en gotisch kruis met bloemenmotief - Kostuumsieraden 
17,99 €

4251285554481 CF2231 3x jute lint voor decoratie - jute lint gemaakt van jute - 
lint in verschillende kleuren [selectie varieert]

17,99 €
4251285500723 CF7450 Ketting met spin hanger in zilver met strass, ketting 

voor carnaval, carnaval of Halloween
12,99 €

4251285500723 CF7450 Ketting met spin hanger in zilver met strass, ketting 
voor carnaval, carnaval of Halloween

12,99 €
4251285500730 CF6303 40x plantklemmen om planten vast te zetten - 

plantklemmen in verschillende maten - plantklemmen - 
14,99 €

4251285500778 CF7454 sexy lieveheersbeestjekostuum met vleugels en voeler 
voor Mardi Gras, Carnival, Halloween in maat M.

29,99 €
4251285500853 CF7462 ketting met kruishanger - balletjesketting met houten 

priesterkruis - sierraden voor Halloween, Mardi Gras, Ca
12,99 €

4251285500860 CF7463 ketting "Slang van de Nijl" slang in gouden kleuren 14,99 €
4251285500884 CF7465 Kostuumset heksenkinderen met heksenjurk en 

heksenhoed voor carnaval en andere themafeesten
34,99 €

4251285500938 CF6334 45x plantenborden - plantenspelden om te labelen - 
steeketiketten - 15 cm

17,99 €
4251285500990 CF2233 set van 2 Flower Bypass-schaar en bloemschepje, zwart 17,99 €
4251285501003 CF2233 set van 2 Flower Bypass Shears & Flower Troffel, blauw 17,99 €
4251285501010 CF2233 set van 2 Flower Bypass Shears & Flower Troffel, groen 17,99 €
4251285501027 CF7478 2x buitenspiegelvlag - fanartikel Duitsland - 

buitenspiegelhoes voor EK en WK - hoes voor autospieg
12,99 €

4251285501041 CF7417 sneeuwpop figuur maat XL, lieve kerstdecoratie, ideaal 
als tafeldecoratie voor advent, mooi decoratie figuur vo

17,99 €
4251285501058 CF6317 Set van 2 premium handschoenen voor tuin en werk - 

Flower Power grond- en planthandschoenen, maat 8 in 
12,99 €
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4251285501218 CF7487 speelgoedtruck in rood met aanhanger en helikopter, 
ongeveer 39 cm

12,99 €
4251285501249 CF6273 2x trechter met handvat - vultrechter voor wakker 

worden - jam-trechter met vulhals - roestvrij staal
17,99 €

4251285501263 CF7490 2 x zekeringhouders voor autozekeringen (max. 15A) 
met volledig ingekapselde behuizing voor auto's, boten 

9,99 €
4251285501430 CF7497 6-delige keukenhulpset, grillspatel, kooklepel, spatel, 

gleuflepel, geperforeerde pollepel en vork van bamboe
17,99 €

4251285570443 CF6268 3x aftapplug van rubber - aftapplug met ketting van 
roestvrij staal - voor standaard afvoeren

14,99 €
4251285501898 CF6144 2x sleutelsteen "little rock", steen met geheim vak, 

sleutelverstopplaats in steenlook, geocachingsteen
17,99 €

4251285501942 CF7521 10x karabijnhaak met sleutelring - karabijnhaak met 
draaischarnier voor sleutelhanger - 55 mm

12,99 €
4251285549401 CF7521 20x karabijnhaak met sleutelring - karabijnhaak met 

draaischarnier voor sleutelring - 55 mm
12,99 €

4251285549401 CF7521 20x karabijnhaak met sleutelring - karabijnhaak met 
draaischarnier voor sleutelring - 55 mm

12,99 €
4251285502093 CF4785 4x reflecterende tape met LED-knipperlicht - broekclip 

voor fietsers - broekband voor joggers - fietsbroekbesch
29,99 €

4251285578074 CF6278 124x zelfklevende buffer ter bescherming tegen 
beschadiging - transparante stopdempers - zelfklevende

14,99 €
4251805415940 CF6228 2x theezeefje van roestvrij staal - theetang voor 

theeliefhebbers - theebal voor kopjes - theefilter
14,99 €

4251285502048 CF14208 2 paar kniebeschermers voor tuinwerk - 
kniebeschermers in zwart en groen - kniebeschermers

19,99 €
4251285502048 CF14208 2 paar kniebeschermers voor tuinwerk - 

kniebeschermers in zwart en groen - kniebeschermers
19,99 €

4251285552258 CF6260 2x theetang, theezeef voor theeliefhebbers, Ø 4,3 cm 17,99 €
4251285502093 CF4785 4x reflecterende tape met LED-knipperlicht - broekclip 

voor fietsers - broekband voor joggers - fietsbroekbesch
29,99 €

4251285502116 CF7429 aardingscontact koppeling aardingscontact monteerbaar 
met schroefverbinding onbreekbaar wit (koppeling / ron

29,99 €
4251285502123 CF7429 aardingscontact koppeling aardingscontact monteerbaar 

met schroefverbinding onbreekbaar wit (koppeling / ron
34,99 €

4251285506299 CF6915 12 ragoutvinnen, Ø 9,5 cm, taartvormen, creme brulee, 
in felle kleuren

44,99 €
4251285502215 CF7260 4x vervangende hoes voor vloerwissers - poetsdoek van 

microvezel chenille voor een grondige reiniging van uw 
19,99 €

4251285502246 CF6284 2x parkeerschijf met ijskrabber & rubberen lip - 3 in 1 
parkeermeter met 24-uurs weergave voor uw auto

17,99 €
4251285502536 CF7552 3-delige mengkomset van roestvrij staal - slakom - 

fruitschaal - metalen schaal - roestvrijstalen schaal - ser
34,99 €

4251285502543 CF7553 3x set voor voedselbewaarbakken, bewaarbussen voor 
kamperen of picknicken - voor fruit, groenten, snacks - 

17,99 €
4251285502550 CF7553 3x set voor voedselbewaarbakken, bewaarbussen voor 

kamperen of picknicken - voor fruit, groenten, snacks - 
12,99 €

4251285502567 CF7553 3x set voor voedselbewaarbakken, bewaarbussen voor 
kamperen of picknicken - voor fruit, groenten, snacks - 

12,99 €
4251285502574 CF7554 5-delige set plastic voorraadpotten, voorraaddoos met 

deksel, voedselbewaarboxen in 5 maten, geschikt voor 
14,99 €

4251285502598 CF7556 lunchbox met meerdere vakken - snijbox stapelbaar 
voor de koelkast - lunchbox lekvrij met deksel - ca. 25 x

19,99 €
4251285502604 CF7556 lunchbox met meerdere vakken - stapelbare slice box 

voor in de koelkast - lekvrije lunchbox met deksel - ca. 
19,99 €

4251285502659 CF7559 2x dakgootbescherming voor regenpijpen, 
regenpijpbescherming voor bladeren, bladeren, takken -

14,99 €
4251285555860 CF6276 4x reflectortape, 2x klittenband, 2x snapper 17,99 €
4251285502727 CF7547 18x microvezel-gezichtsreinigingsdoeken - GSM 250 

gr/m² - zachte make-up remover om make-up van de g
17,99 €

4251285502727 CF7547 18x microvezel-gezichtsreinigingsdoeken - GSM 250 
gr/m² - zachte make-up remover om make-up van de g

17,99 €
4251285542709 CF7548 2x asbakken voor buiten - windasbakken - 

stormasbakken met lichtgevende afdekkingen - auto-as
12,99 €

4251285502932 CF7007 2x theezeefje - kom van keramiek met theelichthouder - 
fondueset met vorkjes - ideaal voor chocoladefondue

12,99 €
4251285502956 CF7004 2x theezeefje voor kopjes, theefilter voor losse thee en 

theebladeren, thee-ei voor theeliefhebbers
12,99 €

4251285502963 CF7576 2x XXL asbakken voor buiten - windasbakken - 
stormbekers met deksel - auto-asbakken, Ø 10 cm

19,99 €
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4251285536210 CF7534 2x insectenval van kunststof om op te hangen, wesp, 
vlieg en horzelval in rood en blauw voor buiten

17,99 €
4251285503304 CF7544 2x insectenval van kunststof om op te hangen - 

wespen-, vliegen- en horzelval voor buiten - insectenva
12,99 €

4251285503076 CF6327 4x horren met klittenband - bescherming tegen insecten 
voor ramen - bescherming tegen muggen - wit muggen

17,99 €
4251285503083 CF6323 4x horren met klittenband - bescherming tegen insecten 

voor ramen - muggenbescherming die op maat kan wor
17,99 €

4251285503304 CF7544 2x insectenval van kunststof om op te hangen - 
wespen-, vliegen- en horzelval voor buiten - insectenva

12,99 €
4251285503311 CF7202 60x plantenklemmen groot - rozenklemmen - 

plantenklemmen voor tomaten - zeildoekklemmen - zeil
17,99 €

4251285503328 CF7201 100x plantenklemmen klein - rozenklemmen - 
plantenklemmen voor tomaten - zeildoekklemmen - zeil

17,99 €
4251285503335 CF7129 Telescopische opvouwbare spade van hoge kwaliteit - 

Spade gemaakt van roestvrij staal en aluminium - Stabi
49,99 €

4251285503342 CF7549 6 x elastische koorden (riemen) om je spullen in te 
naaien als ze niet meer passen, broeken, sokken en and

12,99 €
4251285503359 CF7549 9 x elastische koorden (riemen) om in je spullen te 

naaien als ze niet meer passen, broeken, sokken en and
14,99 €

4251285503366 CF6258 2x Vliegenafdekking - Afdekking voor voedsel - 
Vliegenafdekking voor voedsel, eten, fruit - Afdekking &

14,99 €
4251285576308 CF7592 grill houtskoolaansteker van metaal als grillstarter + 

grillreinigingsborstel
29,99 €

4251285592612 CF7594 meloen snijder voor alle soorten meloenen - meloenmes 
voor watermeloen of ananas - Ø 28 cm

29,99 €
4251285503595 CF7596 outdoor noodfles, medicijnfles, pillendoos, pillendoos, 

zwart, gemaakt van aluminium en waterdicht plus karab
17,99 €

4251285503649 CF6830 set van 2 snijplanken in marmerlook, 35 x 27,5 cm & 30 
x 20 cm

29,99 €
4251285503823 CF7603 5x pilcontainertags, adreslabels voor honden en katten - 

mini-capsule als medicijndoosje met sleutelring - waterd
12,99 €

4251285503830 CF3446 2x ovenlamp tot 300° C, warm witte kachellamp 40W, 
E14, P45, 230V

14,99 €
4251285503922 CF4596 16x karabijnhaak met balpen en ritssluiting in 

verschillende kleuren
29,99 €

4251285503953 CF7612 staande ventilator met ronde voet - Kleine ventilator 
voor op tafel, 40 W, Ø 34 cm

34,99 €
4251285503977 CF7614 statiefventilator met sokkel en met afstandsbediening, 

45 W, Ø 43 cm (statiefventilator 45W met afstandsbedie
59,99 €

4251285504004 CF7617 strijkplankhoes Titanium hoes voor de strijkplank, 4 
verschillende motieven, 130 x 48 cm, 100% katoen

17,99 €
4251285504028 CF7619 strijkplankhoes Jumbo - hoes voor de strijkplank, 

verschillende motieven [keuze varieert], 100% katoen
19,99 €

4251285504103 CF7555 2x ijsblokjesbak voor in totaal 32 ijsblokjes - 
ijsblokjesbak met deksel - veilig en lekvrij

17,99 €
4251285504110 CF7555 3x ijsblokjesvorm voor in totaal 48 ijsblokjes - 

ijsblokjesbak met deksel - veilig en lekvrij
19,99 €

4251285504202 CF7634 5-delige tuinslang adapterset - tuinsproeier, slangstuk, 
waterstop, kraanaansluiting, adapter - 13mm, 1/2 "

14,99 €
4251285530096 CF6680 4x placemats voor kinderen - veegbare placemats - 

placemats in 2 verschillende uitvoeringen
19,99 €

4251285504448 CF0096 2x Micro SDHC naar MS Pro Duo adapter geheugenkaart 
microSD naar Memory Stick voor Sony PSP camera mobi

14,99 €
4251285504622 CF7656 25x wasknijpers in de mand + 12x softgrip haringen 

met sterke grip voor het ophangen van beddengoed - w
29,99 €

4251285504639 CF7647 20x platte vijl A4 - nietmachine met labelstrips - plastic 
nietmachine voor school, kantoor en thuis - PVC-vrij

17,99 €
4251285504646 CF7603 3x pilcontainertags, adreslabels voor honden en katten - 

minicapsule als medicijndoosje met sleutelring - waterdi
12,99 €

4251285527225 CF6678 2x wandelwagenhaken met antislip rubberen noppen 
voor luiertas - kinderwagenzakhouder - zak karabijnhaa

17,99 €
4251285504684 CF6347 2 x vloervazen - kunststof inzet voor vloervazen voor 

boeketten en arrangementen
29,99 €

4251285504691 CF6200 10x stoelbeugel verzinkt, 30 x 30 x 15 mm 14,99 €
4251285504820 CF7666 vervangende oogschelp en oculair geschikt voor Nikon 

spiegelreflexcamera's D40, D60, D80, D90, D200, D3, D
9,99 €

4251285504820 CF7666 vervangende oogschelp en oculair geschikt voor Nikon 
spiegelreflexcamera's D40, D60, D80, D90, D200, D3, D

9,99 €
4251285570498 CF7666 2x vervangende oogschelpen en oculairs geschikt voor 

Nikon spiegelreflexcamera's D40, D60, D80, D90, D200,
9,99 €
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4251285570498 CF7666 2x vervangende oogschelpen en oculairs geschikt voor 
Nikon spiegelreflexcamera's D40, D60, D80, D90, D200,

9,99 €
4251285504875 CF7664 2 karabijnhaken met schroefbevestiging 12,99 €
4251285504875 CF7664 2 karabijnhaken met schroefbevestiging 12,99 €
4251285504882 CF6630 2x melktandendoosje van hout, houten doosje voor het 

bewaren van de eerste babymelktanden en haarlokken, 
17,99 €

4251285504899 CF6630 2x melktandendoosje van hout, houten doosje voor het 
bewaren van de eerste babymelktanden en haarlokken, 

14,99 €
4251285504905 CF6630 2x melktandendoosje van hout, houten doosje voor het 

bewaren van de eerste babymelktanden en haarlokken, 
14,99 €

4251285505070 CF6530 10x karabijnhaken in een set, karabijnhaken aluminium, 
karabijnhaken met sleutelring in verschillende kleuren

17,99 €
4251285505155 CF7403 2x audioverbindingskabel, jackplug naar jackplug haaks, 

volledig metalen behuizing, donkerblauw, 0,5 m lang, h
14,99 €

4251285505179 CF7344 8 roestvrijstalen deurhaken, zonder haken, 7,5 cm 12,99 €
4251285505223 CF7678 decoratief hart om te planten - grote plantenschaal als 

grafdecoratie, voor tuin of terras - liefdevolle grafdecora
39,99 €

4251285505919 CF13377 2x Hula-Hoop in elkaar te zetten - deelbare Hullahub-
band - fitnessband - HoolaHoop voor kinderen en volwa

17,99 €
4251285576391 CF7689 inbouwlade voor het ruimtebesparend opbergen van 

schoonmaakspullen, bijv. in de spoelbak
54,99 €

4251805406276 CF7397 200x groene kunststof plantenbinder - planten 
stabiliseren - boombindingstape - plantopzet - plantclips

12,99 €
4250847117973 CF0348 2x breadboard MB102 / breadboard met 830 

aansluitcontacten
17,99 €

4251285505919 CF13377 2x Hula-Hoop in elkaar te zetten - deelbare Hullahub-
band - fitnessband - HoolaHoop voor kinderen en volwa

17,99 €
4251285505919 CF13377 2x Hula-Hoop in elkaar te zetten - deelbare Hullahub-

band - fitnessband - HoolaHoop voor kinderen en volwa
17,99 €

4251285506268 CF7708 Kniekussen voor de tuin - Kniemat voor tuinieren - 
Kniekussen voor handwerken en vrije tijd - Kniebescher

19,99 €
4251285506275 CF7526 set van 2 verenstofdoeken, telescopische stang, 

uitschuifbaar tot 107 cm
19,99 €

4251285506299 CF6915 12 ragoutvinnen, Ø 9,5 cm, taartvormen, creme brulee, 
in felle kleuren

44,99 €
4251285506503 CF7688 10x LED lantaarn theelicht Partylight in 5 verschillende 

kleuren, werkt op batterijen
17,99 €

4251285506565 CF6077 16x fluorescerend diverse insecten, kunststof, glow in 
the dark (16 stuks)

14,99 €
4251285547193 CF6589 9 shuttles voor training en wedstrijden, 

badmintonballen in een economy pack
17,99 €

4251285506619 CF6683 16-delige kostuumset voor foto's in 2 verschillende 
outfits / Mr. & Mrs.

9,99 €
4251285506671 CF7720 porseleinen fonduebord, grillplaat met 5 uitsparingen 

voor schalen en dips, 34 x 28,5 x 2,2 cm
44,99 €

4251285506787 CF6099 2 x zekeringhouders voor autozekeringen (max. 20A) 
met volledig ingekapselde behuizing voor auto's, boten 

9,99 €
4251285506794 CF6581 set van 2 toiletborstels gekleurd, blauw, roze 17,99 €
4251285573451 CF7635 8x premium tafelkleedclips van roestvrij staal, tafelclips 

voor binnen en buiten, met decor op de tafelclips
19,99 €

4251285507265 CF7749 4x koffiepaddies voor de koffiemachine - sierdoos - 
opbergbakje voor koffiepads

19,99 €
4251285507494 CF5050 6x handborstel met handvat - kunststof nagelborstel - 

handwasborstel in diverse kleuren [selectie varieert]
17,99 €

4251285558908 CF7717 4x zeepbellenstok - zeepbellenzwaard - grote 
zeepbellen voor verjaardagen, tuinfeesten en bruiloften 

17,99 €
4251285507593 CF7766 Koffiemolen in nostalgisch design, klassiek 34,99 €
4251285507609 CF7767 opbergdoos "Fresh Brewed" voor koffie en koffiepads, 

zwart / koperkleurige koffiekan, 20 x 10,7 x 10,7 cm
17,99 €

4251285507883 CF7756 4x zeepbellenstaf - zeepbellenzwaard - grote zeepbellen 
voor verjaardagen, tuinfeesten en bruiloften - 37 cm

19,99 €
4251285525566 CF7784 anti-stressbal - Knijpbal in het net - Kreukelbal, 

Knijpbal, speelgoed
14,99 €

4251285507883 CF7756 4x zeepbellenstaf - zeepbellenzwaard - grote zeepbellen 
voor verjaardagen, tuinfeesten en bruiloften - 37 cm

19,99 €
4251285507890 CF7727 4x luchtverfrisser voor auto's - geurende boom in 

"Germany Fan" design - voetbalfan artikel - vanille, nieu
9,99 €
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4251285507906 CF7727 4x luchtverfrisser voor auto's - geurende boom in 
"Germany Fan" design - artikel voetbalfan - vanille, nieu

9,99 €
4251805414646 CF7790 hoogwaardige onderzetter van roestvrij staal - 

onderzetter voor pan, pan, ovenschaal en wok - uitschui
17,99 €

4251285508033 CF7792 Ceran-veldschraper met vervangende messen - 
Schraper van roestvrij roestvrij staal voor de keuken - C

9,99 €
4251285508040 CF7793 10x reservemessen voor het reinigen van schrapers, 

accessoires voor het reinigen van keukengerei, schraap
9,99 €

4251285508088 CF7109 24x jamdoilies, mason jar decor, decoratieve kappen 
voor jampot decoratie [selectie varieert]

14,99 €
4251285537354 CF7692 6x zout-, kruiden- en kruidenschudbeker van roestvrij 

staal en glas, met verschillende strooiopeningen
29,99 €

4251285570351 CF7692 12x zout-, kruiden- en kruidenschudder roestvrij staal 34,99 €
4251285557185 CF7635 8x premium tafelkleedclips van roestvrij staal, tafelclips 

voor binnen en buiten, met decor op de tafelclips
19,99 €

4251285557185 CF7635 8x premium tafelkleedclips van roestvrij staal, tafelclips 
voor binnen en buiten, met decor op de tafelclips

19,99 €
4251285508149 CF7635 8x premium tafelkleedclips van roestvrij staal, tafelclips 

voor binnen en buiten, met decor op de tafelclips
19,99 €

4251285508149 CF7635 8x premium tafelkleedclips van roestvrij staal, tafelclips 
voor binnen en buiten, met decor op de tafelclips

19,99 €
4251285508170 CF6702 10x decoratieve tanden voor pompoenen - plastic 

tanden voor het decoreren van gesneden pompoenen - 
14,99 €

4251285508231 CF7743 4x espressokop met schotel, aardewerk, rood 19,99 €
4251285508323 CF6610 34-delige kostuumborduurset voor foto's met 

verschillende outfits
12,99 €

4251285597419 CF7502 2x bagageband in regenboogkleuren - in lengte 
verstelbare bagageband - kleurrijke bagageband met ad

12,99 €
4251285508361 CF7684 2x USB 3.0 supersnelle kabel A mannelijk naar micro B 

mannelijk 22 cm zwart - verbindingskabel / datakabel v
17,99 €

4251285508378 CF5420 16x kurk onderzetters voor drankjes - ronde 
onderzetters - glazen onderzetters van kurk

14,99 €
4251285508385 CF5421 16x kurk onderzetters voor drankjes - vierkante 

onderzetters - glazen onderzetters van kurk
12,99 €

4251285508408 CF6694 24-delige piratenkostuum borduurset voor foto's met 
verschillende outfits (24 stuks)

12,99 €
4250847151052 CF7349 luxe metalen kurkentrekkerset zwart met capsulemes, 

reservespiraal en 2 schenktuitjes in stijlvolle geschenkve
34,99 €

4251285508668 CF7440 200x plantenbinder - plantenbinder groen - universele 
binder - bloemenbinder - heesters binden & planten sta

9,99 €
4251805401103 CF7645 40x zuignaphouder, multifunctionele haak met metalen 

haak en gleuf voor kerstverlichting en andere decoraties
14,99 €

4251285585720 CF6936 set van 2 tuinhandschoenen voor dames, bloemmotief, 
gemaakt van latex, antisliplaag, one size fits all

12,99 €
4251805402988 CF7809 300 g creatief zand met zandvormpjes, boetseerklei 

voor spelen en boetseren, creatieve boetseerklei voor g
12,99 €

4251805403008 CF7810 500g creatief zand met zandvormen, boetseerklei voor 
spelen en boetseren, creatieve boetseerklei voor gebrui

19,99 €
4251285509252 CF7628 20x zoete mosterdoppen voor flessen van 0,7 en 1,0 

liter, maat 2
17,99 €

4251285549876 CF4086 2x siliconen hittebescherming in grijs, ovenwanten tot 
200 ° C hittebestendig met antislip profiel

14,99 €
4251285509382 CF6618 set van 2 fotodraad met 24 magneten, ca. 200 cm x 1,2 

mm, van metaal - fotodraad met magneten voor het op
14,99 €

4251285509382 CF6618 set van 2 fotodraad met 24 magneten, ca. 200 cm x 1,2 
mm, van metaal - fotodraad met magneten voor het op

14,99 €
4251285509399 CF6646 snurkstopper met geruit kussen, grapartikel (2 stuks) 17,99 €
4251285509429 CF6888 3x vergrootglas, 50 mm, vergrootglas 14,99 €
4251285539877 CF7753 80-delige wasknijperset, XXL-clips in 4 verschillende 

trendkleuren, extra groot voor een stevige grip
19,99 €

4251285509443 CF7754 120 wasknijpers in een spaarpakket in verschillende 
trendy kleuren [selectie varieert]

17,99 €
4251285582248 CF7754 200 wasknijpers in een spaarpakket in verschillende 

trendkleuren [selectie varieert]
29,99 €

4251805441321 CF7629 2x Tuinsproeier - Tuinhanddouche voor waterslang - 
Slanghulpstuk voor besproeiing van tuin, perken en plan

17,99 €
4251285509498 CF7632 2x slangaansluiting voor de tuinslang - slangkoppeling - 

slangreparatie - slangaansluiting - 13 mm, 1/2 "(0,5 inc
12,99 €
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4251285557116 CF7389 set van 3 tuinslangaansluitingen - waterstop, slangstuk, 
verbindingsstuk - slangkoppeling - 13 mm, 1/2 "(0,5 inc

12,99 €
4251285509634 CF7295 5-pack plaknotities - plaknotities, plaknotities voor 

kantoor geel 75 x 75 mm elk 480 vel, totaal: 2400 vel
29,99 €

4251285509696 CF6701 sneeuwpop figuur maat L, lieve kerstdecoratie, ideaal 
als tafeldecoratie voor advent, mooi decoratie figuur vo

17,99 €
4251285509726 CF7668 4x Flesborstel voor het schoonmaken van flessen - 

Lange schoonmaakborstel voor het schoonmaken van fl
14,99 €

4251285509733 CF7668 8x Flesborstel voor het schoonmaken van flessen - 
Lange schoonmaakborstel voor het schoonmaken van fl

17,99 €
4251285509740 CF7067 5-delige flessenborstelset - flessenborstels in 4 maten 

voor het reinigen - reinigingsborstel voor flessen, kanne
14,99 €

4251285552272 CF7757 6x Flessenborstel voor het reinigen - Reinigingsborstels 
in 3 maten - Borstels voor het reinigen van flessen, glaz

14,99 €
4251285555839 CF7263 6-delige tuinset met groene handvatten - dubbele haak, 

voegschraper, kleine cultivator, kleine bezem, bloemens
34,99 €

4251285509788 CF7264 Officieel hoesje voor Raspberry Pi 3 (framboos / wit) 14,99 €
4251285510425 CF6493 10 geel veiligheidswaarschuwingsvest 100% polyester 

één maat DIN 471 + parkeerschijf met ijskrabber en ru
39,99 €

4251285510449 CF7669 8x tafelkleedgewichten - tafelkleedgewichten van 
roestvrij staal - tafelkleedklem - 42 g

29,99 €
4251285510500 CF7830 2x grilltang van roestvrij staal, multifunctionele 

keukentang van roestvrij staal en antislip
12,99 €

4251285510586 CF7714 2 telescopische vliegenmeppers om op te stijgen, 
kleuren: geel en oranje, uitschuifbaar van 24 - 56 cm

14,99 €
4251285510593 CF7714 2 telescopische vliegenmeppers om op te stijgen, 

kleuren: groen en roze, uitschuifbaar van 24 - 56 cm
14,99 €

4251285510609 CF7718 3x uitschuifbare telescopische vliegenmepper voor 
ongediertebestrijding, praktische insectenverdelger, tele

12,99 €
4251285510609 CF7718 3x uitschuifbare telescopische vliegenmepper voor 

ongediertebestrijding, praktische insectenverdelger, tele
12,99 €

4251285510616 CF7718 set van 2 telescopische vliegenmepper, 25-72 cm 
uitschuifbaar (lichtgroen / roze)

12,99 €
4251285510623 CF6250 240x houten wasknijpers - duurzame houten 

wasknijpers van berkenhout - onbehandelde houten wa
29,99 €

4251285510685 CF7839 montageframe 2,5 "harde schijf SSD naar 3,5" adapter 
harde schijf montageframe (compatibel met maximaal 2

9,99 €
4251285510715 CF7807 XL Set van 6 Sticky Ninja raambeklimmers, extra groot, 

in 3 verschillende kleuren, 13,5 cm
12,99 €

4251285510821 CF6498 economy set verpleegstershorloge "Nurse Clock", 6 
kleuren en ontwerpen gemaakt van siliconen, verpleegst

17,99 €
4251285511293 CF7262 4x tafelhoekbeschermer van siliconen, 

schokbescherming ter bescherming van baby's en peute
14,99 €

4251285556614 CF7262 4x tafelhoekbeschermer van siliconen, 
schokbescherming ter bescherming van baby's en peute

12,99 €
4251285511316 CF7262 4x tafelhoekbeschermer van siliconen, 

schokbescherming ter bescherming van baby's en peute
12,99 €

4251285528642 CF7833 4x rubberen deurstopper in zwart 17,99 €
4251285550483 CF7863 lont voor olielampen - vervangende lont voor 

tuinfakkels, bamboe fakkels
29,99 €

4251285511507 CF7864 glazen theepot 1200 ml, hittebestendige glazen kan met 
roestvrijstalen theezeefinzet, antidruppeltuit, karaf gesc

29,99 €
4251285511514 CF7865 Thermo juskom - sauspot van dubbelwandig roestvrij 

staal - geïsoleerde sauscontainer met scharnierend deks
29,99 €

4251285511521 CF7866 zeef voor kookpotten - zeef in de vorm van een halve 
maan - afvoerrooster voor kommen, pannen en pannen 

14,99 €
4251285511545 CF7868 pizzaschaar met serveerblad, pizzasnijder met 

roestvrijstalen messen en geïntegreerde pizzaschep
17,99 €

4251285511545 CF7868 pizzaschaar met serveerblad, pizzasnijder met 
roestvrijstalen messen en geïntegreerde pizzaschep

17,99 €
4251285511569 CF7869 set van 3 scharen universele schaar huishoudschaar 

keukenschaar multifunctionele schaar soft-touch schaar 
17,99 €

4251285511699 CF7879 ketting voor dames - damesketting met zilverkleurige 
kruis hanger en rode strass steentjes - mooie kostuumju

14,99 €
4251285562509 CF7886 deurhangerstang uil - hangkast voor deuren en kasten 

met 5 haken - deurhaakstang om op te hangen - metale
19,99 €

4251285512009 CF7888 deurstang met 8 haken van chroom 14,99 €
4251285512016 CF7889 1x deurkast "Mr & Mrs" met 3 haken 14,99 €
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4251285546998 CF6499 Magic Box, magische houten kist, magische 
geschenkdoos, geldkluis, schatkist, houten truckist

14,99 €
4251285512399 CF3736 3x pizzasnijder met soft-touch handvat - roestvrijstalen 

pizzasnijder - pizzaroller in verschillende kleuren - pizza
14,99 €

4251285512504 CF7893 4x afwasborstel - keukenborstel - afwasborstelset - 
afwasborstel - afwasborstel - 25 cm

17,99 €
4251285512542 CF7891 set van 2 toiletborstels, in 2 verschillende kleuren 14,99 €
4251285512610 CF7887 set van 3 deurhaken uil van metaal 19,99 €
4251285551657 CF7890 set van 2 deurhaken "Mr & Mrs" met elk 1 haak 14,99 €
4251285512870 CF7413 5x tapaskom, kleine platte ovenvaste kleikommen, 

terracottakleurige rustieke serveerschaal, traditioneel vo
34,99 €

4251285512887 CF7413 5x tapaskom, kleine platte ovenvaste kleikommen, 
terracottakleurige rustieke serveerschaal, traditioneel vo

44,99 €
4251285512924 CF7919 Balpen in steeksleutelvorm, ca. 15,5 cm 9,99 €
4251285513112 CF7107 200-delige set clip-on clips - clip-on clips voor 

bloemstukken in bloemisterij voor bloemendecoratie - ar
14,99 €

4251285513136 CF7674 2x RVS thermobeker - 300 ml per mok - dubbelwandige 
isolerende mok - onbreekbare koffiemok - thermodrinkb

29,99 €
4251285576414 CF7106 2x roestvrijstalen koffiemokken - thermische 

drinkbekers van hoogwaardig roestvrij staal - dubbelwa
29,99 €

4251285576414 CF7106 2x roestvrijstalen koffiemokken - thermische 
drinkbekers van hoogwaardig roestvrij staal - dubbelwa

29,99 €
4251285513150 CF7105 2x roestvrijstalen koffiemok - thermobeker gemaakt van 

hoogwaardig roestvrij staal - koffiepot onbreekbaar - du
29,99 €

4251285513198 CF9654 3x plug-in samenstelling voor bloemstukken - 
bloemenschuim voor verse bloemen - plug-in spons voo

17,99 €
4251285513198 CF9654 3x plug-in samenstelling voor bloemstukken - 

bloemenschuim voor verse bloemen - plug-in spons voo
17,99 €

4251285513204 CF10155 3x plug-in samenstelling voor bloemstukken - 
bloemenschuim plug-in schuim - ambachtelijke spons vo

17,99 €
4251285513204 CF10155 3x plug-in samenstelling voor bloemstukken - 

bloemenschuim plug-in schuim - ambachtelijke spons vo
17,99 €

4251285513280 CF7679 4-delige raffiaset - natuurlijke bast voor knutselen en 
decoreren - ambachtelijke bast in natuurlijke kleuren

17,99 €
4251285513297 CF7680 3-delige raffia set - natuurlijke bast voor knutselen en 

decoreren - ambachtelijke bast in groen
17,99 €

4251805465709 CF7469 3-delige Halloween-kostuumset - vermomming voor 
themafeesten of op Halloween - accessoires voor enge 

17,99 €
4251285556935 CF4529 6x snijplank met houten houder, ontbijtplank, 

keukenplank, broodplank
29,99 €

4251285513860 CF3685 6x sleutelhanger met veer en karabijnhaak voor 
bevestiging aan de tailleband of zakken

14,99 €
4251285534575 CF7922 3x toiletborstel met verwisselbare borstelkop - edele 

toiletborstel met RVS handgreep - toiletborstel - Ø 8cm
17,99 €

4251285534575 CF7922 3x toiletborstel met verwisselbare borstelkop - edele 
toiletborstel met RVS handgreep - toiletborstel - Ø 8cm

17,99 €
4251285558380 CF7925 2x LED-bubbelpistool met bubbelwater, transparante 

bubbelmachine voor kinderen en volwassenen, bubbelpi
19,99 €

4251285513976 CF7824 3x washandschoen voor auto en huishouden - 
microvezelhandschoen - chenillehandschoen - poetshan

17,99 €
4251285513976 CF7824 3x washandschoen voor auto en huishouden - 

microvezelhandschoen - chenillehandschoen - poetshan
17,99 €

4251285513983 CF5041 3x Camping & Outdoor pillendoos / medicijnendoos / 
pillendoosje als sleutelhanger - waterdicht

14,99 €
4251285514003 CF7932 set van 5 LED-schuim glowstick met zwaailichten, disco, 

feest, festival, weggeefactie, souvenir, ong. 40 cm RGB 
29,99 €

4251285514089 CF7733 60x Etiketten met decoratief lint - geschenketiketten 
voor etikettering en decoratie - etiketten voor geschenk

17,99 €
4251285514140 CF6503 2x washandschoen voor auto en huishouden - 

microvezel handschoen - chenille handschoen - car care
19,99 €

4251285514157 CF7926 3x slijm met dom geluid in het blik, pop-deeg ideaal 
voor verjaardagen (Furzknete in groen, blauw, geel)

14,99 €
4251285514164 CF7926 3x slijm met gezwollen ruis in het blik, plasticine ideaal 

voor verjaardagen (scheten klei in paars, roze en oranje
14,99 €

4251805413205 CF7700 2-delige set assortimentsdoos - Sorteerdoos in 2 maten 
- Utensiliëndoos met compartimenten en deksel

17,99 €
4251285589421 CF4296 4x jojo met flitslicht - LED jojo voor kinderen en 

volwassenen - beginner jojo om coole trucs te leren - su
19,99 €
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4251285582408 CF0745 2x USB Stick Mini Adapter microSD TF kaartlezer kaart 
Kaartlezer Schrijver

14,99 €
4250847190341 CF6560 30x wasknijpers in een praktische mand met handvat - 

mand met handvat om op te hangen en clips in trendy k
17,99 €

4251285523005 CF7928 2x haakse zwarte aardingscontactsteker met schuine 
aardingscontactsteker, breukvast

14,99 €
4251285514355 CF7928 5x veiligheidsstekker haaks zwart met veiligheidscontact 

haakse stekker breukvast gemonteerd
29,99 €

4251285514393 CF6740 10x geuroliën in een set - kamergeurplanten - geurolie 
voor geurverspreiders, luchtverfrissers, waterverdamper

29,99 €
4251285514492 CF8032 36x viltstiften om te schilderen in felle kleuren - stabiele 

viltstiften voor kinderen
14,99 €

4251285514515 CF7987 Set van 3 bad- en jashaken met elk 2 haken 12,99 €
4251285514553 CF8014 4x lantaarn met kleurrijk maanmotief - papieren 

lantaarn voor Sint Maarten en Halloween - Martin's lanta
14,99 €

4251285514560 CF8011 4x Lantaarn met kleurrijke motieven - Papieren lantaarn 
voor St. Martin en Halloween - St. Martin's lantaarn voor

14,99 €
4251285514560 CF8011 4x Lantaarn met kleurrijke motieven - Papieren lantaarn 

voor St. Martin en Halloween - St. Martin's lantaarn voor
14,99 €

4251285514577 CF8009 2x lantaarn met kleurrijk maan- en zonmotief - papieren 
lantaarn voor Sint Maarten en Halloween - Martin's lanta

14,99 €
4251285514591 CF8013 2x lantaarn met kleurrijk clowns motief - papieren 

lantaarn voor Sint Maarten en Halloween - Martin's lanta
17,99 €

4251285514621 CF8012 2x lantaarn met kleurrijk tijger- en piratenmotief - 
papieren lantaarn voor Sint Maarten en Halloween - Mar

17,99 €
4251285570641 CF8012 2x lantaarn met kleurrijk prinses en kikker motief - 

papieren lantaarn voor St. Martin en Halloween - martin
17,99 €

4251285514782 CF6353 8x muisval economy-pakket 12,99 €
4251285589346 CF8052 2-delige set - koptelefoon-oorkappen en 1 paar touch-

handschoenen voor touchscreen-bediening in de winter 
14,99 €

4251285514805 CF4370 neodymium-oogmagneet, karabijnhaak potmagneet, 
sterke magneet met haken tot ca. 20 kg draagvermoge

14,99 €
4251805466935 CF8052 4-delige koptelefoon met touchscreen-handschoenen, in 

de geweldige kleuren roze/grijs, geïntegreerde microfoo
17,99 €

4251285514829 CF7788 set van 4 eierdopjes "Faces", keramiek, in 4 
verschillende kleuren

17,99 €
4251285514836 CF6101 set van 2 koffiemokken met grote ontbijtkom "Faces" 29,99 €
4251285514850 CF6103 set van 2 koffiemokken met grote ontbijtkom 14,99 €
4251285514867 CF6104 set van 2 koffiemokken met grote ontbijtkom 29,99 €
4251285514874 CF4243 Schlüsselband Pirat 6er 12,99 €
4251285514935 CF1688 2x tabletdoos 7 dagen met Franse letters (Lundi - 

Dimanche) - medicatiebox 3 compartimenten (Matin, Mi
29,99 €

4251285514942 CF6658 2x tabletdoos 7 dagen met Franse letters (Lundi - 
Dimanche) - medicatiebox 3 compartimenten (Matin, Mi

29,99 €
4251285515024 CF7829 2x roestvrijstalen paracord-naald, breinaald voor 550 

paracord-linten, knutselnaald voor touwen
9,99 €

4251285515086 CF8056 DHT22 / AM2302 digitale sensor vocht- en 
temperatuursensor met printplaat en kabel

14,99 €
4251285515123 CF0929 3x keramische dunschiller voor groenten en fruit - 

universele dunschiller bijzonder scherp - dunschiller met
14,99 €

4251285532090 CF3920 waterdichte beschermhoes - stofdichte hoes voor tablet 
en e-book reader - beschermhoes in zwart - 9.4 "

9,99 €
4251285515147 CF3920 2x waterdichte beschermhoes - stofdichte hoes voor 

tablet en e-book reader - beschermhoes in zwart - 9.4 "
12,99 €

4251285533851 CF7748 2x koffieblikken in trendy design, voor max. 500 g koffie 
per blik, set 2, rond, verschillende decors

17,99 €
4251285515192 CF7603 6x pilcontainertags, adreslabels voor honden en katten - 

minicapsule als medicijndoosje met sleutelring - waterdi
17,99 €

4251285549197 CF8090 LED-kaarsenboog met timer als kerstverlichting - 
kaarsenbrug met 21 LED's - lichtboogpiramide - raamka

29,99 €
4251285549197 CF8090 LED-kaarsenboog met timer als kerstverlichting - 

kaarsenbrug met 21 LED's - lichtboogpiramide - raamka
39,99 €

4251285515222 CF6195 LED sfeerlichtpiramide met 33 warmwitte LED's met 
timerfunctie voor de vensterbank, als tafeldecoratie voo

44,99 €
4251285539853 CF6727 4x tandenborstelklok voor kinderen - zandloper voor het 

poetsen van tanden in verschillende kleuren - timer van 
14,99 €
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4251285515253 CF7826 2x magnetische haak neodymium - sterke 
werkplaatsmagneet met haak - voor keuken, badkamer,

12,99 €
4251285515277 CF7492 4x tandenborstelklok met zuignap voor kinderen - 

zandloper voor het poetsen van tanden in verschillende 
17,99 €

4251285515284 CF6066 2x theezeefje van roestvrij staal - thee-ei voor losse 
thee en kruiden - fijnmazig theefilter

14,99 €
4251285515406 CF8099 4x Minischraper - Universele reinigingsschraper voor 

gladde oppervlakken - Praktische schraper voor kookpla
14,99 €

4251285515413 CF8009 2x lantaarn met kleurrijk zonmotief - papieren lantaarn 
voor Sint Maarten en Halloween - Martin's lantaarn voor

17,99 €
4251285515444 CF7147 set van 24 viltstiften schilderaccessoires + 2 

kleurboeken "Dwarfs" en "Dino" (kleurboek set 2)
12,99 €

4251285515451 CF3346 10x afvoerzeef, spoelbakzeef, verchroomd en roestvrij, 
Ø 70/40 mm

17,99 €
4251285515505 CF6681 2x slakom gemaakt van roestvrij staal - mengkommen 

verschillende maten - roestvrijstalen kom voor snacks - 
17,99 €

4251285515529 CF6017 2x roestvrijstalen kom voor de keuken - metalen kom in 
verschillende maten - slakom gemaakt van roestvrij staa

12,99 €
4251285515567 CF6949 medicatiedispenser in POOLS - medicatiedoos voor 7 

dagen - 3 compartimenten - pillendoos - tablettendoos -
29,99 €

4251285515574 CF6951 2x tabletdoos 7 dagen met Franse letters (Lundi - 
Dimanche) - medicatiebox 3 compartimenten (Matin, Mi

29,99 €
4251285515659 CF8098 2x LED lantaarns "Stars" & "Flowers" van keramiek - 

LED kaars met mooie motieven - Kerstdecoratie
29,99 €

4251285515666 CF3432 4-delige set - 2x stekkers + 2x koppelingen - 
hoogwaardige tv-antenne coax-stekkerkoppeling in wit

9,99 €
4251285515673 CF8085 4x afwasborstel - keukenborstel - afwasborstel - 

afwasborstel - pannenborstel - ca. 29 x 6.5 x 6 cm (kleu
17,99 €

4251285586659 CF7559 4x dakgootbescherming voor regenpijpen, 
regenpijpbescherming voor bladeren, bladeren, takken -

17,99 €
4251285586659 CF7559 4x dakgootbescherming voor regenpijpen, 

regenpijpbescherming voor bladeren, bladeren, takken -
17,99 €

4251285515727 CF7702 Set van 3 - Vormpjes voor ijslollys - voor 12 ijslollys, 13 
x 14 x 14 cm

29,99 €
4251285515734 CF7697 6x cold pack in blauw - koelelementen voor koelbox en 

koeltas - coldpacks voor huishoudens en vrije tijd
17,99 €

4251285515741 CF7697 12x cold pack in blauw - koelelementen voor koelbox en 
koeltas - coldpacks voor huishoudens en vrije tijd

29,99 €
4251285536739 CF6959 2x Keukenzeef van kunststof - Poedersuikerzeef - 

Fijnmazige zeef voor het bakken - Minizeef voor thee, k
12,99 €

4251285515789 CF7494 PF Magnete 24er Set 17,99 €
4251285515796 CF7495 3x Gebraden koord - Keukengaren voor koken en grillen 

- Wit grillkoord voor vlees, groenten en vis
14,99 €

4251285515802 CF7496 set van 2 - mallen voor ijslollys - voor 12 ijslolly's 17,99 €
4251285515826 CF7500 80x conserveringsfilm met sluiting en labels voor jam 17,99 €
4251285542341 CF7715 6x kledingtas, kledinghoes met rits en kijkvenster, 

beschermhoes voor transport en opslag van shirts, pakk
34,99 €

4251285552487 CF7716 3x kledingtas, kledinghoes met rits en kijkvenster, 
beschermhoes voor transport en opslag van shirts, pakk

17,99 €
4251285515857 CF7721 Set van 3 schilmessen / huishoudmessen met soft-touch 

handgreep in verschillende kleuren
14,99 €

4251285515888 CF7708 2x Kniekussen voor de tuin - Kniemat voor tuinieren - 
Kniekussen voor handwerken en vrije tijd - Kniebescher

17,99 €
4251285560819 CF8020 Set van 4 versterkingsringen voor gaten, elk 500 stuks 14,99 €
4251285515956 CF8021 haringen van kunststof - haringen met fotohouders voor 

op de camping en buiten - ideaal voor normale grond
14,99 €

4251285515970 CF5605 15-delige accessoireset voor piratenkostuums - ideaal 
voor carnaval, themafeesten en kostuumevenementen

29,99 €
4251285516007 CF7503 Set van 8 memomagneten "Butterfly" ca. 5 x 5 cm 

(Mix1)
12,99 €

4251285516052 CF4604 Dubbele Handdoekhouder Theedoekhouder 40cm 19,99 €
4251285516083 CF7519 4x douchespons - badspons in prachtige kleuren - 

wasspons voor de douche - massagespons - douchestok
17,99 €

4251285570252 CF7510 4x handwasborstel in blauw - nagelborstel voor het 
reinigen van handen en nagels

14,99 €
4251285516113 CF7510 handwasborstel transparant - nagelborstel voor hand- 

en nagelreiniging
14,99 €
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4251285516120 CF8035 12x schuursponsjes van kunststof - schuursponsjes in 
felle kleuren - kunststof reinigingsspons voor hardnekkig

14,99 €
4251285516144 CF7520 6x eierdopjes van verchroomd metaal, elegante 

eierhouders met metallic look, ontbijtset in spiraalvorm
14,99 €

4251285516151 CF7520 12x eierdopjes van verchroomd metaal, elegante 
eierhouder met metallic look, ontbijtset in spiraalvorm

19,99 €
4251285516182 CF8037 4x universeel filter voor afzuigkappen - afzuigfilter 

geschikt voor verschillende modellen afzuigkappen - op 
19,99 €

4251285516182 CF8037 4x universeel filter voor afzuigkappen - afzuigfilter 
geschikt voor verschillende modellen afzuigkappen - op 

19,99 €
4251285516304 CF7102 2x stalen hangslot - veiligheidsslot met drie sleutels - 

hangslot met beugel - 50 mm
14,99 €

4251285516328 CF7186 spanrubber - spankoord voor spandoeken, posters, 
tenten, paviljoens - rubberspanners voor transport, cam

17,99 €
4251285516366 CF6249 2x kamerbezem zonder steel met schroefdraad - 

huisbezem met paardenhaarmengsel - paardenhaarbeze
19,99 €

4251285516373 CF5216 2x thermobeker met handvat van roestvrij staal, 
dubbelwandige beker, 170 ml

17,99 €
4251285516380 CF5914 2x Schaap decoratiestandaard voor Pasen - Schaap met 

bont - Decoratiefiguren voor paasversiering - Paasschaa
17,99 €

4251285516397 CF8107 3-delige trancheerset van roestvrij staal - trancheermes, 
vleesvork en gevogelteschaar voor het snijden van vlees

29,99 €
4251285516410 CF8105 3-delige Cocktailshakerset van roestvrij staal - 

Cocktailmixer met Shaker, maatbeker en Cocktailzeef - 
17,99 €

4251285516427 CF8102 2x tandenborstelbekers van roestvrij staal, 
tandenborstelhouder in houtlook, set mondspoelbekers 

17,99 €
4251285516441 CF8129 4x muurbeugel voor het ophangen van manden en 

windgong, met 2 schroeven
17,99 €

4251285516458 CF8130 24x universele haken in S-vorm - verchroomde jashaken 
- jashaken

14,99 €
4251285516472 CF8131 8x karabijnhaak met wartel, 7,5 cm 14,99 €
4251285516496 CF7560 4x kurken onderzetter, rond, Ø 19 x 1 cm, ronde schotel 

voor potten, pannen, keuken en huishouden, hittebeste
17,99 €

4251285516502 CF7560 8x schotel van kurk rond, Ø 19 x 1 cm, ronde schotel 
voor potten, pannen, keuken en huishouden, hittebeste

29,99 €
4251285516502 CF7560 8x schotel van kurk rond, Ø 19 x 1 cm, ronde schotel 

voor potten, pannen, keuken en huishouden, hittebeste
29,99 €

4251285570658 CF8134 4x regenponcho met capuchon - herbruikbare poncho in 
4 kleuren - noodponcho voor concerten, stadions, wand

17,99 €
4251285516533 CF8135 2x regenponcho met capuchon - regenbescherming met 

extra sterke herbruikbare poncho - noodponcho voor co
17,99 €

4251285516540 CF8136 set van 4 raamclips - raamopeners, raamstoppers, 
raamwiggen - klembescherming voor ramen en deuren 

14,99 €
4251285516540 CF8136 set van 4 raamclips - raamopeners, raamstoppers, 

raamwiggen - klembescherming voor ramen en deuren 
14,99 €

4251285516557 CF8136 set van 4 raamclips - raamopeners, raamstoppers, 
raamwiggen - klembescherming voor ramen en deuren 

14,99 €
4250847141077 CF3154 roestvrijstalen keybar met plank en magnetische wand - 

memobord in een modern design - keyboard met 7 hak
34,99 €

4250847141077 CF3154 roestvrijstalen keybar met plank en magnetische wand - 
memobord in een modern design - keyboard met 7 hak

34,99 €
4251285563308 CF8144 2 tabletdozen met 10 vakken met opschrift, 

weekdispenser
14,99 €

4251285516670 CF8146 Set van 300 zakjes 9,5 x 13,2 cm zelfklevend universeel 
transparant

9,99 €
4251285516687 CF8147 set van 150 ritssluitingszakken ritssluitingszakken in 3 

verschillende maten, hersluitbaar, universeel transparan
17,99 €

4251285516694 CF1324 24x haarelastiekjes van hoogwaardig materiaal van 5 
mm dik - kabelbinders als haaraccessoires voor dames e

12,99 €
4251285516700 CF8187 universele spatbescherming glazen deksel met siliconen 

rand voor potten en pannen met Ø 24, 26, 28 cm
29,99 €

4251285540934 CF7482 4x knipperende egelbal met LED-verlichting, speelbal, 
knipperend rubber, prikbal, giveaways voor kinderverjaa

17,99 €
4251285516731 CF8148 COM-FOUR 200x sticker cadeau sticker, cadeau sticker 

voor verjaardag, cadeaus, zelfklevend 55 x 35 mm
17,99 €

4251285549234 CF8152 12x zelfklevende gordijnhaken voor gordijnroedes, 
Vitragestangen - zelfklevende haken voor ramen, raamh

12,99 €
4251285549234 CF8152 12x zelfklevende gordijnhaken voor gordijnroedes, 

Vitragestangen - zelfklevende haken voor ramen, raamh
12,99 €

4251285562998 CF8153 12x zelfklevende gordijnhaken voor gordijnroedes, 
Vitra-roedes - zelfklevende haken voor ramen, raamhak

12,99 €
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4251285539976 CF6140 4x eierdopjes van roestvrij staal met een matte look 17,99 €
4251285516854 CF7975 2x zeepbellenrobots in geweldige kleuren, elk met 60 ml 

zeepbellenwater voor langdurig plezier in zeepbellen
12,99 €

4251285517103 CF8257 42-delige kinderhaaraccessoires set in turkoois - 
haarhanddoeken met gespen en clips om te bevestigen,

17,99 €
4251285517110 CF8258 42-delige kinderhaaraccessoires set in groen - 

haarhanddoeken met gespen en clips om te bevestigen,
17,99 €

4251285517141 CF8184 deurstopper, deurhouder met een gewicht van 1,4 kg in 
kerstachtig kabouterdesign, stopper voor ramen en deur

29,99 €
4251285528871 CF7042 4x glazen asbakken - gekleurde glazen asbakken voor 

sigaretten - asbakken voor privé en gastronomie - gema
17,99 €

4251285517172 CF8127 20x zoete mosterdoppen voor flessen van 0,3 en 0,5 
liter, maat 1

14,99 €
4251285517189 CF7237 5-delige tuingereedschapset - tuinset met dubbele 

schoffel, kleine cultivator, voegenkrabber, handhark, blo
29,99 €

4251285517196 CF4351 economy set verpleegstershorloge "Nurse Clock", 6 
kleuren en ontwerpen gemaakt van siliconen, verpleegst

17,99 €
4251285517219 CF8176 4x theeglas met handvat - glazen drinkglas voor thee of 

koffie - koffieglas voor cappuccino
29,99 €

4251285517240 CF6997 25-delige Dia de los Muertos feestset voor kinderen met 
kartonnen servies met schedelgezichten voor Halloween

19,99 €
4251285517295 CF8174 tuinzeef met twee verwisselbare zeefinzetstukken 4 

mm, 6 mm - ronde zeef - bodemzeef, aardezeef, zandze
29,99 €

4251285517332 CF4784 set van 6 reflecterende banden, snaparmbanden, ideaal 
voor joggers en fietsers

12,99 €
4251285517349 CF8092 Set van 6 knipperende haarclips Klem Klem 

Haaraccessoires Klauwklem met 6 verschillende ontwerp
12,99 €

4251285517417 CF7942 COM-FOUR 4-pack hoekverbinder, 100 x 100 x 90 x 3,0 
mm, verzinkt (pak 1)

19,99 €
4251285517424 CF7950 COM-FOUR 4-pack hoekverbinder met kraal, 105 x 105 

x 90 x 3,0 mm, verzinkt (Pack 2)
19,99 €

4251285517462 CF7941 COM-FOUR 10-pack hoekverbinder, 70 x 70 x 55 x 2,5 
mm, verzinkt (pak 6)

19,99 €
4251285517479 CF7943 20x stoelhoek, 25 x 25 x 15 mm, verzinkt 9,99 €
4251285517486 CF7944 20x stoelhoek, 50 x 50 x 15 mm, verzinkt 14,99 €
4251285517585 CF7939 5x mini-duimstok van kunststof, 1 meter duimstok met 

10 schakels, metrisch en in wit
17,99 €

4251285548633 CF5035 10x LED kerstboomkaarsen met afstandsbediening - 
Kerstverlichting draadloos - LED kerstkaarsen - Kerstboo

29,99 €
4251285536456 CF7936 verstelbare sleutel, van 0 - 28 mm 12,99 €
4251285517646 CF7952 nagelborstel handwasborstel borstel schoonmaakborstel 17,99 €
4251285517660 CF7953 2x rugborstel - lichaamsborstel - droge borstel - 

massageborstel - badborstel - 40 cm
12,99 €

4251285578531 CF7954 2x Microvezelvloerdoek - Gele doeken voor 
vloerreiniging - Grote doeken voor grote oppervlakken

9,99 €
4251285517707 CF8053 18-delige bamboe bestekset - herbruikbare eetstokjes - 

houten stokkenset en bamboe lepel - bamboe eetstokje
12,99 €

4251285517714 CF5098 60x zuignappen met kabelsleuf voor kerstverlichting en 
raamdecoratie - Sterke raamknoppen voor raambevesti

29,99 €
4251285517721 CF5098 80x zuignap met kabelsleuf voor kerstverlichting en 

raamdecoratie - sterke raamknoppen voor raambevestig
29,99 €

4251285517738 CF5098 120x zuignap met kabelsleuf voor kerstverlichting en 
raamdecoratie - sterke raamknoppen voor raambevestig

34,99 €
4251285517738 CF5098 120x zuignap met kabelsleuf voor kerstverlichting en 

raamdecoratie - sterke raamknoppen voor raambevestig
34,99 €

4251285517769 CF7288 10x geuroliën in een set - kamergeurbloemen - geurolie 
voor geurverspreiders, luchtverfrissers, waterverdamper

29,99 €
4251285517790 CF8203 3x keramische luchtbevochtiger - radiatorverdamper 

voor het bevochtigen van de ruimtelucht - verwarmings
29,99 €

4251285517820 CF4784 set van 8 reflecterende banden, snap armbanden, 
ideaal voor joggers en fietsers!

14,99 €
4251285517837 CF8206 3x ovenlamp tot 300° C, warm witte kachellamp 15W, 

E14, 230V
14,99 €

4251285517844 CF8206 5x ovenlamp tot 300° C, warm witte kachellamp 15W, 
E14, 230V

17,99 €
4251285517875 CF3403 2x braadthermometer van roestvrij staal - analoge 

vleesthermometer tot 120 ° C - grillthermometer - vlees
14,99 €
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4251805404500 CF8202 8x ijskrabber voor in de auto, 3-zijdig te gebruiken, 
schijfkrabber van stabiel kunststof - 12 x 12 cm

17,99 €
4251285517899 CF8205 100x Delta S8, grijs, ca. Ø 8 x 40 mm 19,99 €
4251285517905 CF8204 280x plug S5, grijs, ca. Ø 5 x 25 mm 19,99 €
4251285573093 CF4588 24x premium mottenstop houten ringen van cederhout, 

mottenbinders zonder chemicaliën - natuurlijke mottenv
14,99 €

4251285578869 CF8189 muffin bakvorm voor het bakken van muffins, voor 12 
koolstofstalen muffins ca. 35 x 26,5 x 3 cm

14,99 €
4251285518063 CF8220 snoeischaar met hoogwaardig koolstofstalen mes, 

bypass-schaar
29,99 €

4251285518070 CF8218 tentharingen van staal - robuuste haringen met 
schroefdraad voor kamperen en buiten - ideaal voor nor

29,99 €
4251285518124 CF8062 2x theezeefje van roestvrij staal - thee-ei voor losse 

thee en kruiden - fijnmazig theefilter
17,99 €

4251285518148 CF8067 Gugelhupfform van siliconen met antiaanbaklaag, rood 14,99 €
4251285518186 CF8277 96x wierookkegels in verschillende geuren - Kerst 

wierookstokjes - Kerstgeur
14,99 €

4251285518193 CF8278 4x geschenklintenset - zijden lintenset met spoel en 
strikken voor verpakking en decoratie

17,99 €
4251285547520 CF12422 48x geschenkstrikken in geweldige kleuren - 

zelfklevende decoratieve strikken met patronen voor Ker
14,99 €

4251285518216 CF10712 4x strosterren in een mixset - kerstboomversieringen - 
rietags voor de kerstboom - natuurlijke kerstboomgordij

14,99 €
4251285518230 CF8510 6x cadeautas voor kerst, kerstman en advent - XXL 

cadeautas met kerstmotief - cadeautas
29,99 €

4251285518247 CF8292 12-delige XL-strikken + haspelset in verschillende 
kleuren - geschenklint voor het inpakken en decoreren v

17,99 €
4251285518254 CF8293 4x XL glitter rotan sterren in een spaarpakket, als 

decoraties voor ramen en kerstbomen
14,99 €

4251285518261 CF8275 4x zakwarmers met 2 motieven - handwarmers in de 
vorm van een ijsbeer en een warmwaterkruik

17,99 €
4251285566811 CF8276 4x pocket warmer herbruikbaar - handwarmer met 

elandmotief voor kinderen - warmtekussen voor koude 
14,99 €

4251285566811 CF8276 4x pocket warmer herbruikbaar - handwarmer met 
elandmotief voor kinderen - warmtekussen voor koude 

14,99 €
4251285518292 CF8282 4x cadeauzakje voor kerst en kerstman - kersttas voor 

het vullen - kersttas
17,99 €

4251285518308 CF8283 set van 3 premium kerstlaarzen XL met verschillende 
motieven - kerstsok om te vullen - kerstsokken om op te

17,99 €
4251285518339 CF8287 48x fluwelen strikken voor het verpakken en decoreren 

van cadeaus - geschenkstrik in rood - 5 x 6 cm
19,99 €

4251285518414 CF8299 set van 2 decoratieve engelen met krans van bloemen 
en hart - decoratie gemaakt van kunsthars in twee varia

29,99 €
4251285577541 CF8303 6x jute lint voor decoratie en verpakking - decoratieve 

linten van jute in verschillende kleuren
17,99 €

4251285518469 CF8305 288x glinsterende kleine 3D-decoratiesterren in een 
geweldige glitter-look - poinsettia-verstrooide decoratie 

29,99 €
4251285518476 CF8306 4x kerstversiering om te versieren - Poinsettia om op te 

hangen - kerstboomversieringen voor Kerstmis
29,99 €

4251285518490 CF7401 set van 4 koffiemokken "kleine sterren" in verschillende 
designs

29,99 €
4251285518599 CF8317 kerstkabouter maat XXL voor de kerstversiering, 

winterfiguur als decoratief item, schattig hoekkrukje als 
19,99 €

4250847141831 CF3141 7-delige kunststof snijplankenset - ontbijtplanken met 
plankhouder - kleine duurzame serveerschalen - broodpl

29,99 €
4251285518636 CF8296 2x keramische lantaarn in kerstman-design - 

decoratieve theelichthouder - kandelaar kerstman
17,99 €

4251285518667 CF8321 4x Graanbakje voor kinderen - Dessertbakje in modern 
design - Snackbakje voor dessert, snacks of ijs

29,99 €
4251285518698 CF8328 3x schroefverbinder - noodkettingschakel 8 mm - 

karabijnhaak met schroefsluiting - materiaal karabijnhaa
14,99 €

4251285518711 CF8329 2x XL keramieken figuur set met katoenen sjaal en 
muts, meisje met vlechten en jongen, 20 x 6 x 6 cm

17,99 €
4251285518766 CF8337 2x premium paar kerstelfen voor kerstversiering, 

alpenfiguren als winterdecoratie, schattige hoekkrukken
34,99 €

4251285518780 CF8339 Premium wegwerp overschoenen - plastic overschoenen 
met antislipzolen - wegwerpschoenen extra sterk en wat

29,99 €
4251285518797 CF8334 4x Premium kerstsok XL om te vullen - Kerstsokken om 

op te hangen - Kerstlaarzen als kerstversiering - 30 x 19
19,99 €
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4251285518803 CF8340 3x Kerstboomversiering als komkommer - 
Kerstkomkommer van echt glas - Kerstboomhanger in g

17,99 €
4251285518827 CF8342 set van 4 vilten zakjes met ovale bodem, kerst bedrukt 

met dennenbomen en sneeuwvlokken
12,99 €

4251805403329 CF8345 4x pocket warmer herbruikbaar - handwarmer met 
stermotief voor kinderen - warmtekussen voor koude da

17,99 €
4251285590052 CF8346 4x pocket warmer pocket warmer herbruikbaar - 

handwarmer met sterretjes voor kinderen - warmtekuss
17,99 €

4251285518902 CF8349 2x zakwarmers in coltrui-design - handwarmers met 
stermotief

17,99 €
4251285518919 CF8349 4x zakwarmers in coltrui - handwarmers in een gebreide 

zak met stermotief in moderne kleuren
17,99 €

4251285518919 CF8349 4x zakwarmers in coltrui - handwarmers in een gebreide 
zak met stermotief in moderne kleuren

17,99 €
4251285518926 CF8350 3x XL kerstbel set van Dolomeit, in een kerstlook, bellen 

in verschillende varianten
19,99 €

4251285518940 CF8333 COM-FOUR 4x kerstsok XL om te vullen - kerstsokken 
om op te hangen - kerstlaarzen als kerstversiering - 25 

17,99 €
4251285533721 CF8400 30x kruidenpotjes 10ml met kurk, set mini glazen 

flesjes, cadeauglazen set, opslag van oliën, specerijen, 
17,99 €

4251285519008 CF8400 60x kruidenpotjes 10ml met kurk, set mini glazen 
flesjes, cadeauglazen set, opslag van oliën, specerijen, 

29,99 €
4251285519077 CF8433 houten bord met 4 crèmekleurige echte LED kaarsjes in 

verschillende maten, met batterijen en kerstversiering
29,99 €

4251285519084 CF8432 fotolijst van kunststof - fotolijst voor 8 foto's in 
verschillende formaten - witte lijst in antiek look om op t

29,99 €
4251285519121 CF8435 2x fotolijsten 10 x 15 cm voor de mooiste foto's - 

stijlvolle fotolijst - lijst voor favoriete foto's en snapshots
17,99 €

4251285519183 CF8424 8x Kleurrijke vervangende schroefdeksels van metaal 
voor drinkglazen - deksels met gaten voor drinkrietjes

9,99 €
4251285519206 CF8431 fotolijst "Baby" voor 4 foto's, gemaakt van plastic, ong. 

41x17cm
17,99 €

4251285519213 CF8417 Set van 4 eenhoorn sleutelhanger van rubber, in 
verschillende varianten

12,99 €
4251285519244 CF8428 2x fotolijst verchroomd van kunststof - nobele fotolijst 

ca. 10 x 15 cm
19,99 €

4251285519251 CF8425 set van 3 gebogen fotolijsten van glas, ca. 15 x 10 cm 19,99 €
4251285519268 CF8426 set van 3 gebogen fotolijsten van glas, circa 10 x 15 cm 17,99 €
4251285519275 CF8427 set van 2 gebogen fotolijsten van glas, ca. 13 x 18 cm 19,99 €
4251285519282 CF8411 4x pocket warmer - handwarmer in uil-design - pocket 

warmtekussen voor koude dagen en onderweg
19,99 €

4251285519299 CF8416 10-LED-lampvormige-lichtketting - Vintage-stijl 
decoratieve lichtketting voor een geweldige sfeer in huis

17,99 €
4251285519312 CF8413 houten sleutelkast "i love my home" met 6 haken en 

magneetslot in de deur
29,99 €

4251285519381 CF8415 vilten tas xl om te winkelen, tijdschriftenrekken, 
speelgoed of picknicks op het strand, robuust gemaakt 

29,99 €
4251285519404 CF8422 2x houten haarborstel - milieuvriendelijke borstel voor 

mannen, vrouwen, kinderen - houten haarborstel met v
12,99 €

4251285519527 CF7125 notenkraker van gietijzer (zwart geverfd) met houten 
handvat - voor het kraken van veel noten zoals hazelno

17,99 €
4251285519534 CF8115 Doppelhaken Capri verchromt 12,99 €
4251285519541 CF8116 3-delige badset "Marseille" in zwart, badkamerset 17,99 €
4251285519565 CF8357 6x Afwasborstel - Schoonmaakborstel - 

Keukenborstelset - Afwasborstel - Afwasborstel rond
17,99 €

4251285590779 CF8118 LED kaarsenboog met timer als kerstverlichting - 
kaarsenbrug met 21 LED's - lichtboogpiramide - raambl

17,99 €
4251805442069 CF8125 8x Roestvrijstalen afvoerzeefje - Roestvrijstalen 

gootsteenzeefje ter bescherming tegen haren en etensr
9,99 €

4251285519695 CF8126 50x Handdoekhoudklemmen van kunststof en metaal
 - Gekleurde klemmen voor handdoeken

14,99 €
4251285519701 CF8128 3x luchtbevochtiger van keramiek - radiatorverdamper 

voor het bevochtigen van de ruimtelucht - waterverdam
29,99 €

4251285519732 CF8446 4x koekjessnijders voor Kerstmis - Grote koekvormen 
met kerstmotieven - hart, ster, spar, engel

12,99 €
4251285519763 CF8407 4x glas met rietje en deksel, drinkglazen in mason jar 

look met handvat, 450ml
29,99 €

Pagina: 48/358* Alle prijzen zijn inclusief BTW. Onder voorbehoud van tussentijdse aankoop.

prijslijst: MSRP-prijzen (Tijd 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251285519770 CF8408 3x glas met rietje en deksel, drinkglazen in mason jar 
look met handvat, 350ml

19,99 €
4251285565531 CF6357 3x woelmuisval, Beierse vorm, gemaakt van verkoperd 

staaldraad, ca. 15,5 x 8 x 5,5 cm
17,99 €

4251285519794 CF7777 set van 4 metalen sigarettenkoker in verschillende retro-
versies

12,99 €
4251285519916 CF8046 3 grappige bagagelabels van flexibel plastic om te 

labelen, bagagelabels in verschillende uitvoeringen
14,99 €

4251285519923 CF8046 6 grappige bagagelabels gemaakt van flexibel plastic 
om op te schrijven, bagagelabels in verschillende design

17,99 €
4251285519954 CF8443 decoratiehart "In stillem Gedenken", in steenlook, als 

grafdecoratie, ca. 15 x 15 x 6 cm
19,99 €

4251285519961 CF8444 slapende engeldecoratie in antiek grijs, met het 
opschrift "Ruhe in Frieden", ong. 19 x 8 x 9 cm

19,99 €
4251805401103 CF7645 40x zuignaphouder, multifunctionele haak met metalen 

haak en gleuf voor kerstverlichting en andere decoraties
14,99 €

4251285520011 CF6689 10x reservelampjes voor kerstverlichting met 20 
lampen, 12V / 1,14W, met groene insteekvoet

14,99 €
4251285520028 CF6689 15x reservelampjes voor kerstverlichting met 20 

lampen, 12V / 1,14W, met groene insteekvoet
29,99 €

4251285520035 CF6691 6x golfkaarsen voor Schwipp bogen met 7 lampen - 
vervangende lampen voor kerstverlichting of piramides -

14,99 €
4251285520042 CF6691 9x golfkaarsen voor Schwipp bogen met 7 lampen - 

reserve lampjes voor kerstverlichting of piramides - 34V
17,99 €

4251285520059 CF6690 6x golfkaarsen voor Schwipp bogen met 16 lampen - 
vervangende lampjes voor kerstverlichting of piramides 

14,99 €
4251285520066 CF6690 9x golfkaarsen voor Schwipp bogen met 16 lampen - 

reserve lampjes voor kerstverlichting of piramides - 14V
17,99 €

4251285520097 CF8381 3-delige set blikken met kerstdecoratieglitter - 
Glitterdeco gemaakt van plastic in metallic optiek - Idea

17,99 €
4251285520127 CF8383 20x zuignaphouder met gleuf, transparant voor 

kerstverlichting en decoratie voor Kerstmis, Pasen, oude
19,99 €

4251285520134 CF8383 80x zuignaphouder met sleuf, transparant-blauw voor 
kerstverlichting en decoratie voor Kerstmis, Pasen, oude

17,99 €
4251285520141 CF8383 40x zuignaphouder met gleuf, transparant voor 

kerstverlichting en decoratie voor Kerstmis, Pasen, oude
29,99 €

4251285520172 CF8270 2x uitstekers, uitstekers voor koekjes, pasta, dumblings 
en ravioli - deegsnijder en koekjesroller - ronde deegroll

14,99 €
4251285520196 CF8485 2 kleurboeken voor volwassenen, ontspanning en 

meditatie + 24 kleurpotloden
17,99 €

4251285520226 CF8488 2x kerstlaarzen XL met bontrand - kerstsok om te vullen 
- kerstsokken om op te hangen - 48 x 28 cm

17,99 €
4251805413588 CF8483 dubbele reiskom in een standaard, opvouwbare 

siliconen voerbakken, voor honden en katten, ideaal voo
17,99 €

4251285520332 CF8456 80ml 2-componenten epoxyharslijm met 4x kunststof 
spatel, 40ml hars en 40ml verharder voor reparaties in 

12,99 €
4251285520417 CF8463 4x muurbeugel "Blume" van gepoedercoat staal voor 

het ophangen van manden en windgong, met schroeve
29,99 €

4251285520424 CF8463 4x muurbeugel "Butterfly" van gepoedercoat staal voor 
het ophangen van manden en windgong, met schroeve

29,99 €
4251285520431 CF8464 4x muurbeugel van gepoedercoat staal, haak voor 

bloempot, tuin, windgong, hangende mand, met schroe
34,99 €

4251285520448 CF8465 4x muurbeugel van gepoedercoat staal, haak voor 
bloempot, tuin, windgong, hangende mand, met schroe

29,99 €
4251285520486 CF8461 tentharingen van staal - robuuste haringen met 

schroefdraad voor kamperen en buiten - ideaal voor nor
29,99 €

4251285520523 CF11017 48x zuignaphouder, multifunctionele haak met metalen 
haak en gleuf voor kerstverlichting en andere decoraties

19,99 €
4251285520547 CF8265 2x kerstmuts in blauw met bontrand, pompon en 

zilverkleurig glitter ornament
12,99 €

4251285520578 CF8268 6x effen kerstmuts in blauw met witte bontrand en witte 
pompon

12,99 €
4251285588721 CF8390 2x LED-sterhanger in rotan-look - Kersthanger op zijden 

lint - raamdecoratie voor Kerstmis
29,99 €

4251285548596 CF8391 decoratieve kerstster van hout met 12 warmwitte LED's 
en zuighaken voor je raam in de kersttijd

29,99 €
4251285548596 CF8391 decoratieve kerstster van hout met 12 warmwitte LED's 

en zuighaken voor je raam in de kersttijd
29,99 €

4251285520615 CF8079 2x ijskrabber van stevig kunststof met gevoerde 
handschoen, schijfkrabber ongeveer 23 x 11 cm

17,99 €
4251285550254 CF8226 3-delige set luxe ijskrabbers van stevig kunststof met 

ijsbreker en schraaprand, met bezem, ca. 51 x 10 cm
17,99 €
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4251285520646 CF8082 luxe ijskrabber met bezem, rubberen lip en licht 
aluminium handvat met schuim handvat

19,99 €
4251285520646 CF8082 luxe ijskrabber met bezem, rubberen lip en licht 

aluminium handvat met schuim handvat
19,99 €

4251285520660 CF8497 30x sluitclips XL gemaakt van kunststof - sluitclips in 
verschillende maten en kleuren - diepvrieszakclip voor c

19,99 €
4251285520714 CF8451 haringen van staal - robuuste haringen met 

schroefdraad voor op de camping en buiten - ideaal voo
29,99 €

4251285539860 CF8475 6-delige haarverfset van kunststof in zwart met 2x 
borstel, 2x maatbeker en 2x mengkom

17,99 €
4251285520813 CF8180 professionele gastronomie dienblad van roestvrij staal - 

stijlvolle presentatie van eten
29,99 €

4251285520844 CF8188 3x onderzetter van verchroomd draad in een mooi 
design - ronde onderzetter voor potten, pannen of thee

17,99 €
4251285520851 CF8192 2x servethouder van verchroomd draad, rond, ca. 14,5 

x 12 x 6 cm
17,99 €

4251285520868 CF8193 servethouder van verchroomd draad, vierkant, ca. 18,5 
x 18,5 x 8 cm

17,99 €
4251285520899 CF8196 bekerstandaard gemaakt van chroomdraad - bekerboom 

in een geweldig ontwerp - stijlvolle bekerhouder voor de
17,99 €

4251285520943 CF8201 2x vleesklauw, premium BBQ-grillbestek gemaakt van 
roestvrij roestvrij staal, berenpoten voor het hakken van

17,99 €
4251285520974 CF8080 hartvormige cakevorm voor het bakken van 

koolstofstalen cake
14,99 €

4251285520998 CF8264 3x uitstekers, uitstekers voor koekjes, pasta, dumblings 
en ravioli - deegsnijder en koekjesroller - ronde deegroll

17,99 €
4251285538917 CF8086 2x windasbak van dolomiet - weerbestendige 

stormasbak van keramiek - kleine tafelasbak met deksel
19,99 €

4251285538917 CF8086 2x windasbak van dolomiet - weerbestendige 
stormasbak van keramiek - kleine tafelasbak met deksel

19,99 €
4251285521117 CF8088 300x finger food spiesjes van bamboe - houten spiesjes 

met een breed gripoppervlak voor betere grip - ideaal v
17,99 €

4251285521124 CF8089 300x Fingerfoodspiesen van bamboehout - Houten 
spiesen met breed gripoppervlak voor betere grip - idea

17,99 €
4251285521155 CF7993 3x broekhanger van hout en viltinzet voor het spannen 

van broeken, bretels om op te hangen, 25 cm
17,99 €

4251285521186 CF7999 72x meubelglijders van vilt - ronde stoelglijders met 
spijker - viltglijders voor meubels, stoel- en tafelpoten

14,99 €
4251285535534 CF8209 wasknijperset met clips en wasknijpers in verschillende 

kleuren - klassieke wasknijpers in trendy kleuren
17,99 €

4251285559738 CF8054 43-delige set wasknijpers en wasknijpers in 
verschillende kleuren - mand met clips en handvaten o

17,99 €
4251285553583 CF7768 2x verwarmer voor thee- en koffiepotten van glas, rond, 

Ø ca. 12,5 cm
19,99 €

4251285521261 CF5614 12x Cookie Cutter, Cookies and Biscuit Cookie Cutter 
Metalen koekjessnijders in verschillende vormen

19,99 €
4251285521285 CF7769 2x verwarmer voor theepotten van chromen draad, 

geschikt voor 2 theelichtjes, ovaal, ca. 28,5 x 15 cm
17,99 €

4251285573086 CF7853 2x Hang-droger met 13 klemmen - Miniwaslijn voor het 
ophangen - Droogtrommel voor sokken en kleine spulle

17,99 €
4251285561168 CF7853 2x Hangende droogmolen met 13 clips - Mini hangende 

droogmolen - Wasdroger voor sokken en kleine artikele
17,99 €

4251285518148 CF8067 Gugelhupfform van siliconen met antiaanbaklaag, rood 14,99 €
4251285563568 CF8228 4x telescopische vliegenmepper - muggenspray met 

flexibel uitschuifbare handgreep - ongediertebestrijding 
14,99 €

4251805466607 CF8138 2x decoratieve glazen borden voor chocolaatjes, 
desserts, fruit en als kaasplankje - vierkant matglazen s

19,99 €
4251285514393 CF6740 10x geuroliën in een set - kamergeurplanten - geurolie 

voor geurverspreiders, luchtverfrissers, waterverdamper
29,99 €

4251285521544 CF8057 3,5 "RaspberryPi LCD-touchscreen met stylus en stylus, 
480x320 pixels

29,99 €
4251285521575 CF7792 keramische kookplaatschraper met vervangende 

messen - schraper van roestvrij staal voor de keuken - k
12,99 €

4251285521582 CF7792 2x keramische kookplaatschraper met vervangende 
messen - schraper van roestvrij staal voor de keuken - k

12,99 €
4251805431438 CF8271 Kaasplank met kaasmes - leistenen plank gemaakt van 

natuurlijk leisteen - kaasplank met vork en kaasmes ge
19,99 €

4251285521605 CF8272 Kaasplank met kaasmes - Ronde leistenen plank 
gemaakt van natuurlijk leisteen - Kaasplank met vork en

19,99 €
4251285521612 CF8273 4x leistenen onderzetters - glazen onderzetters met 

rubberen antislipvoetjes - decoratieve tafelonderzetters 
12,99 €
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4251285521681 CF8261 4x gekko zuignap muurhaken - groot ca. 9 x 6,5 cm - 
hoge zuigkracht - hagedis handdoekhouder - hagedis ka

9,99 €
4251805403107 CF8360 12-delige set met cowboygerei met pistolen, holsters, 

merken en riemen - kostuumaccessoires voor Mardi Gra
29,99 €

4251285521735 CF8260 2x regenbeschermhoes voor rugzakken en 
boekentassen, waterdichte regenhoes in groen, regenho

14,99 €
4251285521742 CF5615 2x regenbeschermhoes voor boekentassen, rugzakken 

etc. met elastische band en 4x reflector snap armband
17,99 €

4251805461664 CF5631 LED-kaarsenboog met timer als kerstverlichting - 
kaarsenbrug met 21 LED's - lichtboogpiramide - raamka

34,99 €
4251285521773 CF7813 3 x beschermhoes voor koptelefoon van schokbestendig 

materiaal in trendy kleuren
12,99 €

4251285521797 CF7813 3 x beschermhoes voor koptelefoon van schokbestendig 
materiaal in trendy kleuren

17,99 €
4251285521803 CF7814 3x beschermhoes voor hoofdtelefoons van 

schokbestendig materiaal in grijs, met lus voor sleutelha
12,99 €

4251285521834 CF7813 3 x beschermhoes voor koptelefoon van schokbestendig 
materiaal in trendy kleuren

17,99 €
4251285521858 CF7813 3 x beschermhoes voor koptelefoon van schokbestendig 

materiaal in trendy kleuren
17,99 €

4251285521865 CF7814 3x beschermhoes voor hoofdtelefoon van 
schokbestendig materiaal in oranje, met lus voor sleutel

12,99 €
4251285521872 CF7813 3 x beschermhoes voor koptelefoon van schokbestendig 

materiaal in trendy kleuren
14,99 €

4251285521889 CF7814 3x Beschermhoes voor koptelefoon van schokbestendig 
materiaal in roze, met lus voor sleutelhangers of karabij

12,99 €
4251285521896 CF1363 3x parkeerschijf met ijskrabber, rubberen lip en 3 

winkelwagenchips - kunststof parkeermeter
14,99 €

4251285521896 CF1363 3x parkeerschijf met ijskrabber, rubberen lip en 3 
winkelwagenchips - kunststof parkeermeter

14,99 €
4251285521902 CF7813 3 x beschermhoes voor koptelefoon van schokbestendig 

materiaal in trendy kleuren
12,99 €

4251285521919 CF7814 3x Beschermhoes voor koptelefoon van schokbestendig 
materiaal in roze, met lus voor sleutelhangers of karabij

12,99 €
4251285521933 CF7814 3x beschermhoes voor hoofdtelefoons in 

schokbestendig materiaal in rood, met lus voor sleutelh
12,99 €

4251285521940 CF7813 3 x beschermhoes voor koptelefoon van schokbestendig 
materiaal in trendy kleuren

12,99 €
4251285521964 CF7815 3x Beschermhoes voor hoofdtelefoons van 

schokbestendig materiaal in grijs, Ø ca. 10 cm
17,99 €

4251285521995 CF7816 3x Beschermhoes voor hoofdtelefoons van 
schokbestendig materiaal in zwart-rood, ca. 7,5 x 7,5 x 

12,99 €
4251285584464 CF8223 8-delige porseleinen eierdopjesset - eierdopjes en lepels 

in wit - keukenaccessoires
19,99 €

4251285552272 CF7757 6x Flessenborstel voor het reinigen - Reinigingsborstels 
in 3 maten - Borstels voor het reinigen van flessen, glaz

14,99 €
4251285571327 CF7963 2x hoofdmassage-apparaat met 12 massagevingers - 

relax-massagespin voor het hoofd - head-crawler voor 
12,99 €

4251285522138 CF8002 4-delig saladebestek van kunststof - set met saladelepel 
en saladevork - herbruikbaar plastic serveerbestek voor 

14,99 €
4251285522145 CF8002 4-delig saladebestek van kunststof - set met saladelepel 

en saladevork - herbruikbaar plastic serveerbestek voor 
17,99 €

4251285522145 CF8002 4-delig saladebestek van kunststof - set met saladelepel 
en saladevork - herbruikbaar plastic serveerbestek voor 

17,99 €
4251285522176 CF7847 16x Zuignaphouder

 - Zuigbekerhaken met hendel tot 1 kg
17,99 €

4251285522183 CF7755 4-delige stylingset met verschillende haarborstels met 
zachte handvatten - universele borstel, ronde borstel, sk

17,99 €
4251285522213 CF7670 8x 20 m² afdekfolie (160 m²), beschermfolie tegen 

spatten, stof en vlekken, oppervlaktebescherming bij sc
17,99 €

4251285522251 CF7729 8-delige haarklauwenset in felle kleuren, ca. 6 cm 12,99 €
4251285522268 CF7565 2x creditcardhouder, vilten etui met 12 vakken voor 

creditcards, visitekaartjes en andere pasjes in grijs
14,99 €

4251285522275 CF7563 Kreditkartentasche grün 2x 14,99 €
4251285522282 CF7566 2x creditcardhouder, vilten etui met 12 vakken voor 

creditcards, visitekaartjes en andere pasjes in roze
14,99 €

4251285522299 CF7564 Kreditkartentasche schwarz 2x 14,99 €
4251285522305 CF7567 Kreditkartentasche d.grau 2x 9,99 €
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4251285522404 CF7085 6x Outdoor Web Dominator webbing-gesp in zwart 12,99 €
4251285522411 CF7080 6x 360 ° rotatie D-ring voor buiten van zeer sterk 

kunststof voor rugzakken, vesten enz. in verschillende kl
14,99 €

4251285522428 CF7080 6x 360 ° rotatie D-ring voor buiten van zeer sterk 
kunststof voor rugzakken, vesten enz. in olijfgroen

9,99 €
4251285522435 CF7080 Gurtschnalle 360° khaki 6St 9,99 €
4251285522442 CF7080 6x 360 ° rotatie D-ring voor buiten van zeer sterk 

kunststof voor rugzakken, vesten enz. in zwart
14,99 €

4251285522466 CF8501 2x koffiemok "Favourite man" in verschillende 
uitvoeringen, ca. 350 ml [selectie varieert]

19,99 €
4251285522473 CF8502 2x houten dienblad - rechthoekig houten dienblad met 

motief "I LOVE MY HOME" in verschillende maten - dien
29,99 €

4251285522497 CF8494 5x douchemuts waterdicht om het kapsel te 
beschermen, flexibele badmuts met elastische rubberen

12,99 €
4251285522497 CF8494 5x douchemuts waterdicht om het kapsel te 

beschermen, flexibele badmuts met elastische rubberen
12,99 €

4251285522503 CF8494 10x douchemuts waterdicht om het kapsel te 
beschermen, flexibele badmuts met elastische rubberen

17,99 €
4251285522510 CF8397 gewasbeschermingszak van tuinvlies ter bescherming 

tegen weersinvloeden en dieren, ca. 1,20 x 1,80 m
14,99 €

4251285522527 CF8498 Roestvrijstalen keukenzeef - Uitschuifbare afvoerzeef 
voor het wassen van fruit, groenten en salade

29,99 €
4251285522541 CF8500 glazen windlicht met LED-verlichting - hangend 

windlicht met jutehandvat - decoratief glas om op te ha
29,99 €

4251285522572 CF8500 glazen windlicht met LED-verlichting - hangend 
windlicht met jutehandvat - decoratief glas om op te ha

29,99 €
4251285522626 CF3160 geldkist, geldkist van staal met inzet en cilinderslot 39,99 €
4251285522640 CF7079 10x EDC mini-karabijnhaak van aluminium in zilver voor 

sleutelhangers of andere buitenactiviteiten
12,99 €

4251285522664 CF7079 10x EDC Mini karabiner van grijs aluminium voor 
sleutelhangers of andere buitenactiviteiten

12,99 €
4251285522671 CF7079 20x EDC Mini karabiner van grijs aluminium voor 

sleutelhangers of andere buitenactiviteiten
14,99 €

4251285522695 CF7079 20x EDC Mini karabijnhaak van zwart aluminium voor 
sleutelhangers of andere buitenactiviteiten

17,99 €
4251285522794 CF7078 2x zaklampholster van duurzaam nylon voor zaklampen 

tot 17 cm
12,99 €

4251285522848 CF7086 2x vergrootglas als leesloep in DIN A5 formaat voor 
onderweg

9,99 €
4251285522855 CF7087 2x D-vormige tactische multifunctionele karabijnhaak 

van aluminium met veiligheidsslot, 2 messen en een LE
17,99 €

4251285522862 CF7930 rozenkrans met een groot houten kruis, kunstbloemen 
als leuke kerstversiering, mooie kamerdecoratie, ook vo

19,99 €
4251285522909 CF8512 sledelijn met houten handvat, rodelaccessoires, 

trekkoord voor sleeën, driewielers of andere kindervoert
14,99 €

4251285523005 CF7928 2x haakse zwarte aardingscontactsteker met schuine 
aardingscontactsteker, breukvast

14,99 €
4251285523081 CF8474 16-delige set hoekbescherming, randbescherming, 

tafelhoekbescherming en kinderbeveiliging met draaime
14,99 €

4251285523104 CF7076 4 EDC ophangclip van verchroomd zink met sleutelring 12,99 €
4251285597402 CF1781 deurstopper met handgreep, zware deurhouder, 

functioneel woonaccessoire, stopper voor ramen en deu
29,99 €

4251285523135 CF6492 5x bidonhouder van siliconen in blauw met karabijnhaak 
en sleutelring

12,99 €
4251285523142 CF6492 5x bidonhouder van rood siliconen met karabijnhaak en 

sleutelring
9,99 €

4251285523159 CF6492 6x bidonhouder van siliconen in verschillende kleuren 
met karabijnhaak en sleutelring

12,99 €
4251285559059 CF8536 Nail Art Deco set met antimagnetisch pincet en 

decoratieve glittersteentjes in 12 verschillende kleuren
14,99 €

4251285523197 CF5752 2x adapter USB 3.0 mannelijk naar vrouwelijk haaks 
270 ° horizontaal (2 stuks - haaks)

9,99 €
4251285523258 CF6629 3x XXL gum met opschrift "For BIG Mistakes", 14 x 5 x 

2 cm
17,99 €

4251285523272 CF8515 4x traploper springspiraal in verschillende kleuren in 
metallic design, ca. 6,5 cm

17,99 €
4251285523296 CF7409 8x loper springspiraal in regenboogkleuren met glitter, 

Ø ca. 6,5 cm
19,99 €
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4251285523326 CF7489 8-delige rubberen slangen set, 8 kleine rubberen 
slangen geassorteerd, ca. 34 cm

17,99 €
4251285523333 CF7489 16-delige rubberen slangenset, 16 kleine rubberen 

slangen, ca. 34 cm
29,99 €

4251285523364 CF5103 40x universele zuignaphouder met metalen haak - 
zuignappen voor het ophangen van kerstverlichting, han

29,99 €
4251285523388 CF3544 6x slijm met knallend geluid in een blikje, poppendeeg 

ideaal voor verjaardagen (scheetklei in roze, paars, oran
29,99 €

4251285556843 CF0251 4x keramische dunschiller voor groenten en fruit - 
universele dunschiller bijzonder scherp - dunschiller met

17,99 €
4251285523432 CF8542 4x pocket warmer herbruikbaar - handwarmer met 

hondenmotief voor kinderen - warmtekussen voor koud
17,99 €

4251285523449 CF8543 4x herbruikbare zakverwarmer - hartvormige 
handwarmer met elandmotief - warmtekussen voor kou

14,99 €
4251285523463 CF8512 2x sledelijn met houten handvat, rodelaccessoires, 

trekkoord voor sleeën, driewielers of andere kindervoert
29,99 €

4251285523470 CF6947 24-delige schrijfset voor kinderen "Thea" met liniaal, 
notitieboekje en nog veel meer

17,99 €
4251285523487 CF7739 4x springtouw "Thea" in paars en roze met glitter 

handvat in verschillende kleuren, ong. 210 cm
17,99 €

4251285523500 CF5199 4-delige set bestaande uit Euro-stekker en Euro-platte 
koppeling, monteerbaar met schroefdop, onbreekbaar

29,99 €
4251285523524 CF8513 24 x douchegordijnringen in wit - voor 

douchegordijnroedes van polyethyleen in C-vorm - eenv
12,99 €

4251285523531 CF6590 rubberen slangen set, 4 grote slangen in verschillende 
kleuren, 46cm

17,99 €
4251285523579 CF8533 4x paar hoogwaardige gastenslippers in een set - 

gastenslippers in decoratieve opbergruimte - warme vilt
19,99 €

4251285523586 CF8533 4x paar hoogwaardige gastenslippers in een set - 
gastenslippers in decoratieve opbergruimte - warme vilt

19,99 €
4251285523593 CF8533 4x paar hoogwaardige gastenslippers in een set - 

gastenslippers in decoratieve opbergruimte - warme vilt
19,99 €

4251285523630 CF8517 WC deurbord pictogram zelfklevend - hanger voor lente, 
Pasen en zomer - houten decoratief bord

17,99 €
4251285523647 CF8495 grafdecoratie in de vorm van een roos - gedenksteen 

van hoop en zuiverheid - weerbestendige grafdecoratie 
17,99 €

4251285577299 CF8528 2x appelverdeler van roestvrij staal - fruitverdeler ook 
voor peren - appelsnijder voor klokhuis

17,99 €
4251285523692 CF8532 450x kebabspiesjes - 20 cm lange spiesjes - 

groentespiesjes in een set
12,99 €

4251285523715 CF8524 4x porseleinen eierdopjes - eierhouder in wit, ca. 6,5 cm 17,99 €
4251285541955 CF8496 grafdecoratie in de vorm van een hart - weerbestendige 

grafdecoratie met vlinders - gedecoreerde rouwsteen m
19,99 €

4251285523739 CF8496 grafdecoratie in de vorm van een hart - gedenksteen 
met opschrift - weerbestendige grafdecoratie met vlinde

29,99 €
4251285523777 CF4348 3x gesloten asbak met schedelmotief voor in de tas of 

als sleutelhanger
17,99 €

4251285523807 CF8540 decoratieve lamp met LED-lichtketting om op te hangen 
en te staan - tafellamp op batterijen voor een mooie sfe

17,99 €
4251285523845 CF8541 12x feestmuts - zwarte kegelhoeden in metallic kleuren 

- glanzende nieuwjaarshoeden - hoofddeksels voor the
17,99 €

4251285523920 CF8546 hartvormige zakwarmer - handwarmer met 
verschillende hertenmotieven - zakverwarmingskussen 

14,99 €
4251285523937 CF7128 16-delige reflectorset - Reflectorhanger met 

kogelketting in diverse motieven
12,99 €

4251285524040 CF8534 6x slijm in ton, slijm in verschillende kleuren [keuze 
varieert], elk 65 g

17,99 €
4250847190341 CF6560 30x wasknijpers in een praktische mand met handvat - 

mand met handvat om op te hangen en clips in trendy k
17,99 €

4251285553743 CF7803 32x tatoeagevellen met afpelbare tatoeages voor 
jongens met verschillende motieven

14,99 €
4251285524125 CF7533 2x roestvrijstalen koffiemok - thermobeker gemaakt van 

hoogwaardig roestvrij staal - koffiepot onbreekbaar - du
29,99 €

4251285524132 CF7804 32x tatoeagevellen met afpelbare tatoeages voor 
meisjes met verschillende motieven

14,99 €
4251285524156 CF8364 12x glittermasker in ronde vorm in verschillende 

kleuren, Venetiaans oogmasker maskerade masker idea
12,99 €

4251285524187 CF8388 20x glittermasker in ronde vorm in verschillende 
kleuren, Venetiaans oogmasker maskerade masker idea

14,99 €
4251285551206 CF8369 18-delige snorenset met verschillende snorren, valse 

baard om op te plakken - de snorren zijn zelfklevend
14,99 €
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4251285524200 CF8369 36-delige snorenset met verschillende snorren, valse 
baard om op te plakken - de snorren zijn zelfklevend

17,99 €
4251285524248 CF5422 24x kurk onderzetters voor drankjes - ronde en 

vierkante onderzetters - glazen onderzetters van kurk
17,99 €

4251285524309 CF0679 32-delige make-upset met oogschaduw in blauwe tinten 
en cosmetische kwasten

17,99 €
4251285524347 CF5574 48-delige weggeefset piraten, schattenjacht met 

munten en kisten, voor verjaardagen van kinderen, pira
14,99 €

4251285524354 CF7801 2 piratenhoeden voor kinderen met geïntegreerde rode 
hoofddoek voor themafeesten of andere feesten

17,99 €
4251285524361 CF7802 2x piratenhoed met schedel - hoed voor kinderen en 

volwassenen - kostuum voor Mardi Gras, Carnaval, Hallo
17,99 €

4251285524392 CF8361 6x piratenmasker met rubberen band in 
skeletschedeldesign met goudkleurige oorbel - one size 

14,99 €
4251285524415 CF7060 48x krijtstift voor schrijven en schilderen - 

schoolbordkrijt voor school, keuken en tuin - straatkrijt
9,99 €

4251285574946 CF0680 96x krijtstokken in felle kleuren - schoolbordkrijt voor 
leisteen, asfalt en beton - straatkrijt

14,99 €
4251285524460 CF0681 20-delige weggeefset piraat, lekkers en cadeaus voor 

verjaardagen van kinderen, piratenfeestaccessoires
17,99 €

4251285524514 CF8563 3x Sneeuwlopers voor het rodelen - sneeuwlopers voor 
het hele gezin - sleeën in verschillende kleuren [selectie

34,99 €
4251285524521 CF8562 3x sneeuwraces voor rodelen - sneeuwglijbanen voor 

het hele gezin - sleeën in verschillende kleuren
34,99 €

4251285524538 CF8561 sneeuwracer voor rodelen - sneeuwglijbaan met brede 
rand en verzonken handgrepen voor meer veiligheid

39,99 €
4251285524545 CF8561 sneeuwracer voor rodelen - sneeuwglijbaan met brede 

rand en verzonken handgrepen voor meer veiligheid
39,99 €

4251285524552 CF8561 sneeuwracer voor rodelen - sneeuwglijbaan met brede 
rand en verzonken grepen voor meer veiligheid

39,99 €
4251285552319 CF6367 4x beauty make-up sponsjes in eivorm - sponsjes in 

waterdruppeloptiek - ideaal voor poeder, crème en vloei
9,99 €

4251285524590 CF6679 6x wonderhaken - transparante muurhaken op 
zelfklevende pad zonder boren - multifunctionele haken 

14,99 €
4251285550148 CF6679 12x wonderhaken - transparante muurhaken op 

zelfklevende pad zonder boren - multifunctionele haken 
17,99 €

4251285524620 CF6502 4x teenspreiders, teenseparators, 2 paar, gemaakt van 
zachte gel-siliconen, voor hamertenen en hallux valgus

19,99 €
4251285524637 CF6500 3-delige premium haarverzorgingsset, peddelborstel en 

twee stylingkammen van bamboehout, bamboe haarbor
17,99 €

4251285524644 CF8063 4x kogelwielen van staal, meubelwielen, kogellagers 
met flensmontagegaten

17,99 €
4251285524651 CF8066 stroommeter ampèremeter, 10A, met digitale led-

display
14,99 €

4251285524682 CF7831 3x vervangende flexkabel voor Raspberry PI, platte 
kabel voor display, camera en andere toepassingen, FP

17,99 €
4251285524699 CF7831 3x vervangende flexkabel voor Raspberry PI, platte 

kabel voor display, camera en andere toepassingen, FP
9,99 €

4251285524750 CF8566 3x koffiepadbox - koffiebox voor koffiepads - opbergbak 
voor koffiepads - decoratieve box in vintage look

17,99 €
4251285560727 CF8555 2x verwarmer voor thee- en koffiepotten van 

verchroomd draad, rond, Ø ca. 17 cm
17,99 €

4251285572393 CF8553 4x schoenlepel van roestvrij staal - schoenlepel met kort 
handvat ideaal voor op reis - aankleedhulp voor metalen

14,99 €
4251285524903 CF7831 3x vervangende flex-kabel voor Raspberry PI, platte 

kabel voor display, camera en andere toepassingen, FP
19,99 €

4251285524910 CF4515 15x panreiniger metalen schrobpads metaal 17,99 €
4251285524927 CF3809 3 paar washandjes massagehandschoen 

peelinghandschoen in paars en blauw
14,99 €

4251285572386 CF8591 4x Sneeuwlopers voor het rodelen - sneeuwlopers voor 
het hele gezin - sleeën in verschillende kleuren [selectie

39,99 €
4251285524958 CF8465 2x muurbeugel van gepoedercoat staal, haak voor 

bloempot, tuin, windgong, ophangmand, met schroeven
19,99 €

4251285524965 CF8463 2x muurbeugel "Blume" van gepoedercoat staal voor 
het ophangen van manden en windgong, met schroeve

17,99 €
4251285524972 CF8463 2x muurbeugel "Butterfly" van gepoedercoat staal voor 

het ophangen van manden en windgong
14,99 €

4251285524989 CF8463 2x muurbeugel van gepoedercoat staal voor het 
ophangen van manden en windgong, met schroeven en 

17,99 €
4251285524996 CF8464 2x muurbeugel van gepoedercoat staal, haak voor 

bloempot, tuin, windgong, ophangmand, met schroeven
29,99 €
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4251285525009 CF8464 2x muurbeugel van gepoedercoat staal, haak voor 
bloempot, tuin, windgong, ophangmand, met schroeven

19,99 €
4251285525054 CF8571 Spardose Double Piggy Mr.&Mrs. 29,99 €
4251285525085 CF8520 160x plantenringen voor het bevestigen van bloemen en 

stelen aan groeihulpmiddelen
17,99 €

4251285525153 CF8599 4x sneeuwracers voor rodelen - sneeuwglijbanen voor 
het hele gezin - Porsche-sleeën met handvat - sleeën in 

39,99 €
4251285525153 CF8599 4x sneeuwracers voor rodelen - sneeuwglijbanen voor 

het hele gezin - Porsche-sleeën met handvat - sleeën in 
39,99 €

4251285569720 CF8595 4x sneeuwracers voor rodelen - sneeuwglijbanen voor 
het hele gezin - Porsche-sleeën met handvat - sleeën in 

34,99 €
4251285525177 CF8603 Sneeuwloper voor rodelen - sneeuwsleeën met brede 

rand en verzonken handvatten - pistebaantjes [selectie 
29,99 €

4251285525191 CF8605 Sneeuwloper voor rodelen - sneeuwsleeën met brede 
rand en verzonken handvatten - pistebaantjes

39,99 €
4251285525214 CF8525 8x verstelbare spanrol hoeslakenhouder, 15 - 30 cm 14,99 €
4251285525276 CF7848 4x vacuümzakken, grote vacuümzakken 85 x 53 cm, 

opbergzakken als hygiënische ruimtebesparing, ruimteb
17,99 €

4251285528871 CF7042 4x glazen asbakken - gekleurde glazen asbakken voor 
sigaretten - asbakken voor privé en gastronomie - gema

17,99 €
4251285525306 CF8607 snowboardpiste glijbaan in blauw, sneeuwglider met 

trekkoord en handvat, sneeuwsnelheid
29,99 €

4251285549340 CF8603 2x Sneeuwloper voor rodelen - sneeuwsleeën met brede 
rand en verzonken handvatten - pistebaantjes

29,99 €
4251285525351 CF7455 2x Cheerleader PomPom in rood 17,99 €
4251285525368 CF7455 2x Cheerleader PomPom in het wit 19,99 €
4251285525405 CF7471 2x Cheerleader PomPom in het groen 14,99 €
4251285525436 CF8374 3x Venetiaans masker, oogmasker in verschillende 

uitvoeringen, gezichtsmasker gemaakt van hoogwaardig
9,99 €

4251285525443 CF7556 lunchbox met meerdere vakken - stapelbare slice box 
voor in de koelkast - lekvrije lunchbox met deksel - ca. 

19,99 €
4251285525528 CF8608 Reservepapierrolhouder, reserverolhouder, verchroomd, 

ca. 51 cm hoog, voor keuken en badkamer
19,99 €

4251285525467 CF8375 bone hoofdband - hoofdband met plastic botten voor 
Halloween, carnaval en andere feesten

14,99 €
4251285549821 CF9684 8-delige set inpakpapier, één kleur zonder patroon, in 

verschillende kleuren, 200 x 70 cm
29,99 €

4251285525481 CF8575 10x rollen inpakpapier kleurrijk, in verschillende 
uitvoeringen, 500 x 70 cm

39,99 €
4251285525511 CF8577 4x rollen transparante cadeaupapier met print of 

patroon, transparante wrap, in verschillende uitvoeringe
29,99 €

4251285525528 CF8608 Reservepapierrolhouder, reserverolhouder, verchroomd, 
ca. 51 cm hoog, voor keuken en badkamer

19,99 €
4251285525535 CF8584 partytransportbak, taartbak en voedseldoos met 2 

niveaus en hijsinzet, in groen
34,99 €

4251285525542 CF8584 partytransportbak, taartbak en voedseldoos met 2 
niveaus en hijsinzet, in turkoois

34,99 €
4251285525566 CF7784 anti-stressbal - Knijpbal in het net - Kreukelbal, 

Knijpbal, speelgoed
14,99 €

4251285563131 CF7696 80 meter waslijn met staaldraadinzet, waslijn in 
verschillende kleuren [selectie varieert]

17,99 €
4251285525757 CF3663 8x deurhaken van roestvrij staal - multifunctionele 

haken aan de binnenkant van de deur voor jassen en kl
19,99 €

4251285525764 CF2424 5x kinderbeveiliging voor stopcontacten, 
stopcontactbeveiliging - kinderbeveiliging met draaimec

9,99 €
4251285525764 CF2424 5x kinderbeveiliging voor stopcontacten, 

stopcontactbeveiliging - kinderbeveiliging met draaimec
9,99 €

4251285525771 CF2424 10x kinderbeveiliging voor stopcontacten, 
stopcontactbeveiliging - kinderbeveiliging met draaimec

14,99 €
4251285525771 CF2424 10x kinderbeveiliging voor stopcontacten, 

stopcontactbeveiliging - kinderbeveiliging met draaimec
14,99 €

4251805441963 CF2424 20x kinderbeveiliging voor stopcontacten, 
stopcontactbeveiliging - kinderbeveiliging met draaimec

14,99 €
4251285525832 CF2854 4x masker "Japanse soldaat" voor carnaval, carnaval, 

Halloween - gezichtsmasker om identiteit te bescherme
12,99 €

4251285525870 CF7912 480x paperclips / nietjes / brief- en vijlclips in een rond 
design in verschillende kleuren

12,99 €

Pagina: 55/358* Alle prijzen zijn inclusief BTW. Onder voorbehoud van tussentijdse aankoop.

prijslijst: MSRP-prijzen (Tijd 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251285525887 CF8114 20x platte vijl A4 - nietmachine met labelstrips - plastic 
nietmachine voor school, kantoor en thuis - PVC-vrij

17,99 €
4251285525894 CF8114 20x platte vijl A4 - nietmachine met labelstrips - plastic 

nietmachine voor school, kantoor en thuis - PVC-vrij
17,99 €

4251285525900 CF8114 20x platte vijl A4 - nietmachine met labelstrips - plastic 
nietmachine voor school, kantoor en thuis - PVC-vrij

14,99 €
4251285589148 CF8114 20x platte vijl A4 - nietmachine met labelstrips - plastic 

nietmachine voor school, kantoor en thuis - PVC-vrij
17,99 €

4251285525924 CF8114 20x platte vijl A4 - nietmachine met labelstrips - plastic 
nietmachine voor school, kantoor en thuis - PVC-vrij

17,99 €
4251285525931 CF8114 20x platte vijl A4 - nietmachine met labelstrips - plastic 

nietmachine voor school, kantoor en thuis - PVC-vrij
17,99 €

4251285525948 CF8114 20x platte vijl A4 - nietmachine met labelstrips - plastic 
nietmachine voor school, kantoor en thuis - PVC-vrij

17,99 €
4251285525979 CF6939 4x automatische bewatering voor kamerplanten - 

waterdispenser voor planten - kleikegels voor het bewat
19,99 €

4251285525986 CF8586 BBQ-set met grillschort en grillhandschoen in zwart 14,99 €
4251285526020 CF8556 Enkelboeien met pluche in zwart, fetish manchetten 

Manchetten met sleutels
14,99 €

4251285526044 CF8557 2x fotolijst met stermotief van kunststof - fotolijst in 
twee kleuren - 10 x 15 cm

12,99 €
4251285549241 CF8572 Blauwe lichtzwaard, laserzwaard met uitschuifbaar mes 

en geluid
17,99 €

4251285550261 CF3447 2x ovenlamp tot 300° C, warm witte kachellamp 15W, 
E14, 230V

14,99 €
4251285526099 CF3447 5x ovenlamp tot 300° C, warm witte kachellamp 15W, 

E14, 230V
29,99 €

4251285526266 CF8609 kersenpitkussen, warmkussen gemaakt van 100% 
katoen met kersenstenen, 26 x 19,5 cm

17,99 €
4251285526280 CF8620 2x flesopener in sexy girl design in twee motieven, ca. 

16 cm
17,99 €

4251285526303 CF2651 USB 3.0 Super Speed Y-kabel A male naar 10-pins mini 
male en USB 2.0 male (extra voeding) 60 cm zwart

14,99 €
4251285526327 CF8618 3x LED-zaklamp als sleutelhanger - mini-zaklamp van 

aluminium - handlamp met sleutelring - ca. 7,5 cm
12,99 €

4251285526365 CF8623 3x Sneeuwlopers voor het rodelen - sneeuwlopers voor 
het hele gezin - sleeën in verschillende kleuren [selectie

39,99 €
4251285526426 CF8611 SAT HQ antennekabel Raamdoorvoer voor coaxkabels, 

ultraplat en waterdicht
12,99 €

4251285526440 CF8613 SAT HQ antennekabel Raamdoorvoer voor coaxkabels, 
ultraplat en waterdicht

19,99 €
4251285526525 CF8637 3x rugschraper met telescopische stang van metaal met 

rubberen handvat in verschillende kleuren
14,99 €

4251285526532 CF8626 Kosmetikpinsel-Set 4tlg 19,99 €
4251285526570 CF8635 2x fotolijst "I love" - fotolijst met hart - romantische 

kunststof lijst voor uw favoriete foto's
14,99 €

4251285526587 CF5126 2-delige set metalen sleutelhangers met karabijnhaken 
voor liefhebbers, harten in een stijlvolle geschenkdoos

14,99 €
4251285526594 CF8634 2-delige set Metalen sleutelhanger met karabijnhaak 

voor geliefden, hartjes in geschenkdoos [Verscheidenhei
14,99 €

4251285526594 CF8634 2-delige set Metalen sleutelhanger met karabijnhaak 
voor geliefden, hartjes in geschenkdoos [Verscheidenhei

14,99 €
4251285526655 CF0686 10x sleutelhanger met LED lamp in zwart, HET origineel 

van in lederlook
14,99 €

4251285526662 CF8632 20g geurige badconfettiharten in een 
geschenkverpakking, ideaal als partnergeschenk

14,99 €
4251285526679 CF8628 20x zonnehoed voor planten, plantbeschermingshulp 

voor de groei van de kap, ca. 23 cm hoog
29,99 €

4251285526686 CF8628 10x zonnehoed voor planten, plantbeschermingshulp 
voor de groei van de kap, ca. 23 cm hoog

17,99 €
4251285526693 CF8629 2x woelerval, woelerbuisval van PVC, levende vangst, 

ca. 20 cm
19,99 €

4251285553545 CF8691 8er Pack muurbuffer, deurstopper, stopdemper, ø 3,8 
cm wit

14,99 €
4251285526716 CF8630 3x woelmuisvallen met aasbak, woelmuisvanger van 

gegalvaniseerd plaatstaal, ca. 18,5 cm
34,99 €

4251285526747 CF6746 2 telescopische rugschrapers van roestvrij staal, 
massageapparaat voor rug en hoofd in groen en geel

12,99 €
4251285593190 CF8640 Sledetouw van duurzaam touw met gele, ergonomisch 

gevormde handgreep
12,99 €
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4251285526860 CF7830 2x grilltang van roestvrij staal, multifunctionele 
keukentang van roestvrij staal en antislip

12,99 €
4251285526884 CF8647 3x vervangende flexkabel, platte kabel voor display, 

camera en andere toepassingen, FPC 0,5 pitch 8 mm, 1
17,99 €

4251285539976 CF6140 4x eierdopjes van roestvrij staal met een matte look 17,99 €
4251285526976 CF8643 100 meter Dubbelzijdig plakband, wit, 24 mm breed 17,99 €
4251285526990 CF3628 4 paar washandjes massagehandschoen 

peelinghandschoen in geel, roze, oranje, roze
17,99 €

4251285599543 CF8646 75-delige haaraccessoireset voor meisjes - hoofdband, 
haarclip en kabelbinder in verschillende kleuren

17,99 €
4251805441925 CF8649 Roestvrijstalen thermosfles - Dubbelwandige 

thermosfles - Thermosfles met één hand te bedienen - 
19,99 €

4251285527034 CF8650 5L Geïsoleerde pompkan - 5 liter Roestvrijstalen Airpot - 
Dubbelwandige geïsoleerde kan met pompmechanisme

54,99 €
4251285552487 CF7716 3x kledingtas, kledinghoes met rits en kijkvenster, 

beschermhoes voor transport en opslag van shirts, pakk
17,99 €

4251285527096 CF8655 6-delige snorenset van valse snorren, fijne vezels, 
zelfklevend

12,99 €
4251285527102 CF8656 10x nep gigantische sigaar voor het maffia gangster Al 

Capone kostuum, dummy sigaar voor carnaval en carna
12,99 €

4251285527119 CF8656 20x nep gigantische sigaar voor het maffia gangster Al 
Capone kostuum, dummy sigaar voor carnaval en carna

17,99 €
4251285527126 CF8657 6x dierenmasker met elastiek in één maat voor kinderen 

en volwassenen
14,99 €

4251285527133 CF9494 3x meervoudige kompressen in 3 verschillende maten 
met fleecedekking, koude en warme kompressen - voor

19,99 €
4251285527133 CF9494 3x meervoudige kompressen in 3 verschillende maten 

met fleecedekking, koude en warme kompressen - voor
19,99 €

4251285527140 CF8658 6x dierenmasker met elastiek in één maat voor kinderen 
en volwassenen

17,99 €
4251285527157 CF8659 2-delige armband en kraag set met piramide klinknagels 

in lederlook, rocker, biker, punk, steampunk van synthet
12,99 €

4251285527164 CF8661 2-delige set armband en vingerhandschoen in lederlook, 
rocker biker punk steampunk van synthetisch leer

17,99 €
4251285527171 CF8663 2x borrelglas met ketting om op te hangen - borrelglas 

voor carnaval, JGA, carnaval etc. - 45 ml (4,5 cl)
14,99 €

4251285527195 CF5123 2x kunstmatige lolly's, nep-decoratieve lolly's van 
plastic, suikerspin 22,5cm [kleur varieert]

14,99 €
4251285561663 CF8664 2x kleurwisselende LED-lamp voor mond en tanden, 

lichtgevende mondclip voor echte feestgangers, Hallowe
14,99 €

4251285527225 CF6678 2x wandelwagenhaken met antislip rubberen noppen 
voor luiertas - kinderwagenzakhouder - zak karabijnhaa

17,99 €
4251285527249 CF8701 36x Paaseieren om op te hangen - Paasversieringen in 

felle kleuren - Decoratieve paaseieren van kunststof - Af
19,99 €

4251285527331 CF8706 2x LED decoratielicht, papieren lantaarns met 
hartmotief in rood, 20 x 13,5 cm

12,99 €
4251285527348 CF1300 2-delige premium baby haarverzorgingsset, mini 

bamboe haarborstel met zachte haren van lamswol en k
17,99 €

4251285527355 CF8747 6-delige decoratie- en cadeauset voor Pasen - kleurrijke 
raffiamanden, paasgras en cadeauzakjes - paasmand - 

19,99 €
4251285527362 CF8746 4x paasmandjes met siergras en eierkleuren - 

paasmandjes met groen gras - raffia mandje met paasg
29,99 €

4251285527386 CF8750 4x paasnest natuur met kip en kuiken - paasdecoratie - 
minivogelnest - kuikendecoratie - lentedecoratie

17,99 €
4251285527409 CF5122 paasdecoratieset met viltentas en paasstickers - stickers 

voor decoratie met geweldige paasmotieven - viltentass
12,99 €

4251285527416 CF8748 8x Hanger met paasversiering - houten plaatje om op te 
hangen met paasmotieven - hangende decoratie voor P

9,99 €
4251285599314 CF7010 Paasdecoratie & geschenkset - kleurrijke raffia manden, 

groen paasgras, eierkleuren - DIY paasmanden - Paasn
29,99 €

4251285563742 CF3478 2x ovenlamp tot 300° C, warm witte kachellamp 26W, 
E14, 230V, 165 lumen

14,99 €
4251285527485 CF1519 6x rolmaat rolmaat rolmaat meetlint 3 meter in felle 

kleuren, kleur varieert
12,99 €

4251285527492 CF2829 classic eierwekker van roestvrij staal - mechanische 
kookwekker - timer met signaaltoon - eivormige kookwe

14,99 €
4251285527508 CF8705 Uil douchegordijn, douchegordijn in uildecor, badgordijn 

met patroon, douchegordijn 180 x 180 cm
17,99 €

4251285580183 CF8704 2x eenhoorn LED sleutelhanger met geluid, 7 x 6 cm 17,99 €
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4251285527522 CF5121 deurstopper, deurhouder met een gewicht van 1,4 kg in 
kerstachtig kabouterdesign, stopper voor ramen en deur

29,99 €
4251285527577 CF8740 4x automatische bewatering voor kamerplanten - 

waterdispenser voor planten - kleikegels voor het bewat
29,99 €

4251285527584 CF8743 6-delige kruidenstrooierset van roestvrij staal voor zout, 
peper, specerijen, kruiden - kruidenpot, kruidenpot, krui

17,99 €
4251285527584 CF8743 6-delige kruidenstrooierset van roestvrij staal voor zout, 

peper, specerijen, kruiden - kruidenpot, kruidenpot, krui
17,99 €

4251285527591 CF8701 60x Paaseieren om op te hangen - Paasdecoratie in 
mooie, lichte kleuren - Hangdecoratie voor het paasboe

29,99 €
4251285527621 CF8744 6x glas met deksel, herbruikbare drinkglazen in mason 

jar look met handvat, 100ml
17,99 €

4251285527751 CF3267 24x witte decoratieve paaseieren van plastic, plastic 
eieren met lint om op te hangen voor Pasen - plastic eie

19,99 €
4251285527768 CF3267 48x witte decoratieve paaseieren van plastic, plastic 

eieren met lint om op te hangen voor Pasen - plastic eie
19,99 €

4251285527775 CF2046 48x witte decoratieve paaseieren van plastic met 46 
zelfklevende afbeeldingen, plastic eieren met lint om op 

29,99 €
4251285527799 CF8797 30x paaseieren om op te hangen - paasdecoratie met 

leuke patronen - decoratie paaseieren in verschillende kl
29,99 €

4251285527805 CF8691 8er Pack muurbuffer, deurstop, aanslagdemper, ø 3,8 
cm beige

9,99 €
4251285527812 CF8691 8-pack muurbuffer, deurstop, aanslagdemper, ø 3,8 cm 

bruin
12,99 €

4251285527829 CF8701 69x grote sluitclips, sluitclips voor boodschappentassen 
& tassen, roestvrijstalen sluitclips, zakclips voor muesli

29,99 €
4251285527898 CF8765 Paaseieren om te vullen - kleurrijke vuleieren voor 

Pasen - Paaseieren in geweldige kleuren - decoratieve p
29,99 €

4251285527911 CF8766 20x paaseieren om op te hangen - gestippelde 
paasdecoratie in verschillende kleuren - paasdecoratie - 

19,99 €
4251285527928 CF8766 40x paaseieren om op te hangen - gestippelde 

paasdecoraties in verschillende kleuren - decoratieve pa
34,99 €

4251285527935 CF8806 28x handgeschilderde paaseieren om op te hangen - 
paasdecoraties in geweldige kleuren - paasdecoraties m

19,99 €
4251285527942 CF8808 24x handgeschilderde paaseieren om op te hangen - 

paasdecoraties in geweldige kleuren - paasdecoraties m
17,99 €

4251285527959 CF8808 4x decoratieve displays voor Pasen - Paashaas in paasei 
met bloem - Paasdecoratie om op te zetten - Paasdecor

29,99 €
4251285527973 CF8809 18x paaseieren om op te hangen - gespikkelde 

paasdecoraties in mooie kleuren - decoratieve paaseiere
19,99 €

4251805402995 CF8811 6x Decoratieve hangers met Pasen - Paasversiering van 
hout in uilendesign - Decoratieve hangers voor ramen e

12,99 €
4251285528000 CF8802 2x Paasei XXL om te vullen - Reuze vullende eieren voor 

Pasen - Zeer grote paaseieren met paasmotieven [select
29,99 €

4251285528024 CF8813 3x Hanger met paasversiering - XL-raam-houtfoto in 
bloemmotief met paashaasfiguur - Paasversiering voor r

17,99 €
4251285528055 CF8815 2x Paasversiering hanger - wilgenringen met houten 

figuren om op te hangen - Paasversiering voor ramen e
17,99 €

4251285554689 CF8830 5x Paaseieren om te vullen met verschillende motieven 
- kartonnen verrassingseieren om zelf te vullen - karton

14,99 €
4251285528093 CF6552 4-delige set raamafbeeldingen met veermotieven - 

statische raamdecoratie voor Pasen - zelfklevende paas
17,99 €

4251285528109 CF6551 4-delige set raamafbeeldingen met veermotieven - 
statische raamdecoratie voor Pasen - zelfklevende paas

17,99 €
4251285528116 CF6655 4x schooltassen, kleine kartonnen schooltassen voor 

broers en zussen, opvouwbare suikerzak voor schoolinsc
29,99 €

4251285528123 CF6668 3x Kerstraamafbeeldingen, zelfklevend met 
verschillende motieven - Kerstraamversieringen - Raam

19,99 €
4251285528147 CF6396 3x Pups slijm in een vat in felle kleuren - feestcadeau 

voor kinderverjaardagen - anti stress slijm - kneed slijm 
17,99 €

4251285528154 CF6397 3x Pups slijm in een vat in felle kleuren - feestcadeau 
voor kinderverjaardagen - anti stress slijm - kneed slijm 

17,99 €
4251285558380 CF7925 2x LED-bubbelpistool met bubbelwater, transparante 

bubbelmachine voor kinderen en volwassenen, bubbelpi
19,99 €

4251285528185 CF8685 20x plastic sluitclips, geweldige kleuren, praktische 
afmetingen, met 160 zelfklevende memoblaadjes om te 

17,99 €
4251285528239 CF8694 125-delige gordijnrolset - gordijnrollen voor rails 

binnenloop - rolringen met karabijnhaken - vouwhaken -
12,99 €

4251285528246 CF8694 250-delige gordijnrolset - gordijnrollen voor rails 
binnenloop - rolringen met karabijnhaken - vouwhaken -

14,99 €
4251285528253 CF8693 deurstopper, zware deurhouder in de vorm van een 

kerstsneeuwman, stopper voor ramen en deuren, deurb
17,99 €
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4251285528291 CF8692 12x multifunctionele zelfklevende haken, zelfklevende 
zelfklevende haken in chroomlook, bijv. voor handdoeke

9,99 €
4251285528345 CF7063 60x paaseieren om op te hangen - paasdecoraties in 5 

felle kleuren - paaseieren - afmeting: 6 cm
34,99 €

4251285528369 CF8680 4x vlooien- en luizenkam, netenkam voor mens en dier 
in leuke kleuren, 9 x 5 cm

9,99 €
4251285597938 CF8680 8x vlooien- en luizenkam, nitkam voor mens en dier in 

verschillende kleuren, 9 x 5 cm
14,99 €

4251285528383 CF8678 4x vervangende handgrepen voor pannen, vervangende 
handgrepen voor pannen en pannen, schroefdraad in he

17,99 €
4251285528482 CF8675 16x tafelkleedclips van onbreekbaar plastic in wit, 

tafelkleedgewicht, tafelkleedhouder gemaakt in Duitslan
17,99 €

4251285528499 CF8675 24x tafelkleedclips van onbreekbaar plastic in wit, 
tafelkleedgewicht, tafelkleedhouder gemaakt in Duitslan

17,99 €
4251285528505 CF8675 32x tafelkleedclips van onbreekbaar plastic in wit, 

tafelkleedgewicht, tafelkleedhouder gemaakt in Duitslan
19,99 €

4251285533998 CF8675 12x tafelkleedclips van onbreekbaar plastic in wit, 
tafelkleedgewicht, tafelkleedhouder gemaakt in Duitslan

14,99 €
4251285528529 CF8674 2 magnetische kamerthermometer, thermometer met 

magneet en voet
14,99 €

4251285528567 CF8670 6x bagagelabels van robuust kunststof om op te 
schrijven, bagagelabels in felle kleuren

12,99 €
4251285528574 CF8670 12x bagagelabels van robuust kunststof om te labelen, 

bagagelabels in felle kleuren
17,99 €

4251285528598 CF8669 16x stopcontactzekering - optimale bescherming voor 
baby's en peuters

12,99 €
4251285528604 CF8667 5x douchemuts met geweldige kleuren en motieven - 

waterdichte haarbescherming voor onder de douche - h
12,99 €

4251285528604 CF8667 5x douchemuts met geweldige kleuren en motieven - 
waterdichte haarbescherming voor onder de douche - h

12,99 €
4251285528611 CF8667 10x douchemuts met geweldige kleuren en motieven - 

waterdichte haarbescherming voor onder de douche - h
12,99 €

4251285528642 CF7833 4x rubberen deurstopper in zwart 17,99 €
4251285528697 CF6144 1x sleutelsteen "little rock" - steen met geheim vak - 

sleutelverstopplaats in steenlook - geocachingsteen
14,99 €

4251285528727 CF7596 outdoor noodfles, medicijnfles, pillendoos, pillendoos, 
zwart gemaakt van aluminium, waterdicht plus schroefh

17,99 €
4251285528741 CF5119 10x Stopcontacten kinderslot - Kinderstopcontact met 

metalen sleutel - Stopcontacten bescherming voor baby'
17,99 €

4251285528741 CF5119 10x Stopcontacten kinderslot - Kinderstopcontact met 
metalen sleutel - Stopcontacten bescherming voor baby'

17,99 €
4251285528758 CF5119 15x Stopcontacten met kinderslot - Kindveilig 

stopcontact met metalen sleutel - Stopcontactbeveiligin
29,99 €

4251285528765 CF8775 20x metalen sleutelhangers, assortiment metalen ringen 
in twee maten

14,99 €
4251285528772 CF8775 40x metalen sleutelhangers, assortiment metalen ringen 

in twee maten voor de sleutelbos, Ø 30, 25 mm
17,99 €

4251285528802 CF8450 2x onderkast ladekast in blauw met ritssluiting en 
hengsels, 103 x 45 x16 cm

14,99 €
4251285528345 CF7063 60x paaseieren om op te hangen - paasdecoraties in 5 

felle kleuren - paaseieren - afmeting: 6 cm
34,99 €

4251285585126 CF1372 2x gezichtsreinigingsspons - spons voor diepe reiniging 
van de huid - beauty gezichtsspons voor merkbaar zach

14,99 €
4251285528871 CF7042 4x glazen asbakken - gekleurde glazen asbakken voor 

sigaretten - asbakken voor privé en gastronomie - gema
17,99 €

4251285528987 CF8874 2x ontbijtborden, ontbijt- en snijplanken in uil design, 
23,4 x 14,3 x 0,3 cm

14,99 €
4251285529052 CF8870 memobord in landhuisstijl, keuken en memobord van 

hout met decoratieve harten, 38,5 x 24 cm
29,99 €

4251285529069 CF8871 memobord in landhuisstijl - keuken- en notitiebord van 
hout met decoratieve harten - klein krijtbordje voor aant

19,99 €
4251285529076 CF8872 memobord - krijtbord om op te hangen - decoratief 

bord om op te schrijven - 29 x 21,9 cm
14,99 €

4251285529083 CF8875 memobord in landhuisstijl, keuken en notitiebord in 
hartvorm van hout met decoratieve hartjes - cadeau vo

19,99 €
4251285529090 CF8757 2x serveerschaal - dienblad van natuurlijke leisteen voor 

het serveren en serveren van geweldige gerechten - ge
29,99 €

4251285529106 CF8758 6x espressokop met schotel - Mokkakopjes van 
keramiek - Kleine koffiekopjes voor espresso, mokka en 

34,99 €
4251285529113 CF8761 4-delige fonduevorken - fonduebestek met kunststof 

handvat voor gezellige avonden
29,99 €
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4250847103778 CF2109 5x F-plug 90 ° hoekadapter schroefbare F-plug op F-
koppeling metaal

12,99 €
4251285529137 CF1781 deurstopper met handgreep, zware deurhouder, 

functioneel woonaccessoire, stopper voor ramen en deu
29,99 €

4251285529144 CF6776 1x decoratieve hanger Pasen/Lente - deurraamkrans 
van vilt - viltkrans als paasdecoratie voor ramen [keuze 

29,99 €
4251285529168 CF8759 12x Aziatische rijstlepels, soep- en opscheplepels van 

wit porselein, bijv. voor rijstschalen of hapjes
17,99 €

4251285529182 CF8760 8x soufflévormen - creme brulee keramische schalen - 
ovenvaste vormen - dessertkom en taartvormen voor bij

19,99 €
4251285529199 CF8760 12x soufflévormen - creme brulee keramische schalen - 

ovenvaste vormen - dessertkom en taartvormen voor bij
34,99 €

4251285529205 CF8762 12 luxe shish kebab en grillspiesjes van roestvrij staal 
met houten handvat, 38,5 cm

19,99 €
4251805415865 CF8762 20x Luxe roestvrijstalen shashlik en barbecuespiesen 

met houten handvat - vlees- en groentespiesjes voor ba
19,99 €

4251285529229 CF8763 12x Roestvrij stalen spiesen - 24 cm lange vleesspiesen 
- BBQ spiesen voor vlees, vis en groenten

14,99 €
4251285529236 CF8763 24x Roestvrij stalen spiesen - 24 cm lange vleesspiesen 

- BBQ spiesen voor vlees, vis en groenten
19,99 €

4251285529243 CF8764 Roestvrijstalen kippenbraadpan - kippengrill met 
aromabak - grillbraadpan voor het bereiden van hele kip

19,99 €
4251285589513 CF8888 16x klittenband kabelbinders voor kabelbeheer - 

herbruikbare kabelbinders met klittenband 20,5 x 1,2 c
14,99 €

4251285529335 CF8879 8x veerklemmen van metaal - lijmklemmen met 
rubberen coating - veerklemmen voor universeel gebrui

17,99 €
4251285529342 CF8881 5x metalen sleutelhanger met karabijnhaak en 

winkelwagentje in verschillende motieven
19,99 €

4251285529397 CF8887 4 m klittenband om te naaien in wit van polyamide, 2 
cm breed

9,99 €
4251285529465 CF8878 2x metalen broekclip, broekclip om je kleding te 

beschermen tijdens het fietsen
9,99 €

4251285529472 CF8878 4x metalen broekclip, broekclip om je kleding te 
beschermen tijdens het fietsen

12,99 €
4251285529496 CF8891 4 paar bh-bandjes van transparant rubber met 

transparante sluitingen, 10 mm breed
17,99 €

4251285529502 CF8882 212-delige set schilderijhaken van messing en 
staaldraad voor ambachtslieden en doe-het-zelvers voor

14,99 €
4251285529519 CF7110 kunstkerstboom in groen met standaard, 90 cm, Ø 47 

cm, 100 punten, kerstboom voor een perfecte decoratie
34,99 €

4251285529526 CF7111 kunstkerstboom in groen met metalen standaard, 120 
cm, Ø 80 cm, 330 punten, kerstboom voor perfecte dec

44,99 €
4251285529533 CF7112 kunstkerstboom in groen met metalen standaard, 150 

cm, Ø 87 cm, 480 punten, kerstboom voor perfecte dec
49,99 €

4251285529540 CF7113 kunstkerstboom in het groen met metalen standaard, 
180 cm, Ø 112 cm, 820 punten, kerstboom voor perfect

59,99 €
4251285529557 CF7114 kunstkerstboom in groen met metalen standaard, 210 

cm, Ø 118 cm, 1200 punten, kerstboom voor perfecte d
69,99 €

4251285529564 CF7115 kunstkerstboom in roze met standaard, 90 cm, Ø 47 
cm, 100 punten, kerstboom voor een perfecte decoratie

34,99 €
4251285529571 CF7116 kunstkerstboom in roze met metalen standaard, 120 

cm, Ø 80 cm, 330 punten, kerstboom voor perfecte dec
39,99 €

4251285529588 CF7118 kunstkerstboom in roze met metalen standaard, 150 
cm, Ø 87 cm, 480 punten, kerstboom voor perfecte dec

59,99 €
4251285529601 CF7120 deurkrans Kerst - Adventskrans met echte 

dennenappels - sierkrans - Kerstdecoratie - tafelkrans - 
19,99 €

4251285529618 CF7089 deurkrans Kerst - Adventskrans met rode bessen en 
echte dennenappels - decoratieve krans - Kerstdecoratie

34,99 €
4251285529632 CF7091 kunstkerstboom in groen met metalen standaard, 180 

cm, Ø 104 cm, 639 punten, gedecoreerde kerstboom vo
64,99 €

4251285529649 CF8592 37-delige oogbouten en schroefhaakset - schroefoogjes 
in verschillende maten - oogbouten - ringhaken

14,99 €
4251285529656 CF8592 74-delige oogbouten en schroefhaakset - schroefoogjes 

in verschillende maten - oogbouten - ringhaken
12,99 €

4251285529663 CF8809 18x paaseieren om op te hangen - gespikkelde 
paasdecoraties in mooie kleuren - decoratieve paaseiere

19,99 €
4251285529717 CF8961 gereedschapshouder van 1 mm plaatstaal - muurbeugel 

voor tuingereedschap met T-handgreep
19,99 €

4251285529731 CF8965 snoeizaag met geharde tanden en onbreekbare holle 
handgreep, handzaag voor boomverzorging en snoeien,

12,99 €
4251285529748 CF8964 2x koudfolie - tuinfolie met ventilatiegaten - 

geperforeerde tuinfolie met 20 my om het bed te bedek
19,99 €
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4251285529755 CF8963 2x koudframe fleece - tuinvlies voor gewasbescherming 
- wintervlies voor het afdekken van planten - elk 1,5 x 1

29,99 €
4251285529762 CF8593 2-delige set met koudframe-vlies en koudframe-folie - 

tuinvlies voor gewasbescherming en tuinfolie met ventil
19,99 €

4251285529793 CF8793 glazen kan met roestvrijstalen tuit - glazen waterkaraf - 
1 liter glazen karaf voor water, melk, sap en limonade

34,99 €
4251285529830 CF8783 Reservepapierrolhouder, reserverolhouder voor keuken 

en bad, verchroomd, ca. 42 cm hoog
19,99 €

4251285529854 CF8786 2x elektronische vliegenmepper - insectenverdelger - 
vliegenvanger in vleermuisvorm

29,99 €
4251285529861 CF8785 schoenenrek, lekbak voor schoenen, 43 x 38,5 cm, met 

extra hoge rand
19,99 €

4251285529878 CF8785 2x schoenenrek, lekbak voor schoenen, 43 x 38,5 cm, 
met extra hoge rand

34,99 €
4251285529885 CF8792 waterspuwer "Froschkönig", gietijzeren fonteinbeeld in 

kikkerdesign met goudkleurige kroon, met 2,5W pomp
39,99 €

4251285592629 CF8788 krabplank voor katten, krabplank van natuurlijk sisal 
met pluche en muurbevestiging, 53x25cm

29,99 €
4251285529984 CF8787 Solarlamp voor buiten met bewegingsmelder, LED 

wandlamp met solar en sensor, solarlamp met dag / nac
29,99 €

4251285530003 CF7833 deurstopper met handgreep, zware deurvastzetter, 
functioneel woonaccessoire, stopper voor ramen en deu

29,99 €
4251285530065 CF8916 potgrond voor bloemstukken in hartvorm - steekschuim 

voor verse bloemen - spons voor knutselen voor bruiloft
17,99 €

4251285530096 CF6680 4x placemats voor kinderen - veegbare placemats - 
placemats in 2 verschillende uitvoeringen

19,99 €
4251285530133 CF8915 1x potgrond voor bloemstukken in ringvorm - 

steekschuim voor verse bloemen - spons voor knutselen
19,99 €

4251285530201 CF2834 kunststof zeilogen - zeilringen, tenten en zonnezeilen - 
zelfdichtende klikogen

14,99 €
4251285576520 CF8907 21-delige picknickaccessoires in groen, camping servies, 

reis servies, ruimtebesparend en hygiënisch
17,99 €

4251285576513 CF8907 21-delige picknickaccessoires in blauw, camping servies, 
reis servies, ruimtebesparend en hygiënisch

17,99 €
4251285530263 CF8907 21-delige picknickaccessoires in roze, camping servies, 

reis servies, ruimtebesparend en hygiënisch
17,99 €

4251285555839 CF7263 6-delige tuinset met groene handvatten - dubbele haak, 
voegschraper, kleine cultivator, kleine bezem, bloemens

34,99 €
4251285560260 CF7499 4x glas met herbruikbaar rietje &amp; deksel in felle 

kleuren, mason jar-look, ca. 480 ml
19,99 €

4251285530355 CF6514 2-delige kommenset, slakommen van onbreekbaar 
kunststof met antislip knoppen in twee verschillende ma

29,99 €
4251285533998 CF8675 12x tafelkleedclips van onbreekbaar plastic in wit, 

tafelkleedgewicht, tafelkleedhouder gemaakt in Duitslan
14,99 €

4251285530430 CF7084 4x fietssiliconenband, uw universele en flexibele 
snelsluiting voor uw fiets, ca. 14 cm

12,99 €
4251285530539 CF8606 30x zaksluiting clips, herbruikbaar met beschrijfbare 

labels
14,99 €

4251285530539 CF8606 30x zaksluiting clips, herbruikbaar met beschrijfbare 
labels

14,99 €
4251285530553 CF8989 2 brievenbussloten, meubelslot met sleutel, 20 mm 14,99 €
4251285530560 CF8990 2 brievenbussloten, meubelslot met sleutel, 25 mm 14,99 €
4251285530799 CF8719 2x Spoelbak voering

 - Ronde gootsteen mat - inzetstuk voor gootsteen besc
17,99 €

4251285530812 CF6279 250-delige meubelglijderset - zelfklevende viltglijders - 
stoelglijders in verschillende maten

14,99 €
4251285530829 CF8719 2x Spoelbak voering

 - Ronde gootsteen mat - inzetstuk voor gootsteen besc
17,99 €

4251285591417 CF8719 2x Spoelbak voering
 - Ronde gootsteen mat - inzetstuk voor gootsteen besc

19,99 €
4251285597617 CF8720 2x spoelbakmat universeel in wit, 30,5 x 30,5 cm, 

spoelbakmat beschermt het oppervlak van de spoelbak 
17,99 €

4251285530850 CF8720 2 spoelbakmatten universeel, spoelbakmat beschermt 
het oppervlak van de spoelbak en de borden, kan op m

17,99 €
4251285530867 CF8721 2x Spoelbak inzetstuk - spoelbakmat hoekig - inzetstuk 

voor spoelbak beschermt het oppervlak van de gootstee
17,99 €

4251285530874 CF8721 2x Spoelbak inzetstuk - spoelbakmat hoekig - inzetstuk 
voor spoelbak beschermt het oppervlak van de gootstee

14,99 €
4251285530881 CF8721 2x Spoelbak inzetstuk - spoelbakmat hoekig - inzetstuk 

voor spoelbak beschermt het oppervlak van de gootstee
17,99 €
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4251285536463 CF8718 26-delige set met wasknijpers en wasknijpermand - 
haringen in groen en oranje - mand met praktische han

29,99 €
4251285530904 CF7088 tuinslanghouder - slanghouder voor tuin, kelder en 

schuur - muurhouder voor tuinslang
17,99 €

4251285530911 CF7088 2x tuinslanghouder - slanghouder voor tuin, kelder en 
schuur - muurhouder voor tuinslang

19,99 €
4251285530935 CF8723 maaigaren 1,6 mm - gras trimmer koord 30 m - 

vervangende draad voor gras trimmer - bosmaaier draa
14,99 €

4251285530942 CF8724 COM-FOUR 30 m grastrimmerdraad, 2 rollen met 15 m 
reservedraad voor grastrimmer, bosmaaier en bosmaaie

12,99 €
4251285530959 CF8733 tomatenvlies - tomatenrijpdoek van vlies - tomatenhoes 

voor gewasbescherming - vliesslang voor tomaten - 0,8 
14,99 €

4251805403824 CF8726 40x multifunctionele clips Ø 10 mm voor 
plantenstokken, plantenclips in groen

17,99 €
4251285574632 CF8922 40x haringen gemaakt van staal - lange en robuuste 

haringen voor kamperen en buitenshuis - ideaal voor no
29,99 €

4251805440126 CF8954 7-delige set kunststof voorraadpotten, voorraadbak met 
deksel, voedselbewaarboxen in 7 maten, geschikt voor 

19,99 €
4251285531017 CF8947 6-delige plastic voorraadpotenset, voorraaddoos met 

deksel, voedselbewaarboxen in 6 maten, geschikt voor 
17,99 €

4251285577190 CF8727 20-delige slangklemmen, slangklemmen in verschillende 
maten, bereik 16-26 mm, bandbreedte 8 mm

14,99 €
4251285531086 CF6880 2x medicijndosering - medicatiedoos voor 7 dagen - 

pillendoos - traydoos - tablettendoos - wekelijkse doseer
12,99 €

4251285531086 CF6880 2x medicijndosering - medicatiedoos voor 7 dagen - 
pillendoos - traydoos - tablettendoos - wekelijkse doseer

12,99 €
4251285531093 CF6880 2x medicijndosering - medicatiedoos voor 7 dagen - 

pillendoos - traydoos - tablettendoos - wekelijkse doseer
12,99 €

4251285531093 CF6880 2x medicijndosering - medicatiedoos voor 7 dagen - 
pillendoos - traydoos - tablettendoos - wekelijkse doseer

12,99 €
4251285531109 CF6880 5x medicatiedispenser - medicatiedoos voor 7 dagen - 

pillendoos - tabletdoos - tabletdoos - wekelijkse dispens
17,99 €

4251285531123 CF6880 2x medicatiedispenser - medicatiedoos voor 7 dagen - 
pillendoos - tabletdoos - tabletdoos - wekelijkse dispens

12,99 €
4251285531123 CF6880 2x medicatiedispenser - medicatiedoos voor 7 dagen - 

pillendoos - tabletdoos - tabletdoos - wekelijkse dispens
12,99 €

4251805428285 CF8769 opvouwbare wasmand in de kleur rood, wasbak met 
een inhoud van maximaal 50 liter

29,99 €
4251285531215 CF8935 schatkist van hout in donkerbruin, houten kist met 

metalen sluiting in gevlamde look, handgesneden, 15,5 
17,99 €

4251285531246 CF8936 2x hoofdmassage-apparaat met 12 massagevingers - 
relax-massagespin voor het hoofd - head-crawler voor 

12,99 €
4251285531345 CF8728 3x bloemen- en vaste plantenhouder, voor bloemen, 

ranken en vaste planten, halfrond
29,99 €

4251285531352 CF8729 3x bloemen- en vaste plantenhouder, voor bloemen, 
ranken en vaste planten, halfrond

29,99 €
4251285531369 CF8753 3x snijplanken met gestructureerd oppervlak, in 

praktische kleuren, 28 x 18,4 cm
17,99 €

4251285531420 CF6141 föhnhouder, föhnhouder, verchroomd, met zuignappen 
(2 kg laadvermogen)

17,99 €
4251285531468 CF8937 6x Soufflévormen - Creme Brulee keramische schalen - 

ovenvaste vormen - dessertkom en patévormen voor bij
29,99 €

4251285531475 CF8937 12x soufflévormen - creme brulee kleine keramische 
kommen - ovenvaste vormen - dessertkommen en geba

44,99 €
4251285583467 CF14041 12x soufflévormen - creme brulee kleine keramische 

kommen - ovenvaste vormen - dessertkommen en geba
44,99 €

4251285531499 CF8969 2x trendy koffiekan in decoratieve uitvoering, inhoud 
1,3 liter

19,99 €
4251285531505 CF8970 4x placemat - afveegbare placemat met opschrift - 

placemat in 2 kleuren - moderne eettafelmat - placemat
17,99 €

4251285531512 CF8971 4x placemats met trendy print "I Love my Home", 43 x 
28,5 cm

17,99 €
4251285531529 CF8988 18x Stoffen kappen voor glazen potten in verschillende 

kleuren, Ø 14,5 cm
17,99 €

4251285531536 CF8597 72x etiketten voor glazen en flessen met verschillende 
motieven, 6 x 3 cm

17,99 €
4251285531543 CF8598 20x Etiketten met decoratief lint - geschenketiketten 

voor etikettering en decoratie - etiketten voor geschenk
14,99 €

4251805448917 CF8598 20x taglabels voor weckpotten en flessen, met stoffen 
koord, in diverse uitvoeringen

9,99 €
4251285531550 CF8938 muffin bakplaat van metaal met antiaanbaklaag en 

kleurrijke vormen, 35,5 x 27 cm
19,99 €
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4251285531581 CF8731 grafdecoratie in de vorm van een hart - weerbestendige 
grafdecoratie met vlinders - gedenksteen met opschrift -

29,99 €
4251285531598 CF8731 grafdecoratie in de vorm van een hart - gedecoreerde 

rouwsteen met herdenkingsspreuk - gedenksteen met o
29,99 €

4251285531604 CF8951 3-delige voorraadpotenset van kunststof, vierkant met 
deksel, in 3 verschillende maten voor kamperen of pickn

19,99 €
4251285531611 CF8949 houten snijplank, beukenhouten snijplank met vingergat 

om op te hangen, serveerplank voor snackborden
19,99 €

4251285531628 CF8950 ronde houten snijplank, beukenhouten snijplank met 
vingergat om op te hangen, serveerplank voor snackbor

17,99 €
4251285531635 CF8967 houten snijplank, acacia houten snijplank met handvat 

en oogje, serveerplank voor snackborden
34,99 €

4251285531642 CF8945 universeel messenblok met schachtinzet, universele 
box, Ø 11,3 cm, zwart

29,99 €
4251285531703 CF8980 2x Bakpapier herbruikbaar - duurzame bakfolie voor 

ovens tot 260 °C - bakfolie met antiaanbaklaag aan beid
14,99 €

4251285531925 CF8796 5x plaknotities voor op kantoor, kleurrijk, 75 x 75 mm 
elk 480 vel, totaal: 2400 vel

29,99 €
4251285531956 CF9064 3x chenille plumeau met telescopische stang - 

stofwisser met flexibele kop in moderne kleuren
14,99 €

4251285542334 CF9065 8x tafelkleedgewichten - tafelkleedgewichten met klem 
- tafelkleedklem in fruitdesign - ca. 20 gram

14,99 €
4251285542334 CF9065 8x tafelkleedgewichten - tafelkleedgewichten met klem 

- tafelkleedklem in fruitdesign - ca. 20 gram
14,99 €

4251285531970 CF9065 8x tafelkleedgewichten - tafelkleedgewichten met clip - 
tafelkleedclip - ca. 35 gr

17,99 €
4251285531987 CF9065 8x tafelkleedgewichten - tafelkleedgewichten met klem 

- tafelkleedklem in fruitdesign - ca. 20 gram
17,99 €

4251285531987 CF9065 8x tafelkleedgewichten - tafelkleedgewichten met klem 
- tafelkleedklem in fruitdesign - ca. 20 gram

17,99 €
4251285570450 CF9065 8x tafelkleedgewichten - tafelkleedgewichten met klem 

- tafelkleedklem in fruitdesign - ca. 20 gram
14,99 €

4251285552487 CF7716 3x kledingtas, kledinghoes met rits en kijkvenster, 
beschermhoes voor transport en opslag van shirts, pakk

17,99 €
4251285532090 CF3920 waterdichte beschermhoes - stofdichte hoes voor tablet 

en e-book reader - beschermhoes in zwart - 9.4 "
9,99 €

4251285576315 CF9051 2 balkonbakken, bloempot, bloemenbrug, Ø28 cm, 
hoogte 25 cm

34,99 €
4251285574953 CF8768 flexibele deurkast, uittrekbare deurhaaklijst met 6 

haken, 11 - 68 cm
17,99 €

4251285532243 CF8864 2x magnetronschalen, magnetronplaten van kunststof, 
driedelig, met ventilatie in de kap, Ø 23cm, transparant-

19,99 €
4251805425475 CF9055 3x ijsblokjesbakjes met deksel - ijsblokjesvorm met 

inlaatopening in het deksel - ijsblokjesmachine in gewel
17,99 €

4251285532281 CF9057 5x schoenlepel in prachtige kleuren - schoenlepel met 
kort handvat ideaal voor op reis - aankleedhulp voor pla

12,99 €
4251285532298 CF5029 4x omeletvorm, hartjes en klavers, voor gebakken ei en 

pannenkoek, roestvrij staal met hittebeschermingshand
14,99 €

4251285553538 CF8596 10x geuroliën in een set - kamergeur fruitmix - geurolie 
voor geurverspreiders, luchtverfrissers, waterverdamper

17,99 €
4251285532366 CF9122 2-delige haard afdichting - Kachel afdichtingskoord en 

lijm - Glasvezel deur afdichting voor open haard - Hitteb
34,99 €

4251285532373 CF9123 decoratiefiguur "kikker met gitaar" - tuinfiguur gemaakt 
van helder geschilderd metaal in kikkerdesign - ca. 30x2

17,99 €
4251285532380 CF9124 decoratiefiguur "kikker met basketbal" - tuinfiguur 

gemaakt van vrolijk beschilderd metaal in kikkerdesign -
17,99 €

4251285532397 CF9125 decoratiefiguur "kikker met tennisracket" - tuinfiguur 
van glanzend beschilderd metaal in kikkerdesign - ca. 4

19,99 €
4251285532403 CF9126 decoratiefiguur "kikker met honkbalknuppel" - tuinfiguur 

van vrolijk beschilderd metaal in kikkerdesign - ca. 44x2
29,99 €

4251285532410 CF9127 decoratiefiguur "zittende kikker" - tuinfiguur gemaakt 
van vrolijk geschilderd metaal in kikkerdesign - ca. 26,5

29,99 €
4251285532427 CF9128 decoratiefiguur "zittende kikker met blad" - tuinfiguur 

van vrolijk beschilderd metaal in kikkerdesign - ca. 30x1
29,99 €

4251285532434 CF9129 Dekofigur "kikker dame met bloemen" - Tuinfiguur 
gemaakt van kleurrijk geverfd metaal in kikkerontwerp -

39,99 €
4251285532441 CF9130 decoratiefiguur "Mier met bloem en schep", tuinfiguur 

van vrolijk beschilderd metaal in kikkerdesign, ca. 71,8x
39,99 €

4251285532458 CF9131 decoratiefiguur "grote kikkerdame met bloemen", 
tuinfiguur van vrolijk beschilderd metaal in kikkerdesign,

44,99 €
4251285532465 CF9132 decoratie figuur "hond dame met bloemen" - tuinfiguur 

gemaakt van helder geschilderd metaal in hondenmotief
39,99 €
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4251285532472 CF9133 decoratiefiguur "Mier met hark en emmer" - tuinfiguur 
van vrolijk beschilderd metaal in mierenmotief - ca. 59x

39,99 €
4251285532489 CF9134 Dekofigur "bij met net", tuinfiguur van kleurrijk geverfd 

metaal en plantenpot in bijenontwerp, ongeveer 41x34x
34,99 €

4251285532496 CF9135 Deco figuur "Mole-Miner", tuinfiguur met LED-helmlamp 
op zonne-energie, gemaakt van weerbestendig polyresi

29,99 €
4251285532502 CF9136 Deco figuur "mol met schoffel", tuinfiguur met LED-

helmlamp op zonne-energie, gemaakt van weerbestendi
29,99 €

4251805403398 CF12045 80 meter binddraad - groen geplastificeerde draad - 
tuindraad met snijapparaat voor tuinieren en huishoudel

17,99 €
4251285532526 CF9110 2x 100 meter groene plantendraad - omhulde tuindraad 

- binddraad voor planten met draadknipper - plantonder
17,99 €

4251285532533 CF9111 3x bloemenwikkeldraadset, gegloeid binddraad 
gewikkeld op een houten stokje, dikte 0,65 mm, 300 g

14,99 €
4251285532533 CF9111 3x bloemenwikkeldraadset, gegloeid binddraad 

gewikkeld op een houten stokje, dikte 0,65 mm, 300 g
14,99 €

4251285532540 CF9111 6x bloemenwikkeldraadset, gegloeid binddraad 
gewikkeld op een houten stokje, dikte 0,65 mm, 600 g

17,99 €
4251285532540 CF9111 6x bloemenwikkeldraadset, gegloeid binddraad 

gewikkeld op een houten stokje, dikte 0,65 mm, 600 g
17,99 €

4251285532557 CF9111 10x bloemenwikkeldraadset, gegloeid binddraad 
gewikkeld op een houten stokje, dikte 0,65 mm, 1000 g

29,99 €
4251285532557 CF9111 10x bloemenwikkeldraadset, gegloeid binddraad 

gewikkeld op een houten stokje, dikte 0,65 mm, 1000 g
29,99 €

4251285532564 CF9112 3x bloemenwikkeldraadset, groen binddraad gewikkeld 
op een houten stokje, dikte 0,65 mm, 300 g

14,99 €
4251285532564 CF9112 3x bloemenwikkeldraadset, groen binddraad gewikkeld 

op een houten stokje, dikte 0,65 mm, 300 g
14,99 €

4251285532571 CF9112 6x bloemenwikkeldraad set, groen binddraad gewikkeld 
op een houten stokje, dikte 0,65 mm, 600 g

17,99 €
4251285532571 CF9112 6x bloemenwikkeldraad set, groen binddraad gewikkeld 

op een houten stokje, dikte 0,65 mm, 600 g
17,99 €

4251285532588 CF9112 10x bloemenwikkeldraadset, groen binddraad gewikkeld 
op een houten stokje, dikte 0,65 mm, 1000 g

29,99 €
4251285532588 CF9112 10x bloemenwikkeldraadset, groen binddraad gewikkeld 

op een houten stokje, dikte 0,65 mm, 1000 g
29,99 €

4251285581845 CF9113 3x bloemenwikkeldraadset, binddraad verzinkt, 
gewikkeld op een houten stok, dikte 0,65 mm, 300 g

14,99 €
4251285581845 CF9113 3x bloemenwikkeldraadset, binddraad verzinkt, 

gewikkeld op een houten stok, dikte 0,65 mm, 300 g
14,99 €

4251285532601 CF9113 6x bloemenwikkeldraadset, binddraad verzinkt, 
gewikkeld op een houten stokje, dikte 0,65 mm, 600 g

17,99 €
4251285532601 CF9113 6x bloemenwikkeldraadset, binddraad verzinkt, 

gewikkeld op een houten stokje, dikte 0,65 mm, 600 g
17,99 €

4251285532618 CF9113 10x bloemenwikkeldraadset, binddraad verzinkt, 
gewikkeld op een houten stok, dikte 0,65 mm, 1000 g

29,99 €
4251285532618 CF9113 10x bloemenwikkeldraadset, binddraad verzinkt, 

gewikkeld op een houten stok, dikte 0,65 mm, 1000 g
29,99 €

4251285532625 CF9147 6x bloemenwikkeldraadset, binddraad in felle kleuren, 
gewikkeld op een houten stokje, 600 g

17,99 €
4251285532625 CF9147 6x bloemenwikkeldraadset, binddraad in felle kleuren, 

gewikkeld op een houten stokje, 600 g
17,99 €

4251285532656 CF9138 klapstoel - campingstoel gemaakt van aluminium - 
klapdirecteurstoel in geweldige kleuren voor kamperen, 

29,99 €
4251285532663 CF9138 klapstoel - campingstoel gemaakt van aluminium - 

klapdirecteurstoel in geweldige kleuren voor kamperen, 
34,99 €

4251285532694 CF9117 balkonzitgroep in wit en blauw, mooie tuinmeubelen 
van acaciahout

109,99 €
4251285532700 CF9118 balkonzitgroep in wit en paars, prachtige tuinmeubelen 

van acaciahout
109,99 €

4251285532731 CF9121 Edele klapstoel van acaciahout - Regisseursstoel met 
mooie bekleding - Tuinstoel, ideaal voor uw buitenruimt

64,99 €
4251285532779 CF9115 3x woelmuisval met instelplaat en 3 vervangplaten van 

verzinkt plaatstaal
29,99 €

4251285532861 CF9039 dummy camera voor buiten - dummy camera met 
muurbeugel - solar bewakingscamera met LED voor in h

29,99 €
4251285532878 CF9039 2x camera dummy voor buiten - dummy camera met 

muurbeugel - solar bewakingscamera met led voor in h
44,99 €

4251285533127 CF8868 6x theelepels van roestvrij staal - stijlvol bestek in een 
eenvoudig ontwerp - koffielepel - dessertlepel - theeser

17,99 €
4251285557529 CF9138 2x klapstoel - kampeerstoel van aluminium - 

klapdirecteurstoel in prachtige kleuren voor kamperen, v
44,99 €
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4251285533141 CF9138 2x klapstoel - kampeerstoel van aluminium - 
klapdirecteurstoel in prachtige kleuren voor kamperen, v

39,99 €
4251285533158 CF8869 6x cakevork van roestvrij staal - stijlvol bestek in een 

eenvoudig ontwerp - kleine dessertvorken - startervorke
14,99 €

4251285533165 CF9044 4x Decoratief lint - cadeaulint in 4 ontwerpen voor 
inpakken en versieren - linten voor geschenken en inma

14,99 €
4251285533172 CF9046 glaslifter voor hete weckpotten en weckpotten - voor 

potten van elk formaat - ideale hulp bij het inmaken - v
14,99 €

4251285533172 CF9046 glaslifter voor hete weckpotten en weckpotten - voor 
potten van elk formaat - ideale hulp bij het inmaken - v

14,99 €
4251285533189 CF9046 2x glazen lifters voor hete weckpotten en 

metselaarpotten - voor lateiblazen van elke grootte - ide
17,99 €

4251285544239 CF8773 5x kaasdoek, pasdoek en knoedeldoek, klassieke 
fijngeweven doeken in wit, herbruikbaar, hoge treksterk

14,99 €
4251285544239 CF8773 5x kaasdoek, pasdoek en knoedeldoek, klassieke 

fijngeweven doeken in wit, herbruikbaar, hoge treksterk
14,99 €

4251285533202 CF4783 11-delige cake modelleerset, fondant set mes, 
modelleertools (8 stuks), stijltang, rolbeugel

19,99 €
4251285533233 CF9079 2x Opvouwbare keukenzeef met handvat, opvouwbare 

siliconenzeef, noedelzeef, zeef voor pasta, groenten, fru
19,99 €

4251285533318 CF7093 12x strandballen in zomerse kleuren - vervangende 
ballen voor het strandbalspel - mini rubberen waterballe

17,99 €
4251285533325 CF8987 3 antistressballen voor stressvermindering en spelen in 

felle kleuren [selectie varieert], 5,5 cm
14,99 €

4251805410105 CF9109 2x 50 meter groene plantendraad - omhulde tuindraad - 
binddraad voor planten met draadknipper - plantonderst

14,99 €
4251285533356 CF9110 500 meter platte binddraad met geplastificeerde draad, 

100 m per spoel met elk een snijder in groen, met snij-a
34,99 €

4251285533363 CF9110 1000 meter platte binddraad met geplastificeerde 
draad, 100 m per spoel met elk een snijder in groen, m

39,99 €
4251285533417 CF9078 Mixquirl - garde van roestvrij staal - garde met 

automatische rotatie voor het mengen
19,99 €

4251285533431 CF8923 2 cheerleading pompons in paars voor carnaval, 
carnaval, andere themafeesten of om mee te juichen

17,99 €
4251285533448 CF8923 2x Cheerleader PomPom in roze, 35 cm 17,99 €
4251285533455 CF8923 2x Cheerleader PomPom in blauw, 35 cm 14,99 €
4251285533479 CF8955 8x schotel van kurk rond, Ø 19 x 0,5 cm, ronde schotel 

voor potten, pannen, keuken en huishouden, hittebeste
17,99 €

4251285533479 CF8955 8x schotel van kurk rond, Ø 19 x 0,5 cm, ronde schotel 
voor potten, pannen, keuken en huishouden, hittebeste

17,99 €
4251285533486 CF8751 8x tandenborstels in transparant doosje, in 

verschillende kleuren, 19,5 cm
12,99 €

4251285533516 CF9083 36x transparante vliegenstrips, vliegenaasstrips voor 
raamsponningen, voeraas voor eenvoudige bevestiging 

14,99 €
4251285553293 CF9081 8x mierenaasdozen, voor betrouwbare 

mierenbestrijding
17,99 €

4251285533561 CF9085 60x mottenpapier, mottenstop, bescherming voor uw 
wollen dingen, jassen, jurken, bont

14,99 €
4251285564237 CF9082 8x vliegaas in bloemmotief, voeraas voor bevestiging 

aan het raam, raamvliegenval als sticker tegen vliegen e
17,99 €

4251805428827 CF9170 3-delig klein tuingereedschap set met bloem troffel, 
bloem hark en kleine cultivator voor tuinwerkzaamhede

19,99 €
4251285533592 CF9104 20x vervangingsdeksel voor jampotten "fruit" - 

schroefdeksel voor latei potten en metselaar potten - T
14,99 €

4251285533615 CF9100 20x vervangingsdeksel voor jampotten "Made with 
Love" - schroefdeksel voor latei potten en metselaar pot

17,99 €
4251285533622 CF9100 40x vervangingsdeksel voor jampotten "Made with 

Love" - schroefdeksel voor latei potten en metselaar pot
29,99 €

4251285533639 CF9102 20x vervangingsdeksel voor jampotten "fruit" - 
schroefdeksel voor latei potten en metselaar potten - T

14,99 €
4251285533646 CF9102 40x vervangingsdeksel voor jampotten "fruit" - 

schroefdeksel voor latei potten en metselaar potten - T
29,99 €

4251285533653 CF9101 20x vervangend deksel voor jampotten - rood / wit 
geruit schroefdeksel voor latei potten en metselaar pott

17,99 €
4251285533660 CF9101 40x vervangingsdeksel voor jampotten - rood / wit 

geruit schroefdeksel voor latei potten en metselaar pott
29,99 €

4251285533691 CF9103 20x vervangingsdeksel voor jampotten "diermotief" - 
schroefdeksel voor latei potten, worstpotten en metsela

14,99 €
4251285533707 CF9103 40x vervangingsdeksel voor jampotten "diermotief" - 

schroefdeksel voor latei potten, worstpotten en weckpot
29,99 €
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4251285533714 CF9159 50x kleerhanger wit met roterende haak - kleerhanger 
voor pak en kostuum met antislip oppervlak en broeksta

39,99 €
4251285533721 CF8400 30x kruidenpotjes 10ml met kurk, set mini glazen 

flesjes, cadeauglazen set, opslag van oliën, specerijen, 
17,99 €

4251285533851 CF7748 2x koffieblikken in trendy design, voor max. 500 g koffie 
per blik, set 2, rond, verschillende decors

17,99 €
4251285533868 CF7095 partybak met 2 niveaus en hefinzet - taarttransportdoos 

voor etenswaren - taartbak met handvat - pastelgrijs
39,99 €

4251285533868 CF7095 partybak met 2 niveaus en hefinzet - taarttransportdoos 
voor etenswaren - taartbak met handvat - pastelgrijs

39,99 €
4251285533875 CF7095 partybak met 2 niveaus en hefinzet - taarttransportdoos 

voor etenswaren - taartbak met handvat - lichtgrijs past
39,99 €

4251285533875 CF7095 partybak met 2 niveaus en hefinzet - taarttransportdoos 
voor etenswaren - taartbak met handvat - lichtgrijs past

39,99 €
4251285533882 CF7095 partybak met 2 niveaus en hefinzet - taarttransportdoos 

voor etenswaren - taartbak met handvat - turkoois past
39,99 €

4251285533882 CF7095 partybak met 2 niveaus en hefinzet - taarttransportdoos 
voor etenswaren - taartbak met handvat - turkoois past

39,99 €
4251285533905 CF8982 3x koffiemok in felle neonkleuren, rechte vorm, tot 325 

ml
29,99 €

4251285533912 CF8983 4x porseleinen koffiemok - koffiemok in modern design 
- koffiekan voor koude en warme dranken - 330 ml

19,99 €
4251285533943 CF8985 4x keramische koffiemok - gekleurde koffiemok met 

cirkelvormig design - koffiekan voor koude en warme dr
17,99 €

4251285533967 CF7965 2x spaarpot van metaal - spaarpot met verschillende 
eenhoornmotieven [selectie varieert]

17,99 €
4251285533981 CF8972 2x dienblad met sterpatroon, met twee kerstmotieven, 

Ø 28,5 cm
17,99 €

4251285533998 CF8675 12x tafelkleedclips van onbreekbaar plastic in wit, 
tafelkleedgewicht, tafelkleedhouder gemaakt in Duitslan

14,99 €
4251285534001 CF5732 fruit- en groenteschiller in groen, robuuste functionele 

dunschiller met praktisch schaafhulpstuk voor in de keu
9,99 €

4251285534070 CF8978 4x sleutelhanger, doodshoofd en gekruiste beenderen 
met diverse gedetailleerde ornamenten, cadeau idee - d

17,99 €
4251285534087 CF8921 houten schatkist met metalen sluiting - houten kist met 

deksel en flexibele verdelers - decoratieve houten kist
17,99 €

4251285534100 CF6725 spaarpot, schedel met mystieke ornamenten, 12 x 11 
cm, ontwerp 1

14,99 €
4251285534117 CF8932 2x tandenborstelkoffer, opvouwbare transport- en 

opbergdoos voor tandenborstels in blauw en roze, 21,2c
14,99 €

4251285534117 CF8932 2x tandenborstelkoffer, opvouwbare transport- en 
opbergdoos voor tandenborstels in blauw en roze, 21,2c

14,99 €
4251285587847 CF6725 spaarpot, schedel met mystieke ornamenten, 12 x 11 

cm, ontwerp 2
14,99 €

4251285534148 CF6725 spaarpot, schedel met mystieke ornamenten, 12 x 11 
cm, ontwerp 3

14,99 €
4251285534162 CF9161 5x grote schoenlepel van kunststof - schoenlepel met 

lange steel - aankleedhulp voor schoenen in verschillend
29,99 €

4251285534179 CF6862 schedelasbak met drie sigarettenhouders, 11,5 x 8,5 
cm, wit

17,99 €
4251285534186 CF6862 schedelasbak met drie sigarettenhouders, 11,5 x 8,5 

cm, rood
17,99 €

4251285534193 CF6862 schedelasbak met drie sigarettenhouders, 11,5 x 8,5 
cm, wit

17,99 €
4251285534209 CF6862 schedelasbak met drie sigarettenhouders, 11,5 x 8,5 

cm, wit
17,99 €

4251285534414 CF8848 confetti in felle kleuren 1000g - tafelconfetti voor 
feestjes - feestdecoraties voor nieuwjaars- en huwelijks

29,99 €
4251285534421 CF9088 2x Opvouwbare waterfles met deksel en karabijnhaak, 

tot 500 ml, groen / blauw
17,99 €

4251285534452 CF9088 2x Opvouwbare waterfles met deksel en karabijnhaak, 
tot 500 ml, roze / paars

14,99 €
4251285534469 CF8929 2x adapter SMA-verbinding met pincode naar UHF / PL-

259-verbinding zonder pincode, stekker naar stopcontac
17,99 €

4251285534483 CF8931 2x adapter SMA-connector zonder pincode naar MCX-
connector met pincode, mannelijk naar vrouwelijk

14,99 €
4251285534506 CF8924 2 adapterkabel met rechte SMA-stekker en rechte CRC9

-stekker (TS5) voor LTE-antennes en sticks, 20 cm pigta
17,99 €

4251285534513 CF8925 2 adapterkabel met rechte SMA-connector en haakse 
CRC9-connector (TS5) voor LTE-antennes en sticks, 20 

14,99 €
4251285577213 CF9089 bagageweegschaal voor bagage, bagageweegschaal tot 

32 kg, handweegschaal met analoog display
14,99 €
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4251285534568 CF8516 400x flexibele gestreepte rietjes, geknikte rietjes in 
verschillende felle kleuren

17,99 €
4251285534575 CF7922 3x toiletborstel met verwisselbare borstelkop - edele 

toiletborstel met RVS handgreep - toiletborstel - Ø 8cm
17,99 €

4251285534575 CF7922 3x toiletborstel met verwisselbare borstelkop - edele 
toiletborstel met RVS handgreep - toiletborstel - Ø 8cm

17,99 €
4251285534582 CF9090 8 bagagelabels voor etikettering, bagagelabels in 

verschillende uitvoeringen en kleuren
14,99 €

4251285534711 CF6492 5x bidonhouder van siliconen in zwart met karabijnhaak 
en sleutelring

12,99 €
4251285534728 CF9092 2x wanddecoratie "vlinder" van gepoedercoat staal, 

gedecoreerd met steentjes
17,99 €

4251285534773 CF9018 2x UV- en beschermingsfilter, 58 mm, digitaal, voor 
verschillende camera's

12,99 €
4251285534780 CF9018 UV- en beschermingsfilter, 58 mm, digitaal, voor diverse 

camera's
9,99 €

4251285534797 CF9092 2x wanddecoratie "Flower" gemaakt van gepoedercoat 
staal, gedecoreerd met steentjes

17,99 €
4251285534810 CF9155 3x microgolf deksel van kunststof - transparant 

microgolf deksel - microgolf deksel met Ø 26,5 cm
17,99 €

4251285534865 CF9095 12x D-vormige karabijnhaak, sterk en robuust, in 
verschillende maten, blauw

17,99 €
4251285534902 CF9095 12x D-vormige karabiner, sterk en robuust, in 

verschillende maten, rood
17,99 €

4251285534940 CF9092 2x wanddecoratie "vlinder" en "bloem" van 
gepoedercoat staal, gedecoreerd met steentjes

17,99 €
4251285589339 CF9054 1200x metaalfilmweerstanden, assortiment 1/4 W 

weerstanden in 30 verschillende waarden
17,99 €

4251285534995 CF9031 stereo adapter jack kabel 3,5 mm haakse stekker naar 
aansluiting voor hoofdtelefoon, 4-pins en verguld, 21,5 

14,99 €
4251285535046 CF3629 6x zakasbakken - gesloten sigarettenzakasbak - mini-

asbak als sleutelhanger [selectie varieert]
29,99 €

4251285535114 CF9163 drankendispenser met deksel, kraan en standaard, tot 
3,6 liter

34,99 €
4251805428131 CF9164 Wandkapstok - Kapstok met 6 haken - Dubbele 

wandhaken van massief metaal voor gang, ingang, woo
17,99 €

4251285535299 CF9011 58mm aluminium zonnekap voor o.a. Canon, Nikon, 
Samsung, Sigma, Tamron, Sony, Minolta, Olympus etc.,

9,99 €
4251285535312 CF9007 52mm aluminium zonnekap voor o.a. Canon, Nikon, 

Samsung, Sigma, Tamron, Sony, Minolta, Olympus etc.,
17,99 €

4251285535336 CF9013 52mm geventileerde aluminium zonnekap voor o.a. 
Canon, Nikon, Samsung, Sigma, Tamron, Sony, Minolta,

14,99 €
4251285535343 CF9014 Gegenlichtblende belüftet 58mm 17,99 €
4251285535350 CF9023 ES-68 zonnekap voor Canon EF 50mm F / 1.8 STM 17,99 €
4251285535381 CF9000 2x universele flitserstoffen diffuser in wit, stoffen kap 

voor externe bevestigbare flitsers
14,99 €

4251285535411 CF9166 Grafversiering in de vorm van een hart met biddende 
handen - gedenksteen - weerbestendige grafversiering -

17,99 €
4251285535435 CF9148 houten sleutelrek "I Love My Home" met 4 haken, 32 x 

24 cm
19,99 €

4251285535459 CF9150 tandenborstelhouder "Frog" gemaakt van hout met 
zandloper, 8 x 8 cm

17,99 €
4251285535473 CF9150 tandenborstelhouder "lieveheersbeestje" van hout met 

zandloper, 8 x 8 cm
17,99 €

4251285563759 CF9150 tandenborstelhouder "Tiger" van hout met zandloper, 8 
x 8 cm

17,99 €
4251285535510 CF9175 5X AM2320 digitale sensor, vochtigheids- en 

temperatuursensor voor bijv. Arduino
29,99 €

4251285535527 CF9152 retro metalen fietshoorn, met verstelbare klem, ca. 19 
cm x 5,5 cm

12,99 €
4251285535534 CF8209 wasknijperset met clips en wasknijpers in verschillende 

kleuren - klassieke wasknijpers in trendy kleuren
17,99 €

4251285535541 CF8868 12x theelepels van roestvrij staal - stijlvol tafelbestek in 
een eenvoudig design - koffielepels - dessertlepels - the

17,99 €
4251285535541 CF8868 12x theelepels van roestvrij staal - stijlvol tafelbestek in 

een eenvoudig design - koffielepels - dessertlepels - the
17,99 €

4251285535558 CF8868 24x theelepels van roestvrij staal - stijlvol bestek in een 
eenvoudig ontwerp - koffielepel - dessertlepel - theeser

34,99 €
4251285535572 CF8776 aardappelpers van roestvrij staal met 3 geperforeerde 

schijven, handpers voor aardappelen, fruit en groenten, 
29,99 €
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4251285535589 CF8777 Opvouwbaar opstapje met rubberen noppen - 
Draagbaar opvouwbaar krukje met een draagvermogen 

29,99 €
4251285535602 CF8777 Opvouwbaar opstapje met rubberen noppen - 

Draagbaar opvouwbaar krukje met een draagvermogen 
29,99 €

4251285535619 CF9218 deurhaaklijst met 8 deurhaken en zwart / witte ballen, 
31,2 x 18 x 9,7 cm

14,99 €
4251285535824 CF3728 2x parasolhouder voor balkonreling - parasol 

balkonhouder - parasolstandaard - parasolhouder tot 28
34,99 €

4251285535824 CF3728 2x parasolhouder voor balkonreling - parasol 
balkonhouder - parasolstandaard - parasolhouder tot 28

34,99 €
4251285535831 CF8794 Glazen drankdispenser in mason jar-design, met ijs- en 

fruitinzet, voor maximaal 4 L
39,99 €

4251285535886 CF9204 Retro voorraadpot, voorraadpot "Delicious", 
voedselveilig, tot 2,5 liter, 20,2 x 19 x 11,5 cm

12,99 €
4251285535893 CF9204 Retro voorraadpot, voedselopslagcontainer "Robot", 

voedselveilig, tot 2,5 liter, 20,2 x 19 x 11,5 cm
17,99 €

4251285575899 CF5836 3 stroom- en spanningstester, multitool met 
schroevendraaier en fasetester, elektrische accessoires

14,99 €
4251285575899 CF5836 3 stroom- en spanningstester, multitool met 

schroevendraaier en fasetester, elektrische accessoires
14,99 €

4251285535954 CF9210 2x sjaalhouder vlinder met fluweel stroomden, 12 
openingen, 29 x 23,5 cm, roze en zwart

12,99 €
4251285555815 CF9158 taartdoos voor het bewaren en transporteren van 

gebakken goederen - transportdoos, cakedoos en voeds
29,99 €

4251285536012 CF9158 taartdoos voor het bewaren en transporteren van 
gebakken goederen - transportdoos, cakedoos en voeds

29,99 €
4251285536029 CF5865 50X ijsblokjeszakjes voor maximaal 1200 ijsblokjes - 

ijsblokjeszakjes, ijsblokjesfolie, ijsbalzakjes - ijsblokjes, i
17,99 €

4251285536050 CF9162 boodschappenmand in rieten look, mand met 
handgrepen in antraciet, 43 x 31 x 22 cm

19,99 €
4251285536081 CF8517 2x toiletdeurbord pictogram zelfklevend - hanger voor 

lente, pasen en zomer - houten decoratief bord
17,99 €

4251285553293 CF9081 8x mierenaasdozen, voor betrouwbare 
mierenbestrijding

17,99 €
4251285553293 CF9081 8x mierenaasdozen, voor betrouwbare 

mierenbestrijding
17,99 €

4251285536142 CF9195 tochtstoppers voor deuren en ramen - 90 cm deurslang 
- pluizige windstoppers - bespaar energie met tochtstop

34,99 €
4251285536210 CF7534 2x insectenval van kunststof om op te hangen, wesp, 

vlieg en horzelval in rood en blauw voor buiten
17,99 €

4251285536272 CF9901 2x tochtstoppers voor deuren en ramen - microfiber 
windstoppers - bespaar energie met tochtstoppers

29,99 €
4251285536289 CF9901 2x tochtstoppers voor deuren en ramen - microfiber 

windstoppers - bespaar energie met tochtstoppers
29,99 €

4251285536340 CF9223 4x opblaasbare waterbal - waterafstotende strandbal - 
strandbal voor strand, zwembad en zwemmeer - badspe

17,99 €
4251285536340 CF9223 4x opblaasbare waterbal - waterafstotende strandbal - 

strandbal voor strand, zwembad en zwemmeer - badspe
17,99 €

4251285536357 CF9224 2x opblaasbare waterbal - waterafstotende strandbal - 
strandbal voor strand, zwembad en zwemmeer - badspe

14,99 €
4251285536364 CF9228 opblaasbare helm met kleurrijke spikes - Iroquois helm 

voor volwassenen - kostuum voor carnaval, carnaval, JG
19,99 €

4251285536449 CF9223 10x opblaasbare strandbal - waterafstotende strandbal - 
strandbal voor strand, zwembad en zwemmeer - zwems

29,99 €
4251285536456 CF7936 verstelbare sleutel, van 0 - 28 mm 12,99 €
4251285536463 CF8718 26-delige set met wasknijpers en wasknijpermand - 

haringen in groen en oranje - mand met praktische han
29,99 €

4251285536470 CF6746 4 telescopische rugschraper van roestvrij staal, 
stimulator voor rug en hoofd [selectie varieert]

12,99 €
4251285536487 CF7926 6x slijm met plofgeluid in een blik, poppendeeg ideaal 

voor verjaardagen (scheet klei in groen, blauw, geel, or
29,99 €

4251285536500 CF9254 4x keramische koffiemok - koffiemok in modern design - 
koffiekan voor koude en warme dranken - 300 ml

29,99 €
4251285536517 CF9255 4x Keramische koffiemok - Koffiemok in modern design 

- Koffiepot voor koude en warme dranken - 350 ml
29,99 €

4251285536524 CF9256 4x koffiemok in sterdesign, koffiemok met grijze sterren 
op een witte mok, koffiekan 300 ml

29,99 €
4251285536579 CF9075 snoeischaar, rozenschaar, snoeischaar met bypass-

snede voor takken en twijgen met gecoate aluminium h
12,99 €

4251285536586 CF9242 2x soepbekers, soup to go, soeppan met handvat en 
deksel voor onderweg, 700ml, in paars en roze - silicon

17,99 €
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4251285578388 CF9242 3x soeppan to go - magnetronschaaltjes met handvat 
en deksel voor onderweg - 700 ml per bak van siliconen

17,99 €
4251285536616 CF9241 2x Kniekussen voor de tuin - Kniemat voor tuinieren - 

Kniekussen voor handwerk en vrije tijd - Kniebeschermi
29,99 €

4251285557598 CF11203 48x haringen van kunststof - haringen, grondankers 
voor tuinvlies, onkruidvlies of zandbakafdekking - ideaal

17,99 €
4251285536647 CF11203 72x kunststof haringen - haringen, grondankers voor 

tuinvlies, onkruidvlies of zandbakafdekking - ideaal voor
19,99 €

4251285536654 CF9234 lunchbox en drinkflessenset voor kinderen - 
onderhoudsvriendelijke lunchbox en waterfles voor scho

14,99 €
4251285536661 CF9234 lunchbox en drinkflessenset voor kinderen - 

onderhoudsvriendelijke lunchbox en waterfles voor scho
14,99 €

4251285575899 CF5836 3 stroom- en spanningstester, multitool met 
schroevendraaier en fasetester, elektrische accessoires

14,99 €
4251285575899 CF5836 3 stroom- en spanningstester, multitool met 

schroevendraaier en fasetester, elektrische accessoires
14,99 €

4251285536715 CF8859 5x nagelknipper met karabijnhaak in verschillende 
kleuren

9,99 €
4251285536722 CF6959 4x Keukenzeef van kunststof - Poedersuikerzeef - 

Fijnmazige zeef voor het bakken - Minizeef voor thee, k
14,99 €

4251285536739 CF6959 2x Keukenzeef van kunststof - Poedersuikerzeef - 
Fijnmazige zeef voor het bakken - Minizeef voor thee, k

12,99 €
4251285536746 CF8860 set van 6 katapult kalkoen - vingerkatapult, geel 14,99 €
4251285536753 CF8860 set van 12 katapult kalkoen - vinger katapult, geel 29,99 €
4251285536760 CF8861 6x flesopener als sleutelhanger in felle kleuren - 

feestgeschenken
12,99 €

4251285536777 CF9237 18-delige unicorn schoolset, Unicorn school 
beginnersset met ringband, gummen met verschillende 

14,99 €
4251285536784 CF8861 12x flesopener als sleutelhanger in felle kleuren - party 

giveaways
12,99 €

4251285536791 CF8863 6x sleutelhanger uil in vele felle kleuren, met leren 
bobbel, ideaal als give away, meisjes verjaardag

12,99 €
4251285576438 CF8863 12x sleutelhanger uil in vele felle kleuren, met leren 

bobbel, ideaal als giveaway of voor verjaardagen
17,99 €

4251285536814 CF9243 4x Kunststof keukenzeef - zeef voor het aftappen - 
meelzeef voor het spuiten - dichtgemaasd in pastelkleur

14,99 €
4251285536821 CF9243 2x Kunststof keukenzeef - zeef voor het aftappen - 

meelzeef voor het spuiten - dichtgemaasd in pastelkleur
17,99 €

4251285536838 CF9243 2x kunststof keukenzeef - poedersuikerzeef om in te 
bakken - bloemzeef voor in de keuken - fijn gaas - Ø 14

17,99 €
4251285570368 CF9247 3x siliconenvormen voor chocolaatjes, pralinevormen 

voor elke 15 chocolaatjes of ijsblokjes
17,99 €

4251285536982 CF8892 20x flexibele potloden - vouwpotloden - cadeau-
onderdeel - feestcadeau - kinderverjaardagsfeestje

19,99 €
4251285536999 CF8893 15x voetbalgommen, 4,5 cm, in leuke kleuren, ideaal 

als giveaway of voor op de schoolkegel
14,99 €

4251285558380 CF7925 2x LED-bubbelpistool met bubbelwater, transparante 
bubbelmachine voor kinderen en volwassenen, bubbelpi

19,99 €
4251285586659 CF7559 4x dakgootbescherming voor regenpijpen, 

regenpijpbescherming voor bladeren, bladeren, takken -
17,99 €

4251285586659 CF7559 4x dakgootbescherming voor regenpijpen, 
regenpijpbescherming voor bladeren, bladeren, takken -

17,99 €
4251285578562 CF9069 Windmolen - Windgong in bloemmotief - Kleurrijke 

windmolen voor tuin, terras en balkon
17,99 €

4251805434477 CF9069 2x Windmolen - Windgong in bloemmotief - Kleurrijke 
windmolen voor tuin, terras en balkon

29,99 €
4251285537170 CF6913 2x Stropers

 - Eierkoker voor gepocheerd ei
29,99 €

4251285537200 CF7277 2x grilltang van roestvrij staal, multifunctionele 
keukentang van roestvrij staal en antislip dankzij de zac

17,99 €
4251285537217 CF7278 2x grilltang van roestvrij staal, multifunctionele 

keukentang van roestvrij staal en antislip dankzij de zac
17,99 €

4251285537248 CF9035 4x onderborden - herbruikbare schotels als 
tafeldecoratie - kunststof sierborden

14,99 €
4251285537279 CF7300 2x roestvrijstalen mengkom - slakom - fruitschaal - 

metalen schaal - roestvrijstalen kom - serveerschaal - d
34,99 €

4251285537286 CF9184 4x placemat "Unicorn" / eenhoorn met verschillende 
magische motieven, 44 x 28,5 cm

12,99 €
4251285537293 CF8899 schilderset 68 stuks in praktische draagtas, ideaal voor 

school en kleuterschool - kleurpotloden, waskrijtjes, krijt
19,99 €
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4251285537309 CF9183 2x koffiemok "Eenhoorn" / eenhoorn, magische 
koffiekop, koffiepot, theekop, theepot met magische mo

19,99 €
4251285537316 CF9030 2x ontbijtsnijplanken van kunststof met magische 

eenhoornmotieven en rubberen voetjes, 23,3 x 14,5 x 0
12,99 €

4251285537330 CF0004 waterdichte beschermhoes - stofdichte hoes voor tablet 
en e-book reader - beschermhoes in zwart - 11,6 "

14,99 €
4251285537347 CF7042 4x asbak van glas in blauw en roze, solide design 29,99 €
4251285537354 CF7692 6x zout-, kruiden- en kruidenschudbeker van roestvrij 

staal en glas, met verschillende strooiopeningen
29,99 €

4251285537378 CF9292 3-delige hondenkomset, groeiende hondenkom, in 
hoogte verstelbaar tot 45 cm, met 2 roestvrijstalen kom

34,99 €
4251285560031 CF9342 3x waterpistolen van kunststof in verschillende kleuren - 

feestplezier met verkoeling
14,99 €

4251285537392 CF9397 Autositz-Schutzdecke 34,99 €
4251285537408 CF9309 4x LED lamp moon, 3-D bedlamp in moon design met 

automatische kleurwisseling, romantische sfeerverlichtin
17,99 €

4251285537415 CF9344 10-delige speelgoedset, speelset voor op het strand en 
zandbak in leuke kleuren

29,99 €
4251285537453 CF9340 3-delige velcro-balspelset in blauw met flexibele 

vangplaten en bal
17,99 €

4251285537460 CF9333 classic luchtbed met geïntegreerd kussen en 
reparatiepatches in zomerse kleuren om te zonnebaden,

17,99 €
4251285537477 CF9332 peuterbad voor kinderen, 3-rings kinderbad in blauw 

met reparatiepatches, 114x25cm, ong. 132 liter
29,99 €

4251285537484 CF9344 20-delige speelgoedset, speelset voor op het strand en 
zandbak in leuke kleuren

39,99 €
4251285549821 CF9684 8-delige set inpakpapier, één kleur zonder patroon, in 

verschillende kleuren, 200 x 70 cm
29,99 €

4251285537514 CF9328 3x waterbal opblaasbaar - strandbal waterafstotend - 
strandbal voor strand, zwembad en zwemmeer - zwems

17,99 €
4251285537521 CF9328 6x opblaasbare strandbal - waterafstotende strandbal - 

strandbal voor strand, zwembad en zwemmeer - zwems
29,99 €

4251285537538 CF9328 12x strandbal opblaasbaar - strandbal waterafstotend - 
strandbal voor strand, zwembad en zwemmeer - zwems

44,99 €
4251285537545 CF9329 3x zwembanden - Hawaiiaanse zwemring in 

zomerkleuren - ideaal voor strand en zwembad [selectie
29,99 €

4251285537552 CF9329 zwemband, zwemring in Hawaiiaans design in 
zomerkleuren, Ø 89,5 cm

14,99 €
4251285537569 CF9330 2x opblaasbare zwemband in bandenontwerp - 

zwemring voor kinderen en volwassenen [selectie variee
19,99 €

4251285537576 CF9331 3x zwembanden - Grote zwemring met handgrepen - 
Gekleurde kinder zwemband [selectie varieert]

29,99 €
4251285598133 CF9224 5x strandbal opblaasbaar - strandbal waterafstotend - 

strandbal voor strand, zwembad en zwemmeer - zwems
19,99 €

4251285537613 CF9224 10x strandbal opblaasbaar - strandbal waterafstotend - 
strandbal voor strand, zwembad en zwemmeer - badspe

34,99 €
4251285537705 CF9370 2x burgerpers, hamburgerpersset van gegoten 

aluminium voor heerlijke hamburgers, pasteitjes, BBQ, 
29,99 €

4251285537750 CF9398 3x hondenspeelgoed - hondenbal om op te rapen en te 
ravotten - speelgoedbal voor de hond in verschillende kl

14,99 €
4251285537767 CF9396 3x hondenspeelgoed - hondenbal om op te rapen en te 

ravotten - speelgoedbal voor de hond in verschillende kl
14,99 €

4251285537798 CF9375 8x tafelkleedgewichten - tafelkleedgewichten van 
roestvrij staal - magnetische tafelkleedklem - ca. 47 gra

29,99 €
4251285537798 CF9375 8x tafelkleedgewichten - tafelkleedgewichten van 

roestvrij staal - magnetische tafelkleedklem - ca. 47 gra
29,99 €

4251285537804 CF9375 8x tafelkleedgewichten - tafelkleedgewichten van 
roestvrij staal - magnetische tafelkleedklem - ca. 55 gra

29,99 €
4251285537804 CF9375 8x tafelkleedgewichten - tafelkleedgewichten van 

roestvrij staal - magnetische tafelkleedklem - ca. 55 gra
29,99 €

4251285537811 CF9375 4x tafelkleedwegers - tafelkleedgewichten van roestvrij 
staal - magnetische tafelkleedklem - ca. 47 gram

17,99 €
4251285537828 CF9375 4x tafelkleedgewichten - tafelkleedgewichten van 

roestvrij staal - magnetische tafelkleedklem - ca. 55 gra
17,99 €

4251285537866 CF9417 3x vouwdoos met handvatten 16l - transportdoos met 
handvatten - stabiele opbergdoos - boodschappenmand

34,99 €
4251285537880 CF9417 2x vouwdoos met handvatten 16l - transportdoos met 

handvatten - stabiele opbergdoos - boodschappenmand
29,99 €

4251285537897 CF9417 vouwdoos met handvatten 16l - transportdoos met 
handvatten - stabiele opbergdoos - boodschappenmand

19,99 €
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4251285550063 CF9417 vouwdoos met handvatten 16l - transportdoos met 
handvatten - stabiele opbergdoos - boodschappenmand

17,99 €
4251285537910 CF9417 vouwdoos met handvatten 16l - transportdoos met 

handvatten - stabiele opbergdoos - opvouwbare boodsc
19,99 €

4251285537927 CF8087 500x Fingerfood spiesjes van bamboehout - houten 
spiesjes met twee tanden - ideaal voor buffet of gastro

17,99 €
4251285537934 CF9389 2000x tandenstokers gemaakt van hout - tandenstokers 

voor dagelijks gebruik - tandenstokers in dispenserdoos 
14,99 €

4251285537941 CF6250 300x houten wasknijpers - duurzame houten haringen 
van berkenhout - onbehandelde houten wasknijpers voo

34,99 €
4251285537958 CF9494 5x groot meervoudig kompres met fleece hoes, koude 

en warme kompressen, 29 x 12 cm - geschikt voor micr
29,99 €

4251285537965 CF9494 10x Groot meervoudig kompres met fleecedekking, 
koude en warme kompressen, 29 x 12 cm - geschikt vo

34,99 €
4251285537989 CF9494 5x meervoudig kompres, koude en warme kompressen, 

14 x 13 cm - geschikt voor microgolven
19,99 €

4251285537996 CF9494 10x meervoudig kompres, koude en warme 
kompressen, 14 x 13 cm - geschikt voor microgolven

29,99 €
4251285538009 CF9494 5x Klein meervoudig kompres, koude en warme 

kompressen, 16 x 9 cm - geschikt voor microgolven
17,99 €

4251285538016 CF9390 4500x tandenstokers van hout - tandenstokers voor 
dagelijks gebruik - tandenstokers in een vierkante dispe

19,99 €
4251285538030 CF9494 10x klein meervoudig kompres, koude en warme 

kompressen, 16 x 9 cm - geschikt voor microgolven
29,99 €

4251805425840 CF6464 4x vacuümzakken met geur, kleurrijke vacuümzakken in 
twee maten, opbergzakken als hygiënische ruimtebespa

19,99 €
4251285538061 CF9389 4000x houten tandenstokers - tandenstokers voor 

dagelijks gebruik - tandenstokers - houten tandenstoker
17,99 €

4251285583382 CF3609 4x zeepbellenstokje voor grote en kleine zeepbellen - 
zeepbellenzwaarden in verschillende kleuren voor bruilo

17,99 €
4251285538092 CF9404 4x koffiepaddlebox - koffiedoos voor koffiepads - 

opbergdoos voor koffiepads - decoratieve doos in vintag
19,99 €

4251285538108 CF9371 4-delige set van 3x koffiepaddles en 1x padlifter - 
opbergcontainer met padlifter voor koffiepads - decorati

29,99 €
4251285538177 CF8602 24-delige dino-weggeefset, weggeefacties voor 

schooltassen, verjaardagen voor kinderen, themafeeste
17,99 €

4251285538184 CF9060 24-delige Princess Give Away Set, cadeau voor 
schooltassen, kinderverjaardagsfeestjes, themafeesten, 

12,99 €
4251285538207 CF9187 30x gum cupcake, 4,5 cm, in verschillende soorten, 

ideaal als cadeau of voor de schooltas
17,99 €

4251285538276 CF8894 30x gumlolly, lollyvorm, 4,5 cm, in verschillende 
soorten, ideaal als cadeau of voor de schooltas

17,99 €
4251285538313 CF9454 8x gereedschapshouder van 1 mm plaatstaal - 

muurbeugel voor tuingereedschap met T-handgreep
17,99 €

4251285538320 CF9454 16x gereedschapshouder van 1 mm plaatstaal - 
muurbeugel voor tuingereedschap met T-handgreep

29,99 €
4251285538344 CF8896 6x potloden met rubberen bevestiging in uilvorm, 19 

cm, Ø 0,8 cm, hardheid 2B, ideaal als weggeefactie of v
14,99 €

4251285538382 CF8896 12x potloden met rubberen bevestiging in uilvorm, 19 
cm, Ø 0,8 cm, hardheid 2B, ideaal als weggeefactie of v

17,99 €
4251805434491 CF9299 2x flessenkoeler voor onderweg - wijnkoeler hoes met 

snelsluiting - koelhoes voor het koelen van bier, wijn en 
14,99 €

4251285564527 CF9257 600x knikbare drinkrietjes - rietjes in felle neonkleuren - 
drinkbuizen

17,99 €
4251285538542 CF4247 10x karabijnhaken in een set, karabijnhaak met 

sleutelring in verschillende kleuren
12,99 €

4251285538559 CF4247 20x karabijnhaken in een set, karabijnhaak met 
sleutelring in verschillende kleuren

29,99 €
4251285538610 CF9352 5x textielmarkers, wasmarkers met fijne punt, in felle 

kleuren
12,99 €

4251805405682 CF9202 4x lunchbox voor onderweg - lunchbox in verschillende 
maten - voorraadpotten voor eten, snacks, fruit, groent

19,99 €
4251805405699 CF9202 4x lunchbox voor onderweg - lunchbox in verschillende 

maten - voorraadpotten voor eten, snacks, fruit, groent
19,99 €

4251805405705 CF9202 2x lunchbox voor onderweg - lunchbox in verschillende 
maten - opbergdozen voor eten, snacks, fruit, groenten

14,99 €
4251285538689 CF9373 2x metalen koffieblik met luchtdichte sluiting, 

opbergblik voor koffie, koffiepads, etc., 1,4 liter met ver
17,99 €

4251285538696 CF9373 2x metalen koffieblik met luchtdichte sluiting, 
opbergblik voor koffie, koffiepads etc. 1,4 liter in verschi

17,99 €
4251285538702 CF9187 18x gum cupcake, 4,5 cm, in verschillende soorten, 

ideaal als cadeau of voor de schooltas
14,99 €
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4251285538719 CF8894 18x gumlolly, lollyvorm, 4,5 cm, in verschillende 
soorten, ideaal als cadeau of voor de schooltas

14,99 €
4251285538726 CF6907 4x kleurrijke koffiemokken, 350 ml, keramiek, 

koffiemok, koffiepot, blauw, grijs, groen, paars
29,99 €

4251285538771 CF9337 8-delige koffiemokenset met keramische lepels, 300 ml, 
in prachtige kleuren en motieven

29,99 €
4251285538788 CF9320 4x koffiemok "Coffee Time" in verschillende kleuren, 

280 ml
29,99 €

4251285538801 CF9311 rubberen spanner 8-armig - aluminium smoorklemmen - 
krimphulzen voor expandertouwen - dubbele hulzen voo

14,99 €
4251285538818 CF9312 3x elastische banden - bagageriemen met witte strepen 

- spankabel met karabijnhaak - elastische banden voor f
14,99 €

4251285593299 CF9310 2x wandelwagenhaken met antislip rubberen noppen 
voor luiertas - kinderwagenzakhouder - karabijnhaken ki

17,99 €
4251285538832 CF9310 10-delige set elastische riemen - bagageriemen in vier 

maten - expander met haak - elastische riemen voor lad
19,99 €

4251285538849 CF9271 24x zeepbellen voor kinderen, elk flacon van 50 ml - 
bellenvloeistof met stok - verjaardagsfeestje voor kinder

29,99 €
4251285538856 CF8495 2x roosvormige grafdecoratie - gedenksteen van hoop 

en zuiverheid - weerbestendige grafdecoratie - bloemen
29,99 €

4251285538863 CF8495 3x roosvormige grafdecoratie - gedenksteen van hoop 
en zuiverheid - weerbestendige grafdecoratie - bloemen

34,99 €
4251285538917 CF8086 2x windasbak van dolomiet - weerbestendige 

stormasbak van keramiek - kleine tafelasbak met deksel
19,99 €

4251285538917 CF8086 2x windasbak van dolomiet - weerbestendige 
stormasbak van keramiek - kleine tafelasbak met deksel

19,99 €
4251805404470 CF9538 4x Soap Bubble Sword - Soap Bubble Wand Set, Soap 

Bubble Bubble Wand in roze en blauw voor souvenirs, v
17,99 €

4251285538931 CF9425 3x XL bubbelstok - bubbelstok - grote bubbels voor 
verjaardagen, tuinfeesten en bruiloften - 40 cm

17,99 €
4251285538955 CF6325 3x horren met klittenband - bescherming tegen insecten 

voor ramen - muggenbescherming die op maat kan wor
14,99 €

4251285577695 CF9273 2x bellenblaaspistool in het ontwerp van Deflin - 
bellenblaasmachine voor kinderen - bellenblaaspistool o

19,99 €
4251285538979 CF9411 4x asbakken van kunststof - asbakken voor binnen en 

buiten - tafelasbakken voor sigaretten - asbakken
17,99 €

4251285554184 CF9410 4x asbakken van kunststof in felle kleuren - asbakken 
voor binnen en buiten - tafelasbakken voor sigaretten

17,99 €
4251285562660 CF9406 2x gesloten asbak van metaal - roterende asbak in 

retro-ontwerp voor gebruik binnen en buiten - Ø 9,5 cm
17,99 €

4251285539006 CF6914 4x zeepbellenstokje dolfijn en eend - zeepbellenset met 
leuke motieven voor kinderverjaardagsfeestjes - feestbe

17,99 €
4251285539020 CF9291 2x asbak van mat roestvrij staal - asemmer voor 

gebruik binnen en buiten - Ø 12 cm
17,99 €

4251285539037 CF9274 3x mini-LED-bubbelpistolen in geweldige kleuren, plastic 
bellenpistolen voor kinderen en volwassenen, Bubble-Gu

17,99 €
4251285539044 CF9290 4x asbak van mat roestvrij staal - asemmer voor 

gebruik binnen en buiten - Ø 9,7 cm
19,99 €

4251285539051 CF9279 4x asbak van roestvrij staal - asemmer voor gebruik 
binnen en buiten - Ø 13,7 cm

17,99 €
4251285589421 CF4296 4x jojo met flitslicht - LED jojo voor kinderen en 

volwassenen - beginner jojo om coole trucs te leren - su
19,99 €

4251285539075 CF5135 2x piratenhoed met schedel - hoed voor kinderen en 
volwassenen met zilverkleurige + goudkleurige rand - k

17,99 €
4251285549241 CF8572 Blauwe lichtzwaard, laserzwaard met uitschuifbaar mes 

en geluid
17,99 €

4251285539099 CF9286 Bestekafdruiprek - roestvrijstalen keukengereihouder - 
bestekmand, metalen kooklepelstandaard - moderne ser

17,99 €
4251285544680 CF9287 3-delige kommenset van roestvrij staal - slakom - 

frietkom - mengkom - serveerkom - decoratieve kom
29,99 €

4251285539150 CF9283 6 keukenhulpmiddelen, keukenset van roestvrij staal, 
bestekmand, lepel, soeplepel, schuimspaan, schuimspaa

29,99 €
4251285539167 CF9379 thermosfles van roestvrij staal met cups - 

dubbelwandige thermofles - thermosfles voor onderweg
34,99 €

4251285589612 CF9281 caketribune van roestvrij staal - caketribune met 2 
niveaus - serveerschaal voor gebak, chocolade of fruit

17,99 €
4251285589605 CF9282 cake stand van roestvrij staal - cake stand met 3 

niveaus - serveerstandaard voor gebak, chocolade of fru
29,99 €

4251285539198 CF9401 cake stand van porselein met 3 niveaus voor gebak, 
fruit of chocolaatjes

29,99 €
4251285547506 CF9316 1.9L vacuümpompkan - 1,9 liter airpot van roestvrij 

staal met glazen inzetstuk - thermoskan met pompmech
39,99 €
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4251285539228 CF4358 2x Robuuste 8-vormige aluminium karabijnhaak met 
dubbel slot - sleutelhanger

12,99 €
4251285539235 CF9296 5x plantenzak 26 L voor aardappelen - Tomatenbak met 

handvatten - Plantenzak - Tomatenplantpot - Gewasbes
29,99 €

4251285577916 CF9280 2x luchtbevochtiger van RVS - verwarmingsverdamper 
voor bevestiging aan de verwarming - radiatorverdampe

14,99 €
4251285539259 CF7239 4x Keramische koffiemok - Koffiemok in modern design 

- Koffiepot voor koude en warme dranken - 300 ml
29,99 €

4251285539259 CF7239 4x Keramische koffiemok - Koffiemok in modern design 
- Koffiepot voor koude en warme dranken - 300 ml

29,99 €
4251805402827 CF9364 keukenrolhouder staand met zuignapstandaard - 

papierrolhouder voor in de keuken - RVS rolhouder - zo
14,99 €

4251805402827 CF9364 keukenrolhouder staand met zuignapstandaard - 
papierrolhouder voor in de keuken - RVS rolhouder - zo

14,99 €
4251285539334 CF9347 4x glazen asbak - helderglazen asbak voor sigaretten - 

asbakken voor privé en catering
29,99 €

4250847135762 CF2135 praktische 8 in 1 keukenhulp, multifunctioneel 
keukengereedschap in flesvorm

14,99 €
4251285539365 CF9318 3x asbakken van glas - asbak van helder glas voor 

sigaretten - asbakken voor privé en catering
29,99 €

4251285539389 CF9032 2x mobiele glazen asbak, asbak in smartphone design, 
11,5 x 6,2 x 1,8 cm

19,99 €
4251285539396 CF9416 80m waslijn, spanningslijn van kunststof in vier kleuren, 

gemakkelijk rekbaar, 20 m elke kleur
17,99 €

4251285539402 CF9551 6x metselaarpotten met schroefdop "Made with love" in 
groen en roze - TOT Ø 82 mm - tot ong. 330 ml

19,99 €
4251285539419 CF9551 12x metselaarpotten met schroefdop "Made with love" 

in groen en roze - TOT Ø 82 mm - tot ong. 330 ml
34,99 €

4251285539426 CF9322 Classic glazen karaf voor whisky, cognac, likeur, whisky 
karaf ca. 900 ml

19,99 €
4251285539433 CF9362 20x metalen handdoekbeugel clips, handdoekhaken 

voor het ophangen van handdoeken in 5 geweldige kleu
14,99 €

4251285539433 CF9362 20x metalen handdoekbeugel clips, handdoekhaken 
voor het ophangen van handdoeken in 5 geweldige kleu

14,99 €
4251285539440 CF9394 102x hondenpoepzakjes met zakjesdispenser, robuuste 

en lekvrije afvalzakken, zakken voor kleine en grote katt
14,99 €

4251805405040 CF9392 6x muizen kattenspeelgoed van stof - muis van stof met 
rekbare staart - muis van bont om mee te spelen voor d

17,99 €
4251285539471 CF9380 serveerschaal voor kaas en sushi met leisteen - 

kaasplank voor een stijlvolle kaasplank - snijplank van b
29,99 €

4251285539488 CF9381 serveerschaal voor kaas en sushi met leirand - 
kaasplank voor een stijlvolle kaasplank - snijplank van b

17,99 €
4251285539495 CF9382 Slate snijplank met 4 markeerstiften, kaasplank, 33 x 15 

cm, set van 5
14,99 €

4251285539501 CF9383 Mooie snijplank van leisteen voor kaasliefhebbers, 
schaal leisteen, 36 x 21 cm

14,99 €
4251805433487 CF9572 snijplank van acaciahout met handvat - houten plank - 

houten snijplank - keukenplank - houten snijplank 32 x 
29,99 €

4251285539532 CF9300 oventhermometer van roestvrij staal als 
braadthermometer, vleesthermometer - grillthermomete

14,99 €
4251285539549 CF9300 oventhermometer van roestvrij staal als gebraden 

thermometer, vleesthermometer - grillthermometer voor
17,99 €

4251285539556 CF8273 8x onderzetters van leisteen - glazen onderzetters met 
rubberen antislipvoetjes - decoratieve tafelonderzetters 

19,99 €
4251285539570 CF9440 2x leisteen bord als buffetbord, 22 x 14 cm, naturel 

leisteen, schotel
14,99 €

4251285539587 CF9029 2x serveerbord - dienblad van natuurleisteen - leisteen 
bord met antislip rubberen voetjes - sierbord van natuur

19,99 €
4251285539600 CF9028 2x serveerschaal - dienblad van natuurlijke leisteen voor 

het rangschikken en serveren van geweldige gerechten 
29,99 €

4251285539617 CF9182 leisteen XL van natuurleisteen als onderzetter, placemat 
of buffetbord, ca. 45 x 30 cm

34,99 €
4251285539624 CF9302 9x Pannenbeschermer van vilt - pannenbeschermer ter 

bescherming tegen krassen - pannenbeschermmat ook 
17,99 €

4251285539624 CF9302 9x Pannenbeschermer van vilt - pannenbeschermer ter 
bescherming tegen krassen - pannenbeschermmat ook 

17,99 €
4251285539648 CF9554 2x Elektronische vliegenmepper - Insectenverdelger - 

Vliegenval in racketvorm [selectie varieert]
29,99 €

4251285539686 CF9414 18x kurken onderzetters voor drankjes - vierkante 
onderzetters - glazen onderzetters van kurk - 9,5 x 9,5 

17,99 €
4251285577787 CF9413 18x kurken onderzetters voor drankjes - ronde 

onderzetters - glazen onderzetters van kurk - Ø 10 x 0,3
17,99 €
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4251285539709 CF6659 24x kurken onderzetters voor drankjes - ronde en 
vierkante onderzetters - glazen onderzetters van kurk

17,99 €
4251285539723 CF9524 medicijndoseringsmachine 7 dagen - medicijndoosje - 

dienbladdoosje - wekelijkse doseerder + pillendoosje m
12,99 €

4251285539730 CF9521 medicijndoseringsmachine 7 dagen - medicijndoosje - 
dienbladdoosje - wekelijkse doseerder + pillendoosje m

17,99 €
4251285539730 CF9521 medicijndoseringsmachine 7 dagen - medicijndoosje - 

dienbladdoosje - wekelijkse doseerder + pillendoosje m
17,99 €

4251285539747 CF9522 medicijndoseringsmachine 7 dagen - medicijndoosje - 
dienbladdoosje - wekelijkse doseerder + pillendoosje m

12,99 €
4251285539754 CF9523 medicijndoseringsmachine 7 dagen - medicijndoosje - 

dienbladdoosje - wekelijkse doseerder + pillendoosje m
12,99 €

4251285539761 CF8126 20x Handdoekhoudklemmen van kunststof en metaal
 - Gekleurde klemmen voor handdoeken

14,99 €
4251285539761 CF8126 20x Handdoekhoudklemmen van kunststof en metaal

 - Gekleurde klemmen voor handdoeken
14,99 €

4251285539785 CF9495 Hangroger camping - mini wasdroger om op te hangen 
- wasdroger in verschillende kleuren [selectie varieert]

17,99 €
4251285539792 CF9366 3-delige pizza- en pastaset van roestvrij staal, 

serveertang, pizzasnijder, kaasrasp - keukengadgets - pi
14,99 €

4251285539815 CF9573 maatbeker in pastelroze met extra spatdeksel, 2100 ml 17,99 €
4251285539822 CF9573 Maatbeker met spatdeksel - mengbeker met stopbodem 

- bakschaal met schenktuit [kleurkeuze varieert]
19,99 €

4251285539846 CF9585 6x Shooter Party Popper, confettikanon voor het draaien 
voor oudejaarsavond, feesten, verjaardagen, confetti-bo

39,99 €
4251285539853 CF6727 4x tandenborstelklok voor kinderen - zandloper voor het 

poetsen van tanden in verschillende kleuren - timer van 
14,99 €

4251285539860 CF8475 6-delige haarverfset van kunststof in zwart met 2x 
borstel, 2x maatbeker en 2x mengkom

17,99 €
4251285539877 CF7753 80-delige wasknijperset, XXL-clips in 4 verschillende 

trendkleuren, extra groot voor een stevige grip
19,99 €

4251285539907 CF9580 10x Shooter Party Popper-Set 10,5 cm, confettikanon, 
kleurrijke glanzende confetti voor oudejaarsavond, feest

19,99 €
4251285539914 CF9581 10x Shooter Party Popper-Set 20,5 cm, confettikanon, 

kleurrijke glanzende confetti voor oudejaarsavond, feest
29,99 €

4251285539921 CF9593 10x shooter met eenhoornmotief feestpoppenset 20,5 
cm, confettikanon, kleurrijke glanzende confetti voor ou

29,99 €
4250847167701 CF4626 2-delige set onderbed dressoirs in beige met ritssluiting 

en handvatten, 103 x 45 x16 cm
12,99 €

4251285539945 CF9586 6x Shooter Party Popper, confettikanon voor het draaien 
voor oudejaarsavond, feesten, verjaardagen, confetti-bo

29,99 €
4251285539952 CF9583 6x gigantische XXL shooter party popper set 40cm, 

confetti in de vorm van bankbiljetten voor oudejaarsavo
34,99 €

4251285539976 CF6140 4x eierdopjes van roestvrij staal met een matte look 17,99 €
4251285539990 CF9562 30x toiletpad wegwerppapier - wegwerp toiletpad voor 

onderweg - toiletbrilbescherming - toilethygiëne - 44x37
12,99 €

4251285559998 CF9562 50x toiletpad wegwerppapier - wegwerp toiletpad voor 
onderweg - toiletbrilbescherming - toilethygiëne - 44x37

14,99 €
4251285540026 CF9314 8x-beugels, karabijnhaken in D-vorm, gemaakt van 

roestvrij staal, WLL 125 kg
12,99 €

4251285540088 CF6634 44-delige set wasknijpers en wasknijpers in 
verschillende kleuren - mand met clips en handvaten o

29,99 €
4251285546615 CF8869 12x cakevork van roestvrij staal - stijlvol bestek in een 

eenvoudig ontwerp - kleine dessertvorken - startvorken 
19,99 €

4251285540118 CF8869 24x cakevork van roestvrij staal - stijlvol bestek in een 
eenvoudig ontwerp - kleine dessertvorken - startvorken 

34,99 €
4251285540132 CF9313 2x Magnetische kom voor de werkplaats - 

Gereedschapsbak voor schroeven en gereedschap - Mag
14,99 €

4251285540149 CF4596_989 12x karabijnhaken met balpen en terugtrekrits in 6 
fantastische kleuren

19,99 €
4251285540156 CF5577 20-delige combinatiesleutel en combinatiesleutelset van 

chroom-vanadium-staal volgens DIN 3110 en DIN 3113,
39,99 €

4251285540170 CF9294 12-delige combinatiesleutelset van chroom-vanadium-
staal volgens DIN 3113 - ringsleutels - steeksleutels - m

29,99 €
4251805421927 CF9556 36-delige schroevendraaierset, schroevendraaier met 

ratel en uitgebreide accessoires bestaande uit doppen e
14,99 €

4251285540279 CF9584 6x Shooter Party Popper, confettikanon voor het draaien 
voor oudejaarsavond, feesten, verjaardagen, confetti-bo

29,99 €
4251285540248 CF9481 14x sluitingen in verschillende maten, karabijnhaken in 

D-vorm, van metaal
19,99 €
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4251285540279 CF9584 6x Shooter Party Popper, confettikanon voor het draaien 
voor oudejaarsavond, feesten, verjaardagen, confetti-bo

29,99 €
4251805406016 CF9589 6x slijm met knallend geluid in een blik, stopverf in een 

vuilnisbak, in koele kleuren, ideaal als weggevertje
17,99 €

4251285540309 CF9590 4x slijm met dom geluid in de doos, plasticine ideaal 
voor verjaardagen (scheet stopverf in geel, groen, blau

19,99 €
4251285540330 CF9472 3-delige fietsreflectorset met zadeldekbeschermer en 

ledstrips met reflectorstrips
14,99 €

4251285540347 CF9591 4x slijm met plofgeluid in het blik, poppendeeg ideaal 
voor verjaardagen (scheet klei in blauw, roze, groen en 

17,99 €
4251285540361 CF9582 4x speeldeeg in blikje voor kinderen en volwassenen in 

koele kleuren [selectie varieert], elk blikje 8 x 3,5 cm
12,99 €

4251285540392 CF9446 7-delige reflectorset voor kinderen - veiligheidsvest, 
sleutelhanger, reflecterende stickers voor meer verkeers

17,99 €
4251285540408 CF8841 12x clownneuzen gemaakt van schuim - valse neuzen in 

rood voor kostuums, Ø 5cm, voor carnaval, carnaval of 
14,99 €

4251285540408 CF8841 12x clownneuzen gemaakt van schuim - valse neuzen in 
rood voor kostuums, Ø 5cm, voor carnaval, carnaval of 

14,99 €
4251285551756 CF9259 2x uitschuifbare telescopische vliegenmepper voor 

ongediertebestrijding, muggen en insecten - 27-72 cm u
12,99 €

4251285563124 CF9082 16x vliegaas in bloemmotief, voeraas voor bevestiging 
aan het raam, raamvliegenval als sticker tegen vliegen e

29,99 €
4251285540446 CF9458 2x reflectorset voor kinderen - veiligheidsvest met 

reflecterende signaalstrepen - afwasbaar waarschuwing
12,99 €

4251285540453 CF6864 12-delige rietster-set - Kerstboomversiering - 
Kersthanger van stro - Natuurlijk kerstboomgordijn - Ker

12,99 €
4251805401110 CF6865 56-delige stroster set - kerstboomversiering - 

strohanger voor de kerstboom - natuurlijk kerstboomgor
29,99 €

4251285540477 CF6866 56-delige stroster set - kerstboomversiering - 
strohanger voor de kerstboom - natuurlijk kerstboomgor

29,99 €
4251285540484 CF6867 56-delige rietje sterren set, Ø 6 cm, 

kerstboomversieringen gemaakt van stro
29,99 €

4251285540491 CF6868 12-delige strosterren set, Ø 10 cm, 
kerstboomversieringen gemaakt van stro voor uw kerstb

12,99 €
4251285540521 CF9531 55x metalen wasknijpers - duurzame handdoekclips in 

felle kleuren - strandlakenclips
29,99 €

4251285540545 CF9258 Roestvrijstalen keukenzeef - saladezeef en pastazeef 
met 2 handgrepen

17,99 €
4251285540552 CF9452 2x Insectenbescherming met elastische band, 

muskietennet voor kinderwagens, muskietennet, insecte
14,99 €

4251285540569 CF5993 2-delige set horren met elastische band, muskietennet 
voor kinderwagens, muskietennetten, horren voor bugg

19,99 €
4251285540583 CF9453 Insectenhor met elastische band, muskietennet voor 

babybed, muskietennet, insectenhor voor kinderbed, rei
17,99 €

4251285597419 CF7502 2x bagageband in regenboogkleuren - in lengte 
verstelbare bagageband - kleurrijke bagageband met ad

12,99 €
4251285540637 CF5917 Camerastatief met klem, statiefkop met kogelkop op 

klem, in zwart
17,99 €

4251285540651 CF9530 pizzaschuiver van roestvrij staal - taartplateau met 
verzonken handgreep - taart- en pizzaschep - pizzasche

14,99 €
4251285540668 CF9535 3L vacuümpompkan - 3 liter airpot van roestvrij staal - 

dubbelwandige thermoskan met pompmechanisme
49,99 €

4251805431445 CF8559 2x Kaasplank met kaasmes - leistenen plank gemaakt 
van natuurlijk leisteen - kaasplank met vork en kaasmes

34,99 €
4251805431452 CF8271 2x Kaasplank met kaasmes - leistenen plank gemaakt 

van natuurlijk leisteen - kaasplank met vork en kaasmes
34,99 €

4251285540712 CF0307 4-delige set batterij adapter, converter / switcher van 
AAA naar AA micro / mignon formaat, 50 x 14 mm

12,99 €
4251285540729 CF0307 8-delige batterijadapterset, converter / switcher van 

AAA naar AA micro / mignon, 50 x 14 mm
14,99 €

4251285540736 CF9626 2x Water Frisbee, waterschijf van schuim en siliconen, 
extra zacht, in felle kleuren, 12,5 cm

19,99 €
4251285550070 CF9387 Theedoos met 6 vakken - opbergdoosje voor thee en 

theezakjes - theezakjesdoosje van doorzichtig plastic - t
29,99 €

4251285540767 CF9409 opbergdoos voor theezakjes - theedoos van 
bamboehout met 6 vakken en kijkvenster - theedoos - t

29,99 €
4251285540781 CF6635 set van 3 tuinslangconnectoren met stopfunctie - 

waterstop, connector - slangkoppeling - slangreparatie -
17,99 €

4251285540798 CF9657 20x tepelbedekking, tepelbedekking 78 x 65 mm hart in 
huidskleuren

9,99 €
4251285540804 CF9657 10x tepelbedekking, tepelbedekking 78 x 65 mm hart in 

huidskleuren
9,99 €
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4251285540828 CF9659 10x tepelhoes, tepelhoes 84 x 80 mm ster in zwart 9,99 €
4251285540859 CF9659 20x tepelbedekking, tepelbedekking 84 x 80 mm ster in 

rood en zwart
9,99 €

4251285540866 CF9658 10x tepelhoes, tepelhoes 80 x 80 mm kruis in zwart 12,99 €
4251285540873 CF9658 20x tepelhoes, tepelhoes 80 x 80 mm kruis in zwart 17,99 €
4251285540880 CF9532 melkkan met schenkrand / sudderpot 1,2 liter, 

dubbelwandig, vaatwasmachinebestendig
34,99 €

4251285540903 CF9663 16x tepelhoes, tepelhoes 60 x 50 mm hart in 
verschillende kleuren

9,99 €
4251285540910 CF9327 opbergdoos in vintage design voor thee- en theezakjes, 

houten theedoos met 6 vakken, in wit, 24 x 17 x 7 cm
29,99 €

4251285540934 CF7482 4x knipperende egelbal met LED-verlichting, speelbal, 
knipperend rubber, prikbal, giveaways voor kinderverjaa

17,99 €
4251285541009 CF6134 Roestvrij stalen deurstop - deur houder in chroom 

design - deur bescherming Ø 10 cm - deur stop - stop b
17,99 €

4251285541009 CF6134 Roestvrij stalen deurstop - deur houder in chroom 
design - deur bescherming Ø 10 cm - deur stop - stop b

17,99 €
4251285541016 CF10639 theedoos met 6 compartimenten voor maximaal 90 

theezakjes, witte houten opbergdoos, theezakjesdoos m
34,99 €

4251285588875 CF1860 5-delige nagelstiftset voor het aanbrengen van UV-gel, 
nagelstift voor nail art, gereedschap voor accessoires, st

9,99 €
4251285541030 CF9545 opbergdoos voor thee- en theezakjes, witte houten 

theekist met grijze deksel, 6 vakken en kijkvenster, 23,2
17,99 €

4251285541061 CF9474 opbergdoos voor thee- en theezakjes, grijze houten 
theedoos met wit deksel, 4 vakken en kijkvenster, 34 x 

19,99 €
4251285541078 CF9456 opbergdoos voor thee en theezakjes, theedoos van 

bamboehout met 4 vakken en kijkvenster, 26,6 x 9 x 8,
17,99 €

4251285541085 CF6915 6x ragout finkommen in felle kleuren, Ø 8 cm, 
taartvormen, creme brulee

29,99 €
4251285589162 CF9610 5x theezakjeshouder van metaal, theezakjeshouder in 

theepotoptiek, ideaal om te serveren, ca. 13 x 9,5 x 1,1 
14,99 €

4251285541153 CF9610 10x theezakjeshouder van metaal, theezakjeshouder in 
theepotoptiek, ideaal om te serveren, ca. 13 x 9,5 x 1,1 

29,99 €
4251285541177 CF9635 3x thee-ei gemaakt van siliconen en roestvrij staal - 

theezeefje met lekbakje - theefilter voor losse thee
29,99 €

4251285541184 CF9635 3x thee-ei gemaakt van siliconen en roestvrij staal - 
theezeefje met lekbakje voor theeliefhebbers - theefilter

29,99 €
4251805401400 CF6645 4x koffiekopje "Love" - koffiemok gemaakt van het 

fijnste keramiek - koffiepot voor koude en warme drank
29,99 €

4251285541283 CF9444 4x koffiemok "koffie" van keramiek, 300 ml, koffiekopje, 
koffiepot, in zwart en wit

29,99 €
4251285541313 CF9335 4x eierdop "Faces", keramiek, in 4 verschillende kleuren 17,99 €
4251285560611 CF9400 2x XL koffiemok van porselein - koffiekopje ook voor 

thee en glühwein - koffiekan in tijdloos design - 450 ml 
17,99 €

4251285541344 CF9400 por-four® 4x XL koffiemok gemaakt van porselein - 
koffiekopje ook voor thee en glühwein - koffiepot in tijdl

29,99 €
4251285570344 CF9637 cake stand gemaakt van leisteen met 3 niveaus, 

gebakschaal, fruitschaal
34,99 €

4251285541375 CF9627 6x soufflévormen - creme brulee keramische schalen - 
ovenvaste vormen - dessertkom en taartvormen voor bij

29,99 €
4251285541382 CF9627 12x soufflévormen - keramische brulee keramische 

schalen - ovenvaste vormen - dessertkom en taartvorm
39,99 €

4251285541399 CF9628 6x Soufflévormen - keramische brulee keramische 
schalen - ovenvaste vormen - dessertkom en taartvorm

29,99 €
4251285541405 CF9628 12x soufflévormen - creme brulee keramische schalen - 

ovenvaste vormen - dessertkom en taartvormen voor bij
44,99 €

4251285555143 CF9479 2 x nobele keramische sauskom - sauskannen met voet 
voor het perfect vullen van warme en koude sauzen dire

29,99 €
4251285541474 CF9479 nobele keramische sauskom - sauskan met voet voor 

het perfect vullen van warme en koude sauzen direct aa
17,99 €

4251285541481 CF9638 6x chocoladefonduevorkjes - fonduebestek met 
kunststof handvat voor gezellige avonden

19,99 €
4251285541528 CF9537 4x koffiemok gemaakt van porselein - koffiemok ook 

voor thee en glühwein - koffiepot in een tijdloos ontwer
29,99 €

4251285550575 CF9537 8x koffiemok van porselein - koffiekopje voor thee en 
glühwein - koffiepot in een tijdloos design - 300 ml per 

39,99 €
4251285541580 CF9486 6x kommen van kunststof - saltakom - fruitschaal - 

praktisch keukenaccessoire
34,99 €
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4251285541597 CF9324 elektrische pomp voor luchtbedden met 4 opzetstukken, 
AC-DC adapter / voeding en autoadapter voor het opbla

29,99 €
4251285541610 CF9460 2x muurbeugel "Butterfly" van gepoedercoat ijzer voor 

het ophangen van manden en windgong, met schroeve
17,99 €

4251285541627 CF9460 2x muurbeugel "Vogel" gemaakt van ijzer met 
poedercoating voor hangmanden en windgong, met sch

19,99 €
4251285541634 CF9653 keukenrolhouder staand - papierrolhouder voor in de 

keuken - staande rolhouder van bamboe - keukenrolhou
17,99 €

4251285541641 CF9608 4-delige Cocktailshakerset van roestvrij Staal - 
Cocktailmixer met Shaker, tang en een grote en een klei

29,99 €
4251805403527 CF9607 Grote wijn- en champagnekoeler, hoogwaardige 

roestvrijstalen flessenemmer voor feesten, bruiloften en
39,99 €

4251805455946 CF9652 dienblad van bamboehout - ontbijt op bed of op de 
bank dienblad

29,99 €
4251285541672 CF9651 bedblad van bamboehout met inklapbare pootjes - 

ontbijt op bed
34,99 €

4251285541757 CF9644 2x melamine dienbladen met verschillende decors, 43,5 
x 31,5 cm [keuze varieert]

17,99 €
4251285551138 CF9629 lunchbox "Uilen" voor onderweg - lunchbox met 3 

vakken - ontbijtbox 17 x 13 x 10 cm
17,99 €

4251285541870 CF9629 "Breakfast" -lunchbox in vintage stijl voor onderweg - 
lunchbox met 3 compartimenten - ontbijtbox 17 x 13 x 

14,99 €
4251285541887 CF9629 lunchbox "74" in vintage stijl voor onderweg - lunchbox 

met 3 compartimenten - ontbijtdoos 17 x 13 x 10 cm
17,99 €

4251285541894 CF9639 4-delige set bestaande uit 3x koffiepaddles en 1x 
padlifter - decoratieve opbergdozen met verschillende d

19,99 €
4251285541900 CF9424 2x watersproeier, waterverstuiver voor verfrissing met 

luchtdruk, 80 ml, in rood en wit
19,99 €

4251285541917 CF9424 2x watersproeier, waterverstuiver voor verfrissing met 
luchtdruk, 80 ml, in blauw en roze

19,99 €
4251285541924 CF9559 2x glazen kan met open handvat en deksel - glazen 

karaf met fruitinzet - kan voor fruit spritzer - tot 1,4 liter
29,99 €

4251285541955 CF8496 grafdecoratie in de vorm van een hart - weerbestendige 
grafdecoratie met vlinders - gedecoreerde rouwsteen m

19,99 €
4251285541962 CF9450 3x kniekussens voor de tuin - kniemat voor tuinieren - 

kniebeschermers - kniebeschermingsmat - ca. 39,5 x 25
17,99 €

4251285541979 CF9471 12x glazen voor likeur als reageerbuisjes, shotglazen 
van plastic met standaard, in verschillende kleuren, 40 

17,99 €
4251285552302 CF9346 6x thee- en koffieglas met handvat, 225 ml 29,99 €
4251285542006 CF9433 12x stamper set als likeurglazen, likeurglazen, 

shotglazen of schnapsstempel met verschillende opdruk
29,99 €

4251285542037 CF9423 2-delige set windasbakken van het fijnste 
dolomietkeramiek in groen en oranje, elk met kleurrijke 

19,99 €
4251285542044 CF9423 2-delige set windasbakken van het fijnste dolomiet 

keramiek in blauw en rood, elk met kleurrijke strepen
19,99 €

4251285542068 CF9431 4x opblaasbare bekerhouder voor het zwembad - kan 
houder "eiland" drijvend - zwembad speelgoed - drinkko

12,99 €
4251285542099 CF9501 6x opblaasbare bekerhouder voor het zwembad - 

blikjeshouder "Swan" drijvend - zwembadspeelgoed - dr
17,99 €

4251285580039 CF9439 35x Magisch potlood  - vouwpotloden - cadeau-
onderdeel - feestcadeau - kinderverjaardagsfeestje

17,99 €
4251285542167 CF9630 250x fingerfood-spiesen van bamboe - houten spiesen 

met een brede grip voor een betere grip - ideaal voor b
17,99 €

4251285542174 CF9631 400x kebabspiesjes - 30 cm lange grillspiesjes - 
groentespiesjes in een set

17,99 €
4251285542198 CF9650 8x onderzetters van bamboe - ronde glazen 

onderzetters - onderzetters voor glazen - kopjes onderz
17,99 €

4251285542235 CF9482 16x Houten onderzetter, Onderzetter met motief 
"Roses", 9 x 9 cm, 0,4 cm dik

12,99 €
4251285542259 CF9482 Untersetzer "Coffee" 16x 12,99 €
4251285542266 CF9482 16 prachtige houten onderzetters met floraal motief, 9 x 

9 cm, 0,4 cm dik
12,99 €

4251285542273 CF9700 216x Cocktailspiesjes met parelmoerdecoratie - spiesjes 
voor fingerfood - partyprikker van hout - hapjesprikker v

17,99 €
4251285542297 CF9704 2x caketribune van porselein met 2 niveaus voor gebak, 

fruit of chocolaatjes
29,99 €

4251285542310 CF9699 300x fingerfood-spiesen van bamboe - houten spiesen 
met knopen voor een nobele uitstraling - ideaal voor buf

19,99 €
4251285542327 CF9703 24x borrelglaasjes in doodskop design - borrelglaasjes 

voor Halloween - borrelglas onbreekbaar - glaasjes kort 
19,99 €
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4251285542334 CF9065 8x tafelkleedgewichten - tafelkleedgewichten met klem 
- tafelkleedklem in fruitdesign - ca. 20 gram

14,99 €
4251285542334 CF9065 8x tafelkleedgewichten - tafelkleedgewichten met klem 

- tafelkleedklem in fruitdesign - ca. 20 gram
14,99 €

4251285542341 CF7715 6x kledingtas, kledinghoes met rits en kijkvenster, 
beschermhoes voor transport en opslag van shirts, pakk

34,99 €
4251285542358 CF9360

4 metalen wand flesopeners met print in leuke kleuren, 
17,99 €

4251285542365 CF9438 2 flesopeners "Cheers" gemaakt van zinklegering voor 
de muur, bieropener met wandmontage, 8 x 6,5 cm

14,99 €
4251285542389 CF9499 2x metalen spaarpot in magisch eenhoornontwerp - 

spaarpot met eenhoornmotieven "bloem" en "turkoois" -
19,99 €

4251285590083 CF9499 4x metalen spaarpot - spaarpot in eenhoorn-ontwerp - 
spaarbank met verschillende eenhoornmotieven [selecti

19,99 €
4251285542402 CF9693 2x koffiekopje "Eenhoorn" in wit en turquoise - magisch 

koffiekopje - theekopje met magische eenhoornmotieve
29,99 €

4251285542419 CF9693 2x koffiekop "Eenhoorn" in geel en roze - magische 
koffiekop - theekop met magische eenhoornmotieven - 

29,99 €
4251285542426 CF9693 4x koffiemok "Comic Unicorn" - Magical Unicorn Coffee 

Cup - Theekop met magische motieven - 180 ml
29,99 €

4251285598829 CF9656 4x eenhoorn sleutelhanger van metaal en glas - 
Eenhoorn hanger voor sleutelhanger en rugzak - kleine t

19,99 €
4251285542495 CF9264 2x eenhoorn sporttas - Eenhoorn sporttas met magische 

eenhoornmotieven "regenboog" en "roze" - 42 x 32,5 c
29,99 €

4251285542518 CF9525 2x eenhoorn sleutelhanger om in te knijpen - magische 
squeeze eenhoorn hanger voor sleutelhanger en rugzak 

19,99 €
4251285542525 CF9525 2x eenhoorn sleutelhangers om in te knijpen - magische 

knijp eenhoorn hangers voor sleutels en rugzakken - kle
19,99 €

4251285542532 CF5850 vlindervleugels roze en paars elk met hoofdband en 
toverstaf, kostuumset, kinderkostuum

17,99 €
4251285542600 CF9469 22-delige set penselen, penselen voor kunst en 

schilderen in huis en tuin, platte en ronde penselen in v
29,99 €

4251285542617 CF9570 retro voorraadpot "Koffiezetapparaat" in verschillende 
kleuren, metalen opbergdoos met klapdeksel, 19 x 14 x 

29,99 €
4251285542624 CF9284 12x eierdopjes van roestvrij staal - elegante, warmte-

isolerende eierhouders in metallic look - ontbijtset in mo
17,99 €

4251285542648 CF9315 2x servethouder van roestvrij roestvrij staal, mat 
geborsteld, servethouder met bestekdecor, 15 x 12,5 x 

17,99 €
4251285542655 CF9555 2x blauw schilderen en knutselen schort voor kinderen 

met drie zakken om te werken, schilderen, knutselen en
14,99 €

4251285542662 CF9555 2x roze schilder- en knutselschort voor kinderen met 
drie zakken om te werken, schilderen, knutselen en and

14,99 €
4251285542679 CF9555 2x schilder- en knutselschort in blauw en roze voor 

kinderen met drie zakken om te werken, schilderen, knu
14,99 €

4251285542693 CF9399 wasmand - opvouwbare opbergmand met 
trekkoordsluiting - waszak met een moderne vintage loo

17,99 €
4251285542709 CF7548 2x asbakken voor buiten - windasbakken - 

stormasbakken met lichtgevende afdekkingen - auto-as
12,99 €

4251285542723 CF9470 204-delige set schilderijhaken en accessoires voor 
ambachtslieden en doe-het-zelvers voor het ophangen v

17,99 €
4251285589445 CF9466 112-delige meubelglijderset - zelfklevende stoelglijders 

van kurk - viltglijders in verschillende maten
14,99 €

4251805434484 CF9253 banketbakkersmachine van kunststof, opzetstuk voor 
zandkoekjes, koekjes en mals vlees, vleesmolen met va

29,99 €
4251285542822 CF4286 5-delige pop-up flitsverspreider soft-screen voor uw 

DSLR-camera
14,99 €

4251285542839 CF4179 8-delige pop-up flitsdiffuser zacht scherm voor uw 
DSLR-camera

17,99 €
4251285542891 CF9529 hoofdlamp met 10 leds en 3 functies, hoofdlamp met 

verstelbare hoofdband
12,99 €

4251285542914 CF9527 LED decoratief licht "LOVE", verlichting met 24 
warmwitte LED's, verlichte belettering

29,99 €
4251285542938 CF9533 Thermoskan XXL van roestvrij staal - Vacuümpot met 2 

kranen en lekbakken - Airpot voor warme en koude dra
59,99 €

4250847184821 CF6045 burgerpers, hamburgerpers set van gegoten aluminium 
voor heerlijke hamburgers, pasteitjes, BBQ, burgerpers 

14,99 €
4251285543003 CF3236 asbak van roestvrij staal met kanteldeksel - inklapbare 

asbak ter bescherming tegen vliegas - Ø 12 cm
17,99 €

4251285543034 CF9512 16-delige partyspiesenset, houten cocktailprikkers voor 
canapés, snacks, fingerfood, antipasti en tapas, klassiek

14,99 €
4251285543041 CF9285 onderzetter van roestvrij staal met rubberen voetjes - 

onderzetter voor pan, pan, ovenschaal en wok - 19 x 24
14,99 €
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4251285543058 CF9285 2x roestvrijstalen onderzetter met rubberen voetjes - 
onderzetter voor pan, pan, ovenschaal en wok - 19 x 24

19,99 €
4251285543065 CF9648 4x Halloween spinnenweb met elk 2 zwarte spinnen, 

spinnenweb als decoratie voor Halloween, carnaval en t
14,99 €

4251285543072 CF9560 Digitale vleesthermometer - Grillthermometer met 
alarmfunctie - Keukenthermometer voor koken, bakken 

17,99 €
4251285543089 CF9601 kersenpitter met grote container, stabiel met zuigvoeten 19,99 €
4251285543096 CF5235 4x dubbelzijdige hoornvliesvijl XL - rasp voor 

voetverzorging - voetvijl voor hoornvliesverwijdering
14,99 €

4251285543096 CF5235 4x dubbelzijdige hoornvliesvijl XL - rasp voor 
voetverzorging - voetvijl voor hoornvliesverwijdering

14,99 €
4251285543133 CF9385 4x popcornemmers, popcornkom met een inhoud van 

elk 2,8 liter
29,99 €

4251285543140 CF9385 8x popcornemmer, popcornschaal met een inhoud van 
2,8 liter elk

34,99 €
4251285543157 CF9419 korte termijn wekker in een mooi cupcake-ontwerp, tot 

60 minuten, eierwekker, blauwe plastic timer ca. 7 x 7 x
14,99 €

4251285543164 CF9419 korte termijn wekker in een mooi cupcake-ontwerp, tot 
60 minuten, eierwekker, roze plastic timer ongeveer 7 x

14,99 €
4251285543171 CF9595 groentemolen / fruitmolen gemaakt van roestvrij staal 

met 2 inzetstukken medium & fijn
39,99 €

4251285543201 CF9810 4 stuks eenhoorn in ei, eenhoorn, magische eenhoorn, 
groeiende eenhoorn in verschillende kleuren (kleuren va

17,99 €
4251285543249 CF9597 omhulde boombinddraad 5 meter - boombinders met 

rubberen afdekking - boomsteunen voor de tuin - Ø 6,6
14,99 €

4251285543294 CF9151 2x handdoekhaak Nostalgische wandhaak bruin 
gepoedercoat met bevestigingsmateriaal 23 x 15 x 4 cm

12,99 €
4251285543300 CF9600 3 kersenontpitter, kersenpittenverwijderaar, 

kersenontpitter, kleur: wit
12,99 €

4251285543317 CF9231 2x Y-klep voor het aansluiten van drie slangen - Y-
verdeler voor slangaftakking - wateraansluitverdeler - gr

9,99 €
4251285543324 CF5044 royales set met scepter en kroon voor koning en 

koningin kostuum voor carnaval, carnaval en Halloween
34,99 €

4251285543386 CF6274 2x gesloten asbak met roterende functie - roterende 
asbak van metaal voor gebruik binnen en buiten - Ø 9,5

19,99 €
4251285543393 CF8835 4x accessoires voor sigarettenhouderkostuums voor 

Mardi Gras, Carnaval, Halloween en andere partijen, 31,
14,99 €

4251285543409 CF8838 satijnen handschoenen in zwart, kostuum voor carnaval, 
carnaval, Halloween, 41,5 cm

17,99 €
4251285543416 CF8834 10-delige set XXL Snorren om bij wenkbrauwen en 

ooglapje te plakken, 12 - 12,5 cm
12,99 €

4251805415315 CF8842 2x zwarte baret, voor het dagelijks leven, carnaval, 
carnaval, Halloween en themafeesten, Béret in één maa

14,99 €
4251285543454 CF8846 12x Schedel als Halloweendecoratie - Doodskop - 

Griezelige minischedel voor horror- en themafeesten
14,99 €

4251285543485 CF8843 piratenvlag met doodshoofd en gekruiste beenderen als 
decoratie voor Mardi Gras, Halloween en themafeesten, 

12,99 €
4251285543515 CF9445 4x Kniebeschermers, Kniebeschermers met klittenband, 

rond, Ø 16 cm, 2 paar voor tuin- en huishoudelijk werk
17,99 €

4251285543522 CF8847 500g Halloween-spinnenweb met 25 zwarte spinnen, 
spinnenweb als decoratie voor Halloween, Mardi Gras e

17,99 €
4251285543522 CF8847 500g Halloween-spinnenweb met 25 zwarte spinnen, 

spinnenweb als decoratie voor Halloween, Mardi Gras e
17,99 €

4251285543539 CF7013 2x LED-licht voor Halloween - Knipperende Pompoen 
LED-verlichting voor uitgesneden en uitgeholde pompoe

12,99 €
4251285543553 CF9824 14-delige pompoenset voor het uithollen van 

pompoenen met houtsjablonen en LED-pompoenlampje 
17,99 €

4251285571334 CF8849 boots beenkappen gemaakt van zwart synthetisch leer, 
boot tops voor carnaval, carnaval, Halloween en themaf

29,99 €
4251285543638 CF9229 12x papierladen met verschillende oosterse motieven, 

Aziatische handvakken, 25,5 x 23,5 cm
17,99 €

4251285543645 CF8008 3x lantaarn met kleurrijke motieven - papieren lantaarn 
voor Sint Maarten en Halloween - Martin lantaarn voor k

14,99 €
4251285543652 CF8008 6x Lantaarn met kleurrijke motieven - Papieren lantaarn 

voor Sint Maarten en Halloween - Martins lantaarn voor 
19,99 €

4251285543669 CF9824 14-delige pompoenset voor het uithollen van 
pompoenen met houtsjablonen en LED-pompoenlampje 

17,99 €
4251285543706 CF9261 2x opblaasbare gitaren in de hippie-look als een grappig 

accessoire - luchtgitaar perfect voor carnaval, carnaval 
14,99 €

4251285543713 CF9850 2x roestvrijstalen paracord-naald, breinaald voor 550 
paracord-tapes, knutselnaald voor touwen

14,99 €
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4251285543737 CF9420 vlag Groot-Brittannië, vlag in vintage design als 
decoratie, Union Flag - nationale vlag van het Verenigd 

14,99 €
4251285543744 CF9478 25x koekvormpjes van metaal - koekjesvormen met 

kerstmotieven - koekjesstandaards voor kerst
14,99 €

4251285543751 CF9480 12x zekering - optimale bescherming voor baby's en 
peuters

9,99 €
4251285543768 CF9480 24x stopcontactzekering - optimale bescherming voor 

baby's en peuters
12,99 €

4251285543805 CF9723 4x Vliegenafdekking - Afdekking voor voedsel - 
Vliegenafdekking voor voedsel, eten, fruit - Afdekking &

19,99 €
4251285543836 CF9744 8x deurhaken, losse kapstokhaken om binnendeuren op 

te hangen, eenvoudig ophangen zonder boren of krasse
19,99 €

4251285543843 CF9736 haringen van staal - robuuste haringen met draad voor 
op de camping en buitenshuis - ideaal voor normale en 

17,99 €
4251285543850 CF9740 2x elektronische vliegenmepper - insectenverdelger - 

vliegenvanger in vleermuisvorm [selectie varieert]
29,99 €

4251285543928 CF9737 2x waslijnen met elk 16 wasknijpers - Reis waslijn 
gekleurd - Outdoor waslijn - Mobiele waslijn - 1.80 m

17,99 €
4251285543942 CF9741 4x Kunststof flessenborstel - Grote schoonmaakborstel 

voor flessen, glazen en kannen - Borstel 41,5 cm
12,99 €

4251285543997 CF9732 6x afwasborstel in verschillende kleuren - universele 
afwasborstel voor de keuken met ophanghaak [selectie 

19,99 €
4251285544031 CF9717 800 ml bellenvloeistof met staafje, voor navullen van 

bellenkanonnen
17,99 €

4251285544086 CF9021 3x LED graflamp op zonne-energie - LED grafkaars 
"Eternal light" in rood - Solar graflamp met schemersen

19,99 €
4251285544093 CF9021 6x LED graflamp op zonne-energie - LED grafkaars 

"Eternal light" in rood - Solar graflamp met schemersen
34,99 €

4251285544109 CF9827 24x transparante zuignaphouder voor kerstverlichting 
en decoratie voor Kerstmis, Pasen, oudejaarsavond, enz

19,99 €
4251285544116 CF9827 36x transparante zuignaphouder voor kerstverlichting 

en decoratie voor Kerstmis, Pasen, oudejaarsavond enz.
29,99 €

4251285544154 CF9566 hondenhanddoek - droogdoek met toegang - chenille 
droogdoek - huisdierhanddoek met steekzakken - extra 

14,99 €
4251285544178 CF9844 6x metselaarpotten met schroefdop "Made with love" in 

groen en roze - TOT Ø 82 mm - tot ong. 425 ml
29,99 €

4251285544185 CF9844 12x glazen potten met schroefdop "Made with love" in 
groen en roze - TO Ø 82 mm - tot ong. 425 ml

34,99 €
4251285544192 CF9565 6x hondenspeelgoed - hondenbal om op te rapen en te 

ravotten - speelgoedbal voor de hond in verschillende ui
14,99 €

4251285544222 CF9864 piratenkostuum voor volwassenen voor carnaval, 
themafeesten en kostuumevenementen 36/38

44,99 €
4251285544239 CF8773 5x kaasdoek, pasdoek en knoedeldoek, klassieke 

fijngeweven doeken in wit, herbruikbaar, hoge treksterk
14,99 €

4251285544239 CF8773 5x kaasdoek, pasdoek en knoedeldoek, klassieke 
fijngeweven doeken in wit, herbruikbaar, hoge treksterk

14,99 €
4251285544260 CF9511 deken met sterren in bruin, sprei of als zachte deken 

voor op de bank 150 x 200 cm
34,99 €

4251285544277 CF9511 deken met sterren in zwart, sprei of als zachte deken 
voor op de bank 150 x 200 cm

34,99 €
4251285544314 CF9862 Knipperende schedel voor Halloween - schedel met 

sluier en glanzende ogen - enge decoratie
34,99 €

4251285544321 CF9483 2x grijptang van aluminium - grijphulp voor huis en tuin 
- grijpklauw met magneet - 76 cm

29,99 €
4251285578111 CF9483 3x grijptang van aluminium - grijphulp voor huis en tuin 

- grijpklauw met magneet - 76 cm
34,99 €

4251285544345 CF9863 2x Halloweenmanden, pompoenemmers voor het 
verzamelen van snoepjes voor Halloween, 16 cm, Ø 14 

29,99 €
4251285544352 CF9859 2x Halloween-zakjes - pompoentas voor het verzamelen 

van snoep voor Halloween - verzamelzak in pompoen-d
14,99 €

4251285544369 CF9861 pompoen met led-verlichting - lantaarn voor Halloween 
en herfst - decoratieve pompoen met een griezelig gezic

29,99 €
4251285579811 CF3478 5x ovenlamp tot 300° C, warmwitte kachellamp 26W, 

E14, 230V, 165 lumen
17,99 €

4251285544383 CF9860 decoratieve pompoen voor Halloween, griezelige 
pompoendecoratie met een typisch gezicht, pompoen al

17,99 €
4251285544390 CF9198 4x placemat - tafelmat voor de keuken - hittebestendige 

mat - wasbare mat - 30 x 45 cm
17,99 €

4251285544406 CF9198 4x placemat - tafelmat voor de keuken - hittebestendige 
mat - wasbare mat - 30 x 45 cm

14,99 €
4251805432503 CF9198 4x placemat - placemat voor in de keuken - 

hittebestendige placemats - wasbare tafelmatten - 30 x 
17,99 €
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4251805441918 CF9198 4x placemat - placemat voor in de keuken - 
hittebestendige placemats - wasbare tafelmatten - 30 x 

17,99 €
4251285544437 CF9647 202-delige set zuignaphouders voor kerstverlichting en 

decoratie voor Kerstmis, Pasen, oudejaarsavond, etc.
19,99 €

4251285545335 CF9654 6x bloemenplamuur - bloemenschuim voor verse 
bloemen - spons voor het maken van bruiloften en verja

29,99 €
4251285544468 CF9655 2x potgrond voor bloemstukken in hartvorm - 

steekschuim voor verse bloemen - spons voor knutselen
17,99 €

4251285544499 CF9609 aardappelpers, handpers voor aardappelen, fruit en 
groenten, met uitneembare zeefinzet, ideaal voor aarda

17,99 €
4251285564220 CF9483 grijptang van aluminium - grijphulp voor huis en tuin - 

grijpklauw met magneet - 76 cm
29,99 €

4251285544536 CF8706 4x LED decoratielicht, papieren lantaarns met 
hartmotief in rood, 20 x 13,5 cm

17,99 €
4251285544543 CF8703 4x LED decoratielicht, papieren lantaarns met 

vlindermotief in verschillende kleuren, 20 x 13,5 cm
19,99 €

4251285544550 CF9350 3-delige mengbekerset antislip - bakschaal met 
stopbodem - mengkom met schenktuit - vaatwasmachin

17,99 €
4251285544550 CF9350 3-delige mengbekerset antislip - bakschaal met 

stopbodem - mengkom met schenktuit - vaatwasmachin
17,99 €

4251285544567 CF9505 2x herenhandtas - viltentas voor dranken - flessentas 
van vilt voor 6 flessen - 6-flessenhouder tot 0,5 L, grijs /

17,99 €
4251285544574 CF9505 4x herenhandtas - viltentas voor dranken - flessentas 

van vilt voor 6 flessen - 6-flessenhouder tot 0,5 L, grijs /
29,99 €

4251285544581 CF9350 3-delige mengbekerset antislip - bakschaal met 
stopbodem - mengkom met schenktuit - vaatwasmachin

17,99 €
4251285544581 CF9350 3-delige mengbekerset antislip - bakschaal met 

stopbodem - mengkom met schenktuit - vaatwasmachin
17,99 €

4251285544598 CF9350 3-delige mengbekerset antislip - bakschaal met 
stopbodem - mengkom met schenktuit - vaatwasmachin

17,99 €
4251285544598 CF9350 3-delige mengbekerset antislip - bakschaal met 

stopbodem - mengkom met schenktuit - vaatwasmachin
17,99 €

4251285575257 CF9698 3-delige mengkomset - Bakkom met maatschaal - 
Mengkom met tuit - Vaatwasmachinebestendig - Vulhoe

17,99 €
4251285557079 CF9505 herenhandtas - viltentas voor dranken - flessentas van 

vilt voor 6 flessen - 6-flessenhouder tot 0,5 L, grijs / zw
12,99 €

4251285552371 CF9564 2x bloemzeef van roestvrij staal, fijnmazige zeef voor 
bloem en poedersuiker, 15,5 x 10,5 x 9,5 cm

19,99 €
4251285557079 CF9505 herenhandtas - viltentas voor dranken - flessentas van 

vilt voor 6 flessen - 6-flessenhouder tot 0,5 L, grijs / zw
12,99 €

4251285544673 CF9457 12 ml 2-componenten epoxyharslijm in een praktische 
dubbele spuit voor reparaties in huis en tuin

14,99 €
4251285544680 CF9287 3-delige kommenset van roestvrij staal - slakom - 

frietkom - mengkom - serveerkom - decoratieve kom
29,99 €

4251285544710 CF9365 8x gecoate taartbodem - gebaksbordjes als basis voor 
het decoreren en serveren - taartplateau van karton - Ø

29,99 €
4251285544727 CF9561 8x gecoate taartbodem - gebaksbordjes als basis voor 

het decoreren en serveren - taartbord van karton - Ø 30
17,99 €

4251285544741 CF9367 6-delige bak- en keukenset van siliconen in geel en 
rubberhout, met garde, bakborstel en deegschraper

29,99 €
4251285544758 CF9367 6-delige deegschraperset - cakespatel van aluminium - 

spatel voor bakken en koken - spreidpalet in diverse vor
19,99 €

4251285544765 CF9367 6-delige bak- en keukenset van siliconen in roze en 
rubberhout, met garde, bakborstel en deegschraper

29,99 €
4251285544826 CF8106 24-delige bestekset voor 6 personen - roestvrijstalen 

bestek - bestek met mes, vork, lepel, theelepel - menub
34,99 €

4251285544833 CF9891 9-delige kerstboomversieringen houten hangerset - 
Kerstboomversieringen om de kerstboom te versieren - 

17,99 €
4251285590786 CF5134 10x reservelampjes voor kerstverlichting met 10 

lampen, 24V / 1.2W, met groene insteekvoet
19,99 €

4251285544857 CF5134 15x reservelampen voor kerstverlichting met 10 lampen, 
24V / 1.2W, met groene insteekvoet

29,99 €
4251285587519 CF9621 3x deegschraper van robuust kunststof - spatel 

deegkaart voor garneren, afpellen & decoreren - deegsc
17,99 €

4251285544888 CF6884 56-delig partyservies Eenhoorn met eenhoornmotieven 
voor 24 personen, papieren borden en papieren bekers 

29,99 €
4251285544895 CF6884 28-delig eenhoorn feestserviesset met 

eenhoornmotieven voor 12 personen, papieren borden 
19,99 €

4251285544901 CF6884 28-delig partyservies Eenhoorn met eenhoornmotieven 
voor 12 personen, papieren borden en papieren bekers 

19,99 €
4251285544918 CF9894 6x 3D kerstboomversieringen Houten hangers 

Sneeuwvlok - Kerstboomversieringen om de kerstboom 
29,99 €
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4251285544932 CF9815 2x keramiek spaarpot - spaarpot in magisch eenhoorn 
design - eenhoorn spaarvarken met rubberen sluiting

14,99 €
4251285544949 CF9817 spaarpot "Schweinhorn" van keramiek - spaarpot in 

eenhoornmotief - spaarvarken in blauw
29,99 €

4251285544963 CF9818 2x ontbijtsnijplanken van melamine met magische 
eenhoornmotieven, 23 x 14 x 0,2 cm

14,99 €
4251285544970 CF9816 6x eenhoornmagneten in verschillende kleuren met 

grappige motieven - koelkastmagneten met grappige sp
14,99 €

4251285544987 CF9816 18x eenhoornmagneten in verschillende kleuren met 
grappige motieven - koelkastmagneten met grappige sp

19,99 €
4251285545007 CF9615 2x ladekasten onder het bed met ritssluiting, handvat 

en kijkvenster, 50 x 38 x 20 cm
17,99 €

4251285564121 CF9616 2x dressoirs onder het bed met ritssluiting, handvat en 
kijkvenster, 105 x 45 x 16 cm

14,99 €
4251285545076 CF9872 8x spookachtige decoratieve spinnen voor Halloween, 

decoratie voor carnaval en carnaval in glitter zwart, 11 x
17,99 €

4251285545106 CF9874 2x deurdecoratie voor Halloween met verschillende 
motieven, horror deuromslag om te huiveren, Hallowee

17,99 €
4251285545120 CF9876 2-delige Halloween decoratieset "bruid en bruidegom", 

hangende skeletten als dood bruidspaar voor Halloween
17,99 €

4251285545175 CF9878 6x enorme cadeauzakje voor Kerstmis - XXL 
cadeauzakje voor adventskalender - Kerstcadeautasjes i

34,99 €
4251285545182 CF9878 XL Halloween-tas - Monsterhand in roze met tas in 

paars - Beenarm met tas voor het verzamelen van snoe
19,99 €

4251285545199 CF9878 Halloween-tas - skelet hand in wit met tas in zwart - 
beenarm met tas voor het verzamelen van snoep

19,99 €
4251285545205 CF9882 9-delig Halloween decoratie skelet in onderdelen - 

Botten als decoratie voor carnaval en themafeesten
29,99 €

4251285545243 CF9881 26-delige muursticker set - horror feestdecoratie voor 
het decoreren van muren, deuren, ramen en meer - Hall

29,99 €
4251285545274 CF9883 2x hondenspeelgoed rubberen kip, piepend speeltje 

voor honden in verschillende kleuren, 25,5 cm
14,99 €

4251285545281 CF9883 4x hondenspeelgoed rubberen kip, piepend speelgoed 
voor honden in verschillende kleuren, 25,5 cm

29,99 €
4251285545298 CF5766 5x Opvouwbare opbergdoos - Opvouwbare boxen voor 

het opbergen en organiseren - Box in 4 maten voor de 
19,99 €

4251285545328 CF9618 2x opbergdozen opvouwbaar, vouwdozen voor 
organiseren in grijs, 30 x 30 x 30 cm

17,99 €
4251285545335 CF9654 6x bloemenplamuur - bloemenschuim voor verse 

bloemen - spons voor het maken van bruiloften en verja
29,99 €

4251285545342 CF9654 12x oppotmassa voor bloemstukken - bloemenschuim 
voor verse bloemen - spons voor knutselen voor bruiloft

34,99 €
4251285545410 CF9418 grote opbergdoos "Route 66" met deksel in retro 

vintage shabby design
17,99 €

4251285545441 CF5127 7-delige reisset - opblaasbaar nekkussen, oogmasker en 
oordopjes - reisaccessoires voor vliegtuigen, auto's, bus

12,99 €
4251285545465 CF9579 3x vouwdoos met verzonken handvatten, in paars, 

opvouwbaar winkelmandje, 32 liter
39,99 €

4251285545496 CF8632 3x 20g geurige badconfettiharten in een 
geschenkverpakking, ideaal als partnergeschenk

12,99 €
4251285545526 CF9541 2x dispenser voor voer en water voor huisdieren 1,5 

liter, automatische voerbak in verschillende kleuren voor
29,99 €

4251285545588 CF9664 5X zeepzakken, transparante zeepzakken met blauw 
zijden lint en metalen sluiting

14,99 €
4251285545625 CF9665 6x zeepzakjes, transparante zeepnetten met zijden lint 

in verschillende pastelkleuren
14,99 €

4251285545625 CF9665 6x zeepzakjes, transparante zeepnetten met zijden lint 
in verschillende pastelkleuren

14,99 €
4251285574502 CF9661 5 zeepzakken, zeepzakken met zijdelint in diverse 

kleuren, 16 x 10 cm
14,99 €

4251285545649 CF9811 50x hangers zwart met draaibare haak - kleerhanger 
voor pak en kostuum met antislip oppervlak en broeksta

39,99 €
4251285545656 CF9662 5x zeepzakken, zeepzakken, witte zeepzakken met 

zijden lint in vrolijke kleuren
12,99 €

4251285545663 CF9660 4x zeepzakken, gekleurde zeepnetten met gekleurde 
koorden in roze, geel, groen en blauw

12,99 €
4251285545670 CF5119 5x Stopcontacten kinderslot - Kinderstopcontact met 

metalen sleutel - Stopcontacten bescherming voor baby'
14,99 €

4251285545670 CF5119 5x Stopcontacten kinderslot - Kinderstopcontact met 
metalen sleutel - Stopcontacten bescherming voor baby'

14,99 €
4251285545748 CF4661 6x kledingtas met ringen voor motbescherming, 

kledinghoes met venster, beschermhoes voor het opber
39,99 €
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4251285545786 CF9540 voerstation met twee voerbakken voor voer en water 
voor huisdieren, voerbak in blauw voor honden en katte

29,99 €
4251285545793 CF9540 voerstation met twee voerbakken voor voer en water 

voor huisdieren, voerbak in grijs voor honden en katten,
29,99 €

4251285545809 CF9540 voerstation met twee voerbakken voor voer en water 
voor huisdieren, voerbak in groen voor honden en katte

29,99 €
4251285545878 CF5087 Decoratieve flessenhouder Wijnhouder Wijnfleshouder 

"The Floating Bottle"
19,99 €

4251285545946 CF9681 Opvouwbaar opstapje met rubberen noppen - 
Draagbaar opvouwbaar krukje met een draagvermogen 

34,99 €
4251285560659 CF10565 tochtstopper voor de deur - deur onderafdichting - 

tochtstopper met dubbele afdichting - bescherming tege
19,99 €

4251285546011 CF6182 4x hangslot van messing - hangslot met 3 sleutels - slot 
voor bagage en reistassen

14,99 €
4251285546097 CF9343 2x springtouw in geel en groen, springtouw voor 

kinderen, lengte verstelbaar, 210 cm
17,99 €

4251285546103 CF9343 2x springtouw in roze en roze, springtouw voor 
kinderen, lengte verstelbaar, 210 cm

17,99 €
4251285546110 CF9343 4x springtouw in felle kleuren [selectie varieert], 

springtouw voor kinderen, verstelbare lengte, 210 cm
29,99 €

4251285546141 CF9360
2 metalen wand flesopeners met print in mooie kleuren,

14,99 €
4251285546158 CF5921 9x tattoo sheets met prachtige tijdelijke metallic flash 

peel-off tatoeages in metallic met verschillende motieve
14,99 €

4251285546165 CF0638 12x whiskystenen gemaakt van natuurlijke speksteen - 
koelstenen voor whisky met opbergzakken van stof - ge

12,99 €
4251285579415 CF9268 25x tatoeagevellen met afpelbare tatoeages voor 

jongens met verschillende motieven
17,99 €

4251285546189 CF9884 magnetronreiniger "boze schoonmoeder" - grappige 
keukengadget "Mama" voor elk huishouden - reiniger vo

17,99 €
4251285546196 CF9267 25x tattoo-vellen met afpelbare tatoeages voor meisjes 

met verschillende motieven
14,99 €

4251285546219 CF9265 6x tatoeageblokken voor meisjes - stickers met 
verschillende motieven - 280 tijdelijke tatoeages per blo

12,99 €
4251285546233 CF9269 8x tatoeagevellen met afpelbare tatoeages voor jongens 

met verschillende motieven
14,99 €

4251285546240 CF9270 8x tatoeagevellen met afpelbare tatoeages voor meisjes 
met verschillende motieven

12,99 €
4251285546318 CF9910 led-lichtsnoer met 120 leds warmwit, flexibele 

lichtsnoer, bijv. als kerstverlichting tot 7,3 meter
17,99 €

4251285550711 CF9914 2x LED 3D ster met hologrameffect en geïntegreerde 
lichtketting multicolor, op batterijen, 35 x 10 cm

34,99 €
4251285546356 CF9912 3x LED-kerstboom van acryl met kleurverandering, 

bijvoorbeeld als kerstversiering, 22,5 cm
29,99 €

4251285546455 CF9915 Veren boa - Premium veren boa wit voor retro kostuums 
- Veren sjaal voor jaren 20 kostuum, feest en carnaval -

17,99 €
4251285546462 CF9915 4x sneeuwpopfiguren in Santa Claus-kostuum, gemaakt 

van polyresin en versierd met glitter, in verschillende va
17,99 €

4251285546493 CF9651 bedblad van bamboehout met inklapbare pootjes - 
ontbijt op bed

34,99 €
4251285546509 CF6746 2 telescopische rugschraper van roestvrij staal, 

stimulator voor rug en hoofd in groen
12,99 €

4251285546615 CF8869 12x cakevork van roestvrij staal - stijlvol bestek in een 
eenvoudig ontwerp - kleine dessertvorken - startvorken 

19,99 €
4251285546622 CF5957 2x appelverdeler van roestvrij staal 12,99 €
4251805415537 CF9920 6x roestvrijstalen ijsblokjes, premium whiskystenen, 

herbruikbare ijsblokjeshouder, koelstenen voor whisky, 
19,99 €

4251285589629 CF5957 appelverdeler van roestvrij staal 14,99 €
4251285546691 CF9536 8x koffiemok van porselein - koffiemok in een tijdloos 

design - koffiepot voor thee en glühwein - 250 ml per m
39,99 €

4251285546714 CF9902 2x tochtstopper voor de deur - microvezel deur 
onderafdichting - tochtstopper met dubbele afdichting - 

29,99 €
4251285546721 CF9902 2x tochtstopper voor de deur - microvezel 

deurbodemafdichting - tochtstopper met dubbele afdich
29,99 €

4251285549814 CF9902 2x tochtstopper voor de deur - microvezel 
deurbodemafdichting - tochtstopper met dubbele afdich

29,99 €
4251285546769 CF9901 2x tochtstoppers voor deuren en ramen - microfiber 

windstoppers - bespaar energie met tochtstoppers
34,99 €

4251285546776 CF9901 2x tochtstopper voor deuren en ramen - microvezel 
windstopper - bespaar energie met tochtstopper - 1kg d

29,99 €
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4251285546783 CF9901 2x tochtstopper voor deuren en ramen - microvezel 
windstopper - bespaar energie met tochtstopper - 1kg d

29,99 €
4251285546790 CF9900 tochtstopper voor de deur in donkerbruin 

boomstamdesign - microvezel tochtroller - tochtstopper 
19,99 €

4251285550476 CF9900 tochtstopper voor de deur in lichtbruin boomstamdesign 
- microvezel tochtroller - tochtstopper bescherming tege

19,99 €
4251285546813 CF9900 tochtstopper voor de deur in wit boomstamdesign - 

microvezel tochtroller - tochtstopper bescherming tegen
19,99 €

4251285546820 CF0638 24x whiskystenen gemaakt van natuurlijke speksteen - 
koelstenen voor whisky met opbergzakken van stof - ge

17,99 €
4251285546851 CF9940 2x Halloweenmanden, pompoenemmers voor het 

verzamelen van snoepjes voor Halloween, 14 cm hoog, 
17,99 €

4251285546868 CF9940 4x Halloweenmanden, pompoenemmers voor het 
verzamelen van snoepjes voor Halloween, 14 cm hoog, 

29,99 €
4251285546912 CF8294 4x geurolieverwarmer gemaakt van het fijnste, 

glanzende dolomiet, in verschillende kleuren
19,99 €

4251285546936 CF9921 2x geurlamp, geurlamp van keramiek in rood met witte 
ster, diffuserverwarmer voor geuroliën gemaakt van het

17,99 €
4251285546943 CF9922 3x LED-kerstverlichting voor binnen met elk 20 LED's 

warmwit, flexibele kerstverlichting, bijvoorbeeld als kers
12,99 €

4251805455939 CF9939 3x kunstsneeuw - spuitbus met decoratieve sneeuw - 
sneeuwspray om te decoreren voor Kerstmis

17,99 €
4251285569300 CF8508 4x stoelhoezen kerstmuts, decoratie om op de stoel te 

zetten voor Kerstmis - 60 x 48 cm, stoelhoes, rood
19,99 €

4251285546981 CF9931 12x blikjes met glanzende decoratieve glitter in 
geweldige kleuren en metallic optiek - voor knutselen, d

17,99 €
4251285546998 CF6499 Magic Box, magische houten kist, magische 

geschenkdoos, geldkluis, schatkist, houten truckist
14,99 €

4251285547018 CF9938 6x cadeauzakje voor Kerstmis, Santa Claus en Advent - 
cadeauzakje met kerstmotief - cadeauzakje

19,99 €
4251805447491 CF9944 2x Knijpbal - handige knijpbal in leuke kleuren - anti-

stress speelgoed voor kinderen en volwassenen [selecti
14,99 €

4251285547070 CF8286 48x metalen cadeaustrikken in geweldige kleuren - 
kant-en-klare strik als decoratie voor Kerstmis en cadea

19,99 €
4251285547094 CF9938 hangende decoratie kerst - deurdecoratie voor kerst - 

kerstdecoratie om op te hangen - wanddecoratie kerst
29,99 €

4251285547100 CF9936 6x cadeauzakje voor Kerstmis, Santa Claus en Advent - 
cadeauzakje met kerstmotief - cadeauzakje

19,99 €
4251285547162 CF9923 pocket warmer "Owl" - herbruikbare handwarmers met 

verschillende hondenmotieven - ronde pocket warmteku
19,99 €

4251285569300 CF8508 4x stoelhoezen kerstmuts, decoratie om op de stoel te 
zetten voor Kerstmis - 60 x 48 cm, stoelhoes, rood

19,99 €
4251285547193 CF6589 9 shuttles voor training en wedstrijden, 

badmintonballen in een economy pack
17,99 €

4251805466935 CF8052 4-delige koptelefoon met touchscreen-handschoenen, in 
de geweldige kleuren roze/grijs, geïntegreerde microfoo

17,99 €
4251285547285 CF4673 6x glazen rietje in felle kleuren - rietje in glazen design - 

grappig feest-rietje voor verjaardagen [selectie varieert]
14,99 €

4251285547292 CF9928 4x zakverwarmer "Santa + Pinguin", handwarmer in 
verschillende kerstmotieven

17,99 €
4251285547339 CF9927 4x herbruikbare zakwarmer - kersthandwarmer voor 

kinderen - warmhoudkussen voor koude dagen en voor 
17,99 €

4251285547339 CF9927 4x herbruikbare zakwarmer - kersthandwarmer voor 
kinderen - warmhoudkussen voor koude dagen en voor 

17,99 €
4251285547346 CF9942 4x handdoekhaak met sterke zuignap voor badkamer 

keuken en woonkamer, zonder boren
12,99 €

4251285547353 CF9942 8x handdoekhaak met sterke zuignap voor badkamer 
keuken en woonkamer, zonder boren

17,99 €
4251285547407 CF1825 10x veiligheidsstekker haaks wit veiligheidsstekker 

haaks stekker monteerbaar onbreekbaar
17,99 €

4251285547445 CF9930 2x mueslischaal - 4-delige chocoladefondueset - 
keramiek schaal met 2 vorken voor 2 personen met the

19,99 €
4251285547452 CF9930 4x mueslischaal - 4-delige chocoladefondueset - 

keramiek schaal met 2 vorken voor 2 personen met the
19,99 €

4251285579576 CF7534 2x kunststof insectenval om op te hangen - wespen-, 
vliegen- en horzelval voor buiten in diverse kleuren [kle

17,99 €
4251285547506 CF9316 1.9L vacuümpompkan - 1,9 liter airpot van roestvrij 

staal met glazen inzetstuk - thermoskan met pompmech
39,99 €

4251285547520 CF12422 48x geschenkstrikken in geweldige kleuren - 
zelfklevende decoratieve strikken met patronen voor Ker

14,99 €
4251285573055 CF9086 RJ45 deur- en raambussen extreem vlak voor netwerk 

LAN-kabel, socket naar socket
14,99 €
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4251285547544 CF9086 2 RJ45 deur- en raambussen extreem plat voor 
netwerk-LAN-kabel, socket naar socket

29,99 €
4251805417661 CF9947 2x lantaarns in een set, "Princess" lantaarn voor 

lantaarnparade, 44 x 35 cm
17,99 €

4251285547582 CF9949 10x rollen inpakpapier in verschillende kerstontwerpen, 
elk op rol 200 x 70 cm

34,99 €
4251285573130 CF9682 2 gesloten asbakken van metaal met klem voor 

bevestiging, voor binnen en buiten
29,99 €

4251285547605 CF9682 Gesloten asbak van metaal met clip voor bevestiging, 
voor gebruik binnen en buiten

19,99 €
4251285547629 CF1461 2-delige tafelkleedset bestaande uit tafelkleed en 

tafelloper in kerstdesign met rode sterren
29,99 €

4251285547636 CF1461 2-delige tafelkleedset bestaande uit tafelkleed en 
tafelloper in kerstdesign met kerstboom

29,99 €
4251285547643 CF1461 2-delige tafelkledenset bestaande uit tafelkleed en 

tafelloper in kerstdessin met herten en sterren
29,99 €

4251285547643 CF1461 2-delige tafelkledenset bestaande uit tafelkleed en 
tafelloper in kerstdessin met herten en sterren

29,99 €
4251285547728 CF7254 4x paar hoogwaardige gastenslippers in set - 

gastenslippers in decoratieve opslag - warme vilten scho
19,99 €

4251285547742 CF9881 52-delige muursticker set - horror feestdecoratie voor 
het decoreren van muren, deuren, ramen en meer - Hall

29,99 €
4251285547766 CF9950 opbergtas voor inpakpapier - inpakpapier-organizer in 

zwart - opslag van inpakpapier
17,99 €

4251805401127 CF9952 2x premium stoelhoezen - kerstdecoratie voor stoelen - 
beschermhoezen in kerstdesign - zitmeubelhoezen - sto

19,99 €
4251285547797 CF9958 opbergdoos voor lint - organizer voor lintdoos - opslag 

van lint en strikken
17,99 €

4251285547803 CF9952 4x premium stoelhoezen - kerstdecoratie voor stoelen - 
beschermhoezen in kerstdesign - zitmeubelhoezen - sto

34,99 €
4251285547841 CF9951 Kerstboomdeken Ø 100 cm - Kerstboomvoet met 

kerstmotief - Kerstboomtapijt rond - Kerstboomrok
19,99 €

4251285588738 CF9959 4x kerststoelkappen, sneeuwpop als stoelhoes in 
verschillende kleuren, 50 x 49 cm

19,99 €
4251285547865 CF9770 siliconen mal "kerstboom" voor marsepein en fondant - 

zelfgemaakte taartdecoratie
9,99 €

4251285547872 CF9781 siliconen mal "Christmas" vierkant voor marsepein en 
fondant - zelfgemaakte taartdecoratie

9,99 €
4251285547902 CF9769 siliconen mal "vleugels" voor marsepein en fondant - 

zelfgemaakte taartdecoratie
12,99 €

4251285547919 CF9772 siliconen mal V-vormige bloemrank - rand voor 
marsepein en fondant - zelfgemaakte taartdecoraties

12,99 €
4251285547926 CF9778 5-delige keukenhulpset, gemaakt van roestvrij staal met 

ophangstang en beweegbare haak, keukenstang voor k
14,99 €

4251285548015 CF9776 siliconen malrand voor marsepein en fondant - 
zelfgemaakte taartdecoraties

14,99 €
4251285550070 CF9387 Theedoos met 6 vakken - opbergdoosje voor thee en 

theezakjes - theezakjesdoosje van doorzichtig plastic - t
29,99 €

4251285566859 CF4250 14-delige feestdecoratieset met slingers en slingers voor 
bijvoorbeeld verjaardagen of oudejaarsavond

29,99 €
4251285548183 CF2460 Fidget Antistress-Cube - stresskubus met veel functies 

in verschillende kleuren - speelgoed voor stressverlichtin
12,99 €

4251285548251 CF9967 200x Haak voor kerstboomversiering - Dubbele haak 
voor kerstboomversiering - Perfect voor decoratieve han

9,99 €
4251285548268 CF9969 100x Haak voor kerstboomversiering - Dubbele haak 

voor kerstboomversiering - Perfect voor decoratieve han
14,99 €

4251285592476 CF9968 36x Ballenhanger voor kerstboomversieringen - Hanger 
voor kerstballen - Perfect voor kerstballen

14,99 €
4251285548299 CF9763 20x creatieve geschenkdozen DIY-knutselsets van 

karton met hartdecor in paars en wit met zijden lint voo
12,99 €

4251285548305 CF9763 40x creatieve geschenkdozen DIY knutselsets van 
karton met hartdecor in paars en wit met zijden lint voo

17,99 €
4251285548312 CF9966 200x haken voor kerstboomversieringen - dubbele 

haken voor kerstboomversieringen - perfect voor decora
9,99 €

4251285548329 CF9971 600x haken voor kerstboomversieringen - dubbele 
haken voor kerstboomversieringen - decoratieve hanger

17,99 €
4251285548336 CF9969 50x haken voor kerstboomversieringen - dubbele haken 

voor kerstboomversieringen - perfect voor decoraties
12,99 €

4251285548343 CF8897 8x potloden met rubberen bevestiging in de vorm van 
een vlinder, 19 cm, Ø 0,8 cm, hardheid 2B, ideaal als ca

14,99 €
4251285548350 CF8897 16x potloden met rubberen bevestiging in de vorm van 

een vlinder, 19 cm, Ø 0,8 cm, hardheid 2B, ideaal als ca
19,99 €
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4251285548411 CF9986 160x wierookkaarsen in verschillende geuren - Kerst 
wierookstokjes - Kerstgeur

19,99 €
4251285548466 CF9987 8x cadeauzakje voor Kerstmis, Santa Claus en Advent - 

cadeauzakje met kerstmotief - cadeauzakje
19,99 €

4251285548541 CF9974 juwelendoos met spiegel en uitneembaar vak, 
opbergruimte voor sieraden in een zilverkleurige doos, 1

29,99 €
4251285548565 CF6630 4x houten melktandendoosje, houten doosje om de 

eerste babymelktanden en haarlokken in op te bergen, 
12,99 €

4251285577350 CF4574 4x placemats voor kinderen, tafelset met verschillende 
motieven, 44 x 28 cm

17,99 €
4251285548589 CF4624 pilotenkoffer, elegante zwarte aktetas, afsluitbare 

businesscase, veel vakken, afmetingen handbagage, kla
59,99 €

4251285548596 CF8391 decoratieve kerstster van hout met 12 warmwitte LED's 
en zuighaken voor je raam in de kersttijd

29,99 €
4251285548602 CF9422 Toetsenbord "Keys", houten toetsenbord met 4 haken, 

33 x 19 cm
14,99 €

4251285548626 CF9996 5x 80g kristalsneeuw voor decoratie en handwerk - 
kunstmatige sneeuw als kerstdecoratie - winterdecoratie

14,99 €
4251285548633 CF5035 10x LED kerstboomkaarsen met afstandsbediening - 

Kerstverlichting draadloos - LED kerstkaarsen - Kerstboo
29,99 €

4251285548640 CF5630 LED-ster met 3D-effect door effectfilm en geïntegreerde 
lichtketting, holografisch effect, kerstster

29,99 €
4251285570252 CF7510 4x handwasborstel in blauw - nagelborstel voor het 

reinigen van handen en nagels
14,99 €

4251285548664 CF5037 20x LED kerstboomkaarsen met afstandsbediening - 
Kerstverlichting draadloos - LED kerstkaarsen - Kerstboo

44,99 €
4251285548671 CF5037 40x LED kerstboomkaarsen met afstandsbediening - 

Kerstverlichting draadloos - LED kerstkaarsen - Kerstboo
69,99 €

4251285548688 CF10001 10x tinsel - goudkleurige tinsel guirlande voor Kerstmis 
- kerstboomversiering voor de kerstboom - 47 cm

19,99 €
4251285548695 CF10000 10x tinsel - zilverkleurige tinsel guirlande voor kerst - 

kerstboomversiering voor de kerstboom - 47 cm
17,99 €

4251285548701 CF9997 5x tinsel - aluminiumfolie tinsel voor Kerstmis - 
kerstboomversieringen voor de kerstboom - 48 cm

29,99 €
4251285548718 CF7393 2x mat voor alle weersomstandigheden, 60 x 40 cm, 

groen
29,99 €

4251285548725 CF9999 300x haken voor kerstboomversieringen - dubbele 
haken voor kerstboomversieringen - perfect voor decora

12,99 €
4251285548725 CF9999 300x haken voor kerstboomversieringen - dubbele 

haken voor kerstboomversieringen - perfect voor decora
12,99 €

4251285548732 CF7826 3x magnetische haak neodymium - sterke 
werkplaatsmagneet met haak - voor keuken, badkamer,

12,99 €
4251285548749 CF7826 6x magnetische haak neodymium - sterke 

werkplaatsmagneet met haak - voor keuken, badkamer,
14,99 €

4251285548770 CF9998 300x Haak voor kerstboomversiering - Dubbele haak 
voor kerstboomversiering - Perfect voor deco-hanger

12,99 €
4251285548770 CF9998 300x Haak voor kerstboomversiering - Dubbele haak 

voor kerstboomversiering - Perfect voor deco-hanger
12,99 €

4251285548787 CF9998 600x haken voor kerstboomversieringen - dubbele 
haken voor kerstboomversieringen - perfect voor decora

14,99 €
4251285548794 CF9993 5x plantenzak 37 L voor aardappelen - Tomatenbakken 

met handvatten - Plantenzak - Tomatenplantpot - Gewa
29,99 €

4251285548848 CF10001 5x tinsel - tinsel goudkleurige slinger voor Kerstmis - 
kerstboomversiering voor de kerstboom - 47 cm

14,99 €
4251285548916 CF9800 siliconen mal ornament met hartpatroon voor marsepein 

en fondant - zelfgemaakte taartdecoratie
12,99 €

4251285548923 CF9787 siliconen malrand met vlinder- en bloempatroon voor 
marsepein en fondant - zelfgemaakte taartdecoratie

12,99 €
4251285548961 CF9768 siliconen mal "vlinders" voor marsepein en fondant - 

zelfgemaakte taartdecoraties
12,99 €

4251285548992 CF9766 siliconen mal "hek" voor marsepein en fondant - 
zelfgemaakte taartdecoratie

12,99 €
4251285549012 CF9763 20x creatieve geschenkdozen DIY Craft Kits gemaakt 

van karton met hartdecor in roze en wit met zijden lint v
14,99 €

4251285549029 CF9763 40x creatieve geschenkdozen DIY-knutselsets van 
karton met hartdecor in roze en wit met zijden lint voor 

17,99 €
4251285549036 CF9973 lichtbruine opbergdoos voor thee en theezakjes met 

deksel
14,99 €

4251285549050 CF9965 LED decoratief licht voor lantaarns en theelichtjes - 
elektrische minilamp voor lantaarns, lantaarns en voor d

19,99 €
4251285549098 CF9981 opbergdoos voor thee en theezakjes, bruine theedoos 

van bamboe met gesloten deksel en 6 vakken, 21,7 x 1
29,99 €
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4251285549159 CF2664 4x fotolijsten voor familiefoto's - fotolijsten om op te 
hangen en op te hangen - stijlvolle lijst voor favoriete fo

19,99 €
4251285549197 CF8090 LED-kaarsenboog met timer als kerstverlichting - 

kaarsenbrug met 21 LED's - lichtboogpiramide - raamka
29,99 €

4251285549197 CF8090 LED-kaarsenboog met timer als kerstverlichting - 
kaarsenbrug met 21 LED's - lichtboogpiramide - raamka

39,99 €
4251285570436 CF0619 2x karafschenker met beluchter voor wijn - drupvrije 

wijnkaraf - schenker - wijnschenker met karaf - wijnbelu
12,99 €

4251285549234 CF8152 12x zelfklevende gordijnhaken voor gordijnroedes, 
Vitragestangen - zelfklevende haken voor ramen, raamh

12,99 €
4251285549234 CF8152 12x zelfklevende gordijnhaken voor gordijnroedes, 

Vitragestangen - zelfklevende haken voor ramen, raamh
12,99 €

4251285549241 CF8572 Blauwe lichtzwaard, laserzwaard met uitschuifbaar mes 
en geluid

17,99 €
4251285549340 CF8603 2x Sneeuwloper voor rodelen - sneeuwsleeën met brede 

rand en verzonken handvatten - pistebaantjes
29,99 €

4251285549371 CF10051 7-delige bakset - koekjes uitstekers en bakmat - koekjes 
uitstekers voor kerst - permanente bakmat tot 230°C [k

19,99 €
4251285549388 CF8564 2x slee met handvat, rodelaccessoires Tractiekabel voor 

slee, driewieler of andere kindervoertuigen
14,99 €

4251285549395 CF1372 4x gezichtsreinigingsspons - spons voor een diepe 
reiniging van de huid - beauty gezichtsspons voor een 

12,99 €
4251285549401 CF7521 20x karabijnhaak met sleutelring - karabijnhaak met 

draaischarnier voor sleutelring - 55 mm
12,99 €

4251285549401 CF7521 20x karabijnhaak met sleutelring - karabijnhaak met 
draaischarnier voor sleutelring - 55 mm

12,99 €
4251285549418 CF7521 40x karabijnhaak met sleutelring - karabijnhaak met 

draaischarnier voor sleutelhanger - 55 mm
17,99 €

4251285569966 CF10056 3x braadpan met deksel van porselein - dessertschaal 
voor bijv. Creme Brulee in mooie kleuren, 250 ml [kleur 

29,99 €
4251285549500 CF10056 6x braadpan met deksel van porselein - dessertschaal 

voor bijv. Creme Brulee in verschillende kleuren, 250 ml
44,99 €

4251285577190 CF8727 20-delige slangklemmen, slangklemmen in verschillende 
maten, bereik 16-26 mm, bandbreedte 8 mm

14,99 €
4251285549579 CF4611 2-in-1 elektrische peper- en zoutmolen met keramische 

molen - keukenaccessoires - zoutmolen - peper- en zout
17,99 €

4251805401134 CF6868 24-delige rietje ster set - rietje hanger - 
kerstboomornament gemaakt van stro - kerstboom opk

19,99 €
4251805401158 CF6864 24-delige stroster set - kerstboomversiering - 

strohanger voor de kerstboom - natuurlijk kerstboomgor
14,99 €

4251285549609 CF6864 48-delig kerstboomornament - rietje hanger voor de 
kerstboom - natuurlijke kerstboom opknoping - kerstver

17,99 €
4251285549623 CF5829 68-delige stroster set, Ø 3-10 cm, kerstboomversiering 

gemaakt van stro
29,99 €

4251285549630 CF5830 69-delige set strosterren - kerstboomversieringen 
gemaakt van stro - rietags voor de kerstboom met kerst

29,99 €
4251285549647 CF5831 69-delige set strosterren, kerstboomversieringen van 

stro, kerstboomversieringen met kerstboom van stro
34,99 €

4251285549654 CF10055 4x Ovenschalen van porselein - Taartvormen voor bijv. 
Creme Brulee, in mooie kleuren, 600 ml per stuk [kleur 

34,99 €
4251285549685 CF10059 4x herbruikbare zakverwarmer - handwarmer met 

uilenmotief voor kinderen - warmtekussen voor koude d
14,99 €

4251285549692 CF10064 6x metselaarpotten met schroefdop "Made with love" in 
groen en roze - TOT Ø 82 mm - tot ong. 250 ml

17,99 €
4251285549708 CF10064 12x metselaarpotten met schroefdop "Made with love" 

in groen en roze - TOT Ø 82 mm - tot ong. 250 ml
34,99 €

4251285549715 CF10061 6x bolvormige metselaarpotten met schroefdop "Made 
with love" in groen en roze - TO Ø 82 mm - tot ong. 26

19,99 €
4251285549722 CF10061 12x uitpuilende metselaarpotten met schroefdop "Made 

with love" in groen en roze - TOT Ø 82 mm - tot ong. 2
34,99 €

4251285549739 CF10062 6x metselaarpotten met schroefdop "Made with love" in 
groen en roze - TOT Ø 82 mm - tot ong. 540 ml

29,99 €
4251285549746 CF10062 12x metselaarpotten met schroefdop "Made with love" 

in groen en roze - TOT Ø 82 mm - tot ong. 540 ml
34,99 €

4251285549753 CF10063 6x metselaarpotten met schroefdop "Made with love" in 
groen en roze - TOT Ø 82 mm - tot ong. 948 ml

29,99 €
4251285549760 CF10063 12x metselaarpotten met schroefdop "Made with love" 

in groen en roze - TOT Ø 82 mm - tot ong. 948 ml
39,99 €

4251285580022 CF9975 13-delige aroma set met geurwarmer Keramische 
geurlamp en 12 verschillende geuroliën

29,99 €
4251285549784 CF10019 5x braadpannen met deksel van porselein - 

dessertschaal voor bijv. crème brulee in felle kleuren, 2
34,99 €
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4251285549814 CF9902 2x tochtstopper voor de deur - microvezel 
deurbodemafdichting - tochtstopper met dubbele afdich

29,99 €
4251285549821 CF9684 8-delige set inpakpapier, één kleur zonder patroon, in 

verschillende kleuren, 200 x 70 cm
29,99 €

4251805421866 CF10043 thermoskan van roestvrij staal - dubbelwandige 
thermoskan - thermoskan voor op reis - 500 ml

19,99 €
4251285549876 CF4086 2x siliconen hittebescherming in grijs, ovenwanten tot 

200 ° C hittebestendig met antislip profiel
14,99 €

4251285549883 CF4086 4x siliconen hittebescherming in grijs, ovenwanten tot 
200 ° C hittebestendig met antislip profiel

17,99 €
4251285549890 CF10028 2x Broodtrommel - Broodtrommel voor toastbrood - 

Broodtrommel voor tosti - Toastdoos van transparante k
17,99 €

4251285549913 CF10028 Strandtas - Moderne zwembadtas voor strandspullen - 
Dames shopper om te winkelen - Schoudertas voor stra

17,99 €
4251285549937 CF4045 4-delige set klittenband met reflectorstrips + broekclip 

met reflectorbroek Clip Neon Geel - veilig, compact en li
17,99 €

4251285549951 CF10078 3x luchtbevochtiger verwarming - radiator 
luchtbevochtiger in wit - verwarming waterverdamper v

29,99 €
4251285549968 CF10079 3x luchtbevochtiger verwarming - radiator 

luchtbevochtiger wit - verwarmingswaterverdamper van
29,99 €

4251285549975 CF10082 3x luchtbevochtiger - kamerluchtbevochtiger in wit - 
waterverdamper in licht gebogen uitvoering

29,99 €
4251285549999 CF10081 3x luchtbevochtiger verwarming - radiatorbevochtiger in 

wit - verwarmingswaterverdamper van keramiek met ha
34,99 €

4251285550001 CF10083 3x luchtbevochtiger verwarming - radiator 
luchtbevochtiger in crèmewit - verwarmingswaterverda

29,99 €
4251285550056 CF8273 12x onderzetters van leisteen - glazen onderzetters met 

rubberen antislipvoetjes - decoratieve tafelonderzetters 
29,99 €

4251285550063 CF9417 vouwdoos met handvatten 16l - transportdoos met 
handvatten - stabiele opbergdoos - boodschappenmand

17,99 €
4251285550070 CF9387 Theedoos met 6 vakken - opbergdoosje voor thee en 

theezakjes - theezakjesdoosje van doorzichtig plastic - t
29,99 €

4251285550131 CF10076 2x servethouder van metaal, servetstandaard in 
modieus ringdesign, 14 x 12,2 x 5,5 cm

12,99 €
4251285550148 CF6679 12x wonderhaken - transparante muurhaken op 

zelfklevende pad zonder boren - multifunctionele haken 
17,99 €

4251285550179 CF9983 3-delige haardset in zwart in compact formaat van 
metaal, met schep, bezem en houder, ideaal voor kache

34,99 €
4251285550186 CF10010 theepot van hittebestendig glas met filterinzet, 1,25 l 17,99 €
4251285550193 CF10022 2x onderzetters van metaal - ronde onderzetter voor 

potten, pannen of theepotten - Ø 20 cm
14,99 €

4251285570412 CF10018 6x theeglas - drinkglazen met handvatten voor thee en 
koffie - ideaal voor cacao, latte macchiato en cappuccin

29,99 €
4251805419368 CF10030 4-delige sommelier-startset, cadeauset in een mooie 

metalen doos voor wijnliefhebbers - flesopener met kur
19,99 €

4251285550247 CF10080 3x luchtbevochtiger verwarming - radiator 
luchtbevochtiger in wit - verwarmingswaterverdamper v

29,99 €
4251285550254 CF8226 3-delige set luxe ijskrabbers van stevig kunststof met 

ijsbreker en schraaprand, met bezem, ca. 51 x 10 cm
17,99 €

4251285550261 CF3447 2x ovenlamp tot 300° C, warm witte kachellamp 15W, 
E14, 230V

14,99 €
4251805402759 CF10002 keukenrolhouder staand - papierrolhouder voor de 

keuken - staande rolhouder van roestvrij staal - keukenr
14,99 €

4251285550353 CF9764 3x pilcontainer-tag, adreslabel voor hond, kat met 
flacon - capsule als medicijndoosje sleutelhanger - wate

9,99 €
4251805403473 CF9761 3x Viking-sleutelhanger, hamer en bijl van metaal als 

hanger, ontwerp in middeleeuwse Viking-stijl, mini-Mjöl
12,99 €

4251805403473 CF9761 3x Viking-sleutelhanger, hamer en bijl van metaal als 
hanger, ontwerp in middeleeuwse Viking-stijl, mini-Mjöl

12,99 €
4251805403466 CF9762 4x workshop sleutelhanger, hamer en sleutel van 

metaal, hanger in de typische stijl, gereedschap voor de
14,99 €

4251285550384 CF9761 3x sleutelhanger met ambachtelijke motieven van 
metaal - rugzakhanger voor de rits

12,99 €
4251805403459 CF9761 4x timmermans sleutelhanger, bijl en zagen van metaal, 

hanger in de typische stijl, timmermansgereedschap voo
9,99 €

4251805403442 CF9761 3x tuinsleutelhangers, zaag, bijl en spade van metaal, 
hangers in de typische stijl, tuingereedschap voor de sle

12,99 €
4251805403442 CF9761 3x tuinsleutelhangers, zaag, bijl en spade van metaal, 

hangers in de typische stijl, tuingereedschap voor de sle
12,99 €

4251805403435 CF9761 3x sleutelhangers voor loodgieters, verschillende 
metalen minitangen, hangers in de stijl die kenmerkend 

12,99 €
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4251285550421 CF9767 3x pilcontainertag, adreslabel voor hond, kat met flacon 
- mini capsule als medicijndoosje sleutelhanger - waterd

14,99 €
4251805467093 CF6923 2x roze spaarpot - spaarpot met slot - spaarpot die 

open kan - geluksvarken om te sparen, voor bruiloften, 
34,99 €

4251285550469 CF9743 2x Camping & Outdoor tabletbox in zwart en oranje met 
karabijnhaak, medicijnbox en pillendoosje als sleutelhan

14,99 €
4251285550476 CF9900 tochtstopper voor de deur in lichtbruin boomstamdesign 

- microvezel tochtroller - tochtstopper bescherming tege
19,99 €

4251285550483 CF7863 lont voor olielampen - vervangende lont voor 
tuinfakkels, bamboe fakkels

29,99 €
4251285550506 CF3788 2-delige set bestaande uit een parasolhouder voor 

balkonleuningen en een beschermhoes voor parasols - v
14,99 €

4251285550520 CF6109 15-delige speelgoedwagenset - Mini-
brandweervoertuigen voor gokken en verzamelen - Spe

14,99 €
4251285550537 CF7813 5x beschermhoes voor koptelefoon van schokbestendig 

materiaal in trendy kleuren
14,99 €

4251285550575 CF9537 8x koffiemok van porselein - koffiekopje voor thee en 
glühwein - koffiepot in een tijdloos design - 300 ml per 

39,99 €
4251285550612 CF10115 zakwarmer "Sternchen" - handwarmer met stermotief in 

goud- en zilverkleur - rond zakverwarmingskussen
17,99 €

4251285597952 CF10114 4x herbruikbare zakwarmers - handwarmers in 
warmwaterkruikontwerp om op te vouwen - warmtekus

17,99 €
4251285597952 CF10114 4x herbruikbare zakwarmers - handwarmers in 

warmwaterkruikontwerp om op te vouwen - warmtekus
17,99 €

4251285550643 CF9891 18-delige kerstboomversieringen houten hangerset - 
Kerstboomversieringen om de kerstboom te versieren - 

29,99 €
4251285550650 CF9955 2x mini peper- en zoutmolen gemaakt van roestvrij 

staal met keramische molen - keukenaccessoires - zout
17,99 €

4251285550681 CF9897 universele siliconen overkookbeveiliging, bescherming 
tegen kokend water, overloopbeveiliging

19,99 €
4251285550711 CF9914 2x LED 3D ster met hologrameffect en geïntegreerde 

lichtketting multicolor, op batterijen, 35 x 10 cm
34,99 €

4251285550728 CF10070 spaarpot "Schweinhorn" van keramiek - spaarpot in 
eenhoornmotief - spaarvarken in roze

19,99 €
4251285550742 CF10070 spaarpot "Schweinhorn" van keramiek - spaarpot in 

eenhoornmotief - spaarvarken in blauw
19,99 €

4251285550759 CF9536 4x porseleinen koffiemok - koffiemok in tijdloos design - 
koffiepot voor thee en glühwein - 250 ml per mok

29,99 €
4251285550766 CF9961 24x kleine slingers rollen in verschillende patronen als 

feestversiering voor verjaardagen - papieren slangen vo
29,99 €

4251285550773 CF9962 20x kleine slingers rollen in verschillende patronen als 
feestversieringen voor verjaardagen - papieren lijnen vo

29,99 €
4251285550780 CF3078 2x feestdecoratie "Welkom" slinger - 

verjaardagsdecoratie - feestdecoratie voor verjaardag e
9,99 €

4251285550803 CF1214 10x kleine slingers rollen in verschillende patronen als 
feestversieringen voor verjaardagen - papieren slangen 

19,99 €
4251285550827 CF9866 2x Shooter Party Popper champagne, confetti kanon 

confetti kanon voor oudejaarsavond, feesten, verjaarda
19,99 €

4251285550841 CF10042 drankendispenser gemaakt van glas in een glazen pot 
ontwerp met kraan en clipsluiting, 8 liter

39,99 €
4251285550865 CF10135 3x Zakverwarmer "Winter" - Herbruikbare handwarmer 

met winter- en kerstmotieven - Ronde zakverwarmingsk
14,99 €

4251285550872 CF10133 3x zakwarmer "Elk, Santa Claus en Snowman" met 
fleece hoes, handwarmer in verschillende kerstmotieven

19,99 €
4251285550896 CF10132 4x zakwarmer "Snowman and Penguin", handwarmer in 

verschillende kerstmotieven
17,99 €

4251285550971 CF10049 3x afwasborstel in heldere kleuren, borstel met 
hangende haak, 27 x 7,5 cm

9,99 €
4251285550988 CF10049 6x afwasborstel in felle kleuren, borstel met 

ophanghaak, 27 x 7,5 cm
19,99 €

4251285558700 CF10016 2x rolbandmaat met riemclip voor huishouden en 
werkplaats - rolbandmaat met automatisch oprolsystee

9,99 €
4251285551015 CF10008 12-delige set klem- en lijmklemmen van kunststof met 

beweegbare beschermbekken
29,99 €

4251285551022 CF10089 4-delige placemat vinyl - moderne placemat in vintage 
design - premium placemat van polypropyleen - afwasb

19,99 €
4251285551039 CF10089 8-delige placemat vinyl - moderne placemat in vintage 

design - premium placemat van polypropyleen - afwasb
34,99 €

4251285551046 CF7556 lunchbox met meerdere vakken - stapelbare slice box 
voor in de koelkast - lekvrije lunchbox met deksel - ca. 

17,99 €
4251285551077 CF10039 34-delige tapas set van hout, serveerplanken en houten 

spiesen voor snacks, fingerfood, antipasti, tapas, kaas, f
29,99 €
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4251285551084 CF10039 34-delige tapas set van hout, serveerplanken en houten 
spiesen voor snacks, fingerfood, antipasti, tapas, kaas, f

29,99 €
4251285551107 CF10040 32-delige tapas set van hout met 2 serveerplanken in 

ananasvorm en 30 stokjes [selectie varieert]
19,99 €

4251285551114 CF10041 32-delige tapas set van hout, serveerplanken en houten 
spiesen voor snacks, fingerfood, antipasti, tapas, kaas, f

19,99 €
4251285551121 CF10041 32-delige tapas set van hout, serveerplanken en houten 

spiesen voor snacks, fingerfood, antipasti, tapas, kaas, f
19,99 €

4251285551138 CF9629 lunchbox "Uilen" voor onderweg - lunchbox met 3 
vakken - ontbijtbox 17 x 13 x 10 cm

17,99 €
4251285558694 CF10144 2x rolbandmaat met riemclip voor huishouden en 

werkplaats - rolbandmaat met automatisch oprolsystee
12,99 €

4251285551206 CF8369 18-delige snorenset met verschillende snorren, valse 
baard om op te plakken - de snorren zijn zelfklevend

14,99 €
4251285551251 CF6746 2 telescopische rugschraper van roestvrij staal, 

stimulator voor rug en hoofd in blauw en roze
14,99 €

4251285551275 CF7714 2x telescopische vliegenmepper - insectenwerend 
middel met flexibel uitschuifbare handgreep - ongediert

9,99 €
4251285562349 CF10032 2x tafelhouder voor wijn- en champagnekoelers, 

flessenemmerhouder van metaal, ruimtebesparend mon
29,99 €

4251285551299 CF10128 2x Roestvrijstalen dienblad - Rond dienblad voor het 
serveren van eten en drinken - Dienblad Ø 30,5 cm

29,99 €
4251285577466 CF10006 4x metalen schaal - serveerschaal voor dipsauzen, 

snacks, voorgerechten of desserts - dessertschaal - dec
19,99 €

4251285587281 CF10004 dubbelwandige metalen kom - serveerschaal voor dips, 
snacks, voorgerechten of desserts - dessertschaal - dec

29,99 €
4251285551398 CF10003 2x roestvrijstalen lepelrek, plank voor keukengerei zoals 

lepels, borstels of bestek
12,99 €

4251285551404 CF10150 2x theezeef van roestvrij staal - theefilter met lekbak - 
fijnmazige theezeef voor losse thee en kruiden

12,99 €
4251285551411 CF10005 16x sauskommen - kleine kommen - kleine kom voor 

sauzen, dipsauzen en snacks - snackkommen - kruidenk
19,99 €

4251285551411 CF10005 16x sauskommen - kleine kommen - kleine kom voor 
sauzen, dipsauzen en snacks - snackkommen - kruidenk

19,99 €
4251285551428 CF10137 5-delige cocktailshakerset van roestvrij staal - 

cocktailmixer met shaker, ijstang, maatbeker, zeef en c
17,99 €

4251285551435 CF10152 2x Opbergdoos voor thee en theezakjes - Theedoosje 
van transparant plastic met 6 vakjes - Theedoosje voor 

29,99 €
4251285551435 CF10152 2x Opbergdoos voor thee en theezakjes - Theedoosje 

van transparant plastic met 6 vakjes - Theedoosje voor 
29,99 €

4251285551442 CF10155 6x bloemenplamuur - bloemenschuim voor gedroogde 
bloemen - spons voor het maken van bruiloften en verja

34,99 €
4251285551459 CF10155 12x bloemenplamuur - bloemenschuim voor gedroogde 

bloemen - spons voor het maken van bruiloften en verja
44,99 €

4251285551503 CF10170 3x luchtbevochtiger verwarming - radiator 
luchtbevochtiger in wit, zwart, beige - verwarming wate

34,99 €
4251285551541 CF7749 3x koffiepadpotten - Decoratieve voorraadpotten met 

verschillende decors - Opslagcontainers voor koffiepads 
29,99 €

4251285551565 CF8934 3x sleutelhanger remklauw - gereedschapslabel van 
metaal met remklauwfunctie - rugzaklabel voor de rits - 

12,99 €
4251285551572 CF10117 4x pocket warmer - handwarmer in gsm-design - pocket 

warmtekussen voor koude dagen en onderweg
19,99 €

4251285551589 CF10177 10x rollen kleurrijk inpakpapier, 500 x 70 cm, 
verrassingspakket met verschillende designs

34,99 €
4251285551602 CF10169 6x metselaarpotten met schroefdop "Made with love" in 

groen en roze - TOT Ø 82 mm - tot ong. 720 ml
29,99 €

4251285551619 CF10169 12x metselaarpotten met schroefdop "Made with love" 
in groen en roze - TOT Ø 82 mm - tot ong. 720 ml

39,99 €
4251285551626 CF10168 4x weckpotten met beugelsluiting, draadbeugelpot met 

rubberen ring in leuke kleuren, 100 ml
19,99 €

4251285584129 CF10171 4x mason jars met swing top, wire swing pot met 
rubberen ring in verschillende kleuren, 60 ml

17,99 €
4251285551657 CF7890 set van 2 deurhaken "Mr & Mrs" met elk 1 haak 14,99 €
4251285551688 CF10074 2x eenhoorn hoofdband - haaraccessoires met hoorn en 

kleine oren - Halloween hoofdband in verschillende kleu
14,99 €

4251285551695 CF2843 3x Venetiaans masker carnaval carnaval masker met 
veren, glitter en kant, zwart

14,99 €
4251285551725 CF10065 4x eenhoorn sleutelhanger in wit met kleurrijke manen, 

eenhoorn hanger
12,99 €

4251285551756 CF9259 2x uitschuifbare telescopische vliegenmepper voor 
ongediertebestrijding, muggen en insecten - 27-72 cm u

12,99 €
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4251285551763 CF10176 6-delige set met neodymium potmagneten en 
karabijnhaken, magneetsysteem met haken, zeer veerkr

19,99 €
4251285551770 CF10071 springkussen met eenhoorn motief - springkussen voor 

kinderen in paars - geschikt voor binnen en buiten - opb
29,99 €

4251285551787 CF10071 springbal met eenhoornmotief - springbal voor kinderen 
in turkoois - geschikt voor binnen en buiten

29,99 €
4251805414684 CF10180 2-delige multifunctionele gereedschapsset, multitools 

van roestvrij staal, met 22 praktische functies voor een 
9,99 €

4251805414684 CF10180 2-delige multifunctionele gereedschapsset, multitools 
van roestvrij staal, met 22 praktische functies voor een 

9,99 €
4251285551824 CF9707 2x grilltang van roestvrij staal, multifunctionele 

keukentang van roestvrij staal en antislip 26 cm + 38 c
17,99 €

4251285551831 CF9707 2x grilltang van roestvrij staal, multifunctionele 
keukentang van roestvrij staal en antislip 26 cm + 38 c

14,99 €
4251285551879 CF7830 2x grilltang van roestvrij staal, multifunctionele 

keukentang van roestvrij staal en antislip 26 cm
17,99 €

4251285551947 CF9805 12x mini portemonnee met eenhoorn sticker, 
portemonnee in roze, paars, blauw en zilver, 6.5 x 6 cm

19,99 €
4251805455939 CF9939 3x kunstsneeuw - spuitbus met decoratieve sneeuw - 

sneeuwspray om te decoreren voor Kerstmis
17,99 €

4251285551961 CF10162 3x eenhoorn in het ei, groeiende en broedende 
eenhoorn, magische eenhoorn in verschillende kleuren

12,99 €
4251285551985 CF9782 3x Vliegenafdekking - Afdekking voor voedsel - 

Vliegenafdekking voor voedsel, eten, fruit - Afdekking &
29,99 €

4251285551992 CF10067 4x placemat voor kinderen - placemats in eenhoorn-
design - placemats in roze en blauw met een spreuk

17,99 €
4251285552005 CF9775 2x Voedsel kap - roestvrij staal vliegen kap - voedsel 

scherm - insecten kap Ø 30 cm
29,99 €

4251285552012 CF9775 2x Voedsel kap - roestvrij staal vliegen kap - voedsel 
scherm - insecten kap Ø 35 cm

34,99 €
4251285552029 CF10249 4x Keramische koffiemok - Koffiemok voor Pasen met 

konijnmotieven - Koffiekan voor koude en warme drank
29,99 €

4251285552043 CF10217 metalen bord om op te hangen met eenhoornmotief - 
decoratief bord voor het appartement - metalen bord vo

17,99 €
4251805404463 CF9806 18-delige weggeefset met eenhoornmotieven voor 

kinderverjaardagsfeestjes bestaande uit ballen, klikarmb
19,99 €

4251285552074 CF9775 2x Voedsel kap - roestvrij staal vliegen kap - voedsel 
scherm - insecten kap Ø 35 cm + Ø 30 cm

29,99 €
4251285552081 CF8715 3x bloemsproeier in felle kleuren voor minimaal 1 liter, 

voor kappers of om je planten water te geven [keuze va
29,99 €

4251285552098 CF8714 3x bloemsproeier in felle kleuren voor minimaal 0,5 
liter, voor kappers of om je planten water te geven

17,99 €
4251285552111 CF10068 spaarpot van keramiek - spaarpot in magisch 

eenhoorndesign - eenhoorn spaarvarken met rubberen 
19,99 €

4251285552166 CF10118 2x ruitenreiniger met microvezelpad voor het reinigen 
van de voorruit - zwenkbaar

29,99 €
4251285552173 CF10047 2x serveerschaal - dienblad van natuurlijke leisteen voor 

het serveren en serveren van geweldige gerechten - ge
29,99 €

4251285552180 CF10143 bagageweegschaal voor bagage, bagageweegschaal tot 
32 kg, handweegschaal met analoog display

17,99 €
4251285552197 CF10050 set van 2 plumeau, telescopische stang, stabiel 

ontwerp, 75-107 cm
17,99 €

4251285589551 CF9716 8x tafelkleedclips van roestvrij staal - tafelkleedgewicht 
- weerbestendige tafelkleedhouder

19,99 €
4251285552210 CF9547 4x Hula-Hoop banden samen te stellen - deelbare 

Hullahub banden - fitnessbanden - HoolaHoop voor kind
19,99 €

4251285552241 CF5606 accessoireset II. voor piratenkostuums - ideaal voor 
carnaval, themafeesten en kostuumevenementen (15 st

19,99 €
4251285552258 CF6260 2x theetang, theezeef voor theeliefhebbers, Ø 4,3 cm 17,99 €
4251285552265 CF5911 3x flitsschoenadapter met 1/4 "inch schroefdraad 9,99 €
4251285552272 CF7757 6x Flessenborstel voor het reinigen - Reinigingsborstels 

in 3 maten - Borstels voor het reinigen van flessen, glaz
14,99 €

4251285552302 CF9346 6x thee- en koffieglas met handvat, 225 ml 29,99 €
4251285552319 CF6367 4x beauty make-up sponsjes in eivorm - sponsjes in 

waterdruppeloptiek - ideaal voor poeder, crème en vloei
9,99 €

4251285552326 CF10145 3x Mini Frieten Serveermand - 430 Roestvrijstalen 
Snackschaal - Zilveren Mini Frituurmandjes - Serveerma

29,99 €
4251285552326 CF10145 3x Mini Frieten Serveermand - 430 Roestvrijstalen 

Snackschaal - Zilveren Mini Frituurmandjes - Serveerma
29,99 €
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4251285552357 CF10253 2x kunststof ijskrabber met gevoerde handschoen, 
kleuren: grijs, blauw

17,99 €
4251285552364 CF10253 2x ijskrabber van kunststof, schijfschraper met 

gevoerde handschoen [keuze varieert]
17,99 €

4251285552371 CF9564 2x bloemzeef van roestvrij staal, fijnmazige zeef voor 
bloem en poedersuiker, 15,5 x 10,5 x 9,5 cm

19,99 €
4251285552401 CF10146 badkussen met zuignappen in wit, zacht nekkussen met 

rits voor het bad om te ontspannen, 38 x 19 x 9 cm
17,99 €

4251285552418 CF10146 Antislip badkussen met zuignappen - zacht hoofd- en 
nekkussen met rits voor het bad - ontspannend badkuss

14,99 €
4251285552425 CF6054 84x cake toppers, cake pads in wit, Ø 21 cm, Ø 26 cm, 

Ø 30 cm
17,99 €

4251285552432 CF6486 3x opbergzakken in zwart / grijs, opbergdozen met 
ritssluiting en kijkvenster in diverse maten

14,99 €
4251805403114 CF10138 6x kledingtas, kledinghoes met rits en kijkvenster, 

beschermhoes voor transport en opslag van shirts, pakk
34,99 €

4251285552463 CF10009 2x hangende opslag, hangende plank in grijs, 
opbergsysteem om op te hangen, 120 x 30 x 30 cm

29,99 €
4251285552487 CF7716 3x kledingtas, kledinghoes met rits en kijkvenster, 

beschermhoes voor transport en opslag van shirts, pakk
17,99 €

4251285552586 CF8625 2x hoofdmassage-apparaat met 12 massagevingers - 
Relax-massagespin voor het hoofd - Head-crawler voor 

12,99 €
4251285552593 CF6310 10x vervangende lampen voor kerstverlichting met 35 

lampen, 7V / 0.98W, met groene insteekvoet
14,99 €

4251285591240 CF6310 15x vervangende lampen voor kerstverlichting met 35 
lampen, 7V / 0.98W, met groene insteekvoet

19,99 €
4251285552616 CF10023 4x RVS schenktuit - schenktuit met beschermkap en 

kurk - portioneerder voor schnaps, rum, whisky, dranke
12,99 €

4251285552623 CF10023 8x flessenschenker van roestvrij staal - schenktuit met 
beschermkap en kurk - portioneerder voor schnaps, rum

14,99 €
4251805441055 CF10035 heupfles van roestvrij staal, zakfles met schroefdop, 200 

ml
14,99 €

4251285552661 CF10151 heupflessenset van roestvrij staal met trechter en mok, 
zakfles met schroefdop, ca. 200 ml - voor alcohol

14,99 €
4251285552678 CF10036 leisteen bord met pizzasnijder, leistenen serveerschaal 

voor pizza, Ø 30 cm
29,99 €

4251285552692 CF10149 10-delige starterset, amuse gueule set gemaakt van 
dienblad met leisteen, glazen en lepel

17,99 €
4251285552722 CF10148 dienblad van leisteen met handvatten, vierkant leisteen 

bord met 2 kaasmessen en krijt voor etikettering
34,99 €

4251805402841 CF10031 14-delige onderzetter set van roestvrij staal, 
drankonderzetter met houder, Ø 10 cm

19,99 €
4251285552777 CF10031 7-delige onderzetterset van roestvrij staal, onderzetter 

met houder, Ø 10 cm
14,99 €

4251285552784 CF10243 14-delige onderzetterset van bamboe - glazen 
onderzetter met houder - onderzetter voor glazen - bek

19,99 €
4251285552791 CF15929 16x onderzetterset van vilt - glazen onderzetters met 

hertenmotief - onderzetters voor glazen - kopjesonderze
14,99 €

4251285552814 CF3322 1x kinderspringtouw - spring- en speeltouw in vrolijke 
kleuren - springtouw 2.20 meter met houten handvaten

12,99 €
4251285552890 CF9850 2x roestvrijstalen paracord-naald, breinaald voor 550 

paracord-banden, knutselnaald voor touwen
9,99 €

4251285552906 CF9771 Roestvrij stalen keukenzeef - Vierkante zeef voor het 
wassen van fruit, groenten en salade

19,99 €
4251285552913 CF9774 2x Roestvrijstalen keukenzeef - Ronde druppelzeef voor 

het wassen van fruit, groenten en salade
29,99 €

4251285552975 CF9760 3x LED-zaklamp als sleutelhanger - mini-zaklamp van 
roestvrij staal - handlamp met sleutelring - 10 cm

14,99 €
4251285552982 CF10223 2x binnenkas voor het kweken van planten, kweekset 

voor 48 planten, plantenbak voor thuis, 26,5 x 19,5 x 10
19,99 €

4251285552999 CF10222 40x kweekpotten met plantenbakken voor het kweken 
van planten, plantenbak voor 40 planten, 30,5 x 25,5 x 

29,99 €
4251285553002 CF6180 opkweekset - 20 opkweekpotten met schotels en 

plantenbak met 24 plantenbakken en deksel - plantenba
17,99 €

4251285553026 CF9708 10x EDC Mini karabiner van roestvrij staal in zwart, voor 
sleutelhangers of andere buitenactiviteiten

17,99 €
4251285553033 CF9708 10x EDC Mini karabiner van roestvrij staal in grijs, voor 

sleutelhangers of andere buitenactiviteiten
17,99 €

4251285553040 CF9708 10x EDC mini-karabijnhaak van roestvrij staal in zilver, 
voor sleutelhangers of andere buitenactiviteiten

17,99 €
4251285528802 CF8450 2x onderkast ladekast in blauw met ritssluiting en 

hengsels, 103 x 45 x16 cm
14,99 €
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4251285553071 CF10012 36x Plastic sluitingsklemmen
 - Sluitclips in verschillende maten en kleuren

14,99 €
4251285553088 CF10012 54x Plastic sluitingsklemmen

 - Sluitclips in verschillende maten en kleuren
17,99 €

4251285553101 CF10096 2x washandschoen voor auto en huishouden - 
microfiber handschoen - chenille handschoen - car care 

17,99 €
4251285553118 CF9710 50x sleutelhangers van ijzer, reeks metalen 

ringhangers, plat, zilverkleurig en mat zwart voor de sle
12,99 €

4251285553125 CF9710 25x sleutelhangers van ijzer, reeks metalen 
ringhangers, plat en mat zwart voor de sleutelring, Ø 25

9,99 €
4251285553132 CF9710 25x sleutelhangers van ijzer, reeks metalen 

ringhangers, plat en zilverkleurig voor de sleutelring, Ø 
9,99 €

4251285553149 CF9710 25x sleutelhangers vernikkeld van gehard staal, 
assortiment metalen ringen, rond in zilver voor de sleut

9,99 €
4251285553156 CF9710 50x Sleutelhangers, vernikkeld, van gehard staal, 

assortiment metalen ringhangers, rond in zilver voor aa
9,99 €

4251285553156 CF9710 50x Sleutelhangers, vernikkeld, van gehard staal, 
assortiment metalen ringhangers, rond in zilver voor aa

9,99 €
4251285553170 CF9710 75x sleutelhangers, vernikkeld, gemaakt van gehard 

staal, reeks metalen ringhangers, rond in zilver voor de 
12,99 €

4251285553187 CF9710 100x sleutelhangers, vernikkeld, gemaakt van gehard 
staal, reeks metalen ringhangers, rond in zilver voor de 

14,99 €
4251285553187 CF9710 100x sleutelhangers, vernikkeld, gemaakt van gehard 

staal, reeks metalen ringhangers, rond in zilver voor de 
14,99 €

4251285553200 CF9709 50x metalen sleutelhangers, assortiment metalen 
ringen, rond in zwart, Ø 15 mm

9,99 €
4251285553200 CF9709 50x metalen sleutelhangers, assortiment metalen 

ringen, rond in zwart, Ø 15 mm
9,99 €

4251285553217 CF9711 50x sleutelhangers van gehard staal, assortiment 
metalen ringen, in zilver in drie maten Ø 35, 30, 25 mm

9,99 €
4251285553224 CF9711 25x sleutelhangers van gehard staal, assortiment 

metalen ringen, in zilver in drie maten Ø 35, 30, 25 mm
9,99 €

4251805442076 CF9785 2x RVS afvoerzeef - RVS spoelbakzeef ter bescherming 
tegen haar- en etensresten - Universele zeef voor keuke

9,99 €
4251805442076 CF9785 2x RVS afvoerzeef - RVS spoelbakzeef ter bescherming 

tegen haar- en etensresten - Universele zeef voor keuke
9,99 €

4251285553279 CF9646 12x schuursponsjes van kunststof - schuursponsjes in 
felle kleuren - kunststof reinigingsspons voor hardnekkig

12,99 €
4251285553286 CF6010 2x Roestvrijstalen afvoerzeefje - Roestvrijstalen 

gootsteenzeefje ter bescherming tegen haren en etensr
12,99 €

4251285553293 CF9081 8x mierenaasdozen, voor betrouwbare 
mierenbestrijding

17,99 €
4251285577060 CF9670 5 bagagelabels van aluminium, bagagelabels voor 

etikettering
14,99 €

4251285553347 CF9865 4 bagagelabels in sandalen, bagagelabels voor labels in 
rood en blauw

14,99 €
4251285580442 CF10015 8x bagagelabels van kunststof, bagagelabels om te 

labelen in blauw, roze, groen en oranje
19,99 €

4251285553361 CF10021 6 bagagelabels van flexibel plastic in felle kleuren, 
bagagelabels om te labelen met stadsmotieven

17,99 €
4251285553378 CF10154 4-delige keukenhulpset, houten lepel, spatel, gleuflepel 

en geperforeerde pollepel van bamboe
14,99 €

4251285588905 CF6427 6x Reisflessenset van plastic, lege handbagageflessen in 
reisformaat - reisflessen voor cosmetica, vliegtuigcontai

14,99 €
4251285553422 CF8881 10x metalen sleutelhanger met karabijnhaak en 

winkelwagentje met smiley-motief in verschillende kleur
29,99 €

4251285553446 CF10283 2 clownshoeden met grappige gezichten in felle kleuren 
- vilten hoed voor carnaval, carnaval en Halloween

19,99 €
4251285553460 CF10282 3x funglazen met rode neus - clownglazen voor 

carnaval, carnaval en Halloween - vermomd themafeest
14,99 €

4251285553538 CF8596 10x geuroliën in een set - kamergeur fruitmix - geurolie 
voor geurverspreiders, luchtverfrissers, waterverdamper

17,99 €
4251285553545 CF8691 8er Pack muurbuffer, deurstopper, stopdemper, ø 3,8 

cm wit
14,99 €

4251285553569 CF3643 20-delige pin-slingerset met mannelijke en vrouwelijke 
40-pins headers

14,99 €
4251285553576 CF6613 visnet met schelpen voor decoratie - foto net om op te 

hangen - maritieme wanddecoratie - zee decoratie - 1 x 
17,99 €

4251285553583 CF7768 2x verwarmer voor thee- en koffiepotten van glas, rond, 
Ø ca. 12,5 cm

19,99 €
4251285553590 CF0290 2x buispers in een ongebruikelijk ontwerp, buisknijper in 

rood en roze
12,99 €
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4251285553613 CF10186 Kunststof gazonrand - bedrand voor gazons, 
bloembedden of als maairand - lengte individueel verste

29,99 €
4251285553620 CF10236 12x geuroliën, geurolie voor geurlampen, geurlampen, 

diffusers en geurwarmers [selectie varieert]
19,99 €

4251285553675 CF10194 3x kruidenpotjes van plastic, voorraadpotten met deksel 
voor suiker, bloem, zout en meer, elk 950 ml

17,99 €
4251285553712 CF9276 2x audiokabel met 3,5 mm jackplug naar 3,5 mm jack, 

stereo jack adapter, 17 cm
9,99 €

4251285553736 CF9278 8-delige universele datakabelset, USB-oplaadkabel met 
7 verschillende aansluitingen

14,99 €
4251285553743 CF7803 32x tatoeagevellen met afpelbare tatoeages voor 

jongens met verschillende motieven
14,99 €

4251805403527 CF9607 Grote wijn- en champagnekoeler, hoogwaardige 
roestvrijstalen flessenemmer voor feesten, bruiloften en

39,99 €
4251805403770 CF4620 3x fijnmazige keukenzeef - RVS zeef met verstevigd 

handvat - RVS zeef met 5 cm zeefdiepte
17,99 €

4251285553798 CF10120 2x vloermat met rubberen knoppen, robuuste 
vuilvangmat in zwart, rubberen mat voor buitengebruik,

39,99 €
4251285553811 CF10121 24x eierlepels van plastic - herbruikbare dessertlepels - 

BPA-vrije kleurrijke plastic lepels voor babyvoeding, jam
14,99 €

4251285553828 CF10121 12x plastic eierlepels - herbruikbare dessertlepels - BPA-
vrije kleurrijke plastic lepels voor babyvoeding, jam, dip

12,99 €
4251285553927 CF10279 In hoogte verstelbare metalen wandelstok - 

opvouwbare wandelstok met handlus voor lange wandel
17,99 €

4251285553958 CF10145 6x Mini Frieten Serveermand - 430 Roestvrijstalen 
Snackschaal - Zilveren Mini Frituurmandjes - Serveerma

39,99 €
4251285553958 CF10145 6x Mini Frieten Serveermand - 430 Roestvrijstalen 

Snackschaal - Zilveren Mini Frituurmandjes - Serveerma
39,99 €

4251285553972 CF0290 4x buizenpers in een ongebruikelijk ontwerp, buisknijper 
in rood en roze

14,99 €
4251285553996 CF10285 4x automatische bewatering voor kamerplanten - 

waterdispenser voor planten - kleikegels voor het bewat
29,99 €

4251805469158 CF9035 4-delige placemat Maritiem - placemats met maritieme 
fotoprints - placemats met strandmotieven [selectie vari

14,99 €
4251285554054 CF9279 10x asbak van roestvrij staal - asemmer voor gebruik 

binnen en buiten - Ø 13,7 cm
29,99 €

4251285554108 CF8721 4x Spoelbak inzetstuk - spoelbakmat hoekig - inzetstuk 
voor spoelbak beschermt het oppervlak van de gootstee

19,99 €
4251285554115 CF8424 8x Kleurrijke vervangende schroefdeksels van metaal 

voor drinkglazen - deksels met gaten voor drinkrietjes
19,99 €

4251285554122 CF9340 6-delige klittenbandset in blauw met 4 flexibele 
vangplaatjes en 2 ballen

29,99 €
4251285560253 CF7499 8x glas met rietje & deksel in verschillende kleuren, 

mason jar look, ca. 480 ml
29,99 €

4251285554184 CF9410 4x asbakken van kunststof in felle kleuren - asbakken 
voor binnen en buiten - tafelasbakken voor sigaretten

17,99 €
4251285554238 CF10298 paaskrans met bloemen en eieren, decoratieve 

tafelkrans, met hanger
19,99 €

4251285577770 CF5776 solarlamp voor buiten - tuinlamp voor de grond - 
tuinpadverlichting - solarverlichting - 8 uur looptijd

12,99 €
4251285554269 CF10320 Houten decoratieve standaard - "LOVE" belettering om 

op te staan - Houten belettering - 35x14x2cm
19,99 €

4251285554276 CF10320 Houten decoratieve standaard - "HOME" belettering om 
op te staan - Houten belettering - 35x12x2cm

19,99 €
4251285554283 CF4186 38-delige decoratie set voor paaseieren met stickers en 

krimpfolie - paaseierenversiering - paaseierenversiering 
14,99 €

4251285554290 CF8815 2x Paasversiering hanger - wilgenringen met houten 
figuren om op te hangen - Paasversiering voor ramen e

12,99 €
4251285554313 CF10323 24x Paaseieren van hout om op te hangen - 

Paasversieringshanger - Decoratieve paaseieren in grote
17,99 €

4251285554337 CF3607 18 chenille kuikens in verschillende maten, decoratie 
voor Pasen in felle kleuren

17,99 €
4251285554351 CF10314 24 Chenille-kuikens in geel, decoratie voor Pasen 17,99 €
4251285554368 CF10313 4 chenille kuikens zittend in een nest, decoratie voor 

Pasen
19,99 €

4251285554375 CF6009 4x porseleinen eieren - Paaseieren in verschillende 
kleuren - Paasdecoratie voor buiten en binnen - lentede

29,99 €
4251285554399 CF6458 6x keramiek eieren - Paaseieren in verschillende kleuren 

- Paasdecoratie voor buiten en binnen - Lente decoratie 
19,99 €

4251285554405 CF6460 3x keramiek eieren - Paaseieren in verschillende kleuren 
- Paasdecoratie voor buiten en binnen - Lentedecoratie 

19,99 €
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4251285554412 CF6459 6x keramiek eieren - Paaseieren in verschillende kleuren 
en maten - Paasdecoraties voor buiten en binnen - Lent

29,99 €
4251285554436 CF7714 4x telescopische vliegenmepper - insectenwering met 

flexibel uitschuifbare handgreep - ongediertebestrijding 
14,99 €

4251285554450 CF8729 6x bloemen- en vaste plantenhouder, voor bloemen, 
ranken en vaste planten, halfrond

39,99 €
4251285554467 CF8728 6x bloemen- en vaste plantenhouder, voor bloemen, 

ranken en vaste planten, halfrond
34,99 €

4251285554481 CF2231 3x jute lint voor decoratie - jute lint gemaakt van jute - 
lint in verschillende kleuren [selectie varieert]

17,99 €
4251805404500 CF8202 8x ijskrabber voor in de auto, 3-zijdig te gebruiken, 

schijfkrabber van stabiel kunststof - 12 x 12 cm
17,99 €

4251285554542 CF9179 10x haarkam, fijn en grof getande kapperskam, handige 
en robuuste zakkam [kleur en marmering variëren]

17,99 €
4251285554559 CF9180 3x Naaldsteelkam in zwart, handgreepkam van 

kunststof met grove kamdikte, 20,5 cm
12,99 €

4251285554665 CF9855 15x opstrijkbare patch, patchwork met verschillende 
anime-motieven [motiefselectie varieert]

12,99 €
4251285554689 CF8830 5x Paaseieren om te vullen met verschillende motieven 

- kartonnen verrassingseieren om zelf te vullen - karton
14,99 €

4251285554771 CF9671 4x EDC metalen karabijnhaak met sleutelring, 
zilverkleurige sleutelhanger, 4,2 cm

14,99 €
4251285554788 CF9671 4x EDC metalen karabijnhaak met sleutelring, zwarte 

sleutelhanger, 4,2 cm
14,99 €

4251805400939 CF10359 100g groen doe-het-zelf-knutselmos voor paasmanden - 
echt decoratief mos voor het knutselen en decoreren va

17,99 €
4251285554818 CF10359 200g groen doe-het-zelf-knutselmos voor paasmanden - 

echt decoratief mos voor het knutselen en decoreren va
29,99 €

4251285554849 CF5952 2x kabelspanners van metaal, karabijnhaken in rood, 
tentkabelspanners voor buitenactiviteiten zoals kampere

9,99 €
4251285554856 CF5952 4x touwspanners van metaal, rode karabijnhaken, tent 

touwspanners voor buitenactiviteiten zoals kamperen, w
9,99 €

4251285554863 CF9672 3x karabijnhaken van metaal met klittenband, 
sleutelring, gesp EDC in legerkleuren - camouflagekleuri

14,99 €
4251285554870 CF9672 6x karabijnhaken van metaal met klittenbandsluiting, 

sleutelring, gesp EDC in legerkleuren - camouflage patc
19,99 €

4251285554894 CF9674 multitool - karabijnhaak van roestvrij staal met 
inbussleutel en flesopener - sleutelring - zakgereedscha

9,99 €
4251285554924 CF9676 4 verlengringen van roestvrij staal met elk 8 

sleutelringen, sleutelhanger
9,99 €

4251285554955 CF9677 5x D-vormige karabijnhaak van stevig aluminium met 
schroefdop in verschillende kleuren, 7,5 cm

12,99 €
4251285597952 CF10114 4x herbruikbare zakwarmers - handwarmers in 

warmwaterkruikontwerp om op te vouwen - warmtekus
17,99 €

4251285597952 CF10114 4x herbruikbare zakwarmers - handwarmers in 
warmwaterkruikontwerp om op te vouwen - warmtekus

17,99 €
4251285579415 CF9268 25x tatoeagevellen met afpelbare tatoeages voor 

jongens met verschillende motieven
17,99 €

4251285554986 CF10344 6x menumes van roestvrij staal - stijlvol tafelbestek in 
een eenvoudig design - tafelmes met gekartelde rand - 

19,99 €
4251285554993 CF10344 12x menumes van roestvrij staal - stijlvol tafelbestek in 

een eenvoudig design - tafelmes met gekartelde rand - 
34,99 €

4251285555006 CF10345 6x dinerlepels van roestvrij staal - stijlvol bestek in een 
eenvoudig ontwerp - dinerlepel - soeplepel - 19,5 cm

17,99 €
4251285555020 CF8867 6x dinervork van roestvrij staal - stijlvol bestek in een 

eenvoudig ontwerp - dinervork - 19,5 cm
17,99 €

4251285555037 CF8867 12x dinervork van roestvrij staal - stijlvol bestek in een 
eenvoudig design - dinervork - 19,5 cm

34,99 €
4251285555051 CF6513 30-delige bestekset van roestvrij staal met vork, 

tafelmes, lepel, cakevork en theelepel - bestek voor 6 p
44,99 €

4251285555082 CF10360 1x medicijndispenser in ITALIAANS - medicijndoos voor 
7 dagen - 3 compartimenten - pillendoosje - pillendoosj

14,99 €
4251285555082 CF10360 1x medicijndispenser in ITALIAANS - medicijndoos voor 

7 dagen - 3 compartimenten - pillendoosje - pillendoosj
14,99 €

4251285555099 CF10361 2x medicamentdispenser in ITALIAANS - 
medicamentdoos voor 7 dagen - elk 1 compartiment - pi

12,99 €
4251285555105 CF10363 2X Medicijndosering in ENGELS - Medicijnverpakking 

voor 7 dagen - Pillendoos - Tabletdoos - Wekelijkse dos
12,99 €

4251285555136 CF6472 6x Premium herbruikbare nonwoven hoes voor koude 
en warme meervoudige gelcompressie | Gel cooling pac

17,99 €
4251285555136 CF6472 6x Premium herbruikbare nonwoven hoes voor koude 

en warme meervoudige gelcompressie | Gel cooling pac
17,99 €
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4251285555143 CF9479 2 x nobele keramische sauskom - sauskannen met voet 
voor het perfect vullen van warme en koude sauzen dire

29,99 €
4251285588875 CF1860 5-delige nagelstiftset voor het aanbrengen van UV-gel, 

nagelstift voor nail art, gereedschap voor accessoires, st
9,99 €

4251285555174 CF10244 4x koffiepadbox - opbergdoos voor koffiepads - 
decoratieve box met 2 designs in 2 kleuren

29,99 €
4251285555174 CF10244 4x koffiepadbox - opbergdoos voor koffiepads - 

decoratieve box met 2 designs in 2 kleuren
29,99 €

4251285572034 CF3690 2x bagageband, bagageband voor koffers, 
kinderwagens, tassen en volumineuze bagage - hoogwa

19,99 €
4251805403824 CF8726 40x multifunctionele clips Ø 10 mm voor 

plantenstokken, plantenclips in groen
17,99 €

4251285555259 CF9754 deurketting van roestvrij staal - veiligheidsketting voor 
de deur met krasbescherming - diefstalbeveiliging - deu

14,99 €
4251285555266 CF9755 deurketting van roestvrij staal - veiligheidsketting voor 

de deur met krasbescherming - diefstalbeveiliging - deu
17,99 €

4251285555273 CF9756 veiligheidsbeugel voor deuren, roestvrijstalen 
deurvergrendeling met bevestigingsmateriaal

17,99 €
4251285555303 CF7010 3x bastmand in heldere kleuren voor decoratie - 

paasdecoratie - paasmand voor paaseieren - paasmand 
17,99 €

4251285576452 CF9139 10 paar hoogwaardige tuinhandschoenen, 
werkhandschoenen, veiligheidshandschoenen maat 8 / 

34,99 €
4251285576476 CF9140 10 paar hoogwaardige tuinhandschoenen, 

werkhandschoenen, veiligheidshandschoenen maat 10 /
34,99 €

4251285576469 CF9142 10 paar hoogwaardige tuinhandschoenen, 
werkhandschoenen, veiligheidshandschoenen maat 8 / 

34,99 €
4251285555402 CF9733 deurstopper, deurhouder met een gewicht van 1,4 kg in 

kerstachtig kabouterdesign, stopper voor ramen en deur
29,99 €

4251285555419 CF9733 deurstopper, deurhouder met een gewicht van 1,4 kg in 
kerstachtig kabouterdesign, stopper voor ramen en deur

17,99 €
4251285555648 CF6940 12x weckpotten met schroefdeksel "Homemade with 

love" in zwart-wit - TOT Ø 82 mm - tot ca. 100 ml
19,99 €

4251285555457 CF9729 2x deurvastzetter met gesatineerde zinklegering, 
vloerdeurstopper met magneet, 4,5 x 3 x 3,7 cm

17,99 €
4251285555464 CF9729 2x deurvanger van gesatineerd rvs, deurstopper met 

magneet, 4,5 x 3 x 3,7 cm
17,99 €

4251285555471 CF9730 2x deurslot met zinklegering, vloerdeurstopper met 
magneet, 5,3 x 3,5 x 2,8 cm

17,99 €
4251285555488 CF10408 2x binnenkas voor het kweken van planten, kweekset 

met kokosnootzwellusjes voor 48 planten, plantenbak v
29,99 €

4251285555495 CF10409 3x binnenkas voor het kweken van planten, kweekset 
met kokosnootzwellende tabs voor 24 planten, plantenb

17,99 €
4251285555501 CF10410 40x kokosnoottabletten, zweltabletten voor het kweken 

en trekken van stekken en zaden, Ø 3,5 cm
12,99 €

4251285555518 CF10411 100x kokosnoottabletten, zweltabletten voor het 
kweken en trekken van stekken en zaden, Ø 3,5 cm

19,99 €
4251285555525 CF9734 2x deurstopper van gesatineerd roestvrij staal, 

muurdeurstopper met afgeronde rubberen buffer en be
14,99 €

4251285555549 CF9735 2x deurstopper van zink met scandium legering, 
muurdeurstopper met platte rubberen buffer en bevesti

9,99 €
4251285555556 CF9735 2x deurstopper van zink met scandium legering, 

muurdeurstopper met platte rubberen buffer en bevesti
14,99 €

4251285555563 CF9749 2x deurvanger voor vloer van gesatineerd roestvrij 
staal, deurstopper met bevestigingsmateriaal, 14 x 4,6 x

19,99 €
4251285555587 CF9749 2x deurvanger voor vloer van gesatineerd roestvrij 

staal, deurstopper met bevestigingsmateriaal, 23 x 4,6 x
29,99 €

4251285555600 CF9750 deurstopper met handgreep, zware deurvastzetter, 
functioneel woonaccessoire, stopper voor ramen en deu

29,99 €
4251285555624 CF6840 staande ventilator 75 W - ventilator met timer en 

afstandsbediening - in hoogte verstelbare vloerventilator
17,99 €

4251285555631 CF9750 deurstopper met handgreep, zware deurvastzetter, 
functioneel woonaccessoire, stopper voor ramen en deu

29,99 €
4251285555648 CF6940 12x weckpotten met schroefdeksel "Homemade with 

love" in zwart-wit - TOT Ø 82 mm - tot ca. 100 ml
19,99 €

4251285555655 CF9725 2x deurstopper van gesatineerd roestvrij staal, 
vloerdeurstopper met rubberen buffer en bevestigingsm

12,99 €
4251285555662 CF9738 2x deurstopper van zink met scandium legering, 

vloerdeurstopper met rubberen buffer en bevestigingsm
17,99 €

4251285555686 CF9739 deurstopper, deurhouder met een gewicht van 1,4 kg in 
kerstachtig kabouterdesign, stopper voor ramen en deur

17,99 €
4251285555693 CF9747 tochtstopper, extra zware windstopper met koord, 

effectieve tochtstopper, goede afdichting tegen tocht en
29,99 €
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4251285555709 CF9747 tochtstopper, extra zware windstopper met koord, 
effectieve tochtstopper, goede afdichting tegen tocht en

29,99 €
4251285555716 CF9726 2x deurstopper van gepolijst RVS, vloerdeurstopper met 

rubberen buffer en bevestigingsmateriaal, Ø 5,2 x 3 cm
12,99 €

4251285555723 CF9705 deurstopper, deurhouder met een gewicht van 1,4 kg in 
kerstrendierdesign, stopper voor ramen en deuren, deur

29,99 €
4251285555730 CF9746 2x ronde deurstopper van mat RVS met rubberen buffer 

en bevestigingsmateriaal
19,99 €

4251285555747 CF9724 2x deurstopper van gepolijst RVS, vloerdeurstopper met 
rubberen buffer en bevestigingsmateriaal, 4 x Ø 3.8 cm

17,99 €
4251285555754 CF9758 4x deurvanger voor RVS vloer, uitschuifbare 

deurstopper met stofbescherming voor bv. dubbele deur
29,99 €

4251285555761 CF9826 2x keukenrol, absorberende bamboe universele 
handdoeken, herbruikbare 24 vellen per rol, wasbare hu

29,99 €
4251285555785 CF10234 100x XXL wasknijpers van hout - duurzame houten 

haringen van berkenhout - onbehandelde houten waskn
17,99 €

4251285555792 CF10245 2x soepbekers, soup to go, soeppan met handvat en 
deksel voor onderweg, 600ml, in blauw en groen

17,99 €
4251285555815 CF9158 taartdoos voor het bewaren en transporteren van 

gebakken goederen - transportdoos, cakedoos en voeds
29,99 €

4251285576100 CF4717 6 bh-extensions voor rugloze jurken, overhemden, 
blouses, tops

14,99 €
4251285555839 CF7263 6-delige tuinset met groene handvatten - dubbele haak, 

voegschraper, kleine cultivator, kleine bezem, bloemens
34,99 €

4251285555860 CF6276 4x reflectortape, 2x klittenband, 2x snapper 17,99 €
4251285555945 CF9722 2x deurstopper van gesatineerd roestvrij staal, 

vloerdeurstopper met rubberen buffer en bevestigingsm
14,99 €

4251285555952 CF9742 2x deurstopper van gesatineerd roestvrij staal, ronde 
vloerdeurstopper met rubberen buffer en bevestigingsm

17,99 €
4251285555969 CF9728 2x deurvanger van gesatineerd rvs, deurstopper met 

magneet en bevestigingsmateriaal, 8 x Ø 4,9 cm
17,99 €

4251285555976 CF6419 deurvanger van gesatineerd roestvrij staal, 
vloerdeurstopper met magneet en bevestigingsmateriaal

17,99 €
4251285555983 CF9727 2x gesatineerde roestvrijstalen deurklemmen, 

magneetgemonteerde onderdeurstop en bevestigingsm
17,99 €

4251285556003 CF10403 2x paar tuinhandschoenen in maat 7 (S) - 
beschermende handschoenen in bloemmotief voor dam

12,99 €
4251285577954 CF10321 8x haringen van kunststof - haringen met LED-

verlichting voor op de camping en buiten - ideaal voor n
17,99 €

4251285556041 CF12253 kampeerhamer met haringtrekker - tenthamer met 
handriem - hamer van koolstofstaal, verchroomd - Cam

17,99 €
4251285556058 CF10322 16x haringen gemaakt van staal - robuuste V-vormige 

haringen voor kamperen en buitenshuis - ideaal voor no
29,99 €

4251285556065 CF11195 36x haringen van staal - halfronde, robuuste haringen 
voor kamperen en buitenshuis - ideaal voor normale gro

39,99 €
4251285556072 CF10293 8x haringen van staal - lange en robuuste haringen met 

plastic houder - rotsachtige haringen voor kamperen en 
17,99 €

4251285556089 CF9752 5in1 Draagbare vouwreflector Ø 110 cm, ronde 
lichtreflector in wit, zwart, transparant, goud, zilver voor

29,99 €
4251285556096 CF10291 19-delige gereedschapset voor doe-het-zelvers met 

plug-in schroevendraaiers, verschillende bits, meetlint, t
17,99 €

4251285556102 CF10324 3x Dino in het ei - groeiende dinosaurus in het ei door 
water - als funfactor, speelgoed, give-away, decoratie, v

29,99 €
4251285556133 CF10383 150 stuks. Plantenklemset - plantenbinder - 

rozenklemmen - plantenklemmen voor tomaten - zeildo
19,99 €

4251285556140 CF10387 200x groene kunststof plantenbinder - planten 
stabiliseren - boombindingstape - plantopzet - plantclips

12,99 €
4251285556157 CF5785 64x plantborden met waterdichte zwarte stiften - 

plantstokjes om te labelen - steeketiketten - 14,5 cm
14,99 €

4251285589070 CF11490 12x haringen van staal - lange en robuuste haringen 
voor op de camping en buiten - ideaal voor normale en 

39,99 €
4251285556188 CF10438 12x strandballen in zomerse kleuren, 4 cm Ø 17,99 €
4251285556195 CF9757 set van 5 magnetische houder voor 

veiligheidsdetectoren - houder met zelfklevende pads vo
12,99 €

4251285556201 CF9757 set van 10 magnetische houder voor 
veiligheidsdetectoren - houder met zelfklevende pads vo

19,99 €
4251285556201 CF9757 set van 10 magnetische houder voor 

veiligheidsdetectoren - houder met zelfklevende pads vo
19,99 €

4251285574977 CF10445 7-delige datamining-set met breakout-kaart, 1200 W / 
750 W + PCI-Express grafische kaartkabel 6-pins naar 8

44,99 €
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4251285574984 CF10421 6 PCI-Express grafische kaartkabel 6-pins mannelijk 
naar 8-pins mannelijk, 49 cm

29,99 €
4251285556256 CF10421 2x PCI-Express videokaartkabel 6-pins male naar 6 + 2-

pins male in geel, 49 cm
14,99 €

4251285556270 CF10422 2x PCI-Express grafische kaart kabel 6-pins connector 
naar 6 + 2-pins connector in zwart, 59 cm

14,99 €
4251285574960 CF10418 breakout board met schuif voor datamining rig met 

LED-display 1200 W / 750 W, 12x 6-pins PCI-E-poorten
29,99 €

4251285556317 CF9757 set van 2 magnetische houders voor 
veiligheidsdetectoren - houder met zelfklevende pads vo

12,99 €
4251285556379 CF10446 7-delige datamining set met breakout board | LED-

display 1200W / 750W + PCI-Express grafische kaartka
44,99 €

4251285556423 CF0479 2 audioadapter Stereostekker, 3,5 mm naar 2,5 mm 
aansluiting voor hoofdtelefoon

12,99 €
4251285556508 CF10404 4x Handborstel - Kunststof nagelborstel - Handborstel 

dubbelzijdig - Reinigingsborstel voor handen en vingern
17,99 €

4251805403978 CF10404 4x Handborstel - Kunststof nagelborstel - Handborstel 
dubbelzijdig - Reinigingsborstel voor handen en vingern

17,99 €
4251805403978 CF10404 4x Handborstel - Kunststof nagelborstel - Handborstel 

dubbelzijdig - Reinigingsborstel voor handen en vingern
17,99 €

4251285556515 CF4594 2x zeepbellenpistool van kunststof, elk met 20 ml 
zeepbellenwater, transparante zeepbellenmachine voor 

17,99 €
4251285580237 CF10449 4x Squeeze Ball - handige knijpbal in geweldige kleuren 

- antistress speelgoed voor kinderen en volwassenen [s
12,99 €

4251285596955 CF10442 12x flesopener in haaiendesign als sleutelhanger in felle 
kleuren - party giveaways

12,99 €
4251285596955 CF10442 12x flesopener in haaiendesign als sleutelhanger in felle 

kleuren - party giveaways
12,99 €

4251285556584 CF10440 24x vervangingsdeksel voor jampotten "fruit" - 
schroefdeksel voor latei potten en metselaar potten - T

19,99 €
4251285556607 CF10337 2x insectenval van kunststof om op te hangen - 

wespen-, vliegen- en horzelval voor buiten - insectenva
17,99 €

4251285556614 CF7262 4x tafelhoekbeschermer van siliconen, 
schokbescherming ter bescherming van baby's en peute

12,99 €
4251285556638 CF9788 20x koelkastmagneet met clip, magneet met clip voor 

huishoudelijk en kantoorgebruik - 37 x 30 x 22 mm
19,99 €

4251285556683 CF9509 Katoenen keukenschort in felle kleuren [selectie 
varieert], koksschort met zak, 80 x 70 cm

17,99 €
4251285556690 CF9508 1 paar katoenen ovenwanten met gecoate onderkant 

[selectie varieert], panwanten in felle kleuren, 28 x 17 c
17,99 €

4251285596955 CF10442 12x flesopener in haaiendesign als sleutelhanger in felle 
kleuren - party giveaways

12,99 €
4251285596955 CF10442 12x flesopener in haaiendesign als sleutelhanger in felle 

kleuren - party giveaways
12,99 €

4251285556713 CF10443 12x flesopener in palmboomdesign als sleutelhanger in 
felle kleuren - party giveaways

12,99 €
4251285556720 CF10447 48-delige bierpongset - bierpong drinkspel met 24 

bekers en 24 ballen - partyspel blauw tegen rood - bierp
29,99 €

4251285556737 CF10448 likeurwip met 8 drinkglazen, houten drankwip met 
glazen borrelglaasjes, 60 x 10,5 x 9,5 cm

29,99 €
4251285589612 CF9281 caketribune van roestvrij staal - caketribune met 2 

niveaus - serveerschaal voor gebak, chocolade of fruit
17,99 €

4251285573420 CF3148 2x metalen asbakken met draaibare deksel - voor 
binnen en buiten - afneembaar deksel

29,99 €
4251285556805 CF3502 7-daagse medicatiedispenser blauw / wit set - met 1x 

pillendoosje voor onderweg, tabletverdeler en tabletmor
17,99 €

4251285556829 CF5033 4x rode LED-kaarsen - decoratieve kaarsen met licht - 
batterijgevoede LED-kaarsen - kaarsen met realistisch fli

34,99 €
4251285556843 CF0251 4x keramische dunschiller voor groenten en fruit - 

universele dunschiller bijzonder scherp - dunschiller met
17,99 €

4251285556898 CF10396 6x borrelglaasjes met ketting om in felle kleuren op te 
hangen [kleurkeuze varieert] - borrelglas voor carnaval, 

17,99 €
4251285556911 CF10397 6x shotglazen met ketting om op te hangen, 

transparant / roze - shotglas voor carnaval, JGA, carnav
19,99 €

4251285556935 CF4529 6x snijplank met houten houder, ontbijtplank, 
keukenplank, broodplank

29,99 €
4251285556942 CF11202 5-delige stormbandenset met haringen, veer, riem en 

harentrekker - stormbanden voor luifel en luifel - luifelb
29,99 €

4251285556997 CF10388 Trockentasche 10 L rot 12,99 €
4251805425475 CF9055 3x ijsblokjesbakjes met deksel - ijsblokjesvorm met 

inlaatopening in het deksel - ijsblokjesmachine in gewel
17,99 €
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4251285557024 CF10389 Trockentasche 40 L rot 17,99 €
4251285557048 CF10119 2x spatscherm voor mengkom in felle kleuren [selectie 

varieert], Ø 30 cm
17,99 €

4251285557055 CF10425 100x klittenband kabelbinders - herbruikbare 
kabelbinders met klittenbandsluiting 15 x 2 cm

14,99 €
4251285557062 CF10335 Insectenbescherming met bevestigingsmateriaal, 

klamboe voor tweepersoonsbed, eenpersoonsbed - klam
17,99 €

4251285557079 CF9505 herenhandtas - viltentas voor dranken - flessentas van 
vilt voor 6 flessen - 6-flessenhouder tot 0,5 L, grijs / zw

12,99 €
4251285557086 CF10044 3x beschermdoos voor stekkeraansluiting, 

spatwaterdichte voor buitengebruik, beschermcapsule v
17,99 €

4251285557116 CF7389 set van 3 tuinslangaansluitingen - waterstop, slangstuk, 
verbindingsstuk - slangkoppeling - 13 mm, 1/2 "(0,5 inc

12,99 €
4251285557154 CF10241 dienblad van hout, dienblad met handvatten en opdruk 

"Kitchen", 40 x 26 x 6,5 cm
29,99 €

4251285557161 CF10292 17-delige gereedschapset voor doe-het-zelvers 
bestaande uit een schroevendraaier, verschillende bits, 

29,99 €
4251285573451 CF7635 8x premium tafelkleedclips van roestvrij staal, tafelclips 

voor binnen en buiten, met decor op de tafelclips
19,99 €

4251285557185 CF7635 8x premium tafelkleedclips van roestvrij staal, tafelclips 
voor binnen en buiten, met decor op de tafelclips

19,99 €
4251285557185 CF7635 8x premium tafelkleedclips van roestvrij staal, tafelclips 

voor binnen en buiten, met decor op de tafelclips
19,99 €

4251285557192 CF10227 72x houten mes wegwerpbestek, wegwerpmes gemaakt 
van hout, het houten bestek is milieuvriendelijk gemaak

12,99 €
4251285557208 CF10228 72x houten vork wegwerpbestek, wegwerpvorken van 

hout, het houten bestek is milieuvriendelijk gemaakt va
12,99 €

4251285557215 CF10229 72x houten lepels wegwerpbestek, wegwerp houten 
lepels, het eetlepelbestek is milieuvriendelijk gemaakt v

14,99 €
4251285557222 CF10230 72-delig houten bestek bestaande uit lepel, vork, mes - 

houten bestek - milieuvriendelijk en biologisch afbreekb
17,99 €

4251285557239 CF8962 2 stoffen dekzeilen, plantmat voor de tuin, werkmat, 80 
x 80 cm

12,99 €
4251285557253 CF10467 3x lunchbox voor onderweg - lunchbox met verdelers - 

opbergbox in verschillende kleuren
29,99 €

4251285557260 CF5763 150 meter binddraad - groen geplastificeerde draad - 
tuindraad met snijapparaat voor tuinieren en huishoudel

17,99 €
4251285557321 CF5694 10x navulling met grote capaciteit type "G2", metaal, 

rood, ISO 12757-2
12,99 €

4251285557352 CF10466 2x eenhoorn hoofdband - haaraccessoires met 
eenhoorn en kleine oren in wit - hoofdband voor Hallow

14,99 €
4251285557376 CF11197 5x wegwerp instant koud kompres, cold pack voor 

onmiddellijke koeling en voor eerste hulp maatregelen, 
29,99 €

4251285557383 CF10262 sleutelhanger 4 eenhoorn van rubber, hanger eenhoorn 
in wit / paars / roze

9,99 €
4251285557406 CF10225 96x Cocktail Forks - gemetalliseerde bestekset voor 

desserts en onderweg
17,99 €

4251285557413 CF10224 96x cocktaillepels - gemetalliseerde bestekset voor 
desserts en onderweg

17,99 €
4251285557420 CF5784 96-delige bestekset bestaande uit vorken en lepels - 

gemetalliseerd bestek voor desserts en onderweg
17,99 €

4251285557451 CF10476 6x Grote spons voor huis en tuin, vuilwisser voor het 
verwijderen van vlekken, schoonmaakspons

12,99 €
4251285557475 CF10479 flessenhouder van hout met metalen flesopener en 

metalen handvat, 6-delige houder, flessenhouder voor 6
34,99 €

4251285557482 CF10465 XXL koffiemok met eenhoorn, keramische beker met 
eenhoornmotief en de tekst "BELIEVE IN MAGIC", ca. 8

19,99 €
4251285557499 CF10465 XXL koffiemok met eenhoorn, keramische mok met 

eenhoornmotief en de tekst "UNICORNS ARE REAL", ca.
19,99 €

4251285557505 CF10475 10x kunststof vliegenmepper in mooie kleuren, 50 cm 19,99 €
4251285557529 CF9138 2x klapstoel - kampeerstoel van aluminium - 

klapdirecteurstoel in prachtige kleuren voor kamperen, v
44,99 €

4251805405712 CF9202 4x lunchbox voor onderweg - lunchbox in verschillende 
maten - voorraadpotten voor eten, snacks, fruit, groent

19,99 €
4251805409918 CF10464 premium nekkussen - aangenaam ondersteunend 

nekkussen voor op reis - comfortabel reiskussen met flu
29,99 €

4251805409918 CF10464 premium nekkussen - aangenaam ondersteunend 
nekkussen voor op reis - comfortabel reiskussen met flu

29,99 €
4251805409925 CF10464 premium nekkussen - aangenaam ondersteunend 

nekkussen voor op reis - comfortabel reiskussen met flu
29,99 €
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4251805409925 CF10464 premium nekkussen - aangenaam ondersteunend 
nekkussen voor op reis - comfortabel reiskussen met flu

29,99 €
4251805409932 CF10464 premium nekkussen - aangenaam ondersteunend 

nekkussen voor op reis - comfortabel reiskussen met flu
29,99 €

4251805409932 CF10464 premium nekkussen - aangenaam ondersteunend 
nekkussen voor op reis - comfortabel reiskussen met flu

29,99 €
4251805409949 CF10464 premium nekkussen - aangenaam ondersteunend 

nekkussen voor op reis - comfortabel reiskussen met flu
29,99 €

4251805409949 CF10464 premium nekkussen - aangenaam ondersteunend 
nekkussen voor op reis - comfortabel reiskussen met flu

29,99 €
4251285557598 CF11203 48x haringen van kunststof - haringen, grondankers 

voor tuinvlies, onkruidvlies of zandbakafdekking - ideaal
17,99 €

4251285557642 CF4048 600x drinkrietjes 15 cm - Rietjes in twee kleuren - Korte 
drinkbuizen voor cocktails

14,99 €
4251285557659 CF2001 veiligheidsstop kan worden gemonteerd met 

schroefverbinding onbreekbaar wit
19,99 €

4251805434491 CF9299 2x flessenkoeler voor onderweg - wijnkoeler hoes met 
snelsluiting - koelhoes voor het koelen van bier, wijn en 

14,99 €
4251285557697 CF9721 3x toiletborstel met verwisselbare borstelkop - nobele 

toiletborstel met roestvrijstalen handvat - toiletborstel m
17,99 €

4251285557703 CF2429 reisadapter beschermend contact CEE 7/7 naar Brits 
stekkersysteem (set van 2: EU - UK wit)

17,99 €
4251285557758 CF10481 4x kunststof vliegenmepper in diverse kleuren, 

uitschuifbaar, ca. 26 cm tot 70 cm
19,99 €

4251285557765 CF10480 2x telescopische vliegenmepper XL - insectenwering, 
flexibel uitschuifbare handgreep - ongediertebestrijding 

14,99 €
4251285557772 CF10461 4x handborstel - nagelborstel met handvat - 

handwasborstel, reinigingsborstel in blauw, wit, roze en 
14,99 €

4251285557772 CF10461 4x handborstel - nagelborstel met handvat - 
handwasborstel, reinigingsborstel in blauw, wit, roze en 

14,99 €
4251285557789 CF10450 2x tandenborstelhouder, transport- en opbergdoos voor 

handtandenborstels in transparant en zwart, 20 cm
12,99 €

4251285557796 CF10460 2x tandenborstelhouder, transport- en opbergdoos voor 
handtandenborstels in blauw en roze, 20 cm

14,99 €
4251285557802 CF6447 4x tandenborstelhouder, transport- en opbergdoos voor 

handtandenborstels in roze, blauw, transparant, zwart, 
12,99 €

4251285598379 CF9806 21-delige weggeefset met eenhoornmotieven voor 
verjaardagen van kinderen, bestaande uit ballen, klikar

29,99 €
4251285578050 CF6272 3-delige verzorgingsset voor kinderen - 

Tandenborstelbeker voor meisjes - Tandenborstelhoude
14,99 €

4251285557901 CF6446 3-delige verzorgingsset voor kinderen, 
tandenborstelbeker, tandenborstelhouder en haarborstel

14,99 €
4251285557918 CF6445 6-delige verzorgingsset voor kinderen, 

tandenborstelbeker, tandenborstelhouder en haarborstel
19,99 €

4251285557925 CF6159 20x navulling met grote capaciteit type "G2", metaal, 
zwart, ISO 12757-2

17,99 €
4251285557932 CF6272 6-delige verzorgingsset voor kinderen, 

tandenborstelbeker, tandenborstelhouder en haarborstel
19,99 €

4251285557956 CF3462 8-delige reisset voor kinderen met Indiaas motief voor 
meisjes en jongens

19,99 €
4251285557963 CF10454 4-delige reisset voor kinderen met transporttas, 

tandenborstelbeker, tandenborsteletui en kam met Indi
17,99 €

4251285557970 CF10455 4-delige reisset voor kinderen met transporttas, 
tandenborstelbeker, tandenborsteletui en kam met Indi

17,99 €
4251285557994 CF8921 2x houten schatkist in bruin, houten kist met metalen 

sluiting en flexibele verdelers, 14,8 x 8,8 x 5,2 cm
29,99 €

4251285558007 CF6904 4x rugschraper met telescoopstang met 
antisliphandgreep in verschillende kleuren (selectie varie

17,99 €
4251285558014 CF6884 Eenhoorn met eenhoornmotieven voor 24 personen, 

papieren borden en papieren bekers voor kinderen, verj
24,99 €

4251285558038 CF10372 6x afwasborstel met schraaprand, borstel in diverse 
kleuren met ophanglus, 27 cm

19,99 €
4251285558069 CF10370 4x Afwasborstel - Tweekoppige borstel voor de afwas - 

Handborstel met handvat en ophanglus - 30 cm
17,99 €

4251285558076 CF10441 4 afwasborstels met schraaprand, borstel in diverse 
uitvoeringen met ophanghaken [selectie varieert], 27,5 

17,99 €
4251285558083 CF10368 4x Flesborstel met spons - Lange reinigingsborstel voor 

flessen, glazen en kannen - Handborstel voor het reinig
17,99 €

4251285577947 CF10367 3x flessenborstel voor het reinigen van flessen - lange 
reinigingsborstel voor het reinigen van flessen - 41 x Ø 

17,99 €
4251285558113 CF9820 sleutelkast van hout met 3 sleutelhaken, 25 x 18 x 3,8 

cm
17,99 €
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4251285558120 CF10375 Opvouwbaar opstapje met rubberen noppen - 
Draagbaar opvouwbaar krukje met een draagvermogen 

19,99 €
4251285558137 CF10366 2x boodschappenmand kunststof met hengsel - 

draagmand voor transport - stabiele kunststof mand in z
34,99 €

4251285558144 CF10374 2x veegset bestaande uit bezems met ergonomische 
handgreep en schep met rubberen lip, handveegset in g

19,99 €
4251285558151 CF5870 3x veegset - veegset bestaande uit handborstel en 

stoffer - handbezem in felle kleuren - stoffer met rubber
19,99 €

4251285558175 CF10366 winkelmandje kunststof met handvat - draagmand voor 
transport - stabiele kunststof mand in zwart / rood - 39,

29,99 €
4251285558182 CF5045 documentenvak en sleutelvak van antraciet vilt, 

documenthouder voor werk, school en kantoor
17,99 €

4251285558229 CF10295 45x luchtdichte zakken voor het afsluiten, hersluitbare 
zakken voor het bewaren van voedsel voor fruit, groent

14,99 €
4251285558236 CF10488 3x mini-liniaal als sleutelring - plastic meter - schaal in 

verschillende kleuren [selectie varieert]
14,99 €

4251285598096 CF10237 4x flexibel ijspak - koelkompres met 15 koelcellen - 
koelpakket voor huishouden, sport en vrije tijd

17,99 €
4251285558274 CF9438 4 flesopeners "Cheers" gemaakt van zinklegering voor 

de muur, bieropener met wandmontage, 8 x 6,5 cm
17,99 €

4251285558281 CF10356 2x handborstel van hout - handborstel met 
paardenhaarhaar - handborstel met ophanggat - ca. 30 

17,99 €
4251285558298 CF10356 handbezem van hout - handbezem met paardenhaar 

borstelharen - handbezem met ophanggat - ca. 30 cm
12,99 €

4251285558335 CF10439 8x onderzetters van leisteen - glazen onderzetters met 
antislip rubberen voetjes - tafelonderzetters decoratief -

17,99 €
4251805418996 CF10439 8x onderzetters van leisteen - glazen onderzetters met 

rubberen antislipvoetjes - decoratieve tafelonderzetters 
17,99 €

4251285558380 CF7925 2x LED-bubbelpistool met bubbelwater, transparante 
bubbelmachine voor kinderen en volwassenen, bubbelpi

19,99 €
4251285558403 CF10338 pop-up tent voor huisdieren, tent voor katten en kleine 

honden, ca. 36 x 36 x 32 cm
14,99 €

4251285558410 CF10338 2x pop-up tent voor huisdieren, tent voor katten en 
kleine honden, ca. 36 x 36 x 32 cm

19,99 €
4251285558427 CF6607 2x medicijndispenser in ITALIAANS - medicijndoos voor 

7 dagen - 3 compartimenten - pillendoosje - pillendoosj
19,99 €

4251285558434 CF6608 2x medicijndispenser in ITALIAANS - medicijndoos voor 
7 dagen - 3 compartimenten - pillendoosje - pillendoosj

19,99 €
4251285558441 CF6663 2x medicijndispenser in ITALIAANS - medicijndoos voor 

7 dagen - 3 compartimenten - pillendoosje - pillendoosj
19,99 €

4251285558458 CF6662 2x medicijndispenser in ITALIAANS - medicijndoos voor 
7 dagen - 3 compartimenten - pillendoosje - pillendoosj

19,99 €
4251285558489 CF6253 3x vervangende toiletborstelkoppen voor toiletborstels - 

vervangende borstels in zwart voor com-four toiletborst
14,99 €

4251285558489 CF6253 3x vervangende toiletborstelkoppen voor toiletborstels - 
vervangende borstels in zwart voor com-four toiletborst

14,99 €
4251805405262 CF8604 24x flexibele potloden - vouwpotloden - cadeau-

onderdeel - feestcadeau - kinderverjaardagsfeestje
17,99 €

4251285558519 CF10505 metalen magische armband, stroomring voor kinderen 
en volwassenen, kinetisch speelgoed

12,99 €
4251285585720 CF6936 set van 2 tuinhandschoenen voor dames, bloemmotief, 

gemaakt van latex, antisliplaag, one size fits all
12,99 €

4251285558533 CF10289 2x verwarmer voor thee- en koffiepotten van rond 
roestvrij staal, Ø 14,3 cm

19,99 €
4251285558540 CF10289 verwarmer voor thee- en koffiepotten van rond roestvrij 

staal, Ø 14,3 cm
12,99 €

4251285558564 CF9549 3x veerspiraal, regenboogkleurige wenteltrap, trapveer 
met glitter

14,99 €
4251285558571 CF10302 Coffee to go Beker met kurk, hersluitbare drinkbeker, 

500 ml
17,99 €

4251285558588 CF10302 2x Coffee to go Beker met kurk, hersluitbare drinkbeker, 
500 ml

19,99 €
4251285558595 CF9107 Bubble YoYo Ball Licht 6x Mix4 12,99 €
4251285558618 CF10153 2x aardappelstamper van verchroomd metaal - 

pureestamper voor de keuken - stamper voor aardappel
19,99 €

4251285558625 CF10153 aardappelstamper van verchroomd metaal - 
pureestamper voor de keuken - stamper voor aardappel

14,99 €
4251285558632 CF10238 18x koelkastmagneet van roestvrij staal, magneten in 

verschillende motieven [keuze varieert]
17,99 €

4251285558649 CF10242 8x schotel van kurk rond, Ø 18 x 0,5 cm, ronde schotel 
voor potten, pannen, keuken en huishouden, hittebeste

17,99 €
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4251285558663 CF7357 waterdichte beschermhoes - stofdichte hoes voor tablet 
en e-book reader - beschermhoes in blauw - 8,2 "

9,99 €
4251285558670 CF9868 8x tandenborstelklok voor kinderen - zandloper voor het 

poetsen van tanden in verschillende kleuren - timer van 
14,99 €

4251285558687 CF9869 10x tandenborstelklok voor kinderen met piratenmotief 
- zandloper voor tandenpoetsen in verschillende kleuren

17,99 €
4251285558694 CF10144 2x rolbandmaat met riemclip voor huishouden en 

werkplaats - rolbandmaat met automatisch oprolsystee
12,99 €

4251285558700 CF10016 2x rolbandmaat met riemclip voor huishouden en 
werkplaats - rolbandmaat met automatisch oprolsystee

9,99 €
4251285558717 CF10090 flesopener voor wandmontage met opvangbak voor 

biermat // afmetingen van de bieropener: 30,5 x 11 x 7 
17,99 €

4251285573628 CF10509 4 voedselmotvallen, val voor voedselmotten en larven 9,99 €
4251285558762 CF10510 4x kleding- en textielmotvanger, voor het bestrijden van 

kleding en textielmotten en hun larven
17,99 €

4251285558809 CF10186 2x gazonranden van kunststof - bedrand voor gazons, 
bloembedden of als maairand - lengte individueel verste

39,99 €
4251285558809 CF10186 2x gazonranden van kunststof - bedrand voor gazons, 

bloembedden of als maairand - lengte individueel verste
39,99 €

4251285558816 CF7124 61-delige Dia de los Muertos feestset voor kinderen met 
kartonnen servies met schedelgezichten voor Halloween

29,99 €
4251285558847 CF10473 4x schotel van kurk, rond, Ø 16 x 1 cm, ronde schotel 

voor potten, pannen, keuken en huishouden, hittebeste
14,99 €

4251285558854 CF10473 8x schotel van kurk, rond, Ø 16 x 1 cm, ronde schotel 
voor potten, pannen, keuken en huishouden, hittebeste

19,99 €
4251285558885 CF10239 2 melkpoeder dispenser voor het doseren van 

melkpoeder, melkpoeder portie voor 2x 3 porties, ca. 90
14,99 €

4251285558892 CF10239 2 melkpoeder-dispenser voor het porteren van 
melkpoeder, melkpoederporter voor 2x 3 porties, ca. 90

14,99 €
4251285558908 CF7717 4x zeepbellenstok - zeepbellenzwaard - grote 

zeepbellen voor verjaardagen, tuinfeesten en bruiloften 
17,99 €

4251285558922 CF10530 2x gazonranden van kunststof - bedrand voor gazons, 
bloembedden of als maairand - lengte individueel verste

39,99 €
4251285558922 CF10530 2x gazonranden van kunststof - bedrand voor gazons, 

bloembedden of als maairand - lengte individueel verste
39,99 €

4251285558939 CF10530 Kunststof gazonrand - bedrand voor gazons, 
bloembedden of als maairand - lengte individueel verste

29,99 €
4251285558946 CF6191 48x wasknijpers met softgrip, nietjes met sterke grip 

voor het ophangen van beddengoed, wasknijpers voor h
14,99 €

4251285558953 CF6191 72x wasknijpers met softgrip, nietjes met sterke grip 
voor het ophangen van beddengoed, wasknijpers voor h

14,99 €
4251285558977 CF10380 opbergdoos voor thee en theezakjes, houten theedoos 

met 6 vakken en venster, 26,5 x 7,9 x 17,9 cm
19,99 €

4251285571310 CF10379 250x universele wegwerpvultrechter van papier, 
olietrechter als vulhulp voor auto's, werkplaatsen, huish

29,99 €
4251285559059 CF8536 Nail Art Deco set met antimagnetisch pincet en 

decoratieve glittersteentjes in 12 verschillende kleuren
14,99 €

4251285559066 CF10432 2x opbergdoos voor theezakjes - witte houten theedoos 
met bruin deksel - met 2 vakken en kijkvenster van glas

29,99 €
4251285559073 CF10432 opbergdoos voor theezakjes - witte houten theedoos 

met bruin deksel - met 2 vakken en glazen kijkvenster
17,99 €

4251285559080 CF11563 opbergdoos voor theezakjes - witte houten theedoos 
met bruin deksel - met 4 vakken en kijkvenster van glas

19,99 €
4251285559097 CF11563 opbergdoos voor theezakjes - witte houten theekist met 

bruin deksel - met 9 vakken en kijkvenster van glas
34,99 €

4251285559103 CF10428 Vintage design opbergdoos voor thee en theezakjes, 
houten theedoos met 6 vakken en glazen venster, 23,1 

29,99 €
4251285559110 CF9488 4x tattoo-vellen met afpelbare tatoeages voor kinderen 

en tieners met grappige smileys
9,99 €

4251285584952 CF10518 6-delige beachballset, houten beachballsticks en 
rubberen ballen in verschillende kleuren

14,99 €
4251285559202 CF10522 2x extra plat koelpakket - ruimtebesparend en ideaal 

voor koelbox en koeltas - groot koelelement - ijspakket 
29,99 €

4251285559219 CF10524 6x Big Pack cold pack in blauw - koelelementen voor 
koelbox en koeltas - cold packs voor huishoudens en vrij

17,99 €
4251285559226 CF10524 9x Big Pack cold pack in blauw - koelelementen voor 

koelbox en koeltas - cold packs voor huishoudens en vrij
34,99 €

4251285559257 CF10524 3x Big Pack cold pack in blauw - koelelementen voor 
koelbox en koeltas - cold packs voor huishoudens en vrij

14,99 €
4251285559264 CF10517 2 houten thermometers voor binnen en buiten van hout 

met graden Celsius en graden Fahrenheit
14,99 €
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4251285559271 CF10521 4x Thermometer - Houten thermometer voor binnen - 
Temperatuurmeter met schaal in graden Celsius en grad

14,99 €
4251285559295 CF10514 3x windasbakken van dolomiet keramiek in blauw, 

groen, oranje, elk met kleurrijke strepen
29,99 €

4251285559301 CF10515 3x windasbakken van dolomiet keramiek in blauw, 
groen, oranje, elk met kleurrijke strepen

29,99 €
4251285559318 CF10516 Windasbakken van dolomiet keramiek in blauw, groen, 

oranje, elk met kleurrijke strepen
34,99 €

4251285559332 CF10526 3 grillreinigingsborstels, 3 in 1 grillreinigingsborstels 
voor het eenvoudig en snel reinigen van uw grill

19,99 €
4251285559349 CF10513 2 in1 multifunctionele reinigingsborstel voor de grill - 

eenvoudig en snel te reinigen
14,99 €

4251285559370 CF10511 2x meloen snijmachine met lepel - fruit snijmachine 
voor bijna alle meloen soorten - 2 in 1 meloen mes voor

9,99 €
4251285559387 CF10527 Appelsnijder van roestvrij staal en plastic handvat, 

appelboor, kernsnijder met hendel en gekarteld mes - 1
14,99 €

4251285559448 CF9462 4x spanningstesters in verschillende maten - slot fase 
tester met schroevendraaier - multitool stroomtester - 1

14,99 €
4251285559462 CF9468 8-delige set industriële pincetten, hobbyistenpincetten 

voor thuis en hobby
12,99 €

4251285559479 CF6872 12-delige set spanning- en stroomtesters in 
verschillende maten

14,99 €
4251285559509 CF0262 opladerhouder voor mobiele telefoon / smartphone, 

opvouwbaar
9,99 €

4251285559516 CF0262 3x opladerhouder voor mobiele telefoon / smartphone, 
opvouwbaar

12,99 €
4251285559530 CF1206 2x gsm / smartphone opladerhouder, opvouwbaar 12,99 €
4251285559554 CF1222 3x opladerhouder voor mobiele telefoon / smartphone, 

opvouwbaar
12,99 €

4251285559561 CF5057 2x houder voor mobiele telefoon / smartphone-oplader 12,99 €
4251285559578 CF10535 8-delige set snap-reflectorstrips + broekclip met 

reflectorbroekclip neon geel - veilig, compact en licht
17,99 €

4251285559608 CF4145 plaknotitieset in verschillende maten en vormen - 1900 
vellen voor uw aantekeningen en gedachten

19,99 €
4251285564459 CF6311 13-delige set verfrollers met inktlade, inktrollen voor 

schilderen en schilderen op vlakke oppervlakken
19,99 €

4251285559684 CF10498 2x grote verfroller, schilderroller voor grootschalige 
schilderwerkzaamheden rond het huis of de tuin

19,99 €
4251285559707 CF10498 1x grote verfroller, schilderroller voor grootschalige 

schilderwerkzaamheden rond het huis of de tuin
17,99 €

4251285559714 CF10492 4-delige set penselen, borstels in verschillende maten 
met accessoires voor werk rond het huis en de tuin - 3 

14,99 €
4251285559721 CF10490 1x grote verfroller, grote schilderroller voor 

grootschalige schilderwerkzaamheden rond het huis en 
19,99 €

4251285559738 CF8054 43-delige set wasknijpers en wasknijpers in 
verschillende kleuren - mand met clips en handvaten o

17,99 €
4251285582248 CF7754 200 wasknijpers in een spaarpakket in verschillende 

trendkleuren [selectie varieert]
29,99 €

4251285559967 CF5420 8x kurken onderzetters voor dranken - ronde 
onderzetters - glazen onderzetters van kurk

12,99 €
4251285559974 CF5421 8x Onderzetters van kurk voor dranken - vierkante 

onderzetters voor dranken - glazen onderzetters van kur
14,99 €

4251285559981 CF1503 Manikürset 5tlg Etui 4er Set 2 14,99 €
4251285559998 CF9562 50x toiletpad wegwerppapier - wegwerp toiletpad voor 

onderweg - toiletbrilbescherming - toilethygiëne - 44x37
14,99 €

4251285560031 CF9342 3x waterpistolen van kunststof in verschillende kleuren - 
feestplezier met verkoeling

14,99 €
4251285560062 CF10364 3x schoenlepel van roestvrij staal - schoenlepel in 

verschillende maten - schoenen aantrekken voor thuis e
29,99 €

4251285560086 CF10221 4x grote schoenlepel van roestvrij staal - schoenlepel 
met extra lang handvat - schoenen aantrekken - 79 cm

39,99 €
4251285560093 CF10020 4000x houten tandenstokers - houten cocktailprikkers 

6,5 cm - houten stokjes voor doe-het-zelf projecten, ha
17,99 €

4251285560109 CF10536 4x automatische irrigatie voor kamerplanten - 
waterdispenser voor planten - gieter voor bloemenirriga

19,99 €
4251285560116 CF10091 1x 5 m rol afdekvlies, herbruikbaar schildervlies met 

antislipcoating als oppervlaktebescherming, 180 g / m²
29,99 €

4251285577183 CF7178 6x mini handwasborstels in duck design - nagelborstel 
voor hand- en nagelreiniging [selectie varieert]

14,99 €
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4251285560147 CF9812 1x decoratieve steen met engel, huilende engel in 
steenlook, met gedenkteken -Ich denk an Dich- als wee

17,99 €
4251285560185 CF9489 100-delige set glas-marmer - glazen knikkers voor 

spelen en verzamelen - klassieke spellen voor thuis en o
14,99 €

4251285560192 CF9489 255-delige set glas-marmer - glazen knikkers voor 
spelen en verzamelen - klassieke spellen voor binnen en

19,99 €
4251285572249 CF9612 6x theelepels van roestvrij staal - stijlvol bestek in een 

eenvoudig ontwerp - koffielepel - dessertlepel - theeser
12,99 €

4251285560222 CF3771 2x ananassnijder 3 in 1 - ananasschiller van roestvrij 
staal, vaatwasmachinebestendig - ananasboor - ananas

29,99 €
4251285560222 CF3771 2x ananassnijder 3 in 1 - ananasschiller van roestvrij 

staal, vaatwasmachinebestendig - ananasboor - ananas
29,99 €

4251805439991 CF9611 6x Roestvrijstalen koffielepel - Barlepel - Lange 
dranklepel - Lange lepel voor latte macchiato - IJslepel -

17,99 €
4251285560246 CF9611 12x latte macchiato lepels van RVS - barlepels - 

longdrinklepels - lange lepels voor koffiespecialiteiten - i
19,99 €

4251285560253 CF7499 8x glas met rietje & deksel in verschillende kleuren, 
mason jar look, ca. 480 ml

29,99 €
4251285560260 CF7499 4x glas met herbruikbaar rietje &amp; deksel in felle 

kleuren, mason jar-look, ca. 480 ml
19,99 €

4251285560277 CF6471 25x wegwerp fleece hoes voor koud en warm 
meervoudig gelkompres | Gel cool pack beschermhoes 

19,99 €
4251285560284 CF6471 50x wegwerp fleece hoes voor koud en warm 

meervoudig gelkompres | Gel cool pack beschermhoes 
29,99 €

4251285560475 CF10544 3x zwembanden - kleine zwemring voor zwemplezier - 
kinderzwembanden met kleurrijke dierenmotieven [sele

17,99 €
4251285577220 CF1517 3x gel-oogmasker - slaapmasker voor koude- en 

warmtetherapie - koelmasker voor dames en heren
12,99 €

4251285560499 CF10546 3x zwembanden - zwemring voor zwemplezier - kinder 
zwembanden in felle kleuren [selectie varieert]

17,99 €
4251285560529 CF3590 12x LED-vingerring van rubber met knipperend van 

kleur veranderend licht - in geweldige heldere kleuren [
12,99 €

4251285591417 CF8719 2x Spoelbak voering
 - Ronde gootsteen mat - inzetstuk voor gootsteen besc

19,99 €
4251285560611 CF9400 2x XL koffiemok van porselein - koffiekopje ook voor 

thee en glühwein - koffiekan in tijdloos design - 450 ml 
17,99 €

4251285549395 CF1372 4x gezichtsreinigingsspons - spons voor een diepe 
reiniging van de huid - beauty gezichtsspons voor een 

12,99 €
4251285560635 CF2457 05-delige wellness-set met massagesponzen, 

wellnesshandschoenen en massage-rugband
17,99 €

4251285560642 CF5786 03-delige wellnessset met massagehandschoenen en 
massage rugband

14,99 €
4251285560666 CF5573 9x stompkaarsen gemaakt van pure paraffine in 

bordeaux, 11 x 6 cm
34,99 €

4251285560703 CF10270 4x voorraaddoos - pot van keramiek - stapelbeker - kom 
voor opslag - 500 ml

34,99 €
4251285560727 CF8555 2x verwarmer voor thee- en koffiepotten van 

verchroomd draad, rond, Ø ca. 17 cm
17,99 €

4251285560741 CF9490 10x A4 college blok / seminarblok / college blok á 50 
vellen gelinieerd regel 27 wit met rand / 4 gaten

29,99 €
4251285560758 CF10531 4x placemat voor kinderen - ronde placemats - 

placemats met verschillende eenhoornmotieven
17,99 €

4251285560819 CF8020 Set van 4 versterkingsringen voor gaten, elk 500 stuks 14,99 €
4251285560826 CF5706 telescopische lade voor 60 cm keukenkast - retrofit 

lades - uittrekbare inbouwlade voor de keuken - uittrekb
54,99 €

4251285577251 CF10553 12x vliegenmepper van kunststof - insectenbescherming 
in felle kleuren - lichte en flexibele muggenbescherming

14,99 €
4251285560888 CF10558 72x Herbruikbare ijsblokjes in verschillende 

uitvoeringen, feestijsblokjes in felle kleuren
19,99 €

4251285560901 CF10562 60x herbruikbare ijsblokjes in geweldige kleuren, party-
ijsblokjes voor het verkoelen van dranken

17,99 €
4251285560932 CF10551 4 flessenkoeler voor verschillende drankflessen [selectie 

varieert]
19,99 €

4251285560949 CF10501 13-delig kleurboek voor volwassenen voor ontspanning 
en meditatie met 116 ontwerpen, krabbelschrift en kleur

29,99 €
4251285560970 CF5553 ijsvorm voor ijslollys - waterijsvormpjes voor tien porties 

- ijsvormpjes voor ijslollys - ijslollymakers
17,99 €

4251285560987 CF10580 6x douchemuts waterdicht om het kapsel te 
beschermen, flexibele douchemutsen met elastische rub

14,99 €
4251285560994 CF10554 4x roestvrijstalen theezeef - thee-ei voor losse thee, 

specerijen, kruiden - theefilters in felle kleuren - om aan
14,99 €
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4251285561007 CF10605 cake stand van porselein met 2 niveaus voor gebak, 
fruit of chocolaatjes

29,99 €
4251285561014 CF10552 6x bellenblaas - bellenblaas - grote bellen voor 

verjaardagen, tuinfeesten en bruiloften - 34 cm
19,99 €

4251285561021 CF10561 6x insectenval van kunststof - wespenval buiten en 
binnen - bescherming tegen wespen, vliegen en horzels 

17,99 €
4251285561038 CF10585 lunchbox "Flamingo" voor onderweg - lunchbox met 

verdelers - ontbijtdoos 19,5 x 17,5 x 6,5 cm
14,99 €

4251285561045 CF10585 lunchbox in komisch ontwerp voor onderweg - lunchbox 
met verdelers - ontbijtbox 19,5 x 17,5 x 6,5 cm

14,99 €
4251285561052 CF10584 grillborstel van RVS, BBQ schoonmaakborstel met 2 

spiralen, 38 cm
14,99 €

4251285561083 CF10583 4x BBQ-spiesjes van roestvrij staal - 40,5 cm Lange 
spies met schuifmechanisme

19,99 €
4251285561090 CF10603 2x waszak voor op reis - waszak voor vuile was - 

wasverzamelaar met trekkoord - 69 x 50 cm
17,99 €

4251285580435 CF10603 2x waszak voor op reis - waszak voor vuile was - 
wasverzamelaar met trekkoord - 69 x 50 cm

17,99 €
4251285561120 CF10493 6 m zelfklevend magneetband met dispenser, 6 m 

magneetstrips voor huishouden, werk of school, magne
14,99 €

4251285561120 CF10493 6 m zelfklevend magneetband met dispenser, 6 m 
magneetstrips voor huishouden, werk of school, magne

14,99 €
4251285590694 CF5564 4x pocket warmer herbruikbaar - handwarmer in gsm-

design - warmtekussen voor koude dagen en onderweg 
17,99 €

4251285590977 CF10615 4x pocket warmer herbruikbaar - handwarmer met 
stermotief - warmtekussen voor koude dagen en onder

17,99 €
4251285561151 CF10549 koffiezetapparaat met roestvrijstalen houder en filter, 

koffiepers van roestvrij staal en glas, 1 liter
29,99 €

4251285561168 CF7853 2x Hangende droogmolen met 13 clips - Mini hangende 
droogmolen - Wasdroger voor sokken en kleine artikele

17,99 €
4251285584136 CF10575 2x waterpolo, strandbal met motieven van Anna, Elsa 

en Olaf uit de Disney-film "Die Eiskönigin", Ø 50 cm
17,99 €

4251285561199 CF10574 2x zwembanden uit de Disney-film "Frozen" - zwemring 
met motieven van Anna, Elsa, Olaf en Kristoff

17,99 €
4251285561205 CF10573 2x zwembanden voor zwemplezier - zwemring met 

motieven van de Disney-figuren Winnie de Poeh, Teigetj
14,99 €

4251285561212 CF10042 drankendispenser gemaakt van glas in een glazen pot 
ontwerp met kraan en clipsluiting, 8 liter

44,99 €
4251285561229 CF10567 2x water- en sapdispenser met schroefdop en standaard 

- dubbele glazen drankdispenser in glazen pot met sche
44,99 €

4251285561236 CF10614 4x nobele tafelmat in houtlook "King of the Grill" - 
premium tafelset - wasbare tafelmatten, placemats

14,99 €
4251285561267 CF10616 2x eenhoorn hoofdband - haaraccessoires met 

eenhoorn en kleine oren - Halloween hoofdband in rege
12,99 €

4251285561274 CF10604 8-delige haarverfset met verschillende borstels en 
verfkom in zwart, kleurstofset voor het mengen van haa

17,99 €
4251805409956 CF10464 2x Nekkussen - Hoogwaardige halseekhoorns voor op 

reis - Comfortabel reiskussen voor trein, vliegtuig, auto, 
39,99 €

4251805409956 CF10464 2x Nekkussen - Hoogwaardige halseekhoorns voor op 
reis - Comfortabel reiskussen voor trein, vliegtuig, auto, 

39,99 €
4251805439496 CF10601 4x opblaasbare bekerhouder voor in het zwembad - 

Blikhouder "Flamingo" drijvend - Zwembadspeelgoed - 
17,99 €

4251805462319 CF10625 6x opblaasbare bekerhouders voor het zwembad - 
drijvende blikjeshouder - zwembadspeelgoed - drankko

14,99 €
4251285561359 CF10624 8x ronde onderzetters - tafelonderzetters in praktische 

opbergboxen - glazen onderzetters Ø 10 cm
14,99 €

4251285561366 CF10624 12x vilten glazen onderzetters - ronde tafelonderzetters 
- onderzetters voor potten, glazen, vazen

17,99 €
4251285561373 CF10624 12x onderzetters van vilt - ronde vilten onderzetters in 

een praktische opbergdoos van vilt - onderzetters voor 
14,99 €

4251285561380 CF10578 1 kg Glazen knikkers - Grote en kleine glazen knikkers 
om te spelen en te verzamelen - Kinderspel binnen en b

17,99 €
4251285561397 CF9602 2x fruitplukker voor telescoopsteel, oogsthulp met grote 

linnen zak en ca. Ø 16 cm grijpring, ideaal voor appels e
19,99 €

4251285561410 CF10577 80x Drinkbeker, American Style Beer Pong Party Mug, 
460 ml

29,99 €
4251285569959 CF10391 6x duikstokken in verschillende kleuren, duikset om te 

leren duiken voor kinderen
14,99 €

4251285561434 CF9674 2x multitool - karabijnhaak van roestvrij staal met 
inbussleutel en flesopener - sleutelhanger - zakgereedsc

14,99 €
4251285561441 CF10392 6x duikspeelgoed vis - badspeelgoed voor kinderen in 

verschillende kleuren - duikvis voor bad en zwembad
17,99 €
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4251285561458 CF10393 6x duikspeelgoed als haai in verschillende kleuren, 
duikset om te leren duiken voor kinderen

17,99 €
4251285561465 CF10394 12x duikspeelgoed als kwal in verschillende kleuren, 

duikset om te leren duiken voor kinderen
19,99 €

4251285561489 CF10269 8-delige koekjesstempelset met uitsteker, 
koekjesstempel "Baked with Love" voor het ontwerpen v

14,99 €
4251285561502 CF6114 144-delige SCOUBIDOU gevlochten lintset - geweldige 

neonkleuren voor armbanden, enkels en kettingen - vrie
17,99 €

4251285561526 CF10606 messenmagneetstrip voor wandmontage - 
messenmagneetstrip - meshouder voor in de keuken

34,99 €
4251285591745 CF10506 6x stoelvangerset 2.0 voor stoelmonsters thuis - met 

wegwerpstoelvanger, niet-steriele stoelbuis, testspatel e
17,99 €

4251285561588 CF10607 40x wasknijpers met softgrip, nietjes met sterke grip 
voor het ophangen van beddengoed, wasknijpers voor h

14,99 €
4251285561595 CF10569 6x wasnet voor het wassen van gevoelige materialen, 

waszakken in verschillende maten
14,99 €

4251285561601 CF14042 6x ragout-vinkom - Ovenvaste vormen in oranje - creme 
brulee-kom - dessertkom met elk 185 ml

29,99 €
4251285561618 CF10579 6x ragout-vinkom - ovenvaste vormen in rood - creme 

brulee-kom - dessertkom met elk 185 ml
29,99 €

4251285561625 CF10179 4x ragout-vinkom - Ovenvaste XXL-vormpjes in oranje 
en rood - creme brulee-kom - dessertkom met elk 260 

34,99 €
4251285561632 CF10179 8x ragoutvinkom - Ovenvaste XXL-vormpjes in oranje 

en rood - creme brulee kom - dessertkom met elk 260 
39,99 €

4251285561663 CF8664 2x kleurwisselende LED-lamp voor mond en tanden, 
lichtgevende mondclip voor echte feestgangers, Hallowe

14,99 €
4251285561670 CF10588 houten stokjes, houten stokjes voor handwerk en doe-

het-zelf, 11,4 x 1 cm
14,99 €

4251285561687 CF10588 houten stokjes in verschillende kleuren, houten stokjes 
voor handwerk en doe-het-zelf, 11,4 x 1 cm

14,99 €
4251285561694 CF10588 houten stokjes in verschillende kleuren, houten stokjes 

voor handwerk en doe-het-zelf, 11,4 x 1 cm
14,99 €

4251285561717 CF10631 4x ovenschaal met deksel van keramiek - dessertkom 
voor bijv. ragoutvin in oranje en rood, 300 ml per schaal

34,99 €
4251285561717 CF10631 4x ovenschaal met deksel van keramiek - dessertkom 

voor bijv. ragoutvin in oranje en rood, 300 ml per schaal
34,99 €

4251285561762 CF10612 200x fingerfood-spiesen van bamboe - houten spiesen 
met knopen voor een nobele uitstraling - ideaal voor buf

17,99 €
4251285561779 CF10611 300x fingerfood spiesen van bamboehout - houten 

spiesen met noesten voor een elegante uitstraling - idea
29,99 €

4251285561809 CF10630 8-delige maatlepel set van kunststof - maatschepjes 
met kook- en bakunits - keukengadgets - 1,25 ml tot 22

14,99 €
4251285561816 CF9752 2x 5in1 Draagbare vouwreflector Ø 110 cm, ronde 

lichtreflector in wit, zwart, transparant, goud, zilver voor
39,99 €

4251285561830 CF2334 5x Smart Key Button - programmeerbare knop voor 
smartphones en tablets - snelle functies voor Android Sa

9,99 €
4251285561861 CF3328 7-delige maatbeker en maatlepel set - keukenhulpjes 

voor koken en bakken - maatschepjes in verschillende 
17,99 €

4251285561878 CF10352 4x ragout fin bowls - ovenschaal - banketbakkers - 
creme brulee bowls in grijs en beige - 230 ml per kom

29,99 €
4251285561885 CF10352 8x ragout fin bowls, ovenschaal, patévormpjes, creme 

brulee bowls in grijs en beige, 155 ml per kom
39,99 €

4251285561892 CF10355 2x Ragout Fin kommen - Ovenschaal - taartvorm - 
Creme Brulee kommen in grijs en beige - 230 ml per sc

29,99 €
4251285561908 CF10350 4x mini braadpan met deksel - keramische patékoffers - 

creme brulee kommen in grijs en beige - elk 155 ml
34,99 €

4251285561915 CF6232 2x vuilniszakstandaard met deksel, in 3 mogelijke 
hoogtes op te zetten, ideaal voor huis, tuin, werkplaats 

34,99 €
4251285561922 CF10350 2x mini steelpan met deksel, keramische patékisten, 

creme brulee kommen in grijs en beige, elk 155 ml
19,99 €

4251285561946 CF5025 6x batterijbox van kunststof - opbergbox voor batterijen 
en accu's - batterijbox voor AA en AAA

14,99 €
4251285561960 CF5530 6x Venetiaans masker, oogmasker in verschillende 

uitvoeringen, gezichtsmasker gemaakt van hoogwaardig
12,99 €

4251285561977 CF8471 2-delige grillset van verchroomd metaal voor het 
draaien van gegrilde gerechten

17,99 €
4251285561984 CF10487 6x LED-fleslamp - kurken lichtketting voor wijnflessen - 

mini-LED-lampjes met batterij - sfeerlicht in warm wit
14,99 €

4251285561984 CF10487 6x LED-fleslamp - kurken lichtketting voor wijnflessen - 
mini-LED-lampjes met batterij - sfeerlicht in warm wit

14,99 €
4251285561991 CF10487 9x LED-flesverlichting - kurk kerstverlichting voor 

wijnflessen - mini-LED-verlichting met batterij - sfeerlich
14,99 €
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4251285562035 CF10489 eenhoorn spaarpot van keramiek - spaarvarken in 
eenhoorn uitvoering - spaarpot met rubberen sluiting

29,99 €
4251285562042 CF10293 16x haringen gemaakt van staal - lange en robuuste 

haringen met plastic houder - rotsachtige haringen voor
29,99 €

4251285562066 CF9920 12x roestvrijstalen ijsblokjes, premium whiskystenen, 
herbruikbare ijsblokjeshouder, koelstenen voor whisky, 

34,99 €
4251285562073 CF9920 18x roestvrijstalen ijsblokjes, premium whiskystenen, 

herbruikbare ijsblokjeshouder, koelstenen voor whisky, 
39,99 €

4251285562080 CF9104 40x vervangingsdeksel voor jampotten "fruit" - 
schroefdeksel voor latei potten en metselaar potten - T

19,99 €
4251285562103 CF8180 2x professionele horeca dienblad van RVS, Ø 40 cm 34,99 €
4251285562110 CF10641 4x douchespons - badspons in prachtige kleuren - 

wasspons voor de douche - massagespons - douchebal
17,99 €

4251285562127 CF10648 tissuebox van bamboe - premium zakdoekendispenser - 
papieren handdoekdispenser met verwijderbare bodem

19,99 €
4251285562134 CF10638 2x magische metalen armband, stroomring voor 

kinderen en volwassenen, kinetisch speelgoed
19,99 €

4251285562165 CF10013 2x glas- en flesopener - geschikt voor verschillende 
dekselmaten - openen zonder veel moeite - in felle kleur

14,99 €
4251285562172 CF10645 4x flesopener, flesopener in verschillende kleurrijke 

uitvoeringen
17,99 €

4251285562189 CF10506 3x stoelvangerset 2.0 voor stoelmonsters thuis - met 
wegwerpstoelvanger, niet-steriele stoelbuis, testspatel e

14,99 €
4251285591752 CF10506 3x stoelvangerset 2.0 voor stoelmonsters thuis - met 

wegwerpstoelvanger, niet-steriele stoelbuis, testspatel e
14,99 €

4251285562196 CF7187 dakgootbeschermingsset 16 meter voor huis, carport, 
stal met 16 clips, op maat te knippen en weerbestendig 

19,99 €
4251285562196 CF7187 dakgootbeschermingsset 16 meter voor huis, carport, 

stal met 16 clips, op maat te knippen en weerbestendig 
19,99 €

4251285562202 CF10642 4x Pottenonderzetter van bamboe, schotel voor potten 
en pannen, 18 x 17,5 cm

14,99 €
4251285562219 CF5557 2700 ml zeepbellenvloeistof met staafjes, 2,7 liter voor 

navullen van bellenpistolen
19,99 €

4251285562226 CF10642 8x Bamboe potten, schotel voor potten en pannen, 18 x 
17,5 cm

17,99 €
4251285562233 CF10635 opbergdoos voor thee, theezakjes en kruiden, houten 

theedoos met 6 vakken en kijkvenster
29,99 €

4251285562240 CF10644 2x theetang, thee-ei gemaakt van mat roestvrij staal, 
theezeef voor theeliefhebbers, Ø 5 cm

19,99 €
4251285562264 CF10639 Theedoos met 9 compartimenten - houten opbergdoos 

voor theezakjes - opbergdoos voor theezakjes met kijkv
34,99 €

4251285562332 CF10636 2x braadthermometer van roestvrij staal - analoge 
vleesthermometer - grillthermometer - vleesnaald - 7 c

12,99 €
4251285562349 CF10032 2x tafelhouder voor wijn- en champagnekoelers, 

flessenemmerhouder van metaal, ruimtebesparend mon
29,99 €

4251285562356 CF10643 4x ezel voor het verzamelen van borden, kommen, 
boeken en foto's, transparante bordenstandaard van ku

14,99 €
4251285562363 CF10643 8x ezel voor het verzamelen van borden, kommen, 

boeken en foto's, transparante bordenstandaard van ku
19,99 €

4251285562394 CF10649 4x nobele porseleinen borden - dessertborden in wit - 
serveerschalen in frietkom-design - 20,5 x 13,5 cm

19,99 €
4251285562400 CF3464 4x Venetiaans masker oogmasker carnaval met veren 14,99 €
4251285562417 CF10649 8x nobele porseleinen borden - dessertborden in wit - 

serveerschalen in frietkom design - 20,5 x 13,5 cm
39,99 €

4251285562424 CF10649 12x nobele porseleinen borden - dessertborden in wit - 
serveerschalen in frietkom design - 20,5 x 13,5 cm

49,99 €
4251285562431 CF10653 2x eenhoorn koffiekopjes in verschillende kleuren - 

betoverende cacaokop met magische eenhoornmotieven
19,99 €

4251285562448 CF10654 4x koffiemok in stijlvol streepdesign, keramische 
koffiemok in zwart en wit, 280 ml (04 stuks - gestreept)

29,99 €
4251285562455 CF3464 6x Venetiaans masker oogmasker in wit met veren voor 

carnaval of carnaval
17,99 €

4251285562462 CF9183 4x koffiemok "Unicorn" - magische eenhoorn koffiemok 
- theemok met magische motieven - elk 325 ml

29,99 €
4251285562479 CF10653 4x eenhoorn koffiemok in verschillende kleuren - 

magische cacaomok met magische eenhoornmotieven - 
34,99 €

4251285562509 CF7886 deurhangerstang uil - hangkast voor deuren en kasten 
met 5 haken - deurhaakstang om op te hangen - metale

19,99 €
4251285580251 CF10647 2x slabekers voor bij vork en dressing, saladebak voor 

onderweg, fruitbeker
19,99 €
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4251285562554 CF10598 4x stevige herbruikbare drinkbekers in felle kleuren, 
praktische herbruikbare bekers, stapelbaar, 400 ml

19,99 €
4251805438864 CF10593 16x melamine koffiekopjes - plastic bekers van 

melamine - breukvaste koffiekop voor kamperen en pick
39,99 €

4251285562646 CF10597 2x permanente koffiefilterhouders, koffiefilter opzetstuk 
in stijlvolle kleuren [keuze varieert], handfilter voor koffi

17,99 €
4251285562660 CF9406 2x gesloten asbak van metaal - roterende asbak in 

retro-ontwerp voor gebruik binnen en buiten - Ø 9,5 cm
17,99 €

4251285562677 CF1608 160-delige viltglijderset - zelfklevende meubelglijders 
van vilt - vierkante stoelglijders in verschillende maten

14,99 €
4251285562684 CF3506 160-delige viltglijderset - zelfklevende meubelglijders 

van vilt - ronde stoelglijders in verschillende maten
17,99 €

4251285562691 CF1610 160-delige viltglijderset - zelfklevende meubelglijders 
van vilt - ronde stoelglijders in verschillende maten

17,99 €
4251285562707 CF10348 3-delige inmaakset, pottenlifter, trechter voor het vullen 

en een pottenopener voor eenvoudig openen van strakk
17,99 €

4251285562707 CF10348 3-delige inmaakset, pottenlifter, trechter voor het vullen 
en een pottenopener voor eenvoudig openen van strakk

17,99 €
4251285562738 CF10587 480x knutselogen met flexibele pupillen, ronde ogen 

met ogen in verschillende maten, losse ogen voor knuts
14,99 €

4251285562745 CF6286 12x kurken onderzetters voor drankjes - herbruikbare 
onderzetters als tafeldecoratie - decoratieve borden voo

17,99 €
4251285562752 CF10629 3x sluitclips voor zakken - sluitclips voor voedselzakken 

- sluitclips van kunststof - zakclips voor het sluiten en ve
14,99 €

4251285562776 CF1608 320-delige viltglijderset - zelfklevende meubelglijders 
van vilt - vierkante stoelglijders in verschillende maten

29,99 €
4251285562783 CF3506 320-delige viltglijderset - zelfklevende meubelglijders 

van vilt - ronde stoelglijders in verschillende maten
29,99 €

4251285562806 CF10566 3x kunstmatige bastrol - decoratieve bast voor 
hobbyisten - bindende bast voor huishouden en tuin

14,99 €
4251285562813 CF10571 12x bord van palmbladeren, biologisch afbreekbaar 

palmbladservies, wegwerpservies, Ø 25,5 cm
29,99 €

4251285562820 CF10571 6x bord van palmbladeren, biologisch afbreekbaar 
palmbladservies, wegwerpservies, Ø 25,5 cm

17,99 €
4251285562844 CF10590 32x houten snackschalen, serveerschalen voor snacks, 

dipsauzen, voorgerechten en desserts, amuse gueule se
17,99 €

4251285562851 CF10590 64x houten snackschalen, serveerschalen voor snacks, 
dipsauzen, voorgerechten en desserts, amuse gueule se

29,99 €
4251805403831 CF10417 6x Flessenborstel voor het reinigen - Reinigingsborstels 

met spons - Kleine handborstel voor het reinigen van ba
19,99 €

4251285562882 CF10655 4x grote kunststof schoenlepel - schoenlepel met lange 
steel - aantrekhulp voor schoenen in verschillende kleur

17,99 €
4251285584303 CF9259 4x telescopische vliegenmepper - muggenspray, 

uitschuifbare handgreep - selectie ongediertebestrijding 
12,99 €

4251285562912 CF10439 12x onderzetters van leisteen - glazen onderzetters met 
antislip rubberen voetjes - tafelonderzetters decoratief -

29,99 €
4251285562929 CF10439 12x onderzetters van leisteen - glazen onderzetters met 

antislip rubberen voetjes - tafelonderzetters decoratief -
29,99 €

4251285562974 CF10533 4x thee-ei van roestvrij staal en siliconen - theezeefje 
met deksel en schotel - fijne theefilter voor theeliefhebb

17,99 €
4251285562981 CF3853 2x garnituren met Julienne mesjes - garneer als een 

professional: mooie en makkelijke groentespiralen
29,99 €

4251285562998 CF8153 12x zelfklevende gordijnhaken voor gordijnroedes, 
Vitra-roedes - zelfklevende haken voor ramen, raamhak

12,99 €
4251285563001 CF10171 8x weckpotten met beugelsluiting, draadbeugelpot met 

rubberen ring in leuke kleuren, 60 ml
29,99 €

4251285563018 CF10168 8x weckpotten met beugel, beugelpot van draad met 
rubberen ring in leuke kleuren, 100 ml

29,99 €
4251285563025 CF6664 6x Flessenborstel in verschillende maten voor het 

reinigen van flessen en glazen - Reinigingsborstels in vel
17,99 €

4251285563032 CF10589 6x geschenkdozen, stapelbare kartonnen dozen voor 
het ontwerpen en bewaren van knutselmaterialen

19,99 €
4251285563049 CF9681 Opvouwbaar opstapje met rubberen noppen - 

Draagbaar opvouwbaar krukje met een draagvermogen 
34,99 €

4251285598690 CF9264 4x gymtas met eenhoorn - Sporttas met 
eenhoornmotief met magische eenhoornmotieven [selec

29,99 €
4251285563063 CF10659 2x kookboekhouder, metalen boekensteun in een 

tijdloos design - kookboekstandaard voor kookboeken, r
17,99 €

4251285563070 CF10351 6x bloem- en vaste plantenhouder - ronde struiksteun - 
struiksteun voor bloemen, ranken en vaste planten

29,99 €
4251285563070 CF10351 6x bloem- en vaste plantenhouder - ronde struiksteun - 

struiksteun voor bloemen, ranken en vaste planten
29,99 €
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4251285563087 CF10351 6x bloem- en vaste plantenhouder - ronde struiksteun - 
struiksteun voor bloemen, ranken en vaste planten

19,99 €
4251285563087 CF10351 6x bloem- en vaste plantenhouder - ronde struiksteun - 

struiksteun voor bloemen, ranken en vaste planten
19,99 €

4251285563094 CF10351 6x bloem- en vaste plantenhouder - ronde struiksteun in 
twee maten - struiksteun voor bloemen, ranken en vast

29,99 €
4251285563094 CF10351 6x bloem- en vaste plantenhouder - ronde struiksteun in 

twee maten - struiksteun voor bloemen, ranken en vast
29,99 €

4251285563100 CF10255 2x regenbeschermhoes voor rugzakken en 
boekentassen, waterdichte regenhoes in neon geel, reg

14,99 €
4251285563124 CF9082 16x vliegaas in bloemmotief, voeraas voor bevestiging 

aan het raam, raamvliegenval als sticker tegen vliegen e
29,99 €

4251285563131 CF7696 80 meter waslijn met staaldraadinzet, waslijn in 
verschillende kleuren [selectie varieert]

17,99 €
4251285563155 CF6664 4x Flessenborstel in verschillende maten voor het 

reinigen van flessen en glazen - Reinigingsborstels in vel
17,99 €

4251285563179 CF6324 4x horren met klittenband - insectenbescherming voor 
ramen - gesneden muggenbescherming - klamboe - 100

14,99 €
4251285563186 CF6321 4x horren met klittenband - insectenwering voor ramen 

- gesneden muggenbescherming - klamboe - 100 x 130 
19,99 €

4251285563193 CF7216 8x cohesief zelfklevend verband - sporttape zelfklevend 
- elastisch fixatieverband voor sport - verbandmateriaal 

19,99 €
4251285563308 CF8144 2 tabletdozen met 10 vakken met opschrift, 

weekdispenser
14,99 €

4251285563407 CF10622 deurmat - stofbeheersingsmat - deurmat voor binnen en 
overdekte buitenruimtes - welkomstmat blauw

17,99 €
4251285563513 CF7716 6x kledingtas, kledinghoes met ritssluiting en 

kijkvenster, beschermhoes voor transport en opslag van
34,99 €

4251285563568 CF8228 4x telescopische vliegenmepper - muggenspray met 
flexibel uitschuifbare handgreep - ongediertebestrijding 

14,99 €
4251285563605 CF10684 2x droogrek voor wasgoed, droogrek voor verwarming, 

verstelbare balkon wasdroger, hangende droger [selecti
34,99 €

4251285563612 CF10684 droogrek voor wasgoed, droogrek voor verwarming, 
verstelbare balkondroger, hangendroger [selectie variee

19,99 €
4251285563629 CF5422 32x onderzetters voor drankjes - ronde en vierkante 

onderzetters - glazen onderzetters van kurk
19,99 €

4251285563636 CF10626 2x bananendoos met vork - opbergdoos voor bananen 
in geel - transportdoos van plastic voor fruit

17,99 €
4251285563643 CF9806 30-delige weggeefset met eenhoornmotieven voor 

kinderverjaardagsfeestjes bestaande uit stickers, sleutel
17,99 €

4251285563650 CF9806 15-delige weggeefset met eenhoornmotieven voor 
verjaardagen van kinderen, bestaande uit een armband,

17,99 €
4251285563667 CF9806 300-delige weggeefset met eenhoornmotieven voor 

verjaardagen van kinderen, bestaande uit glitterstickers,
17,99 €

4251285563674 CF9061 2 universele spatbescherming glazen deksel met 
siliconen rand voor potten en pannen met Ø 16, 18, 20 

39,99 €
4251285563681 CF10660 Universeel Glazen Deksel - Glazen Deksel met Siliconen 

Rand voor Potten en Pannen met Ø 16, 18, 20 cm
19,99 €

4251285563711 CF10657 40x Waterafstotende pleisters voor kinderen - Kleurrijke 
pleisterstroken voor kinderen - Gipsenset met eenhoorn

9,99 €
4251285563728 CF8397 2x gewasbeschermingszak van tuinvlies ter 

bescherming tegen weersinvloeden en dieren, ca. 1,20 
29,99 €

4251285563742 CF3478 2x ovenlamp tot 300° C, warm witte kachellamp 26W, 
E14, 230V, 165 lumen

14,99 €
4251285563759 CF9150 tandenborstelhouder "Tiger" van hout met zandloper, 8 

x 8 cm
17,99 €

4251285580220 CF9982 12x speeldeeg in blik voor kinderen en volwassenen in 
felle kleuren [selectie varieert], elk blik 5 x 2,5 cm

17,99 €
4251285563797 CF10685 letterbord, gegroefd bord met 145 letters en cijfers om 

op te hangen [selectie varieert]
17,99 €

4251285576407 CF10690 2x 3D houten fotokaders in rustiek design voor foto's 
van 10 x 15 cm - diepe fotolijst met ruit, 16.3 x 11.3 x 4

17,99 €
4251285563810 CF10683 pizzaschep van roestvrij staal - pizza- en taartschep met 

inklapbare handgreep - pizzaduwer voor pizza, tarte fla
17,99 €

4251285563827 CF3446 5x ovenlamp tot 300°C, warmwitte kachellamp 40W, 
E14, 230-240V

29,99 €
4251285563834 CF7124 101-delige Dia de los Muertos feestset voor kinderen 

met kartonnen servies met schedelgezichten voor Hallo
39,99 €

4251285563841 CF10686 letterbord, gegroefd bord met 145 letters en cijfers, 
prikbord in zwart en wit om op te hangen [selectie varie

19,99 €
4251285563865 CF10689 LED-lamp voor bad, zwembad en spa - Drijvende 

vijververlichting voor een veelkleurige onderwaterlichtsh
17,99 €
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4251285563889 CF6942 18-delige duikspelset met vissen, duikstokken, kwallen 
en haaien in verschillende kleuren, duikset voor het lere

29,99 €
4251285563896 CF10691 parasolhouder van gegalvaniseerd staal - balkonhouder 

voor parasols - parasolhouder voor balkon
17,99 €

4251285563919 CF11490 24x tentharingen van staal - extra dikke haringen voor 
kamperen en buiten - ideaal voor normale en harde gro

34,99 €
4251285563933 CF3514 5x fluwelen tassen, beschermhoes voor tablets, e-books 

en netbooks, tablethoes in zwart, 27 x 19,5 cm
12,99 €

4251285563964 CF10591 120-delige houten lepelset - houten bestek - 
milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar houten beste

17,99 €
4251285563971 CF10592 120-delige houten vorkenset - houten bestek - 

milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar houten beste
17,99 €

4251285582019 CF10674 2x Vogelafweerballon - Duivenafweermiddel in 
ballonvorm - Ballon om duiven te verjagen - Vogelafschr

17,99 €
4251285563995 CF10673 2x bird control als dummyuil met bellen, 41 x 20 cm 17,99 €
4251285564008 CF10672 2x vogelbeheersing als dummyuil met bellen, 41 x 22 

cm
19,99 €

4251805401066 CF10670 12x vogelwerende tips - duivenverdelgerspinnen voor 
balkon en dak - duivenpen - RVS 304-25 cm

29,99 €
4251285564039 CF10669 10x vogelverschrikkerboom - vogelverschrikker voor 

duif, kraai, mus - vogelverschrikker - hanger, kunststof, 
17,99 €

4251285564121 CF9616 2x dressoirs onder het bed met ritssluiting, handvat en 
kijkvenster, 105 x 45 x 16 cm

14,99 €
4251285564169 CF9424 2x watersproeier, waterverstuiver voor verfrissing met 

luchtdruk, 80 ml, in roze
17,99 €

4251285564220 CF9483 grijptang van aluminium - grijphulp voor huis en tuin - 
grijpklauw met magneet - 76 cm

29,99 €
4251285564237 CF9082 8x vliegaas in bloemmotief, voeraas voor bevestiging 

aan het raam, raamvliegenval als sticker tegen vliegen e
17,99 €

4251285564244 CF10668 2x Muggenbeet pijnstiller - Elektrische muggenbeet 
genezer voor pijnverlichting na insectenbeten [selectie v

14,99 €
4251285564251 CF10562 120x herbruikbare ijsblokjes in geweldige kleuren, 

party-ijsblokjes voor het koelen van drankjes
29,99 €

4251285564268 CF8540 2x deco gloeilamp met LED lichtketting om op te 
hangen en neer te zetten - tafellamp op batterijen voor 

29,99 €
4251285564275 CF10697 2x siliconen afwasbak, opvouwbare campingbak in felle 

kleuren [kleur varieert]
39,99 €

4251285564282 CF10697 Siliconen afwaskom Opvouwbare campingkom in 
kleurrijke kleuren [kleur varieert]

29,99 €
4251285564312 CF2530 6x glazen rietje - rietje in glazen design - grappig 

feestdrinkrietje voor verjaardagen
14,99 €

4251285564350 CF10696 thermobeker met snelperssluiting - Isolerende beker 
voor warme en koude dranken - Coffee to Go-beker - 40

17,99 €
4251285564367 CF9808 18x gum in uilvorm, gummen in verschillende kleuren 

[selectie varieert], gummen voor potloden, 3,5 cm
17,99 €

4251285564374 CF9808 36x gum in uilvorm, gummen in verschillende kleuren 
[selectie varieert], gummen voor potloden, 3,5 cm

19,99 €
4251285564411 CF10600 4x opbergkoffer met scharnierdeksel, blikken in 

verschillende kleuren [keuze varieert], 9 x 4,5 x 3 cm
17,99 €

4251285564428 CF10682 Kunststof ladecontainer-5 lade toren-compacte lade 
opbergdoos-desktop organisator voor bureau, badkamer

17,99 €
4251285564442 CF10693 servethouder met servetten - servettendispenser en 150 

papieren servetten - servettendoos voor eettafel en keu
19,99 €

4251285564459 CF6311 13-delige set verfrollers met inktlade, inktrollen voor 
schilderen en schilderen op vlakke oppervlakken

19,99 €
4251285564466 CF10694 750x papieren servetten als navulverpakking voor 

servettendispensers - enkellaagse cosmetische doekjes
29,99 €

4251285564480 CF4672 16x glazen rietje in felle kleuren - rietje in glazen design 
- grappig feestdrankje voor verjaardagen

19,99 €
4251285564527 CF9257 600x knikbare drinkrietjes - rietjes in felle neonkleuren - 

drinkbuizen
17,99 €

4251285564565 CF10693 2x servethouder met servetten - servetdispenser en 300 
papieren servetten - servettendoos voor eettafel en keu

29,99 €
4251285564572 CF9878 3x Halloween-tas - Monsterhand met tas in 

verschillende kleuren - Beenarm met tas voor het verza
29,99 €

4251285564589 CF10698 3x emaille decoratiemok van geëmailleerd staal in 3 
maritieme designs - koffiemok voor outdoor en camping

19,99 €
4251285564619 CF6297 240x etiketten voor glazen en flessen in verschillende 

uitvoeringen [selectie varieert]
19,99 €

4251285564626 CF10701 6x metselaarpotten met rood / witte geruite schroefdop 
- TOT Ø 82 mm - tot ca. 425 ml

29,99 €
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4251285564633 CF10701 12x metselaarpotten met rood / witte geruite 
schroefdop - TOT Ø 82 mm - tot ca. 425 ml

34,99 €
4251285564640 CF10702 2x grote strosterren - XXL hanger voor aan de 

kerstboom - natuurlijke kerstboomsieraden - Kerstdecor
17,99 €

4251285564664 CF10706 4x rietje sterren in een mix set - rietje hanger voor de 
kerstboom - natuurlijke kerstboom opknoping - kerstver

17,99 €
4251285564671 CF10707 Kerstboom van stro, kerstboomtop Kerstster van stro, 

dennenboomtop voor uw kerstboom, 24,5 cm
14,99 €

4251285564688 CF10708 Kerstboom van stro, kerstboomtop Kerstster van stro, 
dennenboomtop voor uw kerstboom, 24,5 cm

14,99 €
4251285564695 CF10709 24-delige strosterren set, Ø 8 cm, 

kerstboomversieringen van stro
17,99 €

4251285564701 CF10710 12x strosterren in een mixset, 11 cm, 
kerstboomversieringen van stro

17,99 €
4251285564718 CF10711 48x strosterren in een mixset - kerstboomversieringen - 

rietje-tags voor de kerstboom - natuurlijke kerstboomha
17,99 €

4251285518216 CF10712 4x strosterren in een mixset - kerstboomversieringen - 
rietags voor de kerstboom - natuurlijke kerstboomgordij

14,99 €
4251285564732 CF10712 8x strosterren in een mixset, 15 cm, 

kerstboomversieringen van stro
19,99 €

4251285564756 CF10713 36-delige weggeefset piraat, goodies en feestartikelen 
voor verjaardagen van kinderen, piratenfeestaccessoires

29,99 €
4251285564763 CF10713 13-delige piraten-weggeefset - ringen, tatoeages, 

ooglapjes voor kinderverjaardagsfeestjes - accessoires v
12,99 €

4251285564794 CF10440 24x vervangingsdeksel voor jampotten "fruit" - 
schroefdeksel voor latei potten en metselaar potten - T

19,99 €
4251285564817 CF10365 knuffelroze uil - knuffel met glinsterende oogleden - 

knuffel voor kinderen om te knuffelen en te spelen
17,99 €

4251285564824 CF10365 knuffel blauwe uil - knuffel met glinsterende oogleden - 
knuffel voor kinderen om te knuffelen en te spelen

17,99 €
4251285564848 CF10504 6x ambachtelijke schaar, handgemaakte schaar met 

veel patronen - kleurrijke kinderschaar voor creatief han
17,99 €

4251285564855 CF9361 1200x paperclips in diverse kleuren, nietjes voor 
kantoor en huishouden, kleurrijke brief- en ordnerclips, 

17,99 €
4251285564862 CF0759 4x-delige set vergrootglas, leesloep voor thuis en 

onderweg
17,99 €

4251285564879 CF2520 LED hangende lantaarn, draadloze hanglamp, 
stormlantaarn op batterijen voor op de camping, festival

17,99 €
4251285564886 CF2520 4x LED hart - XL hartvormige LED lamp - draadloos 

sfeerlicht - romantische hartlamp in modern design - me
19,99 €

4251285564893 CF9359 4x Massagebal - Egelbal met noppen - Fasciaballen voor 
massages - Noppenbal voor het masseren van handen, 

17,99 €
4251285564916 CF10715 6x metselaarpotten met rood / witte geruite schroefdop 

- TOT Ø 82 mm - tot ca. 250 ml
29,99 €

4251285564923 CF10715 12x metselaarpotten met rood / witte geruite 
schroefdop - TOT Ø 82 mm - tot ca. 250 ml

34,99 €
4251285597396 CF0760 2x slabbetjes voor baby's in blauw, waterdicht en 

wasbaar met klittenband en transparant zakje aan de o
14,99 €

4251285597860 CF0760 2x slabbetjes voor baby's in roze, waterdicht en 
wasbaar met klittenband en transparant zakje aan de o

14,99 €
4251285564978 CF10499 2x vrouwelijk urinoir voor onderweg - mobiel 

urinoirhulpmiddel van siliconen - staand urineren tijdens
14,99 €

4251805407105 CF10499 4x vrouwelijk urinoir voor onderweg - mobiel 
urinoirhulpmiddel van siliconen - staand urineren tijdens

14,99 €
4251285564992 CF10178 8x muurhaken in metaallook - wonderhaak op 

zelfklevende pad - zelfklevende haak zonder boren
17,99 €

4251285565005 CF10178 8x witte muurhaken - wonderhaken op zelfklevend 
kussen - zelfklevende haken zonder boren

17,99 €
4251285565036 CF10723 2x opvouwbare emmers van siliconen, 10 liter als 

praktische opvouwbare emmer in verschillende kleuren 
29,99 €

4251285565043 CF10722 2x boodschappenmand opvouwbaar van siliconen - 
transportdoos - vouwdoos - kampeermand - boodschap

39,99 €
4251285565050 CF10723 opvouwbare emmer van siliconen, 10 liter als praktische 

opvouwbare emmer in verschillende kleuren voor kamp
19,99 €

4251285565067 CF10722 boodschappenmand opvouwbaar van siliconen - 
transportdoos - vouwdoos - kampeermand - boodschap

29,99 €
4251285565074 CF7124 43-delig schedelfeestservies en decoratieset voor 

Halloween-, verjaardags- en themafeesten
29,99 €

4251285565142 CF10740 Halloween-tas - skelet hand in wit met tas in zwart - 
beenarm met tas voor het verzamelen van snoep

17,99 €
4251285565166 CF10730 2x kinderlantaarns van papier, kleur / motief: Disney 

film Frozen, 28 cm [keuze varieert]
17,99 €
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4251285569614 CF10731 2x lantaarn met kleurrijk maanmotief - papieren 
lantaarn voor Sint Maarten en Halloween - Martin's lanta

14,99 €
4251285565210 CF10735 2x lantaarn met kleurrijk dinosaurusmotief - papieren 

lantaarn voor Sint Maarten en Halloween - Martin's lanta
17,99 €

4251285565227 CF10733 2x lantaarn met kleurrijk kikker motief - papieren 
lantaarn voor Sint Maarten en Halloween - Martin lantaa

17,99 €
4251285565241 CF10734 2x lantaarn met kleurrijk piratenmotief - papieren 

lantaarn voor Sint Maarten en Halloween - Martin's lanta
17,99 €

4251285565258 CF10736 3x heksenhoed voor heksenkostuum - tovenaarshoed 
ideaal voor carnaval, Halloween - 33 x 38 cm

14,99 €
4251285565272 CF10741 6x Squeeze Ball - handige knijpbal in geweldige kleuren 

- antistress speelgoed voor kinderen en volwassenen
17,99 €

4251285565319 CF9901 2x tochtstopper voor deuren en ramen - microvezel 
windstopper - bespaar energie met tochtstopper - 1kg d

29,99 €
4251285580633 CF10362 2x lantaarn met kleurrijk prinses en piratenmotief - 

papieren lantaarn voor Sint Maarten en Halloween - Mar
17,99 €

4251285565333 CF10742 100x grote wasknijpers in grijs en turkoois, clips voor 
een veilige bevestiging van uw wasgoed

19,99 €
4251285565340 CF10747 3x Seppelhut, traditionele vilten hoed voor Oktoberfest, 

carnaval of Mardi Gras, traditionele hoed van vilt met bl
29,99 €

4251285565371 CF5024 22-delige reflectorset met klikarmband en reflecterende 
stickers voor kinderen - reflecterende stickers voor meer

9,99 €
4251285565395 CF1366 3x lantaarnstok met gloeilamp - batterijgevoede 

lichtstok - ideaal voor lantaarnoptochten, Halloween en 
17,99 €

4251285565418 CF10750 3x Lantaarn met kleurrijke motieven - Papieren lantaarn 
voor Sint Maarten en Halloween - Martins lantaarn voor 

14,99 €
4251285565432 CF10749 3x lantaarn met kleurrijke motieven - papieren lantaarn 

voor Sint Maarten en Halloween - Martin lantaarn voor k
17,99 €

4251285572997 CF10752 vliegers in felle kleuren voor kinderen - windvlieger met 
30 meter lange lijn - enkellijnige vlieger in verschillende 

9,99 €
4251285565470 CF10746 vliegers in vrolijke kleuren voor kinderen - Winddraak 

met 30 meter lang koord - Enkele draak in verschillende
17,99 €

4251285565487 CF10746 vliegers in kleurrijke kleuren voor kinderen - Winddraak 
met 30 meter lang koord - Enkele draak in verschillende

14,99 €
4251285565517 CF10755 tweelijns stuurmat - windvlieger met 50 m lang koord - 

vlieger voor kinderen en volwassenen [selectie varieert]
17,99 €

4251285565531 CF6357 3x woelmuisval, Beierse vorm, gemaakt van verkoperd 
staaldraad, ca. 15,5 x 8 x 5,5 cm

17,99 €
4251285565562 CF9832 bestekbak van bamboe, de uittrekbare bestekinzet voor 

je lade in de keuken
34,99 €

4251285565579 CF10759 4x tandenborstelbekers van roestvrij staal, 
tandenborstelhouder in houtlook, set mondspoelbekers 

17,99 €
4251285565616 CF2047 3-delige hoofdbandset - hoofdband met plastic spijker, 

schroef en mes - kostuum voor Halloween en carnaval
12,99 €

4251285565647 CF10783 kat in zwart met LED-licht aan de binnenkant - perfecte 
decoratie voor Halloween

14,99 €
4251285565654 CF10783 Bat Boo in zwart met LED-licht aan de binnenkant - 

Perfecte decoratie voor Halloween
14,99 €

4251285565661 CF8743 12-delige kruidenstrooierset van roestvrij staal voor 
zout, peper, specerijen, kruiden - kruidenpot, kruidenco

34,99 €
4251285565678 CF10790 2x schedelbeker - stevige plastic drinkbeker voor 

Halloween, verjaardag of als feestschotel
14,99 €

4251285565685 CF10839 Premium rookchips van appelboomhout - 100% 
natuurlijk rookaroma Appel - rookhout voor roker, ketel

17,99 €
4251285565692 CF10840 Premium rookchips van kersenhout - 100% natuurlijke 

rookaroma kersen - rookhout voor roker, ketelgrill, stan
17,99 €

4251285565708 CF10841 premium rookchips van elzenhout - 00% natuurlijke 
rookaroma els - extra grove rookchips voor roker, ketelg

17,99 €
4251285565715 CF2048 40-delige set met pompoen- en spookmotieven, 

feestborden voor Halloween, verjaardagen, mottofeeste
17,99 €

4251285565722 CF10005 16x schaal van metaal - serveerschaal voor dipsauzen, 
snacks, voorgerechten of desserts - decoratieve schaal -

17,99 €
4251285565739 CF10801 20x decoratieve tanden voor pompoenen - plastic 

tanden voor het decoreren van gesneden pompoenen - 
17,99 €

4251285565791 CF10787 2-delige set Halloween decoratie skelet vrouw en man, 
hangende of zittende skeletten voor Halloween, carnava

17,99 €
4251285565845 CF2113 decoratie Halloween pompoen met LED, glinsterende 

pompoendecoratie, windlicht met kleurverandering, 12 
17,99 €

4251285565852 CF10782 Halloween decoratieve belettering "BOO" met LED-
verlichting, tafeldecoratie met spoken, decoratief display

17,99 €
4251285565890 CF10876 Zweeds vuur met ontstekingslont en citronellageur, 

Finse fakkel voor kampvuurromantiek, boomfakkel, tuinf
19,99 €
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4251285565906 CF10877 Zweeds vuur met ontstekingslont, Finse fakkel voor 
kampvuurromantiek en als buitenkookruimte, boomfakk

19,99 €
4251285565944 CF10789 4x pompoenlantaarn met LED-licht, lantaarn op 

batterijen met kleurverandering voor kinderen op Mardi 
19,99 €

4251285565951 CF2114 2x Halloween tas - Transparante verzamelzak voor 
Halloween - Voor het verzamelen van snoepjes met vers

14,99 €
4251285565968 CF8965 2x takzaag met geharde tanden en onbreekbare holle 

handgreep, handzaag voor boomverzorging en trimmen
19,99 €

4251285580268 CF10762 6x led-lantaarnstok - batterijgevoede lichtstok voor 
lantaarns en lantaarns - lantaarnstok in verschillende kle

17,99 €
4251285565982 CF10797 21-delige Halloween-set - statische raamstickers, 

zelfklevende raamdecoratie met bloederige hand- en vo
12,99 €

4251285566002 CF10797 18-delige Halloween-set - statische raamstickers, 
zelfklevende raamdecoratie met bloederige hand- en vo

14,99 €
4251285566019 CF10900 2x RVS thermobeker - 180 ml per mok - dubbelwandige 

isolerende mok - onbreekbare koffiemok - thermodrinkb
17,99 €

4251285513136 CF7674 2x RVS thermobeker - 300 ml per mok - dubbelwandige 
isolerende mok - onbreekbare koffiemok - thermodrinkb

29,99 €
4251285566033 CF10902 2x RVS thermobeker - 400 ml per mok - dubbelwandige 

isolerende mok - onbreekbare koffiemok - thermodrinkb
34,99 €

4251285566040 CF10803 2x Halloween deurdecoratie set - horror party banner - 
decoratie voor het decoreren van muren, deuren, ramen

9,99 €
4251285566064 CF10796 4-delige raamset - statische zelfklevende raamdecoratie, 

zelfklevend - griezelige Halloween-motieven (selectie va
14,99 €

4251285566118 CF9457 36 ml 2-componenten epoxyharslijm in een praktische 
dubbele spuit voor reparaties in huis en tuin

19,99 €
4251285566132 CF6895 8x raamfoto's met zonnebloemen en uilmotieven - 

statische zelfklevende raamfolie - herfst raamstickers
19,99 €

4251285566149 CF10806 2x wandtattoo met kleine uilen - zelfklevende decoratie 
- muurstickers voor kinderen - herbruikbare muursticker

19,99 €
4251285566156 CF10805 4x hoogwaardige set voor het uithollen van pompoenen 

met een pompoenlepel en griezelige snij-sjablonen voor
17,99 €

4251285566187 CF10851 6x metselaarpotten met rood / witte geruite schroefdop 
- TOT Ø 82 mm - tot ca. 330 ml

29,99 €
4251285566194 CF10851 12x metselaarpotten met rood / witte geruite 

schroefdop - TOT Ø 82 mm - tot ca. 330 ml
34,99 €

4251285566200 CF6893 pompoensnijset voor Halloween - snijgereedschap voor 
het uithollen van pompoenen - tas met zaag, lepel, snijg

29,99 €
4251805462654 CF6892 2-delige kostuumset bestaande uit een heksenhoed en 

toverstaf voor kinderen voor Mardi Gras en Halloween
14,99 €

4251285566224 CF10898 3x Tuinafvalzak Pop-Up - Stevige tuinzak met 
handvatten - Opvouwbare tuinzak voor bladeren en gro

34,99 €
4251805401592 CF8916 3x potgrond voor bloemstukken in hartvorm - 

steekschuim voor verse bloemen - spons voor knutselen
39,99 €

4251285566248 CF10751 6x lantaarn met kleurrijke dierenmotieven - papieren 
lantaarn voor Sint Maarten en Halloween - Martin's lanta

19,99 €
4251285566309 CF2116 2x DIY decoratieve houten krans om te knutselen - 

krans van rotan om bijvoorbeeld ramen, tafels en deure
19,99 €

4251285566316 CF10854 2x marter-afschrikmiddel, diervriendelijk 
marterafweermiddel, onschadelijk hondenhaar wasmidd

17,99 €
4251285566323 CF10854 4x marter-afschrikmiddel, diervriendelijk marter-

afweermiddel, onschadelijk afschrikmiddel tegen honde
29,99 €

4251285566330 CF10854 6x marter-afschrikmiddel, diervriendelijk marter-
afweermiddel, onschadelijk afschrikmiddel tegen honde

34,99 €
4251285566361 CF10816 2x DIY decoratieve houten krans om te knutselen - 

krans van rotan om bijvoorbeeld ramen, tafels en deure
17,99 €

4251285566378 CF10779 6x rozenfleece kappen, beschermkap van tuinvlies voor 
het bedekken van planten in herfst en winter

19,99 €
4251285566392 CF10717 4x 50 m binddraad, wikkeldraad voor knutselen en 

modelbouw - perfect voor kerstversiering
19,99 €

4251805405200 CF10925 10 kg houtskoolbriketten van appelhout, 100% 
natuurlijke houtskool voor rookovens, pellets en standgr

39,99 €
4251285566453 CF10884 6-delige drinkglazen set, thee / koffie / cappuccinoglas, 

vaatwasmachinebestendig
29,99 €

4251285566460 CF10884 12-delige drinkglazen set, thee / koffie / 
cappuccinoglas, vaatwasmachinebestendig

39,99 €
4251285566477 CF10875 4x glazen asbak - helderglazen asbak voor sigaretten - 

asbakken voor privé en catering
29,99 €

4251285566507 CF10920 4x LED Deco-Light voor lantaarns en theelichtjes - 
Elektrische minilamp voor lantaarns, lantaarns en voor d

14,99 €
4251285566507 CF10920 4x LED Deco-Light voor lantaarns en theelichtjes - 

Elektrische minilamp voor lantaarns, lantaarns en voor d
14,99 €
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4251285566545 CF10864 12-delige theeglazen set voor thee, cacao, koffie en 
cappuccino, vaatwasmachinebestendig

34,99 €
4251285566552 CF10919 3x uitschuifbare LED-lantaarnstok - op batterijen 

werkende lichtstok - voor lantaarnoptochten, Halloween
17,99 €

4251285566576 CF6878 2-delige kinderlantaarnset van papier en karton met 
motieven van Chase, Marshall en Skye uit de Nickelodeo

17,99 €
4251285566583 CF10870 12-delige set whiskyglazen in stijlvol modern design, 

vaatwasmachinebestendig
34,99 €

4251285566606 CF10869 12-delige whiskyglazen in tijdloos design, 
vaatwasmachinebestendig

34,99 €
4251285566613 CF10871 12-delige cocktailglazen in een stijlvol, modern design, 

vaatwasmachinebestendig
34,99 €

4251285566651 CF10869 6-delige whiskyglazen in tijdloos design, 
vaatwasmachinebestendig

29,99 €
4251285566705 CF8915 3x potgrond voor bloemstukken in ringvorm - 

bloemenschuim voor verse bloemen - spons voor knutse
39,99 €

4251285566729 CF10721 120-delige houten messenset - houten bestek - 
milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar houten beste

17,99 €
4251285566736 CF6876 120-delige houten bestekset bestaande uit vork, mes, 

lepel - houten bestek - milieuvriendelijk en biologisch af
17,99 €

4251285566767 CF6875 2x eenhoorn LED muurstickers met verschillende 
motieven, kunststof wandlamp

17,99 €
4251285566774 CF10955 6x 30 m binddraad in 6 praktische kleuren, wikkeldraad 

voor knutselen en boetseren, Ø 0,37 mm
14,99 €

4251285566774 CF10955 6x 30 m binddraad in 6 praktische kleuren, wikkeldraad 
voor knutselen en boetseren, Ø 0,37 mm

14,99 €
4251285566781 CF10911 3x LED kerstverlichting voor binnen met 20 LED's warm 

wit, flexibele kerstverlichting, bijvoorbeeld als kerstverlic
14,99 €

4251285566798 CF10948 12x cadeauzakje met kerstmotieven - cadeauzakje voor 
wijn- en champagneflessen - flesjeszak voor kerst en ke

29,99 €
4251285566804 CF10943 12x cadeauzakje in kerstmotieven met glitters - 

cadeauzakje voor wijn- en champagnefles - flesjeszak v
17,99 €

4251285566811 CF8276 4x pocket warmer herbruikbaar - handwarmer met 
elandmotief voor kinderen - warmtekussen voor koude 

14,99 €
4251285566811 CF8276 4x pocket warmer herbruikbaar - handwarmer met 

elandmotief voor kinderen - warmtekussen voor koude 
14,99 €

4251285566859 CF4250 14-delige feestdecoratieset met slingers en slingers voor 
bijvoorbeeld verjaardagen of oudejaarsavond

29,99 €
4251285580237 CF10449 4x Squeeze Ball - handige knijpbal in geweldige kleuren 

- antistress speelgoed voor kinderen en volwassenen [s
12,99 €

4251285566903 CF10950 6x cadeauzakje voor Kerstmis, Santa Claus en Advent - 
cadeauzakje met kerstmotief - cadeauzakje [selectie var

29,99 €
4251285566989 CF10994 6x cadeauzakjes voor kerst, XXL cadeauzakjes in 

verschillende 3D-designs met glitter [selectie varieert], z
29,99 €

4251285566996 CF10728 kamerontvochtiger 4x met 3,2 kg vervangingsgranulaat 
in navulzakje, luchtontvochtiger zonder stroom

34,99 €
4251285567009 CF10904 2x decoratieve glazen lamp met 6 leds, led-sneeuwman 

op batterijen, draadloze tafellamp om op te hangen en t
17,99 €

4251285567092 CF6874 16x cadeauzakje met kerstmotieven - cadeauzakje voor 
wijn- en champagneflessen - flessentas voor kerst en ke

29,99 €
4251285567108 CF10905 led-lichtslang met rood licht voor binnen en buiten, 

flexibele lichtslinger als jaarrond of seizoensgebonden d
29,99 €

4251285567115 CF10950 12x cadeauzakje voor Kerstmis, Santa Claus en Advent - 
cadeauzakje met kerstmotief - cadeauzakje [selectie var

34,99 €
4251285567139 CF10941 12x XL cadeauzakje voor kerst, kerstman en advent - 

cadeauzakje met kerstmotief - cadeauzakje [selectie var
34,99 €

4251285567184 CF10949 12x geschenkzakje voor Kerstmis, geschenkzakjes 
"Merry Christmas" in verschillende kleuren [selectie vari

19,99 €
4251285567191 CF10994 12x cadeauzakjes voor kerst, XXL cadeauzakjes in 

verschillende 3D-designs met glitter [selectie varieert], z
34,99 €

4251285567214 CF11055 6x zelfklevende haken transparant - muurhaken 
zelfklevend - handdoekhaken zonder boren voor keuken

12,99 €
4251285567214 CF11055 6x zelfklevende haken transparant - muurhaken 

zelfklevend - handdoekhaken zonder boren voor keuken
12,99 €

4251285567221 CF11055 12x zelfklevende haken transparant - muurhaken 
zelfklevend - handdoekhaken zonder boren voor keuken

19,99 €
4251285567238 CF10995 4x zakverwarmer mini warmwaterkruik - handwarmer in 

gebreide truiontwerp - warmtekussen voor onderweg - 
14,99 €

4251285567269 CF11065 6 glazen rietjes Herbruikbaar, 23 cm, Milieuvriendelijk 
glazen rietje met plasticvrije reinigingsborstel voor long

14,99 €
4251285567269 CF11065 6 glazen rietjes Herbruikbaar, 23 cm, Milieuvriendelijk 

glazen rietje met plasticvrije reinigingsborstel voor long
14,99 €
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4251285567276 CF11066 6 glazen rietjes Herbruikbaar, 23 cm, Milieuvriendelijk 
glazen rietje met plasticvrije reinigingsborstel voor long

12,99 €
4251285567283 CF11067 6 glazen rietjes Herbruikbaar, 23 cm, Milieuvriendelijk 

glazen rietje met plasticvrije reinigingsborstel voor long
14,99 €

4251285567283 CF11067 6 glazen rietjes Herbruikbaar, 23 cm, Milieuvriendelijk 
glazen rietje met plasticvrije reinigingsborstel voor long

14,99 €
4251285567306 CF11069 6 glazen rietjes Herbruikbaar, 23 cm, Milieuvriendelijk 

glazen rietje met plasticvrije reinigingsborstel voor long
14,99 €

4251285567306 CF11069 6 glazen rietjes Herbruikbaar, 23 cm, Milieuvriendelijk 
glazen rietje met plasticvrije reinigingsborstel voor long

14,99 €
4251285567337 CF5087 Decoratieve flessenhouder Wijnhouder Wijnfleshouder 

"The Floating Bottle"
19,99 €

4251285567344 CF10907 20x LED kerstboomkaarsen met afstandsbediening - 
Kerstverlichting draadloos - LED kerstkaarsen - Kerstboo

29,99 €
4251285567351 CF10907 20x LED kerstboomkaarsen met afstandsbediening - 

Kerstverlichting draadloos - LED kerstkaarsen - Kerstboo
64,99 €

4251285567368 CF11070 5x RVS rietjes, 21,5 cm, roestvrij, koperkleurig, rietje 
met reinigingsborsteltje, herbruikbaar

12,99 €
4251285567368 CF11070 5x RVS rietjes, 21,5 cm, roestvrij, koperkleurig, rietje 

met reinigingsborsteltje, herbruikbaar
12,99 €

4251285567375 CF11071 5x rietje-lepel met reinigingsborstel - rietje-lepel van 
roestvrij staal - rietje met roerlepel - herbruikbaar

17,99 €
4251285567382 CF11072 8x rietjes van roestvrij staal, drinkrietjes, roestvrij, rietje 

met reinigingsborstel, herbruikbaar - 21,5 cm + 24 cm
12,99 €

4251285567382 CF11072 8x rietjes van roestvrij staal, drinkrietjes, roestvrij, rietje 
met reinigingsborstel, herbruikbaar - 21,5 cm + 24 cm

12,99 €
4251285567399 CF11073 10 roestvrijstalen drinkrietjes, 21,5 cm, roestvrij, rietje 

met schoonmaakborstel, herbruikbaar
17,99 €

4251285567405 CF11071 10x drinklepels met reinigingsborstel - RVS drinklepels - 
rietje met menglepel - herbruikbaar

17,99 €
4251285567412 CF11070 10x roestvrijstalen rietjes, 21,5 cm, roestvrij, 

koperkleurig, rietje met reinigingsborstel, herbruikbaar
14,99 €

4251285567429 CF10580 12x douchemuts waterdicht om het kapsel te 
beschermen, flexibele douchemutsen met elastische rub

14,99 €
4251285567443 CF10766 8x Kerstboomdecoratie set - sneeuwster hanger - 

Kerstboom hangende decoratie voor het versieren van d
12,99 €

4251285567474 CF10765 5-delige reflectorset, rekbare reflectorband en 
drukriemen voor betere zichtbaarheid in het wegverkeer

17,99 €
4251285567481 CF10764 3-delige reflectorset met veiligheidsvest en polsbanden 

- Reflecterende veiligheidsvest voor een betere zichtbaa
12,99 €

4251285567498 CF10763 5-delige reflectorset voor kinderen met veiligheidskraag, 
snapband en reflecterende stickers met verschillende m

17,99 €
4251285575783 CF10896 externe thermometer met zuignap, digitale 

thermometer met datum- en tijdweergave, waterdicht
19,99 €

4251285567511 CF11088 glaslifter voor hete weckpotten en weckpotten - voor 
potten van elk formaat - ideale hulp bij het inmaken - v

14,99 €
4251285567511 CF11088 glaslifter voor hete weckpotten en weckpotten - voor 

potten van elk formaat - ideale hulp bij het inmaken - v
14,99 €

4251285567528 CF10846 6x mini glazen flesjes met kurk sluiting voor zout, 
peper, specerijen, kruiden, oliën en feestartikelen, 100 

19,99 €
4251285567535 CF10846 12x mini glazen flesjes met kurk sluiting voor zout, 

peper, specerijen, kruiden, oliën en feestartikelen, 100 
34,99 €

4251285567542 CF11064 12x eenhoornmaskers voor kinderen in verschillende 
kleuren [selectie varieert], maskers voor verjaardagen e

17,99 €
4251285567665 CF11111 100x houten spatel voor ontharing - voor het 

aanbrengen van wax en suikerpasta
12,99 €

4251285567672 CF11112 12x whiskystenen gemaakt van natuurlijke speksteen - 
koelstenen voor whisky met opbergzakken van stof - ge

17,99 €
4251285567689 CF11113 12x whiskystenen gemaakt van natuurlijke speksteen - 

koelstenen voor whisky met opbergzakken van stof - ge
17,99 €

4251285567696 CF11114 12x whiskystenen gemaakt van natuurlijke speksteen - 
koelstenen voor whisky met opbergzakken van stof - ge

17,99 €
4251285567702 CF11115 12x whiskystenen gemaakt van natuurlijke speksteen - 

koelstenen voor whisky met opbergzakken van stof - ge
17,99 €

4251285567719 CF11116 12x whiskystenen gemaakt van natuurlijke speksteen - 
koelstenen voor whisky met opbergzakken van stof - ge

12,99 €
4251285567979 CF11139 decanter droger, druppelstandaard in rood voor 

karaffen en karaffen
19,99 €

4251285568105 CF10598 8x stevige herbruikbare drinkbekers in felle kleuren, 
praktische herbruikbare bekers, stapelbaar, 400 ml

29,99 €
4251285568143 CF8881 10x metalen sleutelhanger met karabijnhaak en 

winkelwagentje in verschillende motieven
29,99 €
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4251285568167 CF10872 1 x theepot, glazen pot van hittebestendig glas met 
roestvrijstalen inzet, ook geschikt voor losse theeblaadje

29,99 €
4251285568174 CF10962 4x theeglas - glazen drinkglazen met handvat - ideaal 

voor thee, cacao, koffie en cappuccino
29,99 €

4251285568235 CF7005 mes magneetstrip voor wandmontage - messen 
magneetstrip

29,99 €
4251285568242 CF10965 2x mengkommen 3 en 1,7 liter met aanslagvoet, 

schenktuit en antislip handvat
19,99 €

4251285568259 CF2337 3x mengkommen in verschillende maten, met 
aanslagvoet, schenktuit en antislip handvat

34,99 €
4251285572812 CF2336 4x mengkommen in verschillende maten, antislip met 

rubberen bodem, schenktuit en antislip handvat
39,99 €

4251285568280 CF10486 Premium decoratieve standaard ster - sterbeeld van 
vernikkeld aluminium op een voet van mangohout - dec

14,99 €
4251285568297 CF11197 20x wegwerp instant koud kompres, cold pack voor 

onmiddellijke koeling en voor eerste hulp maatregelen, 
49,99 €

4251285568310 CF10953 2x LED-lichtketting met 10 LED-sterren voor de 
kerstverlichting en kerstversiering voor de binnenkant

14,99 €
4251285568334 CF10989 LED engel - XL LED lamp in engelvorm - draadloos 

sfeerlicht - romantische lamp in modern design - metale
19,99 €

4251285568358 CF6870 26-delige muffinbakset met bakvorm, kleurrijke 
siliconen vormen, spuitzakken en spuittips

19,99 €
4251285568402 CF11046 tochtstopper voor de deur - deurbodemafdichting - 

tochtstopper met fluwelen stroken - bescherming tegen 
29,99 €

4251285568419 CF11046 tochtstopper voor de deur - deurbodemafdichting - 
tochtstopper met fluwelen stroken - bescherming tegen 

29,99 €
4251285568426 CF11046 tochtstopper voor de deur - deurbodemafdichting - 

tochtstopper met fluwelen stroken - bescherming tegen 
29,99 €

4251285568433 CF10856 6-delige messenset met magnetische houder, mes van 
roestvrij staal met verschillende extreem scherpe messe

34,99 €
4251285568464 CF10988 14-delige sneeuwspray set, kunstsneeuw met 

verschillende sjablonen voor kerstdecoratie
19,99 €

4251285568495 CF10991 Kerstmand - geschenkmand in kerstdesign - 
Kerstdecoratie - Kerstcadeautas

19,99 €
4251285568501 CF11197 10x wegwerp instant koud kompres, cold pack voor 

onmiddellijke koeling en voor eerste hulp maatregelen, 
39,99 €

4251285568518 CF10973 10x geschenkdoos met kerstmotieven - vouwdoos van 
stevig karton - DIY kartonnen doos voor kleine cadeautj

19,99 €
4251285568556 CF11081 150x haken voor kerstboomversieringen - hangers voor 

kerstboomversieringen - snelhangers voor kerstversierin
12,99 €

4251285568617 CF15649 24x kerstballen, kerstboomballen van kunststof voor 
kerst, boomversiering voor de kerstboom met hangers

17,99 €
4251285568624 CF15650 42x kerstballen, kerstboomballen van kunststof voor 

kerst, boomversiering voor de kerstboom met hangers
29,99 €

4251285568631 CF11035 48x kerstballen, kerstboomballen van echt glas voor 
kerst, boomversiering voor de kerstboom, Ø 6 cm

44,99 €
4251285568648 CF15598 52x kerstballen, kerstboomballen van kunststof voor 

kerst, boomversiering voor de kerstboom met hangers
29,99 €

4251285568655 CF11037 48x kerstballen, kerstboomballen van echt glas voor 
kerst, boomversiering voor de kerstboom, Ø 6 cm

44,99 €
4251285568662 CF11004 Kerstboomblad in glanzend zilver, Kerstboomblad van 

echt glas voor de kerst, Kerstboomblad voor uw kerstbo
29,99 €

4251285568679 CF11005 kerstboomblad in glanzend rood, kerstboomblad van 
echt glas voor de kerst, kerstboomblad voor uw kerstbo

19,99 €
4251285568686 CF11004 kerstboomblad in wit mat, kerstboomblad van echt glas 

voor de kerst, kerstboomblad voor uw kerstboom, 28 c
19,99 €

4251285568693 CF11005 kerstboomblad in rood mat, kerstboomblad van echt 
glas voor de kerst, kerstboomblad voor uw kerstboom, 

29,99 €
4251285595590 CF11038 Kerstboomblad in glanzend goud, Kerstboomblad van 

echt glas voor de kerst, Kerstboomblad voor uw kerstbo
29,99 €

4251285568716 CF11039 kerstboomblad in glanzend blauwgroen, kerstboomblad 
van echt glas voor de kerst, kerstboomblad voor uw ker

29,99 €
4251285568723 CF11038 Kerstboomblad in goudkleurig mat, Kerstboomblad van 

echt glas voor de kerst, Kerstboomblad voor uw kerstbo
29,99 €

4251285568730 CF11039 Kerstboomblad in blauwgroen mat, Kerstboomblad van 
echt glas voor de kerst, Kerstboomblad voor uw kerstbo

29,99 €
4251285568747 CF11031 24x kerstballen, kerstboomballen van echt glas voor 

kerst, boomversiering voor de kerstboom, Ø 6 cm
34,99 €

4251285568754 CF11032 24x kerstballen, kerstboomballen van echt glas voor 
kerst, boomversiering voor de kerstboom, Ø 6 cm

39,99 €
4251285568761 CF11033 24x kerstballen, kerstboomballen van echt glas voor 

kerst, boomversiering voor de kerstboom, Ø 6 cm
39,99 €
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4251285568778 CF11034 24x kerstballen, kerstboomballen van echt glas voor 
kerst, boomversiering voor de kerstboom, Ø 6 cm

39,99 €
4251285568785 CF11035 24x kerstballen, kerstboomballen van echt glas voor 

kerst, boomversiering voor de kerstboom, Ø 6 cm
39,99 €

4251285568792 CF11036 24x kerstballen, kerstboomballen van echt glas voor 
kerst, boomversiering voor de kerstboom, Ø 6 cm

39,99 €
4251285568808 CF11037 24x kerstballen, kerstboomballen van echt glas voor 

kerst, boomversiering voor de kerstboom, Ø 6 cm
34,99 €

4251285568815 CF11031 48x kerstballen, kerstboomballen van echt glas voor 
kerst, boomversiering voor de kerstboom, Ø 6 cm

44,99 €
4251285568891 CF10951 9x geschenkdoos met kerstmotieven - vouwdoos van 

stevig karton - DIY kartonnen doos voor kleine cadeautj
19,99 €

4251285568907 CF10951 2x geschenkdoos voor kerst, kleine en grote doos met 
deksel in rond design

29,99 €
4251285568938 CF10975 LED-dwerg, decoratieve kerstelf met LED-verlichting 

binnen, kabouter als kamerdecoratie, kerstsfeerverlichti
29,99 €

4251285569027 CF11097 wierookrok gemaakt van hout, wierookfiguur voor 
Kerstmis en Advent

17,99 €
4251285569058 CF11096 10x XXL wierookkaarsen in verschillende geuren met 

onderlaag voor buitengebruik - Kerst wierookstokjes
17,99 €

4251285569065 CF9988 9x plastic fles HDPE 980 ml - plastic flessen voor het 
vullen van reiniging, hygiëne en wasmiddelen - chemical

19,99 €
4251285569072 CF9988 12x cadeauzakjes voor kerst, kerstman en advent - 

cadeauzakje met kerstmotief - cadeauzakje [keuze varie
29,99 €

4251285569102 CF2495 4x decoratief lint voor kerst en bruiloften - lintlinten in 
verschillende motieven [selectie varieert] - geschenklint

17,99 €
4251285569119 CF11102 5x draad in donkergrijs - bloemdraad - ambachtelijke 

draad voor bloemstukken - decoratieve draad voor knut
17,99 €

4251285569126 CF9985 16x grote geschenkboog voor decoratie en verpakking - 
afgewerkte boog in rood en goud - afmeting: 12 x 7 cm

19,99 €
4251285569157 CF11091 Kerstboom decoratie - Glitterige hangdecoratie - 

Glittertak met decoratieve steentjes om op te hangen - 
29,99 €

4251285593503 CF10987 Adventskalender om op te hangen en zelf te vullen, 
vilten adventskalender met laarzen in verschillende kleu

19,99 €
4251285569157 CF11091 Kerstboom decoratie - Glitterige hangdecoratie - 

Glittertak met decoratieve steentjes om op te hangen - 
29,99 €

4251285569164 CF11103 9x Kerstboomversiering houten hangerset - 
Kerstboomversieringen om de kerstboom te versieren - 

19,99 €
4251285569188 CF11090 3x Kerstboomdecoraties houten hangerset - 

Kerstboomdecoraties voor het versieren - kerstboomdec
14,99 €

4251285569195 CF11092 2x kerstdeco met rendier en echte houtbomen in witte 
en natuurlijke kleuren, 29 x 12 x 2,1 cm

17,99 €
4251285569201 CF10984 2x tafellint voor decoratie voor kerst en bruiloften - 

goudkleurige tafelloper met verschillende patronen [sele
14,99 €

4251285569218 CF2496 2x tafeltape voor decoratie voor Kerstmis en bruiloften - 
tafelloper in twee geweldige kleuren

17,99 €
4251285569225 CF10980 2x tafellint voor decoratie voor Kerstmis en bruiloften - 

bronskleurige tafelloper met verschillende patronen [sel
12,99 €

4251285569270 CF11160 4x kerstborden van metaal, kerst- of kerstmanbordjes 
voor koekjes, stollen en ander gebak, Ø 26 cm

19,99 €
4251285569287 CF9968 72x ballenhanger voor kerstboomversiering - Hanger 

voor kerstboomballen - Perfect voor kerstballen
17,99 €

4251285569300 CF8508 4x stoelhoezen kerstmuts, decoratie om op de stoel te 
zetten voor Kerstmis - 60 x 48 cm, stoelhoes, rood

19,99 €
4251285569331 CF11100 8-delige decoratieve accessoires voor Kerstmis - 

Kerstdecoraties voor handwerk - decoratieve accessoire
29,99 €

4251285569355 CF11099 8-delige decoratie-accessoires voor winter en Kerstmis - 
sneeuwdecoratie voor handwerk - winterdecoratie in zilv

29,99 €
4251285569362 CF11074 2x roestvrijstalen kaarsblusser, zilverkleurige 

lontblusser, lengte 30 cm
19,99 €

4251285569409 CF8202 4x ijskrabber kan aan 3 zijden worden gebruikt, 12 x 12 
cm, schijfkrabber van stevig kunststof

12,99 €
4251285569416 CF11105 108x geschenkstickers voor Kerstmis - zelfklevende 

etiketten met kerstmotieven [selectie varieert]
9,99 €

4251285593350 CF11104 2x kerstster hanger 3D ster voor de kerstboom - 
metalen kerstboomversieringen - ornament, kerstversier

17,99 €
4251285593367 CF11087 3x Kerstster hanger Glitter 3D ster voor de kerstboom - 

Kerstboomversiering Kerstversiering
12,99 €

4251285569461 CF11009 3x Garland Kerstmis
 - Vogelkrans voor een perfecte kerstversiering - kerstve

19,99 €
4251285569461 CF11009 3x Garland Kerstmis

 - Vogelkrans voor een perfecte kerstversiering - kerstve
19,99 €

Pagina: 117/358* Alle prijzen zijn inclusief BTW. Onder voorbehoud van tussentijdse aankoop.

prijslijst: MSRP-prijzen (Tijd 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251285569485 CF11021 12x balhangers voor kerstboomversieringen - hangers 
voor kerstboomballen - perfect voor kerstballen

17,99 €
4251285569508 CF11025 72x ballenhangers voor kerstboomversieringen - 

hangers voor kerstboomballen - perfect voor kerstballen
14,99 €

4251285569515 CF11022 72x Ballenhanger voor kerstboomversiering - Hanger 
voor kerstboomballen - Perfect voor kerstballen

14,99 €
4251285569522 CF11024 72x Ballenhanger voor kerstboomversiering - Hanger 

voor kerstboomballen - Perfect voor kerstballen
17,99 €

4251285569539 CF11029 100x Haak voor kerstboomversiering - Dubbele haak 
voor kerstboomversiering - Perfect voor decoratieve han

14,99 €
4251285569539 CF11029 100x Haak voor kerstboomversiering - Dubbele haak 

voor kerstboomversiering - Perfect voor decoratieve han
14,99 €

4251285569546 CF11018 200x haken voor kerstboomversieringen - dubbele 
haken voor kerstboomversieringen - perfect voor decora

12,99 €
4251285569553 CF11030 300x Haak voor kerstboomversiering - Dubbele haak 

voor kerstboomversiering - Perfect voor deco-hanger
12,99 €

4251285569553 CF11030 300x Haak voor kerstboomversiering - Dubbele haak 
voor kerstboomversiering - Perfect voor deco-hanger

12,99 €
4251285569560 CF8514 Decoratieve sneeuwvlok van acryl met 7 koudwitte 

LED&#39;s en zuighaken, lichtketting als raamdecoratie
17,99 €

4251285569577 CF15683 3x lichtgevende ster in 3D met LED's - Kerstster met 
LED-verlichting en timer - Premium papieren ster om op

19,99 €
4251285569584 CF11011 5x klatergoud voor Kerstmis - klatergoudslinger in goud 

- kerstversiering voor in de kerstboom - 50 cm
14,99 €

4251285569607 CF11012 5x klatergoud - klatergoudslinger in zilverkleur - 
kerstversiering voor de kerstboom

14,99 €
4251285569614 CF10731 2x lantaarn met kleurrijk maanmotief - papieren 

lantaarn voor Sint Maarten en Halloween - Martin's lanta
14,99 €

4251285569645 CF11016 48x universele zuignaphouder met metalen haken - 
Zuignappen voor het ophangen van kerstverlichting, ha

19,99 €
4251285569652 CF11016 72x Universele zuignaphouder met metalen haken - 

Zuignappen voor het ophangen van kerstverlichting, ha
19,99 €

4251285569683 CF7645 72x zuignaphouder, multifunctionele haak met metalen 
haak en gleuf voor kerstverlichting en andere decoraties

17,99 €
4251285569713 CF11167 4x grote cadeaustrikken om te decoreren en in te 

pakken - afgewerkte strik in kerstrood - 24 x 17,5 cm
19,99 €

4251285569720 CF8595 4x sneeuwracers voor rodelen - sneeuwglijbanen voor 
het hele gezin - Porsche-sleeën met handvat - sleeën in 

34,99 €
4251285569737 CF11165 108-delige strooidecoratieset in leuke kerstdessins van 

hout - sieraden voor kerst - kunstdecoratie planten
29,99 €

4251285569751 CF10173 120x geschenkstickers voor kerst in twee maten, 
zelfklevend

17,99 €
4251285569751 CF10173 120x geschenkstickers voor kerst in twee maten, 

zelfklevend
17,99 €

4251285580268 CF10762 6x led-lantaarnstok - batterijgevoede lichtstok voor 
lantaarns en lantaarns - lantaarnstok in verschillende kle

17,99 €
4251285569775 CF11166 2x LED lichtsnoer met timer - lichtsnoer met 20 LED 

sterren voor de kerstverlichting - Kerstdecoratie voor bi
14,99 €

4251285569782 CF11076 2x tafelbel van metaal met houten handvat - handbel 
als kerstversiering - kleine, decoratieve tafelbel

17,99 €
4251285569812 CF11077 tafelbel van metaal met houten handvat - handbel als 

kerstversiering - kleine, decoratieve tafelbel
17,99 €

4251285569829 CF11107 decoratieve houten kerstster met led-verlichting voor 
Kerstmis

19,99 €
4251285569867 CF6184 4x messing hangslot - hangslot met 3 sleutels - 

veiligheidsslot voor huishouden, vrije tijd, werk
14,99 €

4251285569904 CF11172 3x keramische luchtbevochtiger - radiatorverdamper 
voor het bevochtigen van de ruimtelucht - waterverdam

29,99 €
4251285569911 CF11173 3x luchtbevochtiger van keramiek - radiatorverdamper 

voor het bevochtigen van de ruimtelucht - waterverdam
34,99 €

4251285569928 CF11174 3x luchtbevochtiger van keramiek - radiatorverdamper 
voor het bevochtigen van de ruimtelucht - waterverdam

29,99 €
4251285569935 CF11170 Halloween LED kerstverlichting - 120 LED&#39;s - 

kleurrijk - met afstandsbediening en timer - voor binnen
19,99 €

4251285569942 CF9782 3x Vliegenafdekking - Afdekking voor voedsel - 
Vliegenafdekking voor voedsel, eten, fruit - Afdekking &

29,99 €
4251285569959 CF10391 6x duikstokken in verschillende kleuren, duikset om te 

leren duiken voor kinderen
14,99 €

4251285569966 CF10056 3x braadpan met deksel van porselein - dessertschaal 
voor bijv. Creme Brulee in mooie kleuren, 250 ml [kleur 

29,99 €
4251285569997 CF10876 3x Zweeds vuur met ontstekingslont en citronellageur, 

Finse fakkel voor kampvuurromantiek, boomfakkel, tuinf
39,99 €
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4251285570009 CF10877 2x Zweeds vuur met ontstekingslont, Finse fakkel voor 
kampvuurromantiek en als buitenkookruimte, boomfakk

34,99 €
4251285570030 CF4380 200 ijsblokjeszakjes, ijsbereiding voor koude dranken, 

voor maximaal 5600 ijsblokjes
19,99 €

4251285570047 CF4379 5x vacuümzak voor kleding, dekens en beddengoed, 
vacuümkledingzakken, 60 x 80 cm, opbergzakken met r

19,99 €
4251285584464 CF8223 8-delige porseleinen eierdopjesset - eierdopjes en lepels 

in wit - keukenaccessoires
19,99 €

4251285570139 CF11156 6x weckpotten met schroefdeksel in winterdesign - TOT 
Ø 82 mm - tot ca. 250 ml

29,99 €
4251285570146 CF11156 12x weckpotten met schroefdeksel in winterdesign - 

TOT Ø 82 mm - tot ca. 250 ml
29,99 €

4251285570153 CF11161 6x weckpotten met schroefdeksel in winterdesign - TOT 
Ø 82 mm - tot ca. 330 ml

29,99 €
4251285570160 CF10175 6x muurhaken met verschillende motieven - 

wonderhaak op zelfklevende pad - zelfklevende haak zo
17,99 €

4251285570177 CF11161 12x weckpotten met schroefdeksel in winterdesign - 
TOT Ø 82 mm - tot ca. 330 ml

29,99 €
4251285588851 CF10850 12x transparante wandhaken - mini-wonderhaak op 

zelfklevend kussen - zelfklevende haak zonder boren
17,99 €

4251285570191 CF11158 12x zuignaphouder met kunststof haken - 
multifunctionele haken voor kerstverlichting en andere d

17,99 €
4251285570207 CF10849 4x dubbele wandhaak in metaallook - wonderhaak op 

zelfklevend kussen - zelfklevende haak zonder boren
14,99 €

4251285570214 CF10838 4x transparante dubbelwandige haken - wonderhaken 
op zelfklevend kussen - zelfklevende haken zonder bore

14,99 €
4251285570238 CF10934 2x regenhoes voor rugzak en tas in zwart - water- en 

windafstotende regenhoes - rugzakbescherming met ref
14,99 €

4251285570245 CF11164 karaf - wijnkaraf - wijndecanteer - wijnbeluchter - 
wijngeschenken - optimale vulhoeveelheid: 750 ml

34,99 €
4251285570252 CF7510 4x handwasborstel in blauw - nagelborstel voor het 

reinigen van handen en nagels
14,99 €

4251285582507 CF10853 6x aansteker- en grillaansteker van hout - ecologische 
en geurloze aansteker voor open haarden - snel, gemak

14,99 €
4251285570276 CF11188 2x roestvrijstalen wijnglas - wijnmok voor op reis - 

steelloos wijnglas mee te nemen - roestvrijstalen mok p
34,99 €

4251285570283 CF11189 3x RVS drinkbekers voor kinderen - thermische 
drinkbekers 250 ml van RVS 304 - breukvaste campingb

34,99 €
4251285582514 CF11157 3x openhaardaansteker en grillaansteker van hout voor 

onderweg - ecologische en geurloze aansteker voor ope
12,99 €

4251285570306 CF11190 3x roestvrijstalen drinkbekers - thermische drinkbekers 
250 ml van roestvrij staal - onbreekbare campingbekers

29,99 €
4251285570313 CF10954 cake stand van metaal - cake stand met 3 niveaus - 

serveerstandaard voor gebak, chocolade of fruit
39,99 €

4251285570320 CF9818 4x ontbijtsnijplanken van melamine met magische 
eenhoornmotieven, 23 x 14 x 0,2 cm

17,99 €
4251285570344 CF9637 cake stand gemaakt van leisteen met 3 niveaus, 

gebakschaal, fruitschaal
34,99 €

4251285570351 CF7692 12x zout-, kruiden- en kruidenschudder roestvrij staal 34,99 €
4251285570368 CF9247 3x siliconenvormen voor chocolaatjes, pralinevormen 

voor elke 15 chocolaatjes of ijsblokjes
17,99 €

4251285570375 CF10707 2x star Kerstboomtop van stro, Kerstboomtopster van 
stro voor Kerstmis, dennenboomtop voor uw kerstboom,

17,99 €
4251285570375 CF10707 2x star Kerstboomtop van stro, Kerstboomtopster van 

stro voor Kerstmis, dennenboomtop voor uw kerstboom,
17,99 €

4251285570399 CF6355 basket muizenval, muizenval, rond, met 2 ingangen 17,99 €
4251285570412 CF10018 6x theeglas - drinkglazen met handvatten voor thee en 

koffie - ideaal voor cacao, latte macchiato en cappuccin
29,99 €

4251285570436 CF0619 2x karafschenker met beluchter voor wijn - drupvrije 
wijnkaraf - schenker - wijnschenker met karaf - wijnbelu

12,99 €
4251285570443 CF6268 3x aftapplug van rubber - aftapplug met ketting van 

roestvrij staal - voor standaard afvoeren
14,99 €

4251285570450 CF9065 8x tafelkleedgewichten - tafelkleedgewichten met klem 
- tafelkleedklem in fruitdesign - ca. 20 gram

14,99 €
4251285570474 CF10976 cake stand van porselein met 2 niveaus, voor gebak, 

fruit of chocolaatjes
29,99 €

4251285570498 CF7666 2x vervangende oogschelpen en oculairs geschikt voor 
Nikon spiegelreflexcamera's D40, D60, D80, D90, D200,

9,99 €
4251285570498 CF7666 2x vervangende oogschelpen en oculairs geschikt voor 

Nikon spiegelreflexcamera's D40, D60, D80, D90, D200,
9,99 €
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4251285570511 CF11194 24x haringen van staal - halfronde, robuuste haringen 
voor kamperen en buitenshuis - ideaal voor normale gro

29,99 €
4251285570528 CF11195 12x tentharingen van staal - halfronde, robuuste 

grondharingen voor kamperen en buiten - ideaal voor n
17,99 €

4251285570535 CF11195 24x tentharingen van staal - halfronde, robuuste 
grondharingen voor kamperen en buiten - ideaal voor n

29,99 €
4251285570542 CF11196 12x tentharingen van staal - halfronde, robuuste 

grondharingen voor kamperen en buiten - ideaal voor n
17,99 €

4251285557376 CF11197 5x wegwerp instant koud kompres, cold pack voor 
onmiddellijke koeling en voor eerste hulp maatregelen, 

29,99 €
4251285568501 CF11197 10x wegwerp instant koud kompres, cold pack voor 

onmiddellijke koeling en voor eerste hulp maatregelen, 
39,99 €

4251285568297 CF11197 20x wegwerp instant koud kompres, cold pack voor 
onmiddellijke koeling en voor eerste hulp maatregelen, 

49,99 €
4251285570641 CF8012 2x lantaarn met kleurrijk prinses en kikker motief - 

papieren lantaarn voor St. Martin en Halloween - martin
17,99 €

4251285570658 CF8134 4x regenponcho met capuchon - herbruikbare poncho in 
4 kleuren - noodponcho voor concerten, stadions, wand

17,99 €
4251805404463 CF9806 18-delige weggeefset met eenhoornmotieven voor 

kinderverjaardagsfeestjes bestaande uit ballen, klikarmb
19,99 €

4251285570733 CF11198 72x stalen haringen met opbergdoos - lange en 
robuuste grondharingen voor kamperen en buiten - idea

34,99 €
4251285570740 CF11201 36x tentharingen van staal - lange en robuuste 

grondharingen voor kamperen en buiten - ideaal voor n
29,99 €

4251285570757 CF11491 36x tentharingen van staal - lange en robuuste 
grondharingen voor kamperen en buiten - ideaal voor n

34,99 €
4251285570764 CF11490 12x tentharingen van staal - extra dikke haringen voor 

kamperen en buiten - ideaal voor normale en harde gro
19,99 €

4251285570771 CF10293 24x haringen gemaakt van staal - lange en stevige 
haringen met plastic houder - rotsachtige haringen voor

34,99 €
4251285570795 CF11202 15x tentharingen van staal - lange en robuuste 

grondharingen voor kamperen en buiten - ideaal voor n
19,99 €

4251285570818 CF11202 30x tentharingen van staal - lange en robuuste 
grondharingen voor kamperen en buiten - ideaal voor n

34,99 €
4251285570825 CF11202 50x tentharingen van staal - lange en robuuste 

grondharingen voor kamperen en buiten - ideaal voor n
49,99 €

4251285557598 CF11203 48x haringen van kunststof - haringen, grondankers 
voor tuinvlies, onkruidvlies of zandbakafdekking - ideaal

17,99 €
4251285570870 CF11204 2x haringentrekker van roestvrij staal - hakentrekker 

voor het eenvoudig verwijderen van haringen en haken 
12,99 €

4251285570894 CF11983 12x tentharingen van staal - robuuste grondharingen 
met schroefdraad voor kamperen en buiten - ideaal voo

29,99 €
4251285570900 CF11206 12x tentharingen van staal - robuuste grondharingen 

met schroefdraad voor kamperen en buiten - ideaal voo
29,99 €

4251285570917 CF11496 12x tentharingen van staal - robuuste grondharingen 
met schroefdraad voor kamperen en buiten - ideaal voo

29,99 €
4251285570924 CF11207 4x tentharingen van staal - lange en robuuste 

grondharingen met T-profiel voor kamperen en buiten - 
29,99 €

4251285570931 CF11208 4x tentharingen van staal - lange en robuuste 
grondharingen met T-profiel voor kamperen en buiten - 

29,99 €
4251285570948 CF11209 Rubberen hamer als kampeer-, tent- en 

buitenaccessoires - Kampeerhamer met stabiele en anti
14,99 €

4251285570955 CF11210 14x tentharingen van staal met adapter voor 
accuschroevendraaier - schroefharingen in transportbox

34,99 €
4251285570962 CF11211 20x tentharingen van staal - schroefharingen in 

transportdoos - robuuste grondharingen met schroefdra
39,99 €

4251285571006 CF10704 4X slijm met knallend geluid in een toilet | Kleuren: 
geel, groen, blauw, roze |

17,99 €
4251285571013 CF10956 4x Chenille plumeau met telescoopstang in verschillende 

kleuren [kleur varieert] - afwasbare stofwisser
17,99 €

4251285571020 CF10956 4x Chenille plumeau met telescoopstang in verschillende 
kleuren [kleur varieert] - afwasbare stofwisser

17,99 €
4251285571044 CF11200 9x golfkaarsen voor Schwipp bogen met 11 lampen - 

reserve lampjes voor kerstverlichting of piramides - 23V
19,99 €

4251285571051 CF11200 6x golfkaarsen voor Schwipp bogen met 11 lampen - 
reserve lampjes voor kerstverlichting of piramides - 23V

14,99 €
4251285571068 CF11194 12x tentharingen van staal - halfronde, robuuste 

grondharingen voor kamperen en buiten - ideaal voor n
17,99 €

4251285571167 CF10720 2x coffee to go mok - koffiemok to go - coffee to go - 
herbruikbare drinkbeker - reisbeker met deksel - 350 ml

17,99 €
4251285571167 CF10720 2x coffee to go mok - koffiemok to go - coffee to go - 

herbruikbare drinkbeker - reisbeker met deksel - 350 ml
17,99 €
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4251285571174 CF10720 2x coffee to go mok - koffiemok to go - coffee to go - 
herbruikbare drinkbeker - reisbeker met deksel - 350 ml

17,99 €
4251285571181 CF10720 2x coffee to go mok - koffiemok to go - coffee to go - 

herbruikbare drinkbeker - reisbeker met deksel - 350 ml
17,99 €

4251285571204 CF11221 houten nestkast om op te hangen, volière in de vorm 
van een hart voor wilde vogels, 17 x 12 x 17 cm

29,99 €
4251285571266 CF10959 maritieme decoratieset - visnet met schelpen en mooi 

glas met tafeldecoratie - fotogaas - hangende decoratie 
29,99 €

4251285571297 CF11193 houtwolaansteker voor open haarden | 1 kilogram | 
geurloos, sterk brandend en schoon

29,99 €
4251285571303 CF10709 72-delige stroster set - kerstboomversiering - 

strohanger voor de kerstboom - natuurlijk kerstboomgor
29,99 €

4251285571310 CF10379 250x universele wegwerpvultrechter van papier, 
olietrechter als vulhulp voor auto's, werkplaatsen, huish

29,99 €
4251285571327 CF7963 2x hoofdmassage-apparaat met 12 massagevingers - 

relax-massagespin voor het hoofd - head-crawler voor 
12,99 €

4251285571334 CF8849 boots beenkappen gemaakt van zwart synthetisch leer, 
boot tops voor carnaval, carnaval, Halloween en themaf

29,99 €
4251805446708 CF10961 porseleinen vijzel en stamper - kruidenvijzel met 

schenktuit - hakmolen voor het malen van specerijen en
17,99 €

4251285571396 CF10968 2x ontbijtgranen mok met lepel - yoghurtbeker voor 
onderweg - doos voor fruit en salade - herbruikbaar

17,99 €
4251285571419 CF10971 8x tafelkleedgewichten - weerbestendige 

tafelkleedgewichten met clip - tafelkleedclip in steenlook
19,99 €

4251285571419 CF10971 8x tafelkleedgewichten - weerbestendige 
tafelkleedgewichten met clip - tafelkleedclip in steenlook

19,99 €
4251285571426 CF11056 Transportdoos voor feestcontainers - taartcontainer en 

voedseldoos met 3 lagen en optillens voor muffins en cu
44,99 €

4251285571440 CF10986 2 bamboe windgong, een geweldige blikvanger voor uw 
tuin [selectie varieert]

19,99 €
4251805434477 CF9069 2x Windmolen - Windgong in bloemmotief - Kleurrijke 

windmolen voor tuin, terras en balkon
29,99 €

4251285571464 CF11212 2-delige houten dienbladen set - Vintage houten 
dienblad in twee ontwerpen - Dienblad met rustieke uits

34,99 €
4251285571471 CF11213 Houten dienblad - Vintage houten dienblad rechthoekig 

- Dienblad met rustieke uitstraling - Groot decoratief die
19,99 €

4251285571488 CF11212 Houten dienblad - Vintage houten dienblad vierkant - 
Dienblad met rustieke uitstraling - Groot decoratief dien

19,99 €
4251285571495 CF11214 4x zaksluitclips voor honden- en kattenvoerzakken, 

herbruikbaar
12,99 €

4251285571563 CF11215 2x LED wandlamp in lichtschakelaar uitvoering van 
kunststof, werkt op batterijen

17,99 €
4251285571570 CF11216 4-delige set jutetape en katoenen koord - Jute koord 

voor verpakking en decoratie - Koord als pakketkoord
14,99 €

4251285571594 CF9636 2x pizzaschaar met kleurrijk serveervlak - pizzasnijder 
met roestvrijstalen mesjes en geïntegreerde pizzaschep

19,99 €
4251285571600 CF9636 2x pizzaschaar met kleurrijk serveervlak - pizzasnijder 

met roestvrijstalen mesjes en geïntegreerde pizzaschep
29,99 €

4251285571617 CF11217 2x 12 m universeel touw, veelzijdig bevestigingskoord, 
meerlijn, polypropyleen touw, gevlochten lijn voor doe-h

19,99 €
4251285571624 CF11217 2x 12 m universeel touw, veelzijdig bevestigingskoord, 

meerlijn, polypropyleen touw, gevlochten lijn voor doe-h
17,99 €

4251285571631 CF11217 2x 12 m universeel touw, veelzijdig bevestigingskoord, 
meerlijn, polypropyleen touw, gevlochten lijn voor doe-h

19,99 €
4251285571648 CF11218 12x palmblad snackschalen van hout, serveerschalen 

voor snacks, dipsauzen, voorgerechten en desserts
29,99 €

4251285571655 CF11218 6x palmblad snackschalen van hout, serveerschalen 
voor snacks, dipsauzen, voorgerechten en desserts

17,99 €
4251285571662 CF11220 tissuedoos van hout - tissue dispenser met 

verwijderbare bodem - dispenser voor papieren tissue
19,99 €

4251285571679 CF11219 cosmetische tissuedoos van hout - tissue dispenser met 
een scharnierend deksel - papieren tissue dispenser

19,99 €
4251285571693 CF11223 4x keramische braadpan met deksel - dessertschaal in 

leuke kleuren voor crème brûlée, tapas en nog veel mee
34,99 €

4251285589520 CF11222 2x schoenenopvangbak - schoenenrek met 
afvoerkanalen - schoenmat met opstaande rand

29,99 €
4251285571716 CF11230 2x placemats van bamboe - moderne placemats als 

basis - placemat voor de keuken en eetkamer - tafelmat
19,99 €

4251285571723 CF11230 2x placemats van bamboe - moderne placemats als 
basis - placemat voor de keuken en eetkamer - tafelmat

19,99 €
4251285571747 CF11230 2x placemats van bamboe - moderne placemats als 

basis - placemat voor de keuken en eetkamer - tafelmat
19,99 €
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4251285571754 CF11230 2x placemats van bamboe - moderne placemats als 
basis - placemat voor de keuken en eetkamer - tafelmat

19,99 €
4251285571785 CF10044 3x beschermdoos voor stekkeraansluiting, 

spatwaterdichte voor buitengebruik, beschermcapsule v
17,99 €

4251285571808 CF11226 8x onderzetters van natuurlijk hout - glazen 
onderzetters - onderzetters voor glazen - houten schijve

17,99 €
4251285571853 CF11227 20x microvezel vervangende hoezen voor vloerwissers, 

herbruikbare poetsdoek van microvezel, 5 kleuren
19,99 €

4251285571891 CF10857 Ronde snijplank van bamboe met een diameter van 35 
cm, serveerplank

29,99 €
4251285571907 CF11229 72x herbruikbare ijsblokjes in verschillende kleuren, 

feestijsblokjes voor verkoelende drankjes [selectie varie
19,99 €

4251285588790 CF11225 5-delige reinigingsset, bestaande uit bezem en schep, 
borstels en raamtrekker

19,99 €
4251805408133 CF11225 5-delige reinigingsset, handborstel, stoffer, handborstel, 

afwasborstel en raamtrekker, perfect reinigende starters
17,99 €

4251285571952 CF10848 18x koelkastmagneten van metaal in verschillende 
kleuren

9,99 €
4251805471359 CF11108 2-delige lichtgevende ballonset met LED - transparante 

luchtbellen met steunstaven - ballonnen die met lucht g
29,99 €

4251805419016 CF10888 Opvouwbare winkelwagen - inklapbare handkar om te 
winkelen - opvouwbare doos met rollen en telescopisch

39,99 €
4251285571990 CF10894 kattentoren met kanalen en ballen over drie niveaus 17,99 €
4251285572003 CF10993 2x muurbeugel van gepoedercoat metaal, haak voor 

bloempot, tuin, windgong, hangmand
17,99 €

4251285572034 CF3690 2x bagageband, bagageband voor koffers, 
kinderwagens, tassen en volumineuze bagage - hoogwa

19,99 €
4251285572041 CF10887 3-in-1 ruitenreiniger, trekker, ruitenwisser en spuitfles 17,99 €
4251285572065 CF10891 2x LED-nachtlamp met automatische schemersensor - 

LED-contactdoosverlichting in wit - oriëntatieverlichting 
17,99 €

4251285572072 CF10893 pols bloeddrukmeter met polsmeting en LCD-display 34,99 €
4251285572126 CF2648 2x USB 3.0 Super Speed-kabel A-Male naar Micro-B 

Male met vergulde contacten 30 cm wit voor pc en Mac
17,99 €

4251285572140 CF11171 20x wijnglasclips voor borden, in prachtige kleuren, bijv. 
voor wijnglazen, champagneglazen of cocktailglazen

12,99 €
4251285572164 CF11169 80x Herbruikbare ijsblokjes in verschillende 

uitvoeringen, feestijsblokjes in felle kleuren
19,99 €

4251285572171 CF10881 12x mokka-lepels van roestvrij staal - espressolepels in 
klassiek design - theelepels - koffielepels - 11,5 cm

12,99 €
4251285572188 CF10882 12x koffielepels van roestvrij staal - stijlvol bestek in 

een eenvoudig ontwerp - theelepel - dessertlepel - thee
17,99 €

4251285572201 CF9690 8x mini metalen puzzel - behendigheidsspel van metaal 
- puzzelspel voor kinderen en volwassenen [selectie vari

14,99 €
4251285572218 CF10860 190-delige gereedschapsset XXL met trolley - 

Gereedschapskoffer voor thuis, auto en hobby - Comple
129,99 €

4251285572249 CF9612 6x theelepels van roestvrij staal - stijlvol bestek in een 
eenvoudig ontwerp - koffielepel - dessertlepel - theeser

12,99 €
4251285572256 CF11250 tochtstopper, lichte deurbodemafdichting, effectieve 

tochtstopper, goede bescherming tegen tocht en warmt
29,99 €

4251285572256 CF11250 tochtstopper, lichte deurbodemafdichting, effectieve 
tochtstopper, goede bescherming tegen tocht en warmt

29,99 €
4251285572263 CF11250 tochtstopper, lichte deurbodemafdichting, effectieve 

tochtstopper, goede bescherming tegen tocht en warmt
29,99 €

4251285572263 CF11250 tochtstopper, lichte deurbodemafdichting, effectieve 
tochtstopper, goede bescherming tegen tocht en warmt

29,99 €
4251285573147 CF8764 2x Roestvrijstalen kippenbraadpan - kippengrill met 

aromabak - grillbraadpan voor het bereiden van hele kip
34,99 €

4251285572386 CF8591 4x Sneeuwlopers voor het rodelen - sneeuwlopers voor 
het hele gezin - sleeën in verschillende kleuren [selectie

39,99 €
4251285572393 CF8553 4x schoenlepel van roestvrij staal - schoenlepel met kort 

handvat ideaal voor op reis - aankleedhulp voor metalen
14,99 €

4251285572416 CF11233 250 gekleurde punaises - punaises van messing met 
gekleurde kunststof coating - prikbordpinnen

14,99 €
4251285572423 CF11233 500 gekleurde punaises - punaises van messing met 

gekleurde kunststof coating - prikbordpinnen
17,99 €

4251805404913 CF11241 6-delige tuingereedschapset voor kinderen - kleine hark, 
schep en schep van robuust metaal en hout, perfect voo

19,99 €
4251285572447 CF11489 9x hoogwaardige hoogwaardige 

gezichtsreinigingsdoeken van microvezel - GSM 300 gr/
14,99 €
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4251285572454 CF11246 4x regenponcho met capuchon - herbruikbare poncho in 
4 kleuren - noodponcho voor concerten, stadions, wand

29,99 €
4251285572461 CF11242 3-delige tuingereedschapset bestaande uit een dubbele 

schoffel, handcultivator en bloemenschepje voor plante
17,99 €

4251285572478 CF11249 2x potjes knäckebröd met deksel, luchtdicht, 
opbergdoosjes, ong. 20 x 9 x 14 cm

17,99 €
4251285582569 CF11238 4x binnenkas, multipotplaten met deksel, plantenbak 

met kweekpotten voor 96 planten, kweekset voor bloem
29,99 €

4251285582569 CF11238 4x binnenkas, multipotplaten met deksel, plantenbak 
met kweekpotten voor 96 planten, kweekset voor bloem

29,99 €
4251285572508 CF11042 6 uilengummen in een set, in verschillende kleuren 

[selectie varieert]
12,99 €

4251285572515 CF11239 8x strandlakenclips - handdoekclips om te bevestigen - 
ideaal voor strand, reizen, kamperen of picknicken

17,99 €
4251285572522 CF11245 pizzaschep van roestvrij staal - pizza- en gebaksschep 

met inklapbare handgreep - pizzaschuiver voor tarte fla
29,99 €

4251285572539 CF10703 6x pups slijm in een vat in felle kleuren - feestcadeau 
voor verjaardagen van kinderen - antistress slijm - knee

17,99 €
4251285572546 CF11006 2x deurmat interieur - vuilwerende mat met antislip 

onderkant voor entree - deurmat - deurmat (keuze varie
34,99 €

4251285572553 CF11006 deurmat interieur - vuilwerende mat met antislip 
onderkant voor entree - deurmat - deurmat (keuze varie

29,99 €
4251285572577 CF11236 3x siliconenvormen voor chocolaatjes - ronde en 

hartvormige pralinevormen voor 15 chocolaatjes of ijsbl
17,99 €

4251285572584 CF11236 3x siliconen mal voor chocolaatjes - vierkante 
chocolaatjes voor 15 chocolaatjes of ijsblokjes - chocola

17,99 €
4251285572591 CF11236 6x siliconenvorm voor chocolaatjes - pralinevormen voor 

15 chocolaatjes of ijsblokjes - chocoladevorm [kleur vari
34,99 €

4251285572638 CF11244 3-delige tuingereedschapset bestaande uit 
bloemschepje, bloemhark en kleine cultivator in een sta

29,99 €
4251285572652 CF11243 3-delige tuinset bestaande uit bloemenschepje, 

bloemenhark en plantenschepje met grijsgroen handvat
14,99 €

4251285572669 CF11191 12 Sleutelhanger Uil van PVC, ideaal om cadeau te doen 14,99 €
4251285572683 CF11192 20 gyroscoop met LED-lamp in verschillende kleuren 

[kleur varieert]
19,99 €

4251285572690 CF10743 Vouwdoos 32l - Transportdoos met handvatten - 
Stevige opbergdoos - Opvouwbare boodschappenmand

19,99 €
4251285572713 CF10743 opvouwbare box 32l - transportbox met handvatten - 

stevige opbergbox - opvouwbare winkelmand
29,99 €

4251285572720 CF10743 3x vouwdoos 32l - transportkist met handvatten - 
stevige opbergkist - inklapbare boodschappenmand [ke

44,99 €
4251285572751 CF11159 12x spons voor huishouden en tuin, vuilgum voor het 

verwijderen van vlekken, schoonmaakspons
17,99 €

4251805441901 CF11247 LED-lichtketting met decoflesjes en kurken stop - 6 
LED-decoflesjes van glas met kunstplanten en stenen - 

19,99 €
4251285572805 CF11234 10x piratenmaskers voor kinderen en volwassenen met 

elastische band
14,99 €

4251285572812 CF2336 4x mengkommen in verschillende maten, antislip met 
rubberen bodem, schenktuit en antislip handvat

39,99 €
4251285572829 CF11264 sleutelsteen "grote berg", steen met geheim 

compartiment, sleutelverberging in steenoptiek, geocac
14,99 €

4251285572836 CF11045 2x dinosaurussen - prehistorische speelgoedfiguren van 
kunststof - speelgoed voor kinderen - robuuste dinosaur

17,99 €
4251285572850 CF8603 2x Sneeuwloper voor rodelen - sneeuwsleeën met brede 

rand en verzonken handvatten - pistebaantjes [selectie 
44,99 €

4251285572867 CF10396 12x shotglazen met ketting om in verschillende kleuren 
op te hangen [kleurkeuze varieert] - shotglas voor carna

34,99 €
4251285572874 CF11254 2x sledelijn met houten handvat, rodelaccessoires, 

trekkoord voor sleeën, driewielers of andere kindervoert
19,99 €

4251285572881 CF11255 2x sledelijn met houten handvat, rodelaccessoires, 
trekkoord voor sleeën, driewielers of andere kindervoert

19,99 €
4251285572881 CF11255 2x sledelijn met houten handvat, rodelaccessoires, 

trekkoord voor sleeën, driewielers of andere kindervoert
19,99 €

4251285572898 CF11258 2x sledelijn met houten handvat, rodelaccessoires, 
trekkoord voor sleeën, driewielers of andere kindervoert

19,99 €
4251285572904 CF11261 2x sledelijn met houten handvat, rodelaccessoires, 

trekkoord voor sleeën, driewielers of andere kindervoert
19,99 €

4251285572904 CF11261 2x sledelijn met houten handvat, rodelaccessoires, 
trekkoord voor sleeën, driewielers of andere kindervoert

19,99 €
4251285596450 CF11260 2x sledelijn met houten handvat, rodelaccessoires, 

trekkoord voor sleeën, driewielers of andere kindervoert
17,99 €
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4251285596467 CF11259 Premium sleelijn met houten handvat, extra lange 
rodelaccessoires Trektouw voor sleeën, Made in German

17,99 €
4251285596474 CF11262 Premium sleelijn met houten handvat, extra lange 

rodelaccessoires Trektouw voor sleeën, Made in German
14,99 €

4251285596481 CF11256 Premium sleelijn met houten handvat, extra lange 
rodelaccessoires Trektouw voor sleeën, Made in German

14,99 €
4251285596481 CF11256 Premium sleelijn met houten handvat, extra lange 

rodelaccessoires Trektouw voor sleeën, Made in German
14,99 €

4251285596498 CF11257 Premium sleelijn met houten handvat, extra lange 
rodelaccessoires Trektouw voor sleeën, Made in German

14,99 €
4251285596498 CF11257 Premium sleelijn met houten handvat, extra lange 

rodelaccessoires Trektouw voor sleeën, Made in German
14,99 €

4251285572966 CF10100 2x sledelijn met houten handvat, rodelaccessoires, 
trekkoord voor sleeën, driewielers of andere kindervoert

19,99 €
4251285582248 CF7754 200 wasknijpers in een spaarpakket in verschillende 

trendkleuren [selectie varieert]
29,99 €

4251285572997 CF10752 vliegers in felle kleuren voor kinderen - windvlieger met 
30 meter lange lijn - enkellijnige vlieger in verschillende 

9,99 €
4251285573000 CF11263 2x kruidenstrooier van glas, zoutstrooier en 

peperstrooier in oud Engelse landhuisstijl, landelijke / w
14,99 €

4251285573017 CF11277 100x houten spatel voor ontharing - voor het 
aanbrengen van wax en suikerpasta

17,99 €
4251285573024 CF10132 4 pocketwarmer "Snowman", handwarmer in 

kerstmotief
17,99 €

4251285573055 CF9086 RJ45 deur- en raambussen extreem vlak voor netwerk 
LAN-kabel, socket naar socket

14,99 €
4251285573062 CF11287 5x mini-vouwmeter als sleutelhanger van kunststof, 50 

cm vouwmeter met 10 schakels, metrisch in wit
14,99 €

4251285573086 CF7853 2x Hang-droger met 13 klemmen - Miniwaslijn voor het 
ophangen - Droogtrommel voor sokken en kleine spulle

17,99 €
4251285573093 CF4588 24x premium mottenstop houten ringen van cederhout, 

mottenbinders zonder chemicaliën - natuurlijke mottenv
14,99 €

4251285573109 CF7161 4x messing hangslot - veiligheidsslot met 3 sleutels - 
hangslot voor huishoudelijk en werk

17,99 €
4251285573109 CF7161 4x messing hangslot - veiligheidsslot met 3 sleutels - 

hangslot voor huishoudelijk en werk
17,99 €

4251285573123 CF5576 4 sleutelhanger, EDC ophangclip met sleutelhanger 17,99 €
4251285573130 CF9682 2 gesloten asbakken van metaal met klem voor 

bevestiging, voor binnen en buiten
29,99 €

4251285573147 CF8764 2x Roestvrijstalen kippenbraadpan - kippengrill met 
aromabak - grillbraadpan voor het bereiden van hele kip

34,99 €
4251285573185 CF11284 slingers metallic roze en zilverkleurig - 10 rollen als 

feestversiering voor verjaardagen - papieren lijnen voor 
19,99 €

4251285573192 CF4370 2 neodymium potmagneten met karabijnhaak, magneet 
met haak

17,99 €
4251285573208 CF4370 3 neodymium potmagneten met karabijnhaak, magneet 

met haak
19,99 €

4251285573260 CF11275 koffiecapsulehouder voor het bewaren van maximaal 30 
koffiecapsules, metalen stapelstandaard, capsulehouder

17,99 €
4251285573291 CF11270 8x asbakken van kunststof in felle kleuren - asbakken 

voor binnen en buiten - tafelasbakken voor sigaretten
19,99 €

4251285573307 CF11271 4x Asbakken voor buiten - Winddichte asbak - Storm-
asbak met lichtgevend deksel - Auto asbak - Asbakken v

17,99 €
4251285573314 CF11269 1x windasbak gemaakt van dolomiet keramiek in blauw, 

groen, oranje, elk met kleurrijke strepen
34,99 €

4251285573321 CF11268 6x keramische asbakken in een eenvoudig ontwerp, 
keramische asbakken voor privé en catering

29,99 €
4251285573338 CF11268 12x keramische asbakken in een eenvoudig ontwerp, 

keramische asbakken voor privé en catering
39,99 €

4251285573345 CF11273 2 grote drijvende kaarsen, drie lontkaars voor buiten en 
binnen, Ø 16 cm

17,99 €
4251285573376 CF11272 mini ladekast met 6 lades, kastje in vintage design 29,99 €
4251285573383 CF11263 4x kruidenstrooier van glas, zoutstrooier en 

peperstrooier in oud Engelse landhuisstijl, landelijke / w
17,99 €

4251285573390 CF8348 4x zakwarmers met imitatiebont - handwarmers met 
ster- en elandmotief in twee kleuren

19,99 €
4251285573420 CF3148 2x metalen asbakken met draaibare deksel - voor 

binnen en buiten - afneembaar deksel
29,99 €

4251285573437 CF3688 5 meetlinten, maatmeetlint in cm en inch, meetlint voor 
maatwerk, 150 cm

14,99 €
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4251285573451 CF7635 8x premium tafelkleedclips van roestvrij staal, tafelclips 
voor binnen en buiten, met decor op de tafelclips

19,99 €
4251285573468 CF11299 6x Cappuccino kop met schotel - Koffiekopje van 

keramiek - Edele kopjes set voor koffiegenot
34,99 €

4251285574175 CF11293 10 kg houtskoolbriketten, 100% natuurlijk houtskool 
voor rokers, ketels en standaardgrills

44,99 €
4251285573529 CF11331 3x premium pakket rookchips en rookchips - 100% 

natuurlijk rookaroma appel, els, kers - voor roker, ketel
29,99 €

4251285573536 CF11332 2 kg rookchips en frites van elzen- en kersenhout - 
100% natuurlijk - voor rook-, bal-, vrijstaande en gasba

39,99 €
4251285573567 CF11110 3x hoes voor voedsel - vliegenkap van metaal - 

gekleurd eetscherm - insectenkap Ø 35 cm [keuze varie
29,99 €

4251285573574 CF11294 premium rookchips van kersenhout - 100% natuurlijke 
rookaroma kersen - extra grove rookchips voor rookhou

14,99 €
4251285573581 CF11298 Premium Alder Wood Shavings - 100% natuurlijk 

rookaroma Alder Wood - Smoked Wood for Smoker, Ket
14,99 €

4251285573598 CF11295 premium beukenhoutkrullen - 100% natuurlijk 
rookaroma beukenhout - gerookt hout voor roker, ketel

17,99 €
4251285573604 CF11297 Premium Alder Wood Shavings - 100% natuurlijk 

rookaroma Alder Wood - Smoked Wood for Smoker, Ket
17,99 €

4251285573611 CF11296 premium rookchips van eikenhout - 100% natuurlijk 
rookaroma Eik - rookhout voor roker, ketelgrill, standgril

14,99 €
4251285573628 CF10509 4 voedselmotvallen, val voor voedselmotten en larven 9,99 €
4251285573642 CF11138 2x karaffen droger, klein lekbakje voor karaffen, glazen, 

vazen, kannen en karaffen
29,99 €

4251285573673 CF11139 2x karaf droger, lekbak in rood voor karaffen en 
karaffen

29,99 €
4251285573680 CF11117 4x zwenkwielen voor meubelen, transparante 

transportwielen met opschroefbare plaat en kogellagers 
14,99 €

4251285573697 CF11117 4x zwenkwielen voor meubelen, transparante 
transportzwenkwielen met schroefplaat en kogellagers -

14,99 €
4251285573703 CF11117 4x zwenkwielen met zwenklagers voor meubelen, 

transparante transportwielen met bevestigingsplaat en k
17,99 €

4251285573727 CF11126 4 kleine zwenkwielen om vast te schroeven - 
meubelzwenkwielen met en zonder rem - transportzwen

17,99 €
4251285573734 CF11123 4 kleine wielen om vast te schroeven - 

meubelzwenkwielen 2x met en 2x zonder zwenklagers -
17,99 €

4251285573741 CF11125 4 kleine zwenkwielen om vast te schroeven - 
meubelzwenkwielen zonder zwenklagers - transportwiel

14,99 €
4251285573758 CF11134 4 zwenkwielen om vast te schroeven - meubel 

zwenkwielen met zwenklagers, tafelwielen - kastwielen 
29,99 €

4251285573772 CF11128 4 meubel zwenkwielen om vast te schroeven - 
tafelwielen 2x met en 2x zonder remmen - kastwielen m

12,99 €
4251285573789 CF11133 4 meubel zwenkwielen om vast te schroeven - 

tafelwielen 2x met en 2x zonder remmen - kastwielen m
29,99 €

4251285573802 CF11135 4 meubel zwenkwielen om vast te schroeven - 
tafelwielen 2x met en 2x zonder remmen - kastwielen m

49,99 €
4251285573826 CF10928 2x theezeefje voor kopjes, theefilter voor losse thee en 

theeblaadjes, thee-ei
29,99 €

4251285573833 CF10929 2x theezeefje voor kopjes, theefilter voor losse thee en 
theeblaadjes, thee-ei

12,99 €
4251805465570 CF10926 2x plastic theezeefje - theezeefje - fijne theefilter voor 

theeliefhebbers - met stempel om in te knijpen
12,99 €

4251285573857 CF11279 theezeef van roestvrij staal - theefilter met lekbak - 
fijnmazige theezeef voor losse thee en kruiden

17,99 €
4251285573864 CF11348 4x uitschuifbare mini-telescopische vliegenmepper als 

aanhanger voor ongediertebestrijding, muggen en insec
14,99 €

4251285598508 CF11326 4x sleutelhanger met flesopener - sleutelhanger in 
snorontwerp - cadeau voor mannen

14,99 €
4251285573888 CF11324 2x sleutelhanger met verwijderbare winkelchip voor de 

winkelwagen [keuze varieert]
12,99 €

4251285578579 CF11302 2x onkruidborstel met stalen haren, voegenborstel met 
houten steel, onkruid- en mosverwijderaar

19,99 €
4251285573949 CF11306 6-delige zonnezeil montageset - montage accessoires 

met muurbeugel, karabijnhaak en spanschroef
17,99 €

4251805412802 CF11306 12-delige zonnezeil montageset - montage accessoires 
met muurbeugel, karabijnhaak en spanschroef

29,99 €
4251285573963 CF10665 18x Paaseieren om op te hangen - Paasdecoratie met 

leuke motieven - Paaseidecoratie - Hangdecoratie voor 
17,99 €

4251285573970 CF11313 4x Paasborden van metaal - decoratieve borden voor 
Pasen - Paasnest met leuke paasmotieven - Paasdecorat

19,99 €
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4251285574007 CF11267 digitale keukenthermometer, kookthermometer met 
LCD-scherm, vleesthermometer - grillthermometer - vle

17,99 €
4251285574014 CF11330 300x rietjes met lepels - rietjes in felle kleuren 17,99 €
4251285574045 CF11312 LED fotoclips lichtjes - decoratieve lichtslingers met 16 

kleurrijke clips - lichtjes op batterijen voor fotowanden
12,99 €

4251285574052 CF11307 2 LED decoratieve lampen van glas met kunstbloemen, 
hangende decoratie [selectie varieert]

29,99 €
4251285574069 CF11307 LED decoratieve lamp van glas met kunstbloemen, 

hangende decoratie [selectie varieert]
17,99 €

4251285574076 CF11308 2 LED decoratieve glazen flessen met touw als 
hangende decoratie of tafellamp

19,99 €
4251285574083 CF11310 zeeppistool met eenhoorn met LED-licht, 

zeepbellenwater en geluid - speelgoed voor kinderen en
19,99 €

4251285574113 CF9713 4x Twist Finger Balls met kleurrijke LED-effecten - 
fidgetspeelgoed - anti-stress handspeelgoed - behendig

29,99 €
4251285574120 CF9712 4x Twist Finger Balls - Fidget Toys - Anti Stress Hand 

Toys - Behendigheidsspel voor jong en oud [selectie var
17,99 €

4251285574137 CF7124 36-delige Halloween-serviesset - feestservies met 
schedelmotieven

29,99 €
4251285574144 CF11329 2x handwasborstel van roestvrij staal - nagelborstel 

voor hand- en nagelreiniging - verwijdert geurtjes - geu
14,99 €

4251285574144 CF11329 2x handwasborstel van roestvrij staal - nagelborstel 
voor hand- en nagelreiniging - verwijdert geurtjes - geu

14,99 €
4251285593213 CF11328 3x handborstel - houten nagelborstel - dubbelzijdige 

handwasborstel - reinigingsborstel voor handen en ving
14,99 €

4251285574168 CF6746 4 telescopische rugschraper van roestvrij staal, 
stimulator voor rug en hoofd in rood

14,99 €
4251285574175 CF11293 10 kg houtskoolbriketten, 100% natuurlijk houtskool 

voor rokers, ketels en standaardgrills
44,99 €

4251805405200 CF10925 10 kg houtskoolbriketten van appelhout, 100% 
natuurlijke houtskool voor rookovens, pellets en standgr

39,99 €
4251285574199 CF11321 3x roestvrijstalen pannenreinigingsborstel - afwasborstel 

met verwisselbare stalen spons - staalwolspons met han
17,99 €

4251285574205 CF11322 30x huishoudelijke doekjes, extreem absorberende en 
duurzame doekjes voor alle doeleinden gemaakt van vis

19,99 €
4251285574212 CF11322 60x huishoudhanddoeken, extreem absorberende en 

slijtvaste allesdoekjes van viscose, herbruikbaar
34,99 €

4251285574212 CF11322 60x huishoudhanddoeken, extreem absorberende en 
slijtvaste allesdoekjes van viscose, herbruikbaar

34,99 €
4251285574229 CF11278 5-delige set mee-eterverwijderaars van roestvrij staal - 

comedone squeezer voor de behandeling van acne en 
12,99 €

4251285574236 CF11351 24 textielstiften, wasmarkers met fijne punt in felle 
kleuren

17,99 €
4251285574243 CF11320 3 microvezel vervangende hoezen voor vloerwissers met 

inklapbare houder
17,99 €

4251285574250 CF10325 100x Drukverzegelde zakken - Transparante zakken met 
drukzegel - Kleine hersluitbare zipzakken - Polyzakken 

9,99 €
4251285574267 CF10326 100x Drukverzegelde zakken - Transparante zakken met 

drukzegel - Kleine hersluitbare zipzakken - Polyzakken 
12,99 €

4251285574274 CF10327 100x Drukverzegelde zakken - Transparante zakken met 
drukzegel - Hersluitbare zak met rits - Polyzakken met z

14,99 €
4251285574328 CF11288 8x deurhaken van RVS - kledinghaken met 

schuimbescherming - kapstokhaken voor kastdeuren en 
14,99 €

4251285574335 CF11352 6-delige autoverzorgingsset met microvezeldoek en 
autowashandschoen - microvezeldoek - autopoetsdoek -

29,99 €
4251285574342 CF11353 4x automatische bewatering voor kamerplanten - 

waterdispenser voor planten - kleikegels voor het bewat
29,99 €

4251285574359 CF11352 3-delige autoverzorgingsset met microvezeldoek en 
autowashandschoen - microvezeldoek - autopoetsdoek -

14,99 €
4251285595316 CF6068 2x Sticky Slime om te spelen - Green Slime gloeit in het 

donker - Cadeaus voor meisjes en jongens
17,99 €

4251285574373 CF10395 40x springkussens voor kinderen om mee te spelen - 
lenteballen als een klein cadeautje voor verjaardagen - 

17,99 €
4251285574397 CF10845 3 XL roestvrijstalen potreiniger, schuursponsjes voor 

effectieve reiniging
19,99 €

4251285574427 CF11044 36 gummen regenboog, ideaal als cadeau of voor de 
schooltas

19,99 €
4251285574441 CF8563 4x Sneeuwlopers voor het rodelen - sneeuwlopers voor 

het hele gezin - sleeën in verschillende kleuren [selectie
34,99 €

4251285574472 CF11050 4x Spoelbak inzetstuk - spoelbakmat hoekig - inzetstuk 
voor spoelbak beschermt het oppervlak van de gootstee

17,99 €
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4251285574489 CF11050 4x Spoelbak inzetstuk - spoelbakmat hoekig - inzetstuk 
voor spoelbak beschermt het oppervlak van de gootstee

17,99 €
4251285574496 CF11048 5x schoenlepel, plastic schoenlepel in een elegant 

design [selectie varieert]
14,99 €

4251285574502 CF9661 5 zeepzakken, zeepzakken met zijdelint in diverse 
kleuren, 16 x 10 cm

14,99 €
4251285574526 CF11344 3x opvouwbare boodschappentas in verschillende 

kleuren met strepen, sterren en stippen van nylon, bood
14,99 €

4251285574526 CF11344 3x opvouwbare boodschappentas in verschillende 
kleuren met strepen, sterren en stippen van nylon, bood

14,99 €
4251285574533 CF11344 3x opvouwbare boodschappentas in verschillende 

kleuren met strepen, sterren en stippen van nylon, bood
14,99 €

4251285574533 CF11344 3x opvouwbare boodschappentas in verschillende 
kleuren met strepen, sterren en stippen van nylon, bood

14,99 €
4251285574540 CF11345 3x opvouwbare boodschappentas in verschillende 

kleuren gemaakt van nylon, herbruikbare boodschappen
14,99 €

4251285574540 CF11345 3x opvouwbare boodschappentas in verschillende 
kleuren gemaakt van nylon, herbruikbare boodschappen

14,99 €
4251285574571 CF11365 4x notitieboek A6 geruit - dagboek - notitieblok in rood-

zwart met harde kaft - notitieboek - notitieboek - bullet 
14,99 €

4251285574588 CF11364 3x notitieboek A5 geruit - dagboek - notitieblok in rood-
zwart met harde kaft - notitieboek - notitieboek, bullet j

17,99 €
4251285574595 CF11368 12 DIN A4 tekenblokken met elk 20 vellen en extra 

sterk papier [selectie varieert]
29,99 €

4251285574618 CF11367 2x verjaardagsdecoratie - feestdecoratie - happy 
birthday banner - happy birthday banner - slinger in gou

14,99 €
4251285574632 CF8922 40x haringen gemaakt van staal - lange en robuuste 

haringen voor kamperen en buitenshuis - ideaal voor no
29,99 €

4251285574649 CF11342 3x opvouwbare boodschappentas in verschillende 
kleuren met aardbei-ontwerp gemaakt van nylon, herbr

14,99 €
4251285574656 CF8700 32x handgeschilderde paaseieren om op te hangen - 

paasdecoratie met geweldige patronen - paaseieren in v
19,99 €

4251285574663 CF8700 64x handbeschilderde paaseieren om op te hangen - 
Paasdecoraties in grote motieven - Paasdecoraties in gr

34,99 €
4251285574670 CF11382 3-delige kinderkostuumset "Police" - ideaal voor 

carnaval, carnaval, Halloween of verjaardag
34,99 €

4251805440836 CF11342 3x opvouwbare nylon boodschappentas, 
boodschappentas met bloemmotief, herbruikbare boods

12,99 €
4251805440836 CF11342 3x opvouwbare nylon boodschappentas, 

boodschappentas met bloemmotief, herbruikbare boods
12,99 €

4251285574694 CF10666 24x handbeschilderde paaseieren om op te hangen - 
Paasdecoratie met leuke patronen - Kunststof paaseiere

19,99 €
4251285574700 CF10667 24x handbeschilderde paaseieren om op te hangen - 

Paasversiering met prachtige patronen - Decoratie paas
19,99 €

4251285574717 CF11339 3x mini wasknijpers en 50 m jute touw, kleine houten 
haringen als decoratie voor foto's, collages, ansichtkaart

14,99 €
4251285574724 CF11341 2x mes-vork-lepelcombinaties van roestvrij staal, spork, 

lepel, camping en reisbestek
14,99 €

4251285580459 CF11341 2x mes-vork-lepel combinaties van roestvrij staal, spork, 
lepel, kampeer- en reisbestek

14,99 €
4251285574748 CF11340 3x roestvrijstalen drinkbekers - hoogwaardige beker van 

roestvrij staal - campingbeker 150 ml - reisbekers breuk
19,99 €

4251285574786 CF11338 3 staaldraadzagen voor hout en kunststof, zagen voor 
buiten en kamperen

14,99 €
4251285574793 CF2295 10-delige nagelontwerpset met nagellakborstels, ideaal 

voor natuurlijke, acryl- en gelnagels
12,99 €

4251285574823 CF11371 kinderkostuum "heks" voor meisjes - heksenhoed en 
heksenjurk - ideaal voor carnaval en Halloween

34,99 €
4251285574847 CF11372 kostuum "heks" voor volwassenen voor carnaval, 

carnaval, Halloween of vrijgezellenfeest 36/38
39,99 €

4251285574854 CF11381 SWAT vest voor volwassenen - ideaal voor kostuums, 
carnaval, carnaval, Halloween of vrijgezellenfeest

44,99 €
4251805461893 CF11374 3x heksenhoed voor heksenkostuum - tovenaarshoed 

ideaal voor carnaval, Halloween
14,99 €

4251285574892 CF11343 mini-flesopener van titanium met sleutelring en mini-
karabijnhaak, EDC-sleutelringclip voor buiten, kamperen

12,99 €
4251285574915 CF4782 400x houten ijsstokjes - houten stokjes voor koffie, 

cakepops, lollies en ijs - houten stokjes voor het maken 
17,99 €

4251285574922 CF4782 600x houten ijsstokjes - houten stokjes voor koffie, 
cakepops, lollies en ijs - houten stokjes voor het maken 

19,99 €
4251285574939 CF10264 4-delige placemat met paasmotieven - afneembare 

placemat - placemats met paashaasmotief en grappige 
19,99 €
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4251285574946 CF0680 96x krijtstokken in felle kleuren - schoolbordkrijt voor 
leisteen, asfalt en beton - straatkrijt

14,99 €
4251285574953 CF8768 flexibele deurkast, uittrekbare deurhaaklijst met 6 

haken, 11 - 68 cm
17,99 €

4251285574960 CF10418 breakout board met schuif voor datamining rig met 
LED-display 1200 W / 750 W, 12x 6-pins PCI-E-poorten

29,99 €
4251285574977 CF10445 7-delige datamining-set met breakout-kaart, 1200 W / 

750 W + PCI-Express grafische kaartkabel 6-pins naar 8
44,99 €

4251285574984 CF10421 6 PCI-Express grafische kaartkabel 6-pins mannelijk 
naar 8-pins mannelijk, 49 cm

29,99 €
4251285575097 CF11412 24x paaseieren om op te hangen - gespikkelde 

paasdecoratie in mooie kleuren - decoratie paaseieren - 
29,99 €

4251285575103 CF11396 30x Paaseieren om op te hangen - Paasdecoraties in 
verschillende kleuren - Paaseieren - Afmeting: 4 cm

19,99 €
4251285575202 CF11413 36x Paaseieren om op te hangen - Paasdecoratie in 

verschillende pastelkleuren - Decoratieve plastic paaseie
29,99 €

4251285575219 CF11422 Decoratie standaard voor Pasen - Deco belettering voor 
Pasen - Paasdecoratie om neer te zetten - Paasdecorati

29,99 €
4251285575226 CF11422 20x paaseieren om op te hangen - gestippelde 

paasdecoratie in verschillende kleuren - paasdecoratie - 
19,99 €

4251285575257 CF9698 3-delige mengkomset - Bakkom met maatschaal - 
Mengkom met tuit - Vaatwasmachinebestendig - Vulhoe

17,99 €
4251285575264 CF11129 16-delige paasdecoratieset, kleurrijke raffia-manden 

met paasgras, te vullen eieren en eierkleur
29,99 €

4251285575271 CF11119 5-delige set raamafbeeldingen met veermotieven - 
statische raamdecoratie voor Pasen - zelfklevende paas

17,99 €
4251285575295 CF11118 2x Houten dienblad - Dienblad in wit en in houtoptiek - 

Deco dienblad met praktische handvatten
29,99 €

4251285575301 CF11455 50x premium herbruikbare overschoenen 11,9 g per 
overschoen - plastic overschoenen met antislipzolen - h

29,99 €
4251285575318 CF11455 Premium herbruikbare overschoenen - kunststof 

overschoenen met antislipzool - herbruikbare schoen ex
44,99 €

4251285575325 CF11124 56-delige paasset gemaakt van kartonnen manden en 
eikleuren - paasdecoratie - paasmanden - te vullen paas

19,99 €
4251285575486 CF11429 2 decoratieve konijntjes, glinsterende paashaas perfect 

als paasdecoratie
17,99 €

4251285575516 CF6631 Paaskrans met bloemen, decoratieve tafelkrans, met 
hanger

34,99 €
4251285575530 CF6624 16-delige paas set met raffia manden, paasgras en 

sierbanden - paasdecoraties om zelf te maken - paasma
29,99 €

4251285599321 CF6623 4x raffia-manden en eikleuren als decoratie voor Pasen 
- paasmand voor het verzamelen van paaseieren - paas

19,99 €
4251285575554 CF6591 4x kleurrijke manden van raffia en eikleuren als 

decoratie voor Pasen - Paasnest in leuke kleuren - Paas
29,99 €

4251285575561 CF11401 2x kleurrijke raffia-manden met paasgras - paasmand - 
paasmanden - raffia-manden als paasdecoratie - Ø 24 c

19,99 €
4251285575592 CF11428 decoratief konijn van keramiek, schattige paashaas met 

bloem en roze lint [selectie vaiiert]
34,99 €

4251285575608 CF11451 16x Paaseieren om op te hangen - Paasdecoraties in 
prachtige kleuren - Paasdecoraties met mozaïekeffect - 

29,99 €
4251285575622 CF11453 4x Paaseieren om op te hangen - Paasversieringen in 

leuke kleuren - Paaseieren met mozaïek effect - Afmetin
14,99 €

4251285575639 CF6557 8x paaseieren om in verschillende maten op te hangen - 
paasdecoratie in geweldige kleuren - paasdecoratie met

17,99 €
4251285575691 CF6483 4x kerstraamafbeeldingen, zelfklevend met 

verschillende motieven - Kerstraamversieringen - Raam
17,99 €

4251285598522 CF11430 6x minibagagehangslot - bagageslot met sleutel - klein 
bagageslot voor bagage en reistassen

14,99 €
4251285576346 CF4766 9x riemringen - riemhouder of stropdashouder van 

metaal om op te hangen - kleerhangers - stropdasring
17,99 €

4251285575769 CF11454 8x potgrond voor bloemstukken in cilindrische vorm - 
potschuim voor verse bloemen - spons voor knutselen v

17,99 €
4251285575776 CF11454 16x potgrond voor bloemstukken in cilindrische vorm - 

potschuim voor verse bloemen - spons voor knutselen v
34,99 €

4251285575783 CF10896 externe thermometer met zuignap, digitale 
thermometer met datum- en tijdweergave, waterdicht

19,99 €
4251285575813 CF11442 16x Roestvrij stalen spiesen - 32 cm lange spies - 

Zwarte vleesspies ook voor groenten en zeevruchten
17,99 €

4251285575820 CF11442 8x Roestvrij stalen spiesen - 32 cm lange spies - Zwarte 
vleesspies ook voor groenten en zeevruchten

14,99 €
4251285575837 CF10582 8 spiesen van roestvrij staal, 37,5 cm lange grillspies 

fixeert uw lekkernijen
19,99 €

Pagina: 128/358* Alle prijzen zijn inclusief BTW. Onder voorbehoud van tussentijdse aankoop.

prijslijst: MSRP-prijzen (Tijd 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251285575851 CF11443 2 grillborstels met roestvrijstalen haren, ca. 30 x 16 cm 17,99 €
4251285575868 CF11475 2x Medicijndoseringsdispenser 7 dagen - Medicijndoos - 

Pillendoosje - Tabletdoos - Weekdosis [Taal: Duits]
19,99 €

4251285575875 CF11436 15x grillschaal, wegwerpkommen van aluminium, 
aluminium grillpan voor grillen, koken en bakken, lekbak

29,99 €
4251285575882 CF11436 30x grillschaal, wegwerpkommen van aluminium, 

aluminium grillpan voor grillen, koken en bakken, lekbak
34,99 €

4251285575899 CF5836 3 stroom- en spanningstester, multitool met 
schroevendraaier en fasetester, elektrische accessoires

14,99 €
4251285575899 CF5836 3 stroom- en spanningstester, multitool met 

schroevendraaier en fasetester, elektrische accessoires
14,99 €

4251285575905 CF11457 Medicijndoseringsdispenser 7 dagen - Medicijndoos - 
Pillendoos - Tabletdoos - Weekdoseringsapparaat + pille

14,99 €
4251285575905 CF11457 Medicijndoseringsdispenser 7 dagen - Medicijndoos - 

Pillendoos - Tabletdoos - Weekdoseringsapparaat + pille
14,99 €

4251285575912 CF11458 medicatiedispenser 7 dagen - medicatiebox- 
pillendoosje - tabletdoos - wekelijkse dispenser [Taal: D

17,99 €
4251285575929 CF11459 Medicijndoseringsdispenser 7 dagen - Medicijndoos - 

Pillendoos - Tabletdoos - Weekdoseringsapparaat [Taal:
12,99 €

4251285575943 CF3923 10 beschermhoezen voor opzetborstels - beschermkap 
als etui ideaal voor vervoer over de weg

12,99 €
4251285575950 CF11465 4x keramische voorraadpot - opbergdoos met bamboe 

deksel - keramische container voor voedsel
29,99 €

4251285575967 CF11476 4 telescopische rugschraper van roestvrij staal, 
stimulator voor rug en hoofd [selectie varieert]

17,99 €
4251285575974 CF11468 grillpan voor BBQ met afneembaar houten handvat, om 

te braden op de grill, als grillplaat of grillplaat
29,99 €

4251285575981 CF11447 4 bagagelabels van flexibel plastic in felle kleuren, 
bagagelabels om te labelen met mooie motieven

14,99 €
4251285575998 CF11446 4 bagagelabels van flexibel plastic in felle kleuren, 

bagagelabels om te labelen met mooie motieven
12,99 €

4251285576001 CF11466 2x wanddecoraties van gepoedercoat staal als 
muurbeugel voor hangmanden

19,99 €
4251285576018 CF11466 2x wanddecoraties van gepoedercoat staal, haken voor 

bloempot, tuin, windgong, hangmand
14,99 €

4251285576025 CF11471 3x kleurrijke clownvliegen voor carnaval, carnaval, 
Halloween, vastgebonden met elastiek [kleurkeuze varie

14,99 €
4251285597129 CF11488 5x aardappelperszakken van 100% katoen - knoedelzak 

voor het maken van knoedels en knoedels - geperste do
17,99 €

4251285576049 CF11470 100X ijsblokjeszakjes voor maximaal 2800 ijsblokjes - 
ijsblokjeszakjes, ijsblokjesfolie, ijsbalzakjes - ijsblokjes, i

17,99 €
4251285576063 CF11349 2 kabelslangen, kabelgoot met draadsnijhulp voor 

kabelorganisatie, flexibel en inkortbaar
14,99 €

4251285576070 CF3403 3x braadthermometer van roestvrij staal - analoge 
vleesthermometer tot 120 ° C - grillthermometer - vlees

17,99 €
4251285576087 CF11280 theezeef van roestvrij staal met deksel - theefilter met 

lekbak - fijnmazige theezeef voor losse thee en kruiden
14,99 €

4251805448795 CF11281 2x pizzaroller met roestvrijstalen mes - pizzasnijder voor 
pizzafans - kleine, handige pizzasnijder - pizzawiel

9,99 €
4251805448795 CF11281 2x pizzaroller met roestvrijstalen mes - pizzasnijder voor 

pizzafans - kleine, handige pizzasnijder - pizzawiel
9,99 €

4251285576100 CF4717 6 bh-extensions voor rugloze jurken, overhemden, 
blouses, tops

14,99 €
4251285576117 CF6482 6-delige premium tuingereedschapset - kleine cultivator, 

bloemenschepje, plantenschepje, bloemvork, hark en o
34,99 €

4251285576124 CF6481 3-delige premium tuingereedschapset - kleine cultivator, 
bloemenschepje en bloemvork - voor tuin en balkon

17,99 €
4251285576131 CF6480 3-delige tuingereedschapsset - plantenschepje, 

bloemenhark en onkruidsnijder - voor tuin en balkon
19,99 €

4251285576148 CF6477 2-delige premium tuingereedschapset bestaande uit 
kleine bezems en dubbele schoffel - ideale accessoires v

29,99 €
4251285591455 CF11346 200x hangers voor kerstboomversieringen en Pasen - 

balhangers voor kerstballen en paaseieren
17,99 €

4251285576162 CF11512 5-delige tuingereedschapset - bloemenschep, 
plantenschepje, bloemenvork, spuitfles en draagtas

29,99 €
4251285576179 CF11513 5-delige tuingereedschapset - bloemenschep, 

plantenschepje, bloemenvork, spuitfles en draagtas
29,99 €

4251285576261 CF11514 6-delige tuingereedschapset voor kinderen - 
kindertuingereedschap - gieter, schoffel, schop, troffel, 

29,99 €
4251285576278 CF11515 6-delige tuingereedschapset voor kinderen - 

tuingereedschap voor het bed - gieter, schoffel, troffel, 
29,99 €
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4251285591448 CF11346 100x hangers voor kerstboomversieringen en Pasen - 
balhangers voor kerstballen en paaseieren

14,99 €
4251285576216 CF11516 10x plantenborden - plantenspelden om te labelen - 

plantetiketten - steeketiketten [keuze varieert!]
17,99 €

4251285576223 CF11517 6-delige maatschepjes set - maatschepjes voor meel, 
graan of diervoeder - vulschep in diverse maten - weegs

17,99 €
4251285576230 CF11502 spuitfles met drukpomp, drukspuit als schuimgenerator 

voor auto, huishouden of tuin
44,99 €

4251285576247 CF11503 spuitfles met drukpomp, drukspuit ideaal voor 
huishouden en tuin

29,99 €
4251285576261 CF11514 6-delige tuingereedschapset voor kinderen - 

kindertuingereedschap - gieter, schoffel, schop, troffel, 
29,99 €

4251285576278 CF11515 6-delige tuingereedschapset voor kinderen - 
tuingereedschap voor het bed - gieter, schoffel, troffel, 

29,99 €
4251285576308 CF7592 grill houtskoolaansteker van metaal als grillstarter + 

grillreinigingsborstel
29,99 €

4251285576315 CF9051 2 balkonbakken, bloempot, bloemenbrug, Ø28 cm, 
hoogte 25 cm

34,99 €
4251285576322 CF4766 3x riemringen - riemhouder of stropdashouder van 

metaal om op te hangen - kleerhangers - stropdasring
12,99 €

4251285576322 CF4766 3x riemringen - riemhouder of stropdashouder van 
metaal om op te hangen - kleerhangers - stropdasring

12,99 €
4251285576339 CF4766 6x riemringen - riemhouder of stropdashouder van 

metaal om op te hangen - kleerhangers - stropdasring
14,99 €

4251285576346 CF4766 9x riemringen - riemhouder of stropdashouder van 
metaal om op te hangen - kleerhangers - stropdasring

17,99 €
4251285576391 CF7689 inbouwlade voor het ruimtebesparend opbergen van 

schoonmaakspullen, bijv. in de spoelbak
54,99 €

4251285576407 CF10690 2x 3D houten fotokaders in rustiek design voor foto's 
van 10 x 15 cm - diepe fotolijst met ruit, 16.3 x 11.3 x 4

17,99 €
4251285576414 CF7106 2x roestvrijstalen koffiemokken - thermische 

drinkbekers van hoogwaardig roestvrij staal - dubbelwa
29,99 €

4251285576414 CF7106 2x roestvrijstalen koffiemokken - thermische 
drinkbekers van hoogwaardig roestvrij staal - dubbelwa

29,99 €
4251285576438 CF8863 12x sleutelhanger uil in vele felle kleuren, met leren 

bobbel, ideaal als giveaway of voor verjaardagen
17,99 €

4251285576452 CF9139 10 paar hoogwaardige tuinhandschoenen, 
werkhandschoenen, veiligheidshandschoenen maat 8 / 

34,99 €
4251285576469 CF9142 10 paar hoogwaardige tuinhandschoenen, 

werkhandschoenen, veiligheidshandschoenen maat 8 / 
34,99 €

4251285576476 CF9140 10 paar hoogwaardige tuinhandschoenen, 
werkhandschoenen, veiligheidshandschoenen maat 10 /

34,99 €
4251285576483 CF8720 4 spoelbakmat universeel, spoelbakmat beschermt het 

oppervlak van de spoelbak en de borden, kan op maat 
29,99 €

4251285576490 CF8720 4 spoelbakmat universeel, spoelbakmat beschermt het 
oppervlak van de spoelbak en de borden, kan op maat 

19,99 €
4251285576506 CF6476 3x universele spatbescherming - glazen deksel met 

siliconen rand voor potten en pannen met een diameter 
44,99 €

4251285576513 CF8907 21-delige picknickaccessoires in blauw, camping servies, 
reis servies, ruimtebesparend en hygiënisch

17,99 €
4251285576520 CF8907 21-delige picknickaccessoires in groen, camping servies, 

reis servies, ruimtebesparend en hygiënisch
17,99 €

4251285576551 CF11460 12 waterglazen in stijlvol modern design, 
vaatwasmachinebestendig

39,99 €
4251285576568 CF11461 12 whiskyglazen in stijlvol modern design, 

vaatwasmachinebestendig
39,99 €

4251285576575 CF11317 Katrol met emmer in mooie kleuren, trekkoord voor 
kinderen

39,99 €
4251285576612 CF11357 12 whiskyglas in stijlvol modern design, 

vaatwasmachinebestendig
39,99 €

4251285576629 CF11316 katrol voor kinderen vanaf 8 jaar, kabeltrek tot max. 
15kg

29,99 €
4251285576636 CF11315 schommeltouw met karabijnhaak, springtouw met 

draaibare haak
19,99 €

4251285576643 CF6471 5x wegwerp nonwoven hoes voor koude en warme 
meervoudige gelcompressie | Gel cooling pack Bescher

9,99 €
4251285576643 CF6471 5x wegwerp nonwoven hoes voor koude en warme 

meervoudige gelcompressie | Gel cooling pack Bescher
9,99 €

4251285576650 CF6471 10x Wegwerp non-woven hoes voor koude en warme 
meervoudige gelcompressie | Gel-koelpakket Bescherm

12,99 €
4251285576650 CF6471 10x Wegwerp non-woven hoes voor koude en warme 

meervoudige gelcompressie | Gel-koelpakket Bescherm
12,99 €
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4251285576667 CF11462 6 longdrinkglazen in stijlvol modern design, 
vaatwasmachinebestendig

29,99 €
4251285576674 CF11460 6 waterglazen in stijlvol modern design, 

vaatwasmachinebestendig
29,99 €

4251285576681 CF11461 6 whiskyglazen in stijlvol modern design, 
vaatwasmachinebestendig

29,99 €
4251285576698 CF11360 6 drinkglazen in een stijlvol, modern design, 

vaatwasmachinebestendig
29,99 €

4251285576711 CF11356 6 drinkglazen in een stijlvol, modern design, 
vaatwasmachinebestendig

29,99 €
4251285576728 CF11357 6 whiskyglas in stijlvol modern design, 

vaatwasmachinebestendig
29,99 €

4251285576735 CF11437 200-delige set glazen marmer - glazen knikkers voor 
spelen en verzamelen - klassieke spellen voor thuis en o

17,99 €
4251285576742 CF11438 32-delige set glazen marmer - glazen knikkers voor 

spelen en verzamelen - klassieke spellen voor binnen en
17,99 €

4251285576759 CF11314 mobielhouder van hout - houder voor babybedjes en 
commodes - voor speeldoosjes en mobieltjes - onbehan

39,99 €
4251285587014 CF11449 6x herbruikbare drinkbekers van melamine in 

verschillende kleuren, perfect als servies voor feesten, c
29,99 €

4251285576797 CF11450 8 melamine schaaltjes in verschillende kleuren, perfect 
als servies voor feestjes, kamperen of festivals

34,99 €
4251285576810 CF11537 7-delige glazen kom met salade- en dessertkommen 29,99 €
4251285583887 CF11473 keramische kom in wit, slakom met afgeronde hoeken, 

grote fruitschaal ca. 24 x 24 cm
29,99 €

4251285576902 CF11554 5x vouwmeter van kunststof, 2 meter vouwmeter met 
10 schakels, metrisch in wit

29,99 €
4251285576919 CF11554 5x vouwmeter van kunststof, 2 meter vouwmeter met 

10 schakels, metrisch in zwart
29,99 €

4251285576933 CF11287 5x mini-liniaal als sleutelring van plastic, 50 cm 
vouwmeter met 10 schakels, metrisch in verschillende kl

14,99 €
4251285576933 CF11287 5x mini-liniaal als sleutelring van plastic, 50 cm 

vouwmeter met 10 schakels, metrisch in verschillende kl
14,99 €

4251285576940 CF11431 2 maritieme led-lichtkettingen met decoratieve flessen 
van glas en kurksluiting in maritiem design

19,99 €
4251285576964 CF11527 4x grafvazen - kerkhofvaas met grondpen - insteekvaas 

als grafdecoratie
29,99 €

4251285576988 CF11533 fluitketel van roestvrij staal, retro ketel geschikt voor 
alle fornuizen en inductie

29,99 €
4251285576995 CF11528 12-delige herbruikbare bestekset, mes, vork en lepel 

voor kamperen [selectie varieert]
17,99 €

4251285577008 CF11535 6-delige keukenmessenset met roestvrijstalen messen 
en antiaanbaklaag

29,99 €
4251285577015 CF11534 24-delig bestekset voor 6 personen - roestvrijstalen 

bestek - bestek met mes, vork, lepel, theelepel - menu 
29,99 €

4251805402841 CF10031 14-delige onderzetter set van roestvrij staal, 
drankonderzetter met houder, Ø 10 cm

19,99 €
4251285577039 CF9843 maatbeker van temperatuurbestendig glas - 

doseercontainer met handvat - 1000 ml glazen kan met 
29,99 €

4251285577046 CF11441 LED lichtbak met decoratieve letters en emoji's, lichtbak 
op batterijen om te positioneren en op te hangen

19,99 €
4251285577060 CF9670 5 bagagelabels van aluminium, bagagelabels voor 

etikettering
14,99 €

4251285577077 CF10914 1200x houten tandenstokers - tandenstokers voor 
dagelijks gebruik - tandenstokers in dispenserdoos - ho

12,99 €
4251285577107 CF8962 3 stoffen dekzeil, plantmat voor de tuin, werkmat, 80 x 

80 cm
17,99 €

4251285577114 CF6472 3x Premium herbruikbare non-woven hoes voor koude 
en warme meervoudige gelcompressie | Gel-koelpakket 

14,99 €
4251285577169 CF11518 2x Universeel filter voor afzuigkappen - Stoffilter 

Geschikt voor verschillende modellen afzuigventilatoren 
17,99 €

4251805459838 CF11518 2x universeel filter voor afzuigkappen - nevelfilter 
geschikt voor bijna alle modellen afzuigkappen - op maa

17,99 €
4251805459838 CF11518 2x universeel filter voor afzuigkappen - nevelfilter 

geschikt voor bijna alle modellen afzuigkappen - op maa
17,99 €

4251285577220 CF1517 3x gel-oogmasker - slaapmasker voor koude- en 
warmtetherapie - koelmasker voor dames en heren

12,99 €
4251285577183 CF7178 6x mini handwasborstels in duck design - nagelborstel 

voor hand- en nagelreiniging [selectie varieert]
14,99 €

4251285577190 CF8727 20-delige slangklemmen, slangklemmen in verschillende 
maten, bereik 16-26 mm, bandbreedte 8 mm

14,99 €
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4251285577213 CF9089 bagageweegschaal voor bagage, bagageweegschaal tot 
32 kg, handweegschaal met analoog display

14,99 €
4251285577220 CF1517 3x gel-oogmasker - slaapmasker voor koude- en 

warmtetherapie - koelmasker voor dames en heren
12,99 €

4251285577237 CF11555 2x paar tuinhandschoenen in maat 8 (M), 
beschermende handschoenen voor dames, werkhandsc

12,99 €
4251285577251 CF10553 12x vliegenmepper van kunststof - insectenbescherming 

in felle kleuren - lichte en flexibele muggenbescherming
14,99 €

4251285577268 CF11557 transportbox voor 24 muffins en cupcakes - draagbare 
plastic feestcontainer - cake transportcontainer met serv

44,99 €
4251285577282 CF8797 30x Paaseieren met hanger - Paasdecoratie in 

verschillende kleuren en motieven - 6 cm
29,99 €

4251285577299 CF8528 2x appelverdeler van roestvrij staal - fruitverdeler ook 
voor peren - appelsnijder voor klokhuis

17,99 €
4251285577329 CF6729 12-delige stempelset, houten stempel in verschillende 

motieven
12,99 €

4251285577336 CF6942 12-delig duikspeelgoed als vis in verschillende kleuren - 
duikset voor kinderen om te leren duiken

19,99 €
4251285577343 CF7379 RVS Solar LED Huisnummerverlichting - 4 LED's met 

cijfers en letters
29,99 €

4251285577350 CF4574 4x placemats voor kinderen, tafelset met verschillende 
motieven, 44 x 28 cm

17,99 €
4251285577374 CF11567 4x bloembakhouder voor balkonleuningen en 

balustrades - flexibele bevestiging van metaal voor plan
29,99 €

4251285577374 CF11567 4x bloembakhouder voor balkonleuningen en 
balustrades - flexibele bevestiging van metaal voor plan

29,99 €
4251285577381 CF11568 4x bloembakhouder voor balkonleuningen en 

balustrades - flexibele bevestiging van metaal voor plan
29,99 €

4251285577381 CF11568 4x bloembakhouder voor balkonleuningen en 
balustrades - flexibele bevestiging van metaal voor plan

29,99 €
4251285577398 CF11569 4x bloembakhouder voor balkonleuningen en 

balustrades - flexibele bevestiging van metaal voor plan
29,99 €

4251285577398 CF11569 4x bloembakhouder voor balkonleuningen en 
balustrades - flexibele bevestiging van metaal voor plan

29,99 €
4251285583085 CF11570 4x bloembakhouder voor balkonleuningen en 

balustrades - flexibele bevestiging van metaal voor plan
29,99 €

4251285583085 CF11570 4x bloembakhouder voor balkonleuningen en 
balustrades - flexibele bevestiging van metaal voor plan

29,99 €
4251285577428 CF11565 Ondoorzichtig privacyscherm voor balkon - riem om het 

balkon met een koord voor bevestiging - ook geschikt al
29,99 €

4251285577435 CF11566 Opaque privacyscherm voor balkon - riem om het 
balkon met een koord voor bevestiging - ook geschikt al

29,99 €
4251285577442 CF11571 designer knoflookpers in een set met siliconenschiller en 

reinigingsborstel - knoflooksnijder roestvrij & vaatwasm
14,99 €

4251285577459 CF6465 3-delige knutselset - wikkeldraad in groen, zilver en 
zwart - perfect voor kerstversiering

14,99 €
4251285577459 CF6465 3-delige knutselset - wikkeldraad in groen, zilver en 

zwart - perfect voor kerstversiering
14,99 €

4251285577466 CF10006 4x metalen schaal - serveerschaal voor dipsauzen, 
snacks, voorgerechten of desserts - dessertschaal - dec

19,99 €
4251285577473 CF6504 2x schijfreiniger met microvezelpad voor het reinigen 

van de voorruit - zwenkbaar
17,99 €

4251285577480 CF8895 18 gummetjes met geweldige piratenmotieven - ideaal 
als cadeau voor verjaardagen of als schooltas

14,99 €
4251805402995 CF8811 6x Decoratieve hangers met Pasen - Paasversiering van 

hout in uilendesign - Decoratieve hangers voor ramen e
12,99 €

4251285577541 CF8303 6x jute lint voor decoratie en verpakking - decoratieve 
linten van jute in verschillende kleuren

17,99 €
4251285577558 CF11088 2x glazen lifters voor metselaarpotten - grijptang om te 

helpen inkoken en conserven - met rubberen tanguitein
17,99 €

4251285577572 CF11547 10x thermische isolatiezakken, reisgeneeskundetas voor 
onderweg, kleine koeltas voor insuline en thermolabiele 

14,99 €
4251285577589 CF7021 18x paaseieren om op te hangen - prachtige 

paasdecoraties met geweldige paasmotieven - paaseier
19,99 €

4251285577596 CF7021 36x paaseieren om op te hangen - prachtige 
paasdecoraties met geweldige paasmotieven - decoratie

34,99 €
4251285577602 CF11547 20x thermische isolatiezakken, reismedicatiezak voor 

onderweg, kleine koeltas voor insuline en thermolabiele 
22,99 €

4251285577619 CF11111 400x houten spatels voor ontharing - voor het 
aanbrengen van was en suikerpasta

29,99 €
4251285577640 CF11550 2x Anti-Schling-Napf - hondenkom voor langzaam 

voeren - de voerbak voorkomt dat voedsel in een lus ter
19,99 €
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4251285577657 CF11558 2x uitschuifbare netten voor kinderen - insectennet is 
geschikt voor het vangen van vlinders - met telescopisc

17,99 €
4251285577664 CF6278 248x zelfklevende buffer ter bescherming tegen 

beschadiging - transparante stopdempers - zelfklevende
17,99 €

4251285577671 CF11552 2x ijsvormpjes voor waterijs op een stokje - 
stokvormpje voor zelfgemaakt ijs - herbruikbare ijsvorm

17,99 €
4251285577695 CF9273 2x bellenblaaspistool in het ontwerp van Deflin - 

bellenblaasmachine voor kinderen - bellenblaaspistool o
19,99 €

4251285577701 CF10284 4x Knijpbal-sleutelhanger - Knijpbal in geweldige 
kleuren - Antistressspeelgoed voor kinderen en volwass

19,99 €
4251285577718 CF11573 2x ladekast onder bed met groot kijkvenster - 

ademende opbergruimte onder bed met ritssluiting - ge
17,99 €

4251285577770 CF5776 solarlamp voor buiten - tuinlamp voor de grond - 
tuinpadverlichting - solarverlichting - 8 uur looptijd

12,99 €
4251285577756 CF11572 6-delige kaarsenset "Zen" als decoratie - met 

theelichtje, Boeddha-figuur, theelichtkom, sierstenen en
19,99 €

4251285577770 CF5776 solarlamp voor buiten - tuinlamp voor de grond - 
tuinpadverlichting - solarverlichting - 8 uur looptijd

12,99 €
4251285577770 CF5776 solarlamp voor buiten - tuinlamp voor de grond - 

tuinpadverlichting - solarverlichting - 8 uur looptijd
12,99 €

4251285577787 CF9413 18x kurken onderzetters voor drankjes - ronde 
onderzetters - glazen onderzetters van kurk - Ø 10 x 0,3

17,99 €
4251285577800 CF11548 2x radiator wasdroger - verstelbare hangende droger - 

perfect voor het drogen van wasgoed op de verwarming
39,99 €

4251285577831 CF11456 3x gyroscoop met lichteffecten - grote gyroscopen voor 
kinderen om te spelen [selectie varieert]

17,99 €
4251285591745 CF10506 6x stoelvangerset 2.0 voor stoelmonsters thuis - met 

wegwerpstoelvanger, niet-steriele stoelbuis, testspatel e
17,99 €

4251285577855 CF11580 citruspers van roestvast materiaal - handmatige 
citruspers voor citrusvruchten - citruspers voor citroene

19,99 €
4251285577862 CF11581 2x knoflookschiller gemaakt van siliconen - 

knoflookroller met schoonmaakborsteltje voor knoflookp
17,99 €

4251285577862 CF11581 2x knoflookschiller gemaakt van siliconen - 
knoflookroller met schoonmaakborsteltje voor knoflookp

17,99 €
4251285577916 CF9280 2x luchtbevochtiger van RVS - verwarmingsverdamper 

voor bevestiging aan de verwarming - radiatorverdampe
14,99 €

4251805444544 CF11439 watersproeiers voor kinderen - octopussproeiers voor 
veel waterpret in de tuin - kleurrijke gazonsproeier [kleu

29,99 €
4251285577947 CF10367 3x flessenborstel voor het reinigen van flessen - lange 

reinigingsborstel voor het reinigen van flessen - 41 x Ø 
17,99 €

4251285577954 CF10321 8x haringen van kunststof - haringen met LED-
verlichting voor op de camping en buiten - ideaal voor n

17,99 €
4251285577992 CF11424 2x decoratief konijn voor paasdecoratie - vilten 

paashaas om op te staan - vilten konijntje op houten vo
34,99 €

4251285578005 CF11590 Kunststof gazonrand - bedrand voor gazons, 
bloemperken of als maairand - lengte individueel verstel

17,99 €
4251285578012 CF11591 Kunststof gazonrand - bedrand voor gazons, 

bloembedden of als maairand - lengte individueel verste
17,99 €

4251285578029 CF10355 8x Ragout Fin steengoed kommen - Ovenschaal in grijs 
en beige - ovenvaste taartvormingen - 230 ml per kom

39,99 €
4251285578036 CF11590 2x kunststof gazonrand - bedrand voor gazons, 

bloembedden of als maairand - lengte individueel verste
29,99 €

4251285578036 CF11590 2x kunststof gazonrand - bedrand voor gazons, 
bloembedden of als maairand - lengte individueel verste

29,99 €
4251285578043 CF11591 2x gazonranden van kunststof - bedrand voor gazons, 

bloembedden of als maairand - lengte individueel verste
34,99 €

4251285578043 CF11591 2x gazonranden van kunststof - bedrand voor gazons, 
bloembedden of als maairand - lengte individueel verste

34,99 €
4251285578050 CF6272 3-delige verzorgingsset voor kinderen - 

Tandenborstelbeker voor meisjes - Tandenborstelhoude
14,99 €

4251285578074 CF6278 124x zelfklevende buffer ter bescherming tegen 
beschadiging - transparante stopdempers - zelfklevende

14,99 €
4251285598195 CF11582 koffiezetapparaat met Frans perssysteem - koffiepers 

doet ook dienst als theemaker - koffiezetapparaat met g
29,99 €

4251285578104 CF11587 koffiezetapparaat met Frans perssysteem - koffiepers 
doet ook dienst als theemaker - koffiezetapparaat met g

29,99 €
4251285578111 CF9483 3x grijptang van aluminium - grijphulp voor huis en tuin 

- grijpklauw met magneet - 76 cm
34,99 €

4251285578128 CF7154 4x porseleinen koffiemok - koffiemok met vogelmotief - 
koffiepot in roze en blauw - 300 ml per mok

19,99 €
4251285578135 CF11563 opbergdoos voor theezakjes - witte houten 

theezakjesdoos met deksel - theedoos met 6 vakken en 
34,99 €
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4251285578173 CF6880 2x medicatiedosering - medicatiebox voor 7 dagen - 
pillendoos - tray box - tabletdoos - wekelijkse doseerder

14,99 €
4251285578180 CF6880 2x medicatiedosering - medicatiebox voor 7 dagen - 

pillendoos - tray box - tabletdoos - wekelijkse doseerder
14,99 €

4251285578197 CF6880 2x medicatiedosering - medicatiebox voor 7 dagen - 
pillendoos - tray box - tabletdoos - wekelijkse doseerder

14,99 €
4251285578203 CF6880 2x medicatiedosering - medicatiebox voor 7 dagen - 

pillendoos - tray box - tabletdoos - wekelijkse doseerder
12,99 €

4251285578210 CF6880 2x medicatiedosering - medicijndoosje voor 7 dagen - 
pillendoosje - traydoosje - tabletdoosje - wekelijkse dos

9,99 €
4251285578234 CF6880 2x medicatiedosering - medicatiebox voor 7 dagen - 

pillendoos - tray box - tabletdoos - wekelijkse doseerder
12,99 €

4251285578234 CF6880 2x medicatiedosering - medicatiebox voor 7 dagen - 
pillendoos - tray box - tabletdoos - wekelijkse doseerder

12,99 €
4251285578234 CF6880 2x medicatiedosering - medicatiebox voor 7 dagen - 

pillendoos - tray box - tabletdoos - wekelijkse doseerder
12,99 €

4251285578241 CF6880 2x medicatiedosering - medicatiebox voor 7 dagen - 
pillendoos - tray box - tabletdoos - wekelijkse doseerder

12,99 €
4251285578241 CF6880 2x medicatiedosering - medicatiebox voor 7 dagen - 

pillendoos - tray box - tabletdoos - wekelijkse doseerder
12,99 €

4251285578241 CF6880 2x medicatiedosering - medicatiebox voor 7 dagen - 
pillendoos - tray box - tabletdoos - wekelijkse doseerder

12,99 €
4251285578258 CF11497 2x medicijndispenser - medicijndoosje voor 7 dagen - 

elk 2 vakken - pillendoosje - tabletdoosje - weekdispens
14,99 €

4251285578258 CF11497 2x medicijndispenser - medicijndoosje voor 7 dagen - 
elk 2 vakken - pillendoosje - tabletdoosje - weekdispens

14,99 €
4251285578258 CF11497 2x medicijndispenser - medicijndoosje voor 7 dagen - 

elk 2 vakken - pillendoosje - tabletdoosje - weekdispens
14,99 €

4251285578265 CF11497 2x medicijndispenser - medicijndoosje voor 7 dagen - 
elk 2 vakken - pillendoosje - tabletdoosje - weekdispens

14,99 €
4251285578272 CF11497 2x medicijndispenser - medicijndoosje voor 7 dagen - 

elk 2 vakken - pillendoosje - tabletdoosje - weekdispens
17,99 €

4251285578272 CF11497 2x medicijndispenser - medicijndoosje voor 7 dagen - 
elk 2 vakken - pillendoosje - tabletdoosje - weekdispens

17,99 €
4251285578272 CF11497 2x medicijndispenser - medicijndoosje voor 7 dagen - 

elk 2 vakken - pillendoosje - tabletdoosje - weekdispens
17,99 €

4251285578289 CF11497 2x medicijndispenser - medicijndoosje voor 7 dagen - 
elk 2 vakken - pillendoosje - tabletdoosje - weekdispens

14,99 €
4251285578296 CF11497 2x medicijndispenser - medicijndoosje voor 7 dagen - 

elk 2 vakken - pillendoosje - tabletdoosje - weekdispens
17,99 €

4251285578302 CF11497 2x medicijndispenser - medicijndoosje voor 7 dagen - 
elk 2 vakken - pillendoosje - tabletdoosje - weekdispens

17,99 €
4251285578302 CF11497 2x medicijndispenser - medicijndoosje voor 7 dagen - 

elk 2 vakken - pillendoosje - tabletdoosje - weekdispens
17,99 €

4251285578302 CF11497 2x medicijndispenser - medicijndoosje voor 7 dagen - 
elk 2 vakken - pillendoosje - tabletdoosje - weekdispens

17,99 €
4251285578319 CF11583 Roestvrijstalen zeef - met 3 verschillende inlegdelen - 

zeef voor het zeven, pureren en sappen van groenten e
39,99 €

4251285578340 CF11586 4x koffiemok "Morning Coffee" in vintage design - 
keramische koffiemok voor thuis en op kantoor

34,99 €
4251285578357 CF11589 12x conserveringsfilm voor zelfgemaakte jam en gelei - 

conserverende schil met uit te snijden labels
17,99 €

4251285585799 CF11584 2x continu koffiefilter in maat 4 - herbruikbaar 
permanent filter gemaakt van hittebestendig plastic en 

17,99 €
4251285578388 CF9242 3x soeppan to go - magnetronschaaltjes met handvat 

en deksel voor onderweg - 700 ml per bak van siliconen
17,99 €

4251285578395 CF11606 10-delige set katoenen tassen - herbruikbare 
draagtassen - onbedrukt, ideaal om te schilderen - OEK

29,99 €
4251285578401 CF11577 12x katoenen tas - herbruikbare boodschappentas - 

onbedrukt, ideaal om te schilderen - OEKO-TEX® Stand
34,99 €

4251285578418 CF11578 12x katoenen tas - herbruikbare boodschappentas - 
onbedrukt, ideaal om te schilderen - OEKO-TEX® Stand

29,99 €
4251285578425 CF11576 12x katoenen tas - herbruikbare draagtas - onbedrukt, 

ideaal om te schilderen - OEKO-TEX® Standard 100
29,99 €

4251285578432 CF11575 12x katoenen tas - herbruikbare draagtas - onbedrukt, 
ideaal om te schilderen - OEKO-TEX® Standard 100

29,99 €
4251285578449 CF11574 12x uittrekzakje van katoen - herbruikbare hoes - 

onbedrukt, ideaal om te schilderen - OEKO-TEX® Stand
29,99 €

4251285578463 CF1242 deurstopper - onderste deurbuffer van roestvrij staal om 
te schroeven - Ø 4,5 cm

14,99 €
4251285578524 CF4314 2x Universele microvezeldoek - Reinigingsdoekje met 

bloemmotief - Reinigingsdoekje voor glas, keuken en ba
9,99 €
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4251285578531 CF7954 2x Microvezelvloerdoek - Gele doeken voor 
vloerreiniging - Grote doeken voor grote oppervlakken

9,99 €
4251285578548 CF11499 2-delige conserveringsset bestaande uit glazen lifter en 

conservenstrechter - grijptangen voor warme conserver
17,99 €

4251285578555 CF9435 2x Micro USB-ventilator met aan/uit-schakelaar - USB A-
connector - Micro USB B-connector

17,99 €
4251285578562 CF9069 Windmolen - Windgong in bloemmotief - Kleurrijke 

windmolen voor tuin, terras en balkon
17,99 €

4251285578579 CF11302 2x onkruidborstel met stalen haren, voegenborstel met 
houten steel, onkruid- en mosverwijderaar

19,99 €
4251285578593 CF3807 Y-adapter jack 3,5 mm stereo - 2 x cinch plug - audio 

jack aansluiting naar 2x cinch plug in een plastic behuizi
9,99 €

4251805434477 CF9069 2x Windmolen - Windgong in bloemmotief - Kleurrijke 
windmolen voor tuin, terras en balkon

29,99 €
4251285578654 CF11604 3x kunststof snijplank met afvoergroef - robuust en 

antislip ontbijtplank voor de keuken
19,99 €

4251285578661 CF11605 3x citruspers met verwijderbaar inzetstuk voor 
eenvoudige reiniging - citroenpers gemaakt van plastic i

17,99 €
4251285578685 CF0002 waterdichte beschermhoes - stofdichte hoes voor tablet 

en e-book reader - beschermhoes in zwart - 8,8 "
9,99 €

4251285578692 CF0004 waterdichte beschermhoes met anti-stof pluggen - 
stofdichte hoes voor tablet en e-book reader - bescherm

17,99 €
4251285578708 CF0001 2x waterdichte mobiele telefoonhoes - stofdichte hoes 

voor smartphone - mobiele telefoonhoes in zwart - 6.5 "
14,99 €

4251285578715 CF3919 waterdichte beschermhoes - stofdichte hoes voor tablet 
en e-book reader - beschermhoes in zwart - 8,8 "

9,99 €
4251285578739 CF0004 2x waterdichte beschermhoes - stofdichte hoes voor 

tablet en e-book reader - beschermhoes in zwart - 11,6 
17,99 €

4251805405231 CF9198 8x placemat - tafelmat voor de keuken - hittebestendige 
mat - wasbare mat - 30 x 45 cm

29,99 €
4251285578760 CF9198 8x placemat - tafelmat voor de keuken - hittebestendige 

mat - wasbare mat - 30 x 45 cm
17,99 €

4251285578784 CF11600 20x platte vijl A4 - nietmachine met labelstrips - plastic 
nietmachine voor school, kantoor en thuis - PVC-vrij

17,99 €
4251285578791 CF11607 12x eenhoornmasker voor kinderen in verschillende 

kleuren - maskers voor verjaardagen en themafeesten [
19,99 €

4251285578807 CF11601 20x platte vijl A4 - geperforeerde vijlen met labelstroken 
- plastic vijlen voor school, kantoor en thuis

17,99 €
4251285578814 CF11599 25x platte kartonnen vijl A4 - platte vijl in felle kleuren - 

kartonnen vijl voor school, kantoor en thuis
29,99 €

4251285578821 CF11598 20x platte map A4 - platte map in felle kleuren - 
kartonnen map voor school, kantoor en thuis

19,99 €
4251285578838 CF5784 24-delige bestekset bestaande uit vorken en lepels - 

gemetalliseerd bestek voor desserts en onderweg
14,99 €

4251285578845 CF5784 48-delige bestekset bestaande uit vorken en lepels - 
gemetalliseerd bestek voor desserts en onderweg

17,99 €
4251285578852 CF4498 12x afwasborstel met schraaprand - schrobborstel voor 

reiniging in verschillende kleuren [selectie varieert]
29,99 €

4251285578869 CF8189 muffin bakvorm voor het bakken van muffins, voor 12 
koolstofstalen muffins ca. 35 x 26,5 x 3 cm

14,99 €
4251285578876 CF11651 kerstboomtopmat - Kerstboomtop gemaakt van echt 

glas voor Kerstmis - Kerstboomtop, 28 cm
29,99 €

4251285578883 CF11652 kerstboomtopmat - Kerstboomtop gemaakt van echt 
glas voor Kerstmis - Kerstboomtop, 28 cm

29,99 €
4251285578890 CF11653 kerstboomtopmat - Kerstboomtop gemaakt van echt 

glas voor Kerstmis - Kerstboomtop, 28 cm
19,99 €

4251285578906 CF11654 Kerstboomtop glanzend - Kerstboomtop gemaakt van 
echt glas voor Kerstmis - Kerstboomtop, 28 cm

29,99 €
4251285578913 CF11655 Kerstboomtop glanzend - Kerstboomtop gemaakt van 

echt glas voor Kerstmis - Kerstboomtop, 28 cm
29,99 €

4251285578920 CF11656 kerstboomtopmat - Kerstboomtop gemaakt van echt 
glas voor Kerstmis - Kerstboomtop, 28 cm

19,99 €
4251285578937 CF11657 2x hoogwaardige kerstboomversieringen, grote 

kerstkomkommer gemaakt van echt glas - kerstboomha
19,99 €

4251285578944 CF11658 Kerstboomtop glanzend - Kerstboomtop gemaakt van 
echt glas voor Kerstmis - Kerstboomtop, 28 cm

29,99 €
4251285578951 CF11658 kerstboomtopmat - Kerstboomtop gemaakt van echt 

glas voor Kerstmis - Kerstboomtop, 28 cm
29,99 €

4251285578968 CF11659 Kerstboomtop glanzend - Kerstboomtop gemaakt van 
echt glas voor Kerstmis - Kerstboomtop, 28 cm

29,99 €
4251285578975 CF11659 kerstboomtopmat - Kerstboomtop gemaakt van echt 

glas voor Kerstmis - Kerstboomtop, 28 cm
29,99 €
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4251805401165 CF11660 Kerstboomtop glanzend - Kerstboomtop gemaakt van 
echt glas voor Kerstmis - Kerstboomtop voor de kerstbo

29,99 €
4251285578999 CF11660 kerstboomtopmat - Kerstboomtop gemaakt van echt 

glas voor Kerstmis - Kerstboomtop, 28 cm
29,99 €

4251285579002 CF11661 Kerstboomtop glanzend - Kerstboomtop gemaakt van 
echt glas voor Kerstmis - Kerstboomtop, 28 cm

29,99 €
4251285579019 CF11661 kerstboomtopmat - Kerstboomtop gemaakt van echt 

glas voor Kerstmis - Kerstboomtop, 28 cm
29,99 €

4251285579026 CF11662 Kerstboomtop glanzend - Kerstboomtop gemaakt van 
echt glas voor Kerstmis - Kerstboomtop, 25 cm

17,99 €
4251285579033 CF11663 Kerstboomtop glanzend - Kerstboomtop gemaakt van 

echt glas voor Kerstmis - Kerstboomtop voor de kerstbo
17,99 €

4251285579040 CF11664 kerstboomtopmat - Kerstboomtop gemaakt van echt 
glas voor Kerstmis - Kerstboomtop, 28 cm

19,99 €
4251285579057 CF11665 24x kerstballen, kerstboomballen van echt glas voor 

kerst, boomversiering voor de kerstboom, Ø 6 cm
29,99 €

4251285579064 CF11666 24x kerstballen, kerstboomballen van echt glas voor 
kerst, boomversiering voor de kerstboom, Ø 6 cm

29,99 €
4251285579071 CF11667 24x kerstballen, kerstboomballen van echt glas voor 

kerst, boomversiering voor de kerstboom, Ø 6 cm
34,99 €

4251285579088 CF11668 24x kerstballen, kerstboomballen van echt glas voor 
kerst, boomversiering voor de kerstboom, Ø 6 cm

34,99 €
4251285579095 CF11669 24x kerstballen, kerstboomballen van echt glas voor 

kerst, boomversiering voor de kerstboom, Ø 6 cm
34,99 €

4251285579101 CF11670 24x kerstballen, kerstboomballen van echt glas voor 
kerst, boomversiering voor de kerstboom, Ø 6 cm

39,99 €
4251285579118 CF11671 24x kerstballen, kerstboomballen van echt glas voor 

kerst, boomversiering voor de kerstboom, Ø 6 cm
34,99 €

4251285579125 CF11672 20x mini glazen kerstboomballen - kleine kerstballen 
voor kerstversiering - boomversiering voor de kerstboo

17,99 €
4251285579132 CF11673 20x mini glazen kerstboomballen - kleine kerstballen 

voor kerstversiering - boomversiering voor de kerstboo
17,99 €

4251285579156 CF11675 44x Kerstballen in verschillende maten - Kerstballen 
voor in de kerstboom - Kerstboomversieringen van glas

39,99 €
4251805430509 CF11676 44x Kerstballen in verschillende maten - Kerstballen 

voor in de kerstboom - Kerstboomversieringen van glas
39,99 €

4251285579170 CF11677 44x Kerstballen in verschillende maten - Kerstballen 
voor in de kerstboom - Kerstboomversieringen van glas

44,99 €
4251285579187 CF11678 44x Kerstballen in verschillende maten - Kerstballen 

voor in de kerstboom - Kerstboomversieringen van glas
34,99 €

4251285579194 CF11679 60x Kerstboomballen in verschillende maten - 
Kerstballen voor in de kerstboom - Kerstboomversiering

54,99 €
4251285579200 CF11680 60x Kerstboomballen in verschillende maten - 

Kerstballen voor in de kerstboom - Kerstboomversiering
49,99 €

4251285579224 CF11682 20x kerstballen, kerstboomballen onbreekbaar gemaakt 
van plastic voor kerst, boomdecoraties voor de kerstboo

19,99 €
4251285579231 CF11683 20x kerstballen, kerstboomballen onbreekbaar gemaakt 

van plastic voor kerst, boomdecoraties voor de kerstboo
29,99 €

4251285579248 CF11684 20x kerstballen, kerstboomballen onbreekbaar gemaakt 
van plastic voor kerst, boomdecoraties voor de kerstboo

19,99 €
4251285579255 CF11685 20x kerstballen, kerstboomballen onbreekbaar gemaakt 

van plastic voor kerst, boomdecoraties voor de kerstboo
19,99 €

4251285579262 CF11686 20x kerstballen, kerstboomballen onbreekbaar gemaakt 
van plastic voor kerst, boomdecoraties voor de kerstboo

19,99 €
4251285579279 CF11687 20x kerstballen, kerstboomballen onbreekbaar gemaakt 

van plastic voor kerst, boomdecoraties voor de kerstboo
19,99 €

4251285579286 CF11688 20x kerstballen, kerstboomballen onbreekbaar gemaakt 
van plastic voor kerst, boomdecoraties voor de kerstboo

19,99 €
4251285579293 CF11689 20x kerstballen, kerstboomballen onbreekbaar gemaakt 

van plastic voor kerst, boomdecoraties voor de kerstboo
29,99 €

4251285579309 CF11690 20x kerstballen, kerstboomballen onbreekbaar gemaakt 
van plastic voor kerst, boomdecoraties voor de kerstboo

29,99 €
4251805430530 CF11691 20x kerstballen, kerstboomballen onbreekbaar gemaakt 

van kunststof voor kerst, boomversiering voor de kerstb
29,99 €

4251285579323 CF11692 20x kerstballen, kerstboomballen onbreekbaar gemaakt 
van plastic voor kerst, boomdecoraties voor de kerstboo

29,99 €
4251285579330 CF11693 20x kerstballen, kerstboomballen onbreekbaar gemaakt 

van plastic voor kerst, boomdecoraties voor de kerstboo
29,99 €

4251285579644 CF5785 32x plantborden met waterdichte zwarte stift - 
plantstokjes om te labelen - steeketiketten - 14,5 cm

14,99 €
4251285579637 CF10385 16x plantborden met waterdichte zwarte stift - 

plantstokjes om te labelen - steeketiketten - 14,5 cm
12,99 €
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4251285579361 CF11629 2x zwembanden voor zwemplezier - zwemring met 
motieven van Disney-prinsessen

17,99 €
4251285579378 CF11630 opblaasbaar zwemdier in clownvis design - baddier voor 

strand en zwembad - luchtbed - zwemeiland - waterspe
19,99 €

4251285579385 CF11637 Opblaasbare zwemband in trendy donut-ontwerp - 
zwemring voor kinderen en volwassenen [selectie variee

17,99 €
4251285579637 CF10385 16x plantborden met waterdichte zwarte stift - 

plantstokjes om te labelen - steeketiketten - 14,5 cm
12,99 €

4251285579644 CF5785 32x plantborden met waterdichte zwarte stift - 
plantstokjes om te labelen - steeketiketten - 14,5 cm

14,99 €
4251285579415 CF9268 25x tatoeagevellen met afpelbare tatoeages voor 

jongens met verschillende motieven
17,99 €

4251805431742 CF11708 4x ijsblokjesbakje voor in totaal 64 ijsblokjes - kleurrijke 
ijsblokjesbakjes met deksel - veilig en zonder lekkage [k

29,99 €
4251285579453 CF11711 3x ijsblokjesvorm voor in totaal 30 ijsblokjes - Kleurrijke 

ijsblokjesbakjes met siliconen basis voor betere hanterin
17,99 €

4251805414516 CF11709 3x ijsblokjesvorm voor in totaal 96 ijsblokjes - kleurrijke 
ijsblokjesbakjes met siliconen bodem voor betere hanter

29,99 €
4251285579477 CF11716 72x Herbruikbare ijsblokjes in verschillende kleuren - 

feestijsblokjes voor verkoelende drankjes - ijsblokjes in f
19,99 €

4251285579484 CF11706 4x extra platte coldpack - ruimtebesparend en ideaal 
voor koelbox en koeltas - groot koelelement in verschille

29,99 €
4251285579491 CF11705 8x extra platte coldpack - ruimtebesparend en ideaal 

voor koelbox en koeltas - koelelement in felle kleuren [s
29,99 €

4251285579507 CF11715 72x Herbruikbare ijsblokjes in verschillende kleuren 
[selectie varieert] - Feestijsblokjes voor verkoelende dra

19,99 €
4251805471557 CF11636 opblaasbare zwemring in een cool design - zwemring 

voor kinderen en volwassenen [selectie varieert]
17,99 €

4251285579538 CF11702 insectenval van kunststof - wespenval om op te hangen 
- bescherming tegen wespen, vliegen en horzels

17,99 €
4251285579545 CF11714 2x insectenval met afneembaar deksel - wespenval om 

op te hangen - bescherming tegen wespen, vliegen en h
19,99 €

4251285579552 CF11700 4x insectenval van kunststof - wespenval om op te 
hangen - bescherming tegen wespen, vliegen en horzels

14,99 €
4251285579569 CF11701 2x insectenvallen van kunststof - wespenval om op te 

hangen - reddingsval voor wespen, vliegen en horzels - 
14,99 €

4251285579576 CF7534 2x kunststof insectenval om op te hangen - wespen-, 
vliegen- en horzelval voor buiten in diverse kleuren [kle

17,99 €
4251285579637 CF10385 16x plantborden met waterdichte zwarte stift - 

plantstokjes om te labelen - steeketiketten - 14,5 cm
12,99 €

4251285579644 CF5785 32x plantborden met waterdichte zwarte stift - 
plantstokjes om te labelen - steeketiketten - 14,5 cm

14,99 €
4251805407136 CF11641 18x tentharingen van kunststof - grondankers voor 

camping, tuin, strand - haringen met haringtrekkergat - 
17,99 €

4251285579613 CF11641 6x tentharingen van kunststof - grondankers voor 
camping, tuin, strand - haringen met haringgat - gele gr

12,99 €
4251285579637 CF10385 16x plantborden met waterdichte zwarte stift - 

plantstokjes om te labelen - steeketiketten - 14,5 cm
12,99 €

4251285579644 CF5785 32x plantborden met waterdichte zwarte stift - 
plantstokjes om te labelen - steeketiketten - 14,5 cm

14,99 €
4251285579651 CF11698 2x afdekkap voor eten - vliegenkap van metaal - 

kleurrijke parasol - Ø 30 cm
19,99 €

4251285579668 CF11698 2x afdekkap voor eten - vliegenkap van metaal - 
kleurrijke parasol - Ø 30 cm

19,99 €
4251285579675 CF11698 2x afdekkap voor eten - vliegenkap van metaal - 

kleurrijke parasol - Ø 30 cm
19,99 €

4251285579682 CF11698 2x afdekkap voor eten - vliegenkap van metaal - 
kleurrijke parasol - Ø 30 cm

19,99 €
4251285579699 CF11698 2x afdekkap voor eten - vliegenkap van metaal - 

kleurrijke parasol - Ø 30 cm
19,99 €

4251285579705 CF11698 2x afdekkap voor eten - vliegenkap van metaal - 
kleurrijke parasol - Ø 30 cm

19,99 €
4251285579712 CF11717 Noble XXL Kersttas van fluweel met rood koord, witte 

pompons - Kerstcadeautas - Kerstmankostuum - Kerstd
19,99 €

4251285579729 CF11719 3x premium kerstsok XL om te vullen - Kerstmanlaarzen 
om op te hangen - Kerstdecoratie met bobbel - Kerstma

29,99 €
4251285579736 CF11720 Premium kerstboomhoes ter bescherming tegen 

dennennaalden - ronde kerstboomhoes voor de lichte b
29,99 €

4251285579743 CF11721 3x mooie cadeauzakjes voor kerst met handvaten - 
cadeauzakjes voor Sinterklaas en advent - cadeauzakjes

14,99 €
4251285579750 CF11722 3x mooie cadeauzakjes voor kerst met handvaten - 

cadeauzakjes voor Sinterklaas en advent - cadeauzakjes
14,99 €
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4251285579767 CF11723 3x mooie cadeauzakjes voor kerst met handvaten - 
cadeauzakjes voor Sinterklaas en advent - cadeauzakjes

17,99 €
4251285579767 CF11723 3x mooie cadeauzakjes voor kerst met handvaten - 

cadeauzakjes voor Sinterklaas en advent - cadeauzakjes
17,99 €

4251285579774 CF11724 3x hoogwaardige kerstcadeautas van jute met handvat 
- cadeauzakje voor kerstman en advent, kerstman, elan

14,99 €
4251285579781 CF11725 3x premium kerstsok XL om te vullen - Kerstmanlaarzen 

om op te hangen - Kerstdecoratie in verschillende desig
29,99 €

4251285579798 CF11726 3x premium kerstsok XL van jute - Kerstmanlaarzen om 
te vullen - Kerstdecoratie om op te hangen - Kerstsok in

17,99 €
4251285579804 CF11727 3x Premium kerstsok XL om te vullen - Kerstmanlaarzen 

om op te hangen - Kerstversiering in verschillende desig
19,99 €

4251285579811 CF3478 5x ovenlamp tot 300° C, warmwitte kachellamp 26W, 
E14, 230V, 165 lumen

17,99 €
4251285579828 CF11634 12x originele filterpatronen maat 1 - Universeel filter 

geschikt voor zwembadpompen
49,99 €

4251285579835 CF11635 12x originele filterpatronen maat 2 - universeel filter 
geschikt voor zwembadpompen

59,99 €
4251285579859 CF11633 2x zwemthermometer voor het zwembad - Analoge 

temperatuurweergave met tape voor bevestiging van de
17,99 €

4251285579866 CF11632 doseervlotter voor het zwembad - chemische dispenser 
voor chloor- of broomtabletten - voor het gedoseerd do

19,99 €
4251285579873 CF6227 2x deurstopper met handgreep - verchroomde 

deurhouder - deurstopper in modern design
29,99 €

4251285579880 CF11065 20x glazen rietje - Herbruikbare glazen rietjes met 
reinigingsborstel - Milieuvriendelijke drinkbuizen voor dr

34,99 €
4251285579880 CF11065 20x glazen rietje - Herbruikbare glazen rietjes met 

reinigingsborstel - Milieuvriendelijke drinkbuizen voor dr
34,99 €

4251285579897 CF11729 6x glazen rietje - Herbruikbare glazen rietjes met 
reinigingsborstel - Milieuvriendelijke drinkbuizen voor dr

19,99 €
4251285579903 CF11730 6x glazen rietjes - Herbruikbare glazen rietjes met 

schoonmaakborsteltje - Milieuvriendelijke drinkbuizen vo
17,99 €

4251285579910 CF11067 10x glazen rietje - Herbruikbare glazen rietjes met 
schoonmaakborstel - Milieuvriendelijke drinkbuizen voor

14,99 €
4251285579910 CF11067 10x glazen rietje - Herbruikbare glazen rietjes met 

schoonmaakborstel - Milieuvriendelijke drinkbuizen voor
14,99 €

4251285579927 CF11067 20x glazen rietje - Herbruikbare glazen rietjes met 
reinigingsborstel - Milieuvriendelijke drinkbuizen voor dr

19,99 €
4251285579927 CF11067 20x glazen rietje - Herbruikbare glazen rietjes met 

reinigingsborstel - Milieuvriendelijke drinkbuizen voor dr
19,99 €

4251285579934 CF4723 20x BIG roestvrijstalen rietjes - herbruikbare 
roestvrijstalen rietjes met reinigingsborstel - milieuvrien

29,99 €
4251285579941 CF11734 10x rietjes van roestvrij staal - Herbruikbare 

roestvrijstalen rietjes met schoonmaakborstel - Milieuvri
14,99 €

4251285579958 CF11633 zwemthermometer voor het zwembad - Analoge 
temperatuurweergave met tape voor bevestiging van de

17,99 €
4251285579972 CF11749 6x flessenschenker - doseerschenker van roestvrij staal 

- portier voor schnaps, rum, whisky, dranken of azijn en
14,99 €

4251285579972 CF11749 6x flessenschenker - doseerschenker van roestvrij staal 
- portier voor schnaps, rum, whisky, dranken of azijn en

14,99 €
4251285579989 CF11750 2x maatbeker van roestvrij staal - maatbeker voor 

sterke drank en cocktails - maatbeker voor bar en keuke
14,99 €

4251285579996 CF11718 3x kleine snijplank van kunststof met afvoergroef - 
robuuste en slipvaste ontbijtplank voor in de keuken

17,99 €
4251285580008 CF11740 2x opblaasbare bekerhouders om op te blazen in een 

cool badeend-ontwerp
17,99 €

4251285580022 CF9975 13-delige aroma set met geurwarmer Keramische 
geurlamp en 12 verschillende geuroliën

29,99 €
4251285580039 CF9439 35x Magisch potlood  - vouwpotloden - cadeau-

onderdeel - feestcadeau - kinderverjaardagsfeestje
17,99 €

4251285580046 CF9439 14x Magisch potlood  - vouwpotloden - cadeau-
onderdeel - feestcadeau - kinderverjaardagsfeestje

14,99 €
4251285580053 CF9439 7x Magisch potlood  - vouwpotloden - cadeau-onderdeel 

- feestcadeau - kinderverjaardagsfeestje
14,99 €

4251285580077 CF11747 20x plantenbinders voor bevestiging aan balken, muren 
of ranken - groene kunststof plantenbinders - plantencli

9,99 €
4251285580084 CF11747 60x plantenbinders voor bevestiging aan balken, muren 

of ranken - groene plastic plantenbinders - plantclips 14
9,99 €

4251285580091 CF11744 120x plantborden met potlood - plantpluggen om te 
labelen - plantlabels - bedborden - tuinborden - 12 cm

14,99 €
4251285580107 CF11751 2x karabijnhaken - stalen karabijnhaken met een 

draagvermogen van 520 kg - voor luifel, zwevende grill,
17,99 €
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4251285580114 CF11751 6x karabijnhaken - stalen karabijnhaken met 220 kg 
draagvermogen - voor luifel, zwevende grill, bokszak en

14,99 €
4251285580121 CF11751 3x karabijnhaken - stalen karabijnhaken met 350 kg 

draagvermogen - voor luifel, zwevende grill, bokszak en
17,99 €

4251285580138 CF11751 12x karabijnhaak - stalen karabijnhaak met 120 kg 
draagvermogen - voor tuin, huishouden, knutselen

17,99 €
4251285580145 CF11751 12x karabijnhaken - stalen karabijnhaken met 100 kg 

draagvermogen - voor tuin, huishouden, knutselen en m
17,99 €

4251285580152 CF11751 2x schroef karabijnhaak van staal - D-vorm - brandweer 
karabijnhaak met 500 kg draagvermogen - voor luifel, z

14,99 €
4251285580169 CF11751 4x sluitingen recht - gemaakt van staal - 

draagvermogen 200 kg - aansluiting voor staalkabel of s
14,99 €

4251285580176 CF11751 6x-beugels recht - van staal - draagvermogen 130 kg - 
aansluiting voor staalkabel of stalen ketting

14,99 €
4251285580183 CF8704 2x eenhoorn LED sleutelhanger met geluid, 7 x 6 cm 17,99 €
4251285580190 CF8675 8x tafelkleedsteunen van onbreekbaar kunststof in wit, 

tafelkleedgewicht, tafelkleedhouder Made in Germany
14,99 €

4251285580190 CF8675 8x tafelkleedsteunen van onbreekbaar kunststof in wit, 
tafelkleedgewicht, tafelkleedhouder Made in Germany

14,99 €
4251285598096 CF10237 4x flexibel ijspak - koelkompres met 15 koelcellen - 

koelpakket voor huishouden, sport en vrije tijd
17,99 €

4251285580213 CF5734 badstof pantoffels, 36 paar - witte gesloten 
hotelslippers - comfortabele pantoffels - badschoenen - 

29,99 €
4251285580220 CF9982 12x speeldeeg in blik voor kinderen en volwassenen in 

felle kleuren [selectie varieert], elk blik 5 x 2,5 cm
17,99 €

4251285580237 CF10449 4x Squeeze Ball - handige knijpbal in geweldige kleuren 
- antistress speelgoed voor kinderen en volwassenen [s

12,99 €
4251285580251 CF10647 2x slabekers voor bij vork en dressing, saladebak voor 

onderweg, fruitbeker
19,99 €

4251285580268 CF10762 6x led-lantaarnstok - batterijgevoede lichtstok voor 
lantaarns en lantaarns - lantaarnstok in verschillende kle

17,99 €
4251285580275 CF11744 30x plantenbordjes met potlood - plantpluggen voor 

opschrift - plantenlabels - bedbordjes - tuinbordjes - 12 
9,99 €

4251285580275 CF11744 30x plantenbordjes met potlood - plantpluggen voor 
opschrift - plantenlabels - bedbordjes - tuinbordjes - 12 

9,99 €
4251285580282 CF10874 4x glazen asbak - helderglazen asbak voor sigaretten - 

asbakken voor privé en catering
29,99 €

4251285580299 CF11650 10x kebabspiesjes van roestvrij staal - 31 cm lange 
vleesspiesjes - premium groentespiesjes in een set

9,99 €
4251285580305 CF11650 20x roestvrijstalen spiesen - 31 cm lange spiesen - 

premium groentespiesen in een set
12,99 €

4251285580305 CF11650 20x roestvrijstalen spiesen - 31 cm lange spiesen - 
premium groentespiesen in een set

12,99 €
4251285580312 CF11649 12-delige theeglazen set - drankglazen met handgrepen 

- hittebestendige espressokopjes - koffiekopjes
34,99 €

4251285580329 CF11649 6-delige theeglasset - drankglazen met handgrepen - 
hittebestendige espressokopjes - koffiekopjes

29,99 €
4251285580336 CF11644 4x kunststof snijplank met afvoergroef - robuust 

hakkebord voor in de keuken - 35 x 24 cm
34,99 €

4251285580343 CF11624 2-delige set met kunststof snijplank en mes - robuuste 
snijplank voor de keuken - 37 x 23 cm

19,99 €
4251285580350 CF11624 2-delige set met kunststof snijplank en mes - robuuste 

snijplank voor de keuken - 37 x 23 cm
19,99 €

4251285580367 CF11624 2-delige set met kunststof snijplank en mes - robuuste 
snijplank voor de keuken - 37 x 23 cm

19,99 €
4251285580374 CF11625 2x dubbelzijdige snijplank van kunststof en bamboehout 

- robuuste ontbijtplank voor de keuken - 30 x 20 cm
29,99 €

4251285580381 CF11639 2x kunststof snijplank met afvoergroef - robuuste en 
antislip ontbijtplank voor de keuken

34,99 €
4251285580404 CF11643 4x dubbelzijdige snijplank van kunststof met 

fruitmotieven - robuuste ontbijtplank voor de keuken - 3
29,99 €

4251285580411 CF11645 4x dubbelzijdige snijplank van kunststof - robuuste 
snijplank voor de keuken - 37 x 23 cm

34,99 €
4251285580428 CF11603 2x vuilniszakstandaard met deksel - standaard voor 

grote vuilniszakken - stabiele vuilniszakhouder - grote v
49,99 €

4251285580435 CF10603 2x waszak voor op reis - waszak voor vuile was - 
wasverzamelaar met trekkoord - 69 x 50 cm

17,99 €
4251285580442 CF10015 8x bagagelabels van kunststof, bagagelabels om te 

labelen in blauw, roze, groen en oranje
19,99 €

4251285580459 CF11341 2x mes-vork-lepel combinaties van roestvrij staal, spork, 
lepel, kampeer- en reisbestek

14,99 €
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4251285580466 CF11759 8x tafelkleedgewichten - tafelkleedgewichten van 
roestvrij staal - magnetische tafelkleedklem - ca. 45 gra

29,99 €
4251285580466 CF11759 8x tafelkleedgewichten - tafelkleedgewichten van 

roestvrij staal - magnetische tafelkleedklem - ca. 45 gra
29,99 €

4251285580473 CF11759 8x tafelkleedwegers - tafelkleedgewichten van roestvrij 
staal - magnetische tafelkleedklem - ca. 50 gram

29,99 €
4251285580473 CF11759 8x tafelkleedwegers - tafelkleedgewichten van roestvrij 

staal - magnetische tafelkleedklem - ca. 50 gram
29,99 €

4251285580480 CF11759 8x tafelkleedwegers - tafelkleedgewichten van roestvrij 
staal - magnetische tafelkleedklem - ca. 50 gram

29,99 €
4251285580480 CF11759 8x tafelkleedwegers - tafelkleedgewichten van roestvrij 

staal - magnetische tafelkleedklem - ca. 50 gram
29,99 €

4251285580497 CF11759 8x tafelkleedgewichten - tafelkleedgewichten van 
roestvrij staal - magnetische tafelkleedklem - ca. 55 gra

29,99 €
4251285580497 CF11759 8x tafelkleedgewichten - tafelkleedgewichten van 

roestvrij staal - magnetische tafelkleedklem - ca. 55 gra
29,99 €

4251805458404 CF11699 6-delige zonwering / luifel montageset - montage 
accessoires met muurbeugel, karabijnhaak en spanschr

29,99 €
4251285580510 CF11759 4x tafelkleedwegers - tafelkleedgewichten van roestvrij 

staal - magnetische tafelkleedklem - ca. 45 gram
14,99 €

4251285580510 CF11759 4x tafelkleedwegers - tafelkleedgewichten van roestvrij 
staal - magnetische tafelkleedklem - ca. 45 gram

14,99 €
4251285580527 CF11759 4x tafelkleedwegers - tafelkleedgewichten van roestvrij 

staal - magnetische tafelkleedklem - ca. 50 gram
14,99 €

4251285580527 CF11759 4x tafelkleedwegers - tafelkleedgewichten van roestvrij 
staal - magnetische tafelkleedklem - ca. 50 gram

14,99 €
4251285580534 CF11759 4x tafelkleedwegers - tafelkleedgewichten van roestvrij 

staal - magnetische tafelkleedklem - ca. 50 gram
17,99 €

4251285580534 CF11759 4x tafelkleedwegers - tafelkleedgewichten van roestvrij 
staal - magnetische tafelkleedklem - ca. 50 gram

17,99 €
4251285580541 CF11759 4x tafelkleedgewichten - tafelkleedgewichten van 

roestvrij staal - magnetische tafelkleedklem - ca. 55 gra
14,99 €

4251285580541 CF11759 4x tafelkleedgewichten - tafelkleedgewichten van 
roestvrij staal - magnetische tafelkleedklem - ca. 55 gra

14,99 €
4251285580565 CF11495 3-delige afwasborstels en schrobborstel set - 

afwasborstel met zuignap - ronde schrobborstel voor ge
17,99 €

4251285580572 CF11623 2x 2in1 tegel- en voegborstel met schraper - 
Voegenreiniger voor badkamer, keuken en huishouden

14,99 €
4251285580589 CF11621 2x glastrekker voor raam en douche - douchetrekker 

met rubberen lip voor streeploos verwijderen
14,99 €

4251285580596 CF11640 2x magische gereedschapshouder voor bezems en 
dweilen - apparaathouder voor de muur - voor ladingen 

14,99 €
4251285580602 CF11615 3x flessenborstel voor het reinigen van flessen - Lange 

reinigingsborstel voor glazen en drinkflessen
14,99 €

4251285580633 CF10362 2x lantaarn met kleurrijk prinses en piratenmotief - 
papieren lantaarn voor Sint Maarten en Halloween - Mar

17,99 €
4251285580657 CF9650 4x onderzetters van bamboe - ronde glazen 

onderzetters - onderzetters voor glazen - kopjes onderz
14,99 €

4251285580688 CF11765 2x lunchbox met lepel (spork) voor onderweg - 
transparante lunchbox voor kinderen volwassenen met t

19,99 €
4251285580695 CF11767 16x plastic dessertlepel - kleurrijke cocktaillepels - lepel 

met lange steel als dessert - yoghurtlepel
14,99 €

4251285580701 CF11767 32x fonduelepels voor chocoladefondue - kleurrijke 
cocktaillepels - lepels met lange steel - yoghurtlepels

19,99 €
4251285580718 CF11065 10x glazen rietjes - Herbruikbare glazen rietjes met 

schoonmaakborsteltje - Milieuvriendelijke drinkbuizen vo
17,99 €

4251285580718 CF11065 10x glazen rietjes - Herbruikbare glazen rietjes met 
schoonmaakborsteltje - Milieuvriendelijke drinkbuizen vo

17,99 €
4251285580800 CF11493 5x hoogwaardige F-connector - antenneadapter voor F-

connector - voor coaxiale antennekabel
9,99 €

4251285580817 CF11493 10x hoogwaardige F-connector - antenneadapter voor 
F-connector - voor coaxiale antennekabel

9,99 €
4251285580763 CF11613 13-delige sushi serveerset - stijlvolle serveerschaal van 

leisteen en bamboehout - met kommen voor sojasaus e
29,99 €

4251285580770 CF11610 7-delige sushi serveerset - stijlvolle serveerschaal van 
leisteen en bamboehout - met kommen voor sojasaus e

14,99 €
4251285580787 CF11611 3-delige sushi serveerset - stijlvolle serveerschaal van 

leisteen en bamboehout - met eetstokjes
17,99 €

4251285580794 CF11614 2-Level serveerschalen - Houten opbergrek - 
Picknickplank perfect voor elk soort tussendoortje, 30,5 

29,99 €
4251285580800 CF11493 5x hoogwaardige F-connector - antenneadapter voor F-

connector - voor coaxiale antennekabel
9,99 €
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4251285580817 CF11493 10x hoogwaardige F-connector - antenneadapter voor 
F-connector - voor coaxiale antennekabel

9,99 €
4251285580831 CF11612 7-delige sushi serveerset - stijlvolle serveerschaal van 

leisteen en bamboehout - met kommen voor sojasaus e
14,99 €

4251285580848 CF11710 2x deurstopper van mat RVS, vloerdeurstopper met 
rubberen buffer en bevestigingsmateriaal, Ø 4,5 x 4 cm

14,99 €
4251285580855 CF11628 glazen schaal als slakom of fruitschaal - robuust en 

vaatwasmachinebestendig - klassiek design
17,99 €

4251285580862 CF11627 glazen schaal als slakom of fruitschaal - robuust en 
vaatwasmachinebestendig - klassiek design

19,99 €
4251285580879 CF11762 maatbeker met spatscherm - mengkom met deksel - 

doseerbus met handvat - keukengadget 2200 ml [selecti
14,99 €

4251285580886 CF8142 2x witte kunstroos in decoratieve glazen vaas en zijden 
lint - roos perfect als decoratie of cadeau

19,99 €
4251285580893 CF11492 3x decoratieve houten vis om op te hangen - houten vis 

als decoratie en cadeau - maritieme hangende decoratie
29,99 €

4251285580909 CF11756 2-delige set gemaakt van keramische dunschiller en 
mes - schilmes zeer scherp en 100% roestvrij - voor gro

9,99 €
4251285580916 CF11756 2-delige set van keramische dunschiller en mes - 

schilmes zeer scherp en 100% roestvrij - voor groente e
9,99 €

4251285580923 CF11756 2-delige set van keramische dunschiller en mes - 
schilmes zeer scherp en 100% roestvrij - voor groente e

9,99 €
4251285580961 CF11763 2x voorraadpot voor kamperen, picknicken en thuis - 

serveerschaal voor fruit, groenten en snacks - opbergdo
19,99 €

4251285593152 CF11763 2x voorraadpot voor kamperen, picknicken en thuis - 
serveerschaal voor fruit, groenten en snacks - opbergdo

19,99 €
4251285580985 CF11500 6x maatschep - grote en kleine maatschepjes voor 

meel, graan of diervoeder - maatschep universeel inzetb
19,99 €

4251285580992 CF6255 25x rollade naalden van roestvrij staal - 11 cm lange 
vleesspiesjes - premium spiesjes in een set

9,99 €
4251285581012 CF11738 6x borrelglazen met ketting om op te hangen - 

accessoires voor vrijgezellenfeesten - borrelglazen voor 
17,99 €

4251285581029 CF7406 4x Frisbee voor kinderen en volwassenen - Werpschijf 
ook voor honden - Frisbee 22 cm - Vliegschijf in felle kle

17,99 €
4251285581036 CF11772 2x Geurkaars in metalen emmer - Winddichte 

buitenkaars - Tuinkaars voor balkon en terras - XL lanta
17,99 €

4251285581043 CF11784 12x stabiele herbruikbare shotglazen van kunststof - 
herbruikbare shotglazen in felle kleuren - ideaal voor ve

14,99 €
4251285581050 CF11771 4x Windlicht - geurkaars in glas - buitenkaars met 

citroengeur - tuinkaars voor balkon en terras
19,99 €

4251285581067 CF11777 30x Theelichtje - Geurkaars voor lantaarn - Buitenkaars 
met citroengeur - Tuinkaars voor balkon en terras

17,99 €
4251285581074 CF11784 24x stabiele herbruikbare shotglazen van kunststof - 

herbruikbare shotglazen in felle kleuren - ideaal voor ve
17,99 €

4251285581081 CF11797 6x whiskyglazen in stijlvol modern design, 
vaatwasmachinebestendig

29,99 €
4251285581098 CF11797 12x whiskyglazen in een stijlvol, modern design, 

vaatwasmachinebestendig
39,99 €

4251285581128 CF11794 12x longdrinkglazen in stijlvol modern design, 
vaatwasmachinebestendig

34,99 €
4251285581135 CF11796 12x waterglazen in stijlvol modern design, 

vaatwasmachinebestendig
34,99 €

4251285581142 CF11799 12x bekerglazen in stijlvol modern design, 
vaatwasmachinebestendig

39,99 €
4251285581159 CF11798 12x drinkglazen in een stijlvol, modern design, 

vaatwasmachinebestendig
44,99 €

4251285581173 CF11799 6x bekerglazen in stijlvol modern design, 
vaatwasmachinebestendig

29,99 €
4251285581180 CF11793 12-delige theeglazen set - drankglazen met handgrepen 

- hittebestendige espressokopjes - koffiekopjes
39,99 €

4251285581197 CF11828 2x Drug Dose Dispenser 7 dagen - BETER LEESBAAR - 
Medicijndoosje - Pillendoosje - Tabletdoos - Weekdosis 

19,99 €
4251285581203 CF11793 6-delige theeglasset - drankglazen met handgrepen - 

hittebestendige espressokopjes - koffiekopjes
29,99 €

4251285581203 CF11793 6-delige theeglasset - drankglazen met handgrepen - 
hittebestendige espressokopjes - koffiekopjes

29,99 €
4251285581227 CF11795 6x theeglazen in felle kleuren - drankglazen met 

handvatten - hittebestendige koffiekopjes
29,99 €

4251285581241 CF11703 herbruikbare regenjas - transparante herbruikbare jas 
met afneembare capuchon - regenbescherming voor elk

14,99 €
4251285581258 CF11703 herbruikbare regenjas - transparante herbruikbare jas 

met afneembare capuchon - regenbescherming voor elk
14,99 €
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4251285581265 CF11703 herbruikbare regenjas - transparante herbruikbare jas 
met afneembare capuchon - regenbescherming voor elk

14,99 €
4251285581272 CF11703 herbruikbare regenjas - transparante herbruikbare jas 

met afneembare capuchon - regenbescherming voor elk
14,99 €

4251285581289 CF11774 4x Soufflévormen - Creme Brulee keramische schalen - 
ovenvaste vormen - dessertkom en taartvormen voor bij

34,99 €
4251285581296 CF11774 2x Soufflévormen - Creme Brulee keramische schalen - 

ovenvaste vormen - dessertkom en taartvormen voor bij
29,99 €

4251285581302 CF11713 notenkraker en flesopener met houten handvat 17,99 €
4251285581319 CF11743 9x douchemuts waterdicht om het kapsel te 

beschermen, flexibele badmuts met elastische rubberen
14,99 €

4251285598164 CF11773 2x thermometer voor binnen en buiten - thermo-
hygrometer met graden Celsius schaal - temperatuur- e

14,99 €
4251285581333 CF11779 12x flesopener in haaiendesign als sleutelhanger in felle 

kleuren - party giveaways
12,99 €

4251285581340 CF11792 12x flesopener in het ontwerp van een vrouw als 
sleutelhanger in felle kleuren [kleur varieert] - weggever

12,99 €
4251285581340 CF11792 12x flesopener in het ontwerp van een vrouw als 

sleutelhanger in felle kleuren [kleur varieert] - weggever
12,99 €

4251285581357 CF11780 12x flesopener in flamingo-design als sleutelhanger in 
verschillende kleuren [kleur varieert] - weggeeffeestje

12,99 €
4251285581357 CF11780 12x flesopener in flamingo-design als sleutelhanger in 

verschillende kleuren [kleur varieert] - weggeeffeestje
12,99 €

4251285581395 CF11646 handwas- en poetsassistent met timer en LED - 
stopwatch voor kinderen die hun tanden poetsen en hu

14,99 €
4251285581401 CF11707 6-delige premium cruet set picknicktafel met parasol - 

sausdispenser en kruidenstrooier in houten standaard - 
19,99 €

4251285581418 CF11646 2x handwas- en poetsassistent met timer en LED - 
stopwatch voor kinderen die hun tanden poetsen en hu

17,99 €
4251285581425 CF4219 96x schoolbordkrijtstokken - schoolbordkrijt voor het 

labelen en schilderen in felle kleuren - straatkrijt
17,99 €

4251805445954 CF11766 2x Waterkraan opzetstuk - beluchter met 
slangverlenging en watersaver - parelbeluchter met bin

12,99 €
4251805445954 CF11766 2x Waterkraan opzetstuk - beluchter met 

slangverlenging en watersaver - parelbeluchter met bin
12,99 €

4251285581487 CF11785 3x theezeefje van roestvrij staal - thee-ei voor losse 
thee, specerijen, kruiden - theefilter om aan de koprand

17,99 €
4251285581487 CF11785 3x theezeefje van roestvrij staal - thee-ei voor losse 

thee, specerijen, kruiden - theefilter om aan de koprand
17,99 €

4251285581500 CF11704 2x springtouw voor kinderen - 210 cm, in lengte 
verstelbaar - springtouw in felle kleuren [selectie varieer

17,99 €
4251285581517 CF11704 4x springtouw voor kinderen - 210 cm, in lengte 

verstelbaar - springtouw in felle kleuren [selectie varieer
29,99 €

4251285581548 CF11760 5x springtouw voor kinderen - 210 cm, in lengte 
verstelbaar - springtouw in felle kleuren [selectie varieer

19,99 €
4251285581555 CF11775 48x kleine zeepbelstokjes - voor een bruiloft met een 

hartje - ook perfect voor verjaardagen, doopfeesten, ver
19,99 €

4251285581609 CF11778 6x XL zeepbellenstaf - bellenstaf - grote bellen voor 
verjaardagen, tuinfeesten en bruiloften - 45 cm

29,99 €
4251285581630 CF11783 8x kommen van melamine met geweldige patronen - 

perfect als serviesgoed voor feesten, campings of festiv
29,99 €

4251285581647 CF11694 12x antistressbal voor stressvermindering en voor 
spelen in felle kleuren [selectie varieert]

17,99 €
4251285581685 CF11758 3x opbergdoos in houtlook - decoratief karton, 

kartonnen doos, doos, doos met deksel en handvatten -
34,99 €

4251285581692 CF11758 3x opbergdoos in houtlook - decoratief karton, 
kartonnen doos, doos, doos met deksel en handvatten -

34,99 €
4251285581708 CF11758 3x opbergdoos in houtlook - decoratief karton, 

kartonnen doos, doos, doos met deksel en handvatten -
34,99 €

4251285581715 CF11758 3x opbergdoos in houtlook - decoratief karton, 
kartonnen doos, doos, doos met deksel en handvatten -

34,99 €
4251285581746 CF11869 natuurlijke haarborstel van bamboe - milieuvriendelijke 

borstel met natuurlijke haren voor natuurlijk mooi haar -
14,99 €

4251285581753 CF6205 8x tafelkleedclips van roestvrij staal - tafelkleedwegers - 
weerbestendige tafelkleedhouders

14,99 €
4251285581753 CF6205 8x tafelkleedclips van roestvrij staal - tafelkleedwegers - 

weerbestendige tafelkleedhouders
14,99 €

4251285581777 CF11042 12x uilengum voor potloden - gummen in verschillende 
kleuren [selectie varieert]

14,99 €
4251285581784 CF9902 2x tochtstopper voor de deur - microvezel 

deurbodemafdichting - tochtstopper met dubbele afdich
29,99 €
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4251285581791 CF9999 600x haken voor kerstboomversieringen - dubbele 
haken voor kerstboomversieringen - perfect voor decora

14,99 €
4251285581807 CF11030 600x haken voor kerstboomversieringen - dubbele 

haken voor kerstboomversieringen - perfect voor decora
14,99 €

4251285581838 CF11209 2x rubberen hamer als camping-, tent- en 
buitenaccessoires - campinghamer met stabiele en antis

19,99 €
4251285581845 CF9113 3x bloemenwikkeldraadset, binddraad verzinkt, 

gewikkeld op een houten stok, dikte 0,65 mm, 300 g
14,99 €

4251285581845 CF9113 3x bloemenwikkeldraadset, binddraad verzinkt, 
gewikkeld op een houten stok, dikte 0,65 mm, 300 g

14,99 €
4251285581852 CF11873 kabelhaspel - lege plastic kabeltrommel - kabeltrommel 

als organizer voor kabels, kerstverlichting, linten en dra
14,99 €

4251805401172 CF11874 100x zuignaphouder voor kerstverlichting - zuignappen 
met gleuf in transparant blauw - houder met zuignap vo

14,99 €
4251285581906 CF11875 100x zuignaphouder met klem, transparant voor 

kerstverlichting en decoratie voor Kerstmis, Pasen, oude
19,99 €

4251285581913 CF11876 100x goothaken voor kerstverlichting - regengoothaken 
van kunststof - bevestiging voor Kerstmis buitenverlichti

14,99 €
4251285581937 CF10761 60x 10 ml glazen flessen, set met accessoires om te 

labelen en op te hangen, voor bruiloften of verjaardage
34,99 €

4251285581944 CF10761 100x accessoiresets voor het vullen, decoreren en 
ophangen van kruidenpotjes met kurken - voor mini-gla

12,99 €
4251285581968 CF11848 zeepbellenpistool met LED en bellenwater - 

bellenblaasmachine voor kinderen - bellenblaaspistool o
17,99 €

4251285581982 CF11849 zeepbellenpistool met LED en bellenwater - 
bellenblaasmachine voor kinderen - bellenblaaspistool v

17,99 €
4251285581999 CF11883 4x glazen asbakken - kleurrijke glazen asbakken voor 

sigaretten - asbakken voor privé en gastronomie - gema
17,99 €

4251285582019 CF10674 2x Vogelafweerballon - Duivenafweermiddel in 
ballonvorm - Ballon om duiven te verjagen - Vogelafschr

17,99 €
4251285582026 CF11865 2x zeepbellenpistool met zeepbellenwater - 

bellenblaasmachine voor kinderen in felle kleuren [kleur
17,99 €

4251285582033 CF10876 10x Zweeds vuur met ontstekingslont en citronellageur, 
Finse fakkel voor kampvuurromantiek, boomfakkel, tuinf

99,99 €
4251285582040 CF10876 5x Zweeds vuur met ontstekingslont en citronellageur, 

Finse fakkel voor kampvuurromantiek, boomfakkel, tuinf
49,99 €

4251285582057 CF11871 2x kunststof gazonrand - bedrand voor gazons, 
bloembedden of als maairand - lengte individueel verste

29,99 €
4251285582057 CF11871 2x kunststof gazonrand - bedrand voor gazons, 

bloembedden of als maairand - lengte individueel verste
29,99 €

4251285582064 CF11872 2x gazonranden van kunststof - bedrand voor gazons, 
bloembedden of als maairand - lengte individueel verste

34,99 €
4251285582064 CF11872 2x gazonranden van kunststof - bedrand voor gazons, 

bloembedden of als maairand - lengte individueel verste
34,99 €

4251285582071 CF10877 10x Zweeds vuur met ontstekingslont, vinlamp voor 
kampvuurromantiek en als buitenkookruimte, boomfakk

94,99 €
4251285582088 CF10877 5x Zweeds vuur met ontstekingslont, vinlamp voor 

kampvuurromantiek en als buitenkookruimte, boomfakk
49,99 €

4251285582095 CF10506 3x stoelvangerset 2.0 voor stoelmonsters thuis - met 
wegwerpstoelvanger, niet-steriele stoelbuis, testspatel e

14,99 €
4251285591752 CF10506 3x stoelvangerset 2.0 voor stoelmonsters thuis - met 

wegwerpstoelvanger, niet-steriele stoelbuis, testspatel e
14,99 €

4251285582101 CF11871 Kunststof gazonrand - bedrand voor gazons, 
bloemperken of als maairand - lengte individueel verstel

17,99 €
4251285582118 CF11872 Kunststof gazonrand - bedrand voor gazons, 

bloembedden of als maairand - lengte individueel verste
19,99 €

4251285582125 CF11855 6x potgrond voor bloemstukken in cilindrische vorm - 
potschuim voor verse bloemen - spons voor knutselen v

29,99 €
4251285582132 CF11854 9x plug-in compositie voor bloemstukken in cilindrische 

vorm - steekschuim voor verse bloemen - spons voor kn
17,99 €

4251285582149 CF11856 4x insteekmassa voor bloemstukken in cilindervorm - 
insteekschuim voor verse bloemen - insteekspons voor k

17,99 €
4251285582156 CF11858 2x potgrond voor bloemstukken in hartvorm - 

steekschuim voor verse bloemen - spons voor knutselen
17,99 €

4251285582163 CF11857 potgrond voor bloemstukken met houder en rooster - 
steekschuim voor verse bloemen - spons voor knutselen

14,99 €
4251285582170 CF11857 2x bloemenplamuur met houder en rooster - 

steekschuim voor verse bloemen - bloemspons voor han
19,99 €

4251805434491 CF9299 2x flessenkoeler voor onderweg - wijnkoeler hoes met 
snelsluiting - koelhoes voor het koelen van bier, wijn en 

14,99 €
4251285582194 CF5230 6x asbak van roestvrij staal - windasbak met 

afneembaar deksel ter bescherming tegen vliegas - Ø 1
34,99 €
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4251285582194 CF5230 6x asbak van roestvrij staal - windasbak met 
afneembaar deksel ter bescherming tegen vliegas - Ø 1

34,99 €
4251285582217 CF7922 5x toiletborstel met verwisselbare borstelkop - edele 

toiletborstel met RVS handgreep - toiletborstel - Ø 8cm
29,99 €

4251285582217 CF7922 5x toiletborstel met verwisselbare borstelkop - edele 
toiletborstel met RVS handgreep - toiletborstel - Ø 8cm

29,99 €
4251285582231 CF10293 48x haringen gemaakt van staal - lange en stevige 

haringen met plastic houder - rotsachtige haringen voor
44,99 €

4251285582248 CF7754 200 wasknijpers in een spaarpakket in verschillende 
trendkleuren [selectie varieert]

29,99 €
4251285582255 CF11868 6-delig werpbalspel met klittenband en vangschijf - 

plezier voor kinderen op het strand, in de tuin of in het 
29,99 €

4251285582262 CF11850 48-delige vogelwerende set - vogelangst tegen duiven, 
meeuwen of raven - vogelverschrikker voor balkon, tuin

17,99 €
4251285582279 CF11501 2x opblaasbare gitaren in rock-look als een grappig 

accessoire - luchtgitaar perfect voor carnaval, carnaval 
14,99 €

4251285582286 CF11862 8x badspeelgoed vissen - zwemspeelgoed voor kinderen 
in verschillende kleuren - zwemvissen voor in bad, zwe

17,99 €
4251285582293 CF11319 2x beschermengel sleutelhanger - cadeau voor vriendin 

- talisman - Valentijnsdag cadeau voor haar en hem
17,99 €

4251285582293 CF11319 2x beschermengel sleutelhanger - cadeau voor vriendin 
- talisman - Valentijnsdag cadeau voor haar en hem

17,99 €
4251285582309 CF11893 80x drinkbekers met verschillende motieven - ideaal 

voor kamperen, feesten, verjaardag of feesten
19,99 €

4251285582316 CF11835 30x gummen met dierenmotieven - gummen in felle 
kleuren - ideaal als cadeau op verjaardagen of voor de s

17,99 €
4251285582323 CF11836 36x gum met dierenmotieven - gum in felle kleuren - 

ideaal als cadeau voor verjaardagen of voor de schoolta
17,99 €

4251285582330 CF11834 mini gum 270x in de vorm van een voetbal - gum in 
felle kleuren - ideaal als cadeau voor verjaardagen of vo

17,99 €
4251285582347 CF11877 2x opvouwbare boodschappentas - favoriete tas - in 

grijs en wit, herbruikbare boodschappentas in een trans
14,99 €

4251285582347 CF11877 2x opvouwbare boodschappentas - favoriete tas - in 
grijs en wit, herbruikbare boodschappentas in een trans

14,99 €
4251285582354 CF11891 12x strandballen in zomerse kleuren - mini rubberen 

waterballen - voor beachtennis, smashball, strandbalspe
17,99 €

4251285582361 CF11842 2x LED light box sleutelhanger met 60 letters en cijfers 
met batterij

14,99 €
4251285582408 CF0745 2x USB Stick Mini Adapter microSD TF kaartlezer kaart 

Kaartlezer Schrijver
14,99 €

4251285582415 CF11859 20x gele valvallen voor buiten en binnen - decoratieve 
lijmval tegen vliegen en bladluizen - plakkerige insecten

17,99 €
4251285589131 CF10853 12x aansteker- en grillaansteker van hout - ecologische 

en geurloze aansteker voor haarden - snel, gemakkelijk 
17,99 €

4251285582439 CF10853 18x openhaardaansteker en grillaansteker van hout - 
ecologische en geurloze aansteker voor open haarden - 

29,99 €
4251285582446 CF10853 24x houtaansteker en grillaansteker van hout - 

ecologische en reukloze aansteker voor haarden - snel, 
29,99 €

4251285582453 CF11264 2x sleutelsteen "grote berg", steen met geheim vak, 
sleutelschuilplaats in steenlook, geocachingsteen

29,99 €
4251285582460 CF11157 6x houtschoorsteen- en grillaansteker voor onderweg - 

ecologische en geurloze aansteker voor open haarden - 
14,99 €

4251285582477 CF11157 9x houtschoorsteen en barbecue aansteker voor 
onderweg - ecologische en geurloze aansteker voor ope

17,99 €
4251285582507 CF10853 6x aansteker- en grillaansteker van hout - ecologische 

en geurloze aansteker voor open haarden - snel, gemak
14,99 €

4251285582514 CF11157 3x openhaardaansteker en grillaansteker van hout voor 
onderweg - ecologische en geurloze aansteker voor ope

12,99 €
4251285582507 CF10853 6x aansteker- en grillaansteker van hout - ecologische 

en geurloze aansteker voor open haarden - snel, gemak
14,99 €

4251285582514 CF11157 3x openhaardaansteker en grillaansteker van hout voor 
onderweg - ecologische en geurloze aansteker voor ope

12,99 €
4251285582521 CF11844 40x Wierookstokjes - Wierookstokjes met citroengeur - 

Wierookkaars met brandtijd tot 50 minuten - Alternatief 
14,99 €

4251285582538 CF11844 80x Wierookstokjes - Wierookstokjes met citroengeur - 
Wierookkaars met brandtijd tot 50 minuten - Alternatief 

19,99 €
4251285582569 CF11238 4x binnenkas, multipotplaten met deksel, plantenbak 

met kweekpotten voor 96 planten, kweekset voor bloem
29,99 €

4251285582569 CF11238 4x binnenkas, multipotplaten met deksel, plantenbak 
met kweekpotten voor 96 planten, kweekset voor bloem

29,99 €
4251285582583 CF11880 6x LED-lichtstok met knipperlichten in felle kleuren 

[selectie varieert]
19,99 €
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4251285582606 CF11870 4x keramische koffiemok - koffiemok met 
ankerhartmotief - koffiepot in blauw, groen, paars en ro

19,99 €
4251285582613 CF6996 200g Halloween spinnenweb met 12 spinnen, 

spinnenweb als decoratie voor Halloween, carnaval en t
14,99 €

4251285582620 CF6997 26-delige Halloween-decoratieset met spinnenweb, 
spinnen, kopjes, borden, servetten en tafelkleed voor H

29,99 €
4251285582620 CF6997 26-delige Halloween-decoratieset met spinnenweb, 

spinnen, kopjes, borden, servetten en tafelkleed voor H
29,99 €

4251285582637 CF11335 2x mini-aansteker voor op de camping, buiten en als 
sleutelhanger - navulbare benzine-aansteker met sleutel

19,99 €
4251285582644 CF11335 mini-aansteker voor op de camping, buiten en als 

sleutelhanger - navulbare benzine-aansteker met sleutel
17,99 €

4251285582651 CF11335 mini-aansteker voor op de camping, buiten en als 
sleutelhanger - navulbare benzine-aansteker met sleutel

14,99 €
4251285582675 CF11498 48-delig party servies set - borden, mokken en 

servetten - voor piratenfeesten, kinderverjaardagen en 
29,99 €

4251285582682 CF6998 25-delige feestserviesset - borden, kopjes, servetten, 
tafelkleed - voor piratenfeesten, kinderverjaardagsfeestj

17,99 €
4251285582712 CF14040 6x soufflévormen - creme brulee keramische schalen - 

ovenvaste vormen - dessertkommen en gebakjevormen 
34,99 €

4251285582736 CF11336 2x aansteker voor op de camping, buiten en als 
sleutelhanger - navulbare benzineaansteker met karabij

29,99 €
4251285582743 CF11336 aansteker voor op de camping, buiten en als 

sleutelhanger - navulbare benzine-aansteker met karabij
17,99 €

4251285582750 CF11336 aansteker voor op de camping, buiten en als 
sleutelhanger - navulbare benzine-aansteker met karabij

14,99 €
4251285582804 CF11840 2-delige hoedenset voor cowboys - westernhoed in roze 

- hoofddeksel voor carnaval, carnaval, halloween, them
29,99 €

4251285582811 CF11906 6x plug-in compound voor bloemstukken - steekschuim 
voor verse bloemen en droogbloemen

29,99 €
4251285582835 CF11833 9-delige accessoireset voor piratenkostuums - ideaal 

voor carnaval, themafeesten en kostuumevenementen
34,99 €

4251285582859 CF11911 50x grondankers van koolstofstaal - robuuste 
grondpennen voor het bevestigen van onkruidvlies en fo

17,99 €
4251285582866 CF11911 100x grondankers van koolstofstaal - robuuste 

grondpennen voor het bevestigen van onkruidvlies en fo
29,99 €

4251285582873 CF11911 250x grondankers van koolstofstaal - robuuste 
grondpennen voor het bevestigen van onkruidvlies en fo

39,99 €
4251285582880 CF11912 50x grondankers van gecoat staal - robuuste 

grondpennen voor bevestiging van onkruidvlies en folies
17,99 €

4251285582897 CF11912 100x grondankers van gecoat staal - robuuste 
grondpennen voor bevestiging van onkruidvlies en folies

29,99 €
4251805411973 CF11912 200x grondankers van gecoat staal - robuuste 

grondpennen voor bevestiging van onkruidvlies en folies
34,99 €

4251285582910 CF11913 100x grondankers van gecoat staal - robuuste 
grondpennen voor bevestiging van onkruidvlies en folies

34,99 €
4251285582927 CF11913 200x grondankers van gecoat staal - robuuste 

grondpennen voor bevestiging van onkruidvlies en folies
54,99 €

4251285582927 CF11913 200x grondankers van gecoat staal - robuuste 
grondpennen voor bevestiging van onkruidvlies en folies

54,99 €
4251285582934 CF11914 1000x grondankers van gecoat staal - robuuste 

grondpennen voor het bevestigen van onkruidvlies en fo
89,99 €

4251285582941 CF7153 20-delige accessoireset voor piratenkostuums - ideaal 
voor carnaval, themafeesten en kostuumevenementen

17,99 €
4251285582958 CF11915 3x Tuintas met draaggrepen - Opvouwbare tuinafvalzak 

L - Scheurvaste opvouwbare afvalbak voor bladeren en 
34,99 €

4251285582965 CF11916 3x Tuintas met draaggrepen - Opvouwbare tuinafvalzak 
XL - Scheurvaste opvouwbare afvalbak voor bladeren en

29,99 €
4251285582972 CF11917 2x Tuintas met draaggrepen - Opvouwbare tuinafvalzak 

XXL - Scheurvaste opvouwbare afvalbak voor bladeren e
34,99 €

4251285582989 CF11889 2x hangslot van massief metaal - veiligheidsslot met 3 
sleutels - hangslot met geharde sluiting

14,99 €
4251285582996 CF11889 4x hangslot van massief metaal - veiligheidsslot met 3 

sleutels - hangslot met geharde sluiting
29,99 €

4251285583009 CF11341 2x mes-vork-lepel combinaties van roestvrij staal, spork 
in verschillende kleuren, lepels, camping- en reisbestek

14,99 €
4251285583016 CF11803 8x Drankonderzetter Set van hout, glazen onderzetter 

voor glazen in palletuitvoering, 9,5 x 9,5 cm
29,99 €

4251285583023 CF11800 8x onderzetters van hout, glazen onderzetters voor 
glazen met een stermotief, 10 x 10 x 0,5 cm

17,99 €
4251285583030 CF11888 6x hangslot van massief metaal - hangslot met sleutel 

en verschillende beugeldiktes
14,99 €
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4251285583030 CF11888 6x hangslot van massief metaal - hangslot met sleutel 
en verschillende beugeldiktes

14,99 €
4251285583047 CF11804 6x ronde onderzetters gemaakt van glaskralen en 

polyester, glazen onderzetters voor glazen, Ø 9,7 cm
17,99 €

4251285583085 CF11570 4x bloembakhouder voor balkonleuningen en 
balustrades - flexibele bevestiging van metaal voor plan

29,99 €
4251285583085 CF11570 4x bloembakhouder voor balkonleuningen en 

balustrades - flexibele bevestiging van metaal voor plan
29,99 €

4251285583306 CF11804 12x onderzetters rond gemaakt van glaskralen en 
polyester, glazen onderzetters voor glazen, Ø 10 cm

29,99 €
4251285583313 CF11890 24x veerklemmen, kunststof lijmklemmen voor 

universeel gebruik in het huishouden, werkplaats, fotogr
29,99 €

4251805422955 CF11801 4x houten onderzetter met boomroosteropdruk - Dikke 
houten schijf voor decoratie - Decoratieve onderzetter - 

14,99 €
4251285583344 CF11807 3x fashion tas met omkeerbare pailletten - hipster tas, 

sporttas, plunjezak - pailletten rugzak om te winkelen, v
34,99 €

4251285583351 CF11341 4x mes vork-lepel combinaties gemaakt van roestvrij 
staal, spork in verschillende kleuren, lepel, kampeer- en

17,99 €
4251285583368 CF6993 2-delige maritieme decoratieset - zeilschip en vuurtoren 

van hout in gebruikte look
19,99 €

4251285583375 CF11802 Hoogwaardige onderzetter "ruit" van metaal - 
onderzetter voor pan, pan, ovenschaal en wok - 21 x 21

17,99 €
4251285583382 CF3609 4x zeepbellenstokje voor grote en kleine zeepbellen - 

zeepbellenzwaarden in verschillende kleuren voor bruilo
17,99 €

4251285583399 CF11908 8x kleurrijke vervangende schroefdoppen van metaal 
voor drinkglazen - deksels met een gat voor rietjes

17,99 €
4251285583405 CF11886 2x boomlijmring met bevestigingstape, lijmvanger voor 

rupsen, insecten en ander ongedierte
14,99 €

4251285583412 CF11884 16x vliegenstrips, vliegenaasstrips voor 
insectenbestrijding, voeraas raamvliegval als sticker teg

19,99 €
4251285583467 CF14041 12x soufflévormen - creme brulee kleine keramische 

kommen - ovenvaste vormen - dessertkommen en geba
44,99 €

4251285583474 CF14040 12x soufflévormen - creme brulee keramische schalen - 
ovenvaste vormen - dessertkom en gebakjevormen voor

44,99 €
4251285583481 CF14041 6x Soufflévormen - Creme Brulee keramische schalen - 

ovenvaste vormen - dessertkom en patévormen voor bij
34,99 €

4251285583498 CF8152 24x zelfklevende gordijnhaken voor gordijnroedes, Vitra 
rods - zelfklevende haken voor ramen, raamhaken - brui

14,99 €
4251285583511 CF11898 7-delige glazen set met glazen karaf in een stijlvol, 

modern design - vaatwasmachinebestendig
29,99 €

4251285583528 CF11852 mini ladekast met 4 lades - Kleine Shabby decoratieve 
houten kast in vintage design - 2 fronten in hoogglans 

29,99 €
4251285583542 CF11866 mini ladekast met 4 lades - Small Shabby decoratieve 

houten kast in vintage design
29,99 €

4251285583566 CF11370 deurkast van bamboe met 6 haken - wandkast om aan 
de deur te hangen

17,99 €
4251285583573 CF11864 mini ladekast met 3 lades - Kleine Shabby decoratieve 

houten kast in vintage design
29,99 €

4251285583580 CF11846 mini ladekast met 6 lades - Kleine Shabby decoratieve 
houten kast in vintage design

29,99 €
4251285583627 CF11983 24x tentharingen van staal - robuuste, lange 

grondharingen met schroefdraad voor kamperen en buit
39,99 €

4251285583634 CF11983 36x tentharingen van staal - robuuste, lange 
grondharingen met schroefdraad voor kamperen en buit

54,99 €
4251285583641 CF11983 48x tentharingen van staal - robuuste, lange 

grondharingen met schroefdraad voor kamperen en buit
64,99 €

4251285583658 CF11206 24x tentharingen van staal - robuuste grondharingen 
met schroefdraad voor kamperen en buiten - ideaal voo

34,99 €
4251285583665 CF11206 36x tentharingen van staal - robuuste grondharingen 

met schroefdraad voor kamperen en buiten - ideaal voo
44,99 €

4251285583672 CF11206 48x tentharingen van staal - robuuste grondharingen 
met schroefdraad voor kamperen en buiten - ideaal voo

49,99 €
4251285583689 CF11496 24x tentharingen van staal - robuuste grondharingen 

met schroefdraad voor kamperen en buiten - ideaal voo
34,99 €

4251285583696 CF11496 36x tentharingen van staal - robuuste grondharingen 
met schroefdraad voor kamperen en buiten - ideaal voo

44,99 €
4251285583702 CF11496 48x tentharingen van staal - robuuste grondharingen 

met schroefdraad voor kamperen en buiten - ideaal voo
49,99 €

4251285583719 CF11847 mini ladekast met 4 lades - Small Shabby decoratieve 
houten kast in vintage design

29,99 €
4251285583726 CF11845 mini ladekast met 3 lange lades - kleine armoedige 

decoratieve houten kast in vintage design
29,99 €
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4251285583733 CF11194 48x haringen van staal - halfronde, robuuste haringen 
voor kamperen en buitenshuis - ideaal voor normale gro

44,99 €
4251285583740 CF11194 36x haringen van staal - halfronde, robuuste haringen 

voor kamperen en buitenshuis - ideaal voor normale gro
34,99 €

4251285583757 CF11195 48x haringen van staal - halfronde, robuuste haringen 
voor kamperen en buitenshuis - ideaal voor normale gro

44,99 €
4251285583764 CF11894 4x springtouw voor kinderen - 210 cm, lengte 

verstelbaar - springtouw in felle kleuren
17,99 €

4251285583771 CF11892 12x kruidenpot set met glazen deksel, voorraadpot, 
glazen flacon, snoeppot set, opslag van oliën, specerijen

44,99 €
4251285589643 CF10322 32x haringen van staal - robuuste V-vormige haringen 

voor kamperen en buitenshuis - ideaal voor normale gro
34,99 €

4251285583795 CF10322 48x haringen gemaakt van staal - stevige V-vormige 
haringen voor kamperen en buitenshuis - ideaal voor no

44,99 €
4251285583801 CF11207 12x haringen van staal - lange en robuuste haringen 

met T-profiel voor kamperen en buitenshuis - ideaal voo
49,99 €

4251285583818 CF11207 20x haringen gemaakt van staal - lange en robuuste 
haringen met T-profiel voor kamperen en buiten - ideaal

74,99 €
4251285583825 CF11207 28x haringen gemaakt van staal - lange en robuuste 

haringen met T-profiel voor kamperen en buitenshuis - i
94,99 €

4251285583832 CF11207 36x haringen gemaakt van staal - lange en robuuste 
haringen met T-profiel voor kamperen en buitenshuis - i

114,99 €
4251285583849 CF11208 12x haringen van staal - lange en robuuste haringen 

met T-profiel voor kamperen en buitenshuis - ideaal voo
49,99 €

4251285583856 CF11208 20x haringen gemaakt van staal - lange en robuuste 
haringen met T-profiel voor kamperen en buiten - ideaal

74,99 €
4251285583863 CF11208 28x haringen gemaakt van staal - lange en robuuste 

haringen met T-profiel voor kamperen en buitenshuis - i
94,99 €

4251285583870 CF11208 36x haringen gemaakt van staal - lange en robuuste 
haringen met T-profiel voor kamperen en buitenshuis - i

119,99 €
4251285583887 CF11473 keramische kom in wit, slakom met afgeronde hoeken, 

grote fruitschaal ca. 24 x 24 cm
29,99 €

4251285583894 CF11892 6x kruidenpot set met glazen deksel, voorraadpot, 
glazen flacon, snoeppot set, opslag van oliën, specerijen

29,99 €
4251285589094 CF11196 24x tentharingen van staal - halfronde, robuuste 

grondharingen voor kamperen en buiten - ideaal voor n
34,99 €

4251285583917 CF11196 36x haringen van staal - halfronde, robuuste haringen 
voor kamperen en buitenshuis - ideaal voor normale gro

44,99 €
4251285583924 CF11196 48x haringen van staal - halfronde, robuuste haringen 

voor op de camping en buiten - ideaal voor normale gro
39,99 €

4251285583931 CF11896 3-delige kruiden shaker set van glas - zout en peper 
met bijpassende houder van metaal

17,99 €
4251285583948 CF11953 maritiem decoratief zeilschip "BEACH" - houten boot in 

gebruikte look - houten schip voor decoratie - nautische
34,99 €

4251285583955 CF11201 72x tentharingen van staal - lange en robuuste 
grondharingen voor kamperen en buiten - ideaal voor n

34,99 €
4251285583979 CF11491 72x tentharingen van staal - lange en robuuste 

grondharingen voor kamperen en buiten - ideaal voor n
39,99 €

4251285583986 CF11950 2x dienblad van hout - vintage dienblad met een leuk 
"Lieblingsmensch" motief in verschillende maten - shab

29,99 €
4251285584006 CF11951 2x dienblad van hout - vintage dienblad met een 

prachtig mandala motief in verschillende maten - shabb
29,99 €

4251285584044 CF11207 8x tentharingen van staal - lange en robuuste haringen 
met T-profiel voor kamperen en buiten - ideaal voor nor

39,99 €
4251285584044 CF11207 8x tentharingen van staal - lange en robuuste haringen 

met T-profiel voor kamperen en buiten - ideaal voor nor
39,99 €

4251285584051 CF11207 16x stalen tentharingen - lange en robuuste 
grondharingen met T-profiel voor kamperen en buiten - 

59,99 €
4251285584068 CF11208 8x tentharingen van staal - lange en robuuste haringen 

met T-profiel voor kamperen en buiten - ideaal voor nor
39,99 €

4251285584068 CF11208 8x tentharingen van staal - lange en robuuste haringen 
met T-profiel voor kamperen en buiten - ideaal voor nor

39,99 €
4251285584075 CF11208 16x haringen gemaakt van staal - lange en robuuste 

haringen met T-profiel voor kamperen en buiten - ideaal
64,99 €

4251285584082 CF11896 6-delige specerijenset van glas - zout en peper met 
bijpassende houder van metaal

29,99 €
4251285584129 CF10171 4x mason jars met swing top, wire swing pot met 

rubberen ring in verschillende kleuren, 60 ml
17,99 €

4251285584136 CF10575 2x waterpolo, strandbal met motieven van Anna, Elsa 
en Olaf uit de Disney-film "Die Eiskönigin", Ø 50 cm

17,99 €
4251285584143 CF11935 3x spuitfles - chemicaliënbestendige pompverstuiver 

voor minerale oliën, verdunde zuren, oplosmiddelen, log
19,99 €
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4251285584167 CF11932 3x spuitfles - chemicaliënbestendige pompverstuiver 
voor minerale oliën, verdunde zuren, oplosmiddelen - 6

19,99 €
4251285589421 CF4296 4x jojo met flitslicht - LED jojo voor kinderen en 

volwassenen - beginner jojo om coole trucs te leren - su
19,99 €

4251285584181 CF11930 3x spuitfles met schaalverdeling - 
chemicaliënbestendige pompspuit met 28/400 schroefdr

29,99 €
4251285584198 CF13911 4x bloemsproeier - sproeiflacon voor het bewateren van 

planten - sproeiflacon voor waterverneveling
29,99 €

4251285584204 CF11940 3x "Eco Love" bloemenverstuiver in grijs, zwart - 
plantenspuit voor tuin, balkon, terras voor het besproeie

17,99 €
4251285584211 CF11937 3x bloemenspuit - plantenspuit voor tuin, balkon, terras 

voor het bewateren van planten [selectie varieert]
19,99 €

4251285584235 CF11720 Premium kerstboomhoes ter bescherming tegen 
dennennaalden - ronde kerstboomhoes voor de lichte b

29,99 €
4251285584242 CF11720 Premium kerstboomhoes ter bescherming tegen 

dennennaalden - ronde kerstboomhoes voor de lichte b
34,99 €

4251285584259 CF11994 4x glazen polijstdoeken 45 x 65 cm - glasdoek in blauw 
en grijs - polijstdoeken - microvezeldoek voor glazen, sp

17,99 €
4251285584266 CF11853 drukspuit met drukpomp, spuitfles met drukweergave, 

manometer
29,99 €

4251805430325 CF11863 Drukspuit met drukpomp in vele kleuren - 
Ruimtebesparende spuitfles met tas

19,99 €
4251285584280 CF11926 spuitfles met drukpomp, drukspuit als schuimgenerator 

voor auto, huishouden of tuin
64,99 €

4251285584297 CF11927 drukspuit met drukpomp, spuitfles met drukweergave, 
manometer

79,99 €
4251285584303 CF9259 4x telescopische vliegenmepper - muggenspray, 

uitschuifbare handgreep - selectie ongediertebestrijding 
12,99 €

4251285584372 CF11746 6x borrelglazen met ketting om op te hangen - 
accessoires voor vrijgezellenfeesten - borrelglazen voor 

17,99 €
4251285584389 CF11746 12x borrelglaasjes met ketting om rond te hangen - 

accessoires voor vrijgezellenfeesten - borrelglas voor ca
29,99 €

4251285584419 CF11151 4x Vliegenafdekking - Afdekking voor voedsel - 
Vliegenafdekking voor voedsel, eten, fruit - Afdekking &

17,99 €
4251285584426 CF11151 4x Vliegenafdekking - Afdekking voor voedsel - 

Vliegenafdekking voor voedsel, eten, fruit - Afdekking &
17,99 €

4251285584433 CF12012 16x Premium tafelkleedklem - Tafelkleedklem van wit 
gelakt roestvrij staal - Tafelkleedklem voor binnen en bu

29,99 €
4251285584433 CF12012 16x Premium tafelkleedklem - Tafelkleedklem van wit 

gelakt roestvrij staal - Tafelkleedklem voor binnen en bu
29,99 €

4251285584440 CF12011 16x tafelkleedklem met veer - tafelklemmen van staal - 
tafelkleedklem voor binnen en buiten

29,99 €
4251285584440 CF12011 16x tafelkleedklem met veer - tafelklemmen van staal - 

tafelkleedklem voor binnen en buiten
29,99 €

4251285584464 CF8223 8-delige porseleinen eierdopjesset - eierdopjes en lepels 
in wit - keukenaccessoires

19,99 €
4251285584488 CF11998 16x maïskolfspiesen met roestvrijstalen pinnen, roestvrij 

- herbruikbare maïsspiesen - accessoires voor barbecue
14,99 €

4251285584488 CF11998 16x maïskolfspiesen met roestvrijstalen pinnen, roestvrij 
- herbruikbare maïsspiesen - accessoires voor barbecue

14,99 €
4251285584501 CF12013 16x premium tafelkleedklem - tafelklemmen van 

roestvrij staal - tafelkleedklem roestvrij voor binnen en 
19,99 €

4251285584501 CF12013 16x premium tafelkleedklem - tafelklemmen van 
roestvrij staal - tafelkleedklem roestvrij voor binnen en 

19,99 €
4251285584518 CF12013 8x Premium tafelkleedklem - Tafelklemmen van RVS - 

Tafelkleedklem roestvrij voor binnen en buiten
17,99 €

4251285584518 CF12013 8x Premium tafelkleedklem - Tafelklemmen van RVS - 
Tafelkleedklem roestvrij voor binnen en buiten

17,99 €
4251285584525 CF12012 8x Premium tafelkleedklem - Tafelkleedklem van wit 

gelakt roestvrij staal - Tafelkleedklem voor binnen en bu
14,99 €

4251805434583 CF12011 8x tafelkleedklem met veer - stalen tafelklemmen - 
tafelkleedklem voor binnen en buiten

17,99 €
4251285584594 CF12015 kabelopwinder - kabelopwinder van kunststof - 

kabelmanager als organizer voor kerstverlichting, touwe
12,99 €

4251285584600 CF11239 4x strandlakenclips - handdoekclips om te bevestigen - 
ideaal voor strand, reizen, kamperen of picknicken

12,99 €
4251285584617 CF11239 4x strandlakenclips - handdoekclips om te bevestigen - 

ideaal voor strand, reizen, kamperen of picknicken
12,99 €

4251285584624 CF11752 50x klittenbandsluiting kabelbinderset in verschillende 
maten - herbruikbare kabelbinders met klittenband

14,99 €
4251285584631 CF8932 4x tandenborstelkoffer, opvouwbare transport- en 

opbergdoos voor tandenborstels in blauw en roze (rose)
14,99 €
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4251285584631 CF8932 4x tandenborstelkoffer, opvouwbare transport- en 
opbergdoos voor tandenborstels in blauw en roze (rose)

14,99 €
4251285584648 CF12017 rookbox voor rook-, bal- en gasgrill - rookbox voor een 

geweldig rookaroma tijdens BBQ - gemaakt van roestvri
17,99 €

4251285584655 CF12008 48x vervangende rietjes voor schroefdoppen in felle 
kleuren, extra stabiel, 20 cm

17,99 €
4251285584662 CF12028 3x Voedselparaplu met bloemmotief - afdekhoes voor 

voedsel in felle kleuren - insectenbeschermhoes
17,99 €

4251285584679 CF12029 4x Voedselparaplu met bloemmotief - afdekhoes voor 
voedsel in felle kleuren - insectenbeschermhoes

29,99 €
4251285585881 CF12016 Opblaasbare strandbal als strandvolleybal voor de 

zomer in neon geel en blauw, waterplezier strandbal Ø 
19,99 €

4251285584693 CF10876 2x Zweeds vuur met ontstekingslont en citronellageur, 
Finse fakkel voor kampvuurromantiek, boomfakkel, tuinf

34,99 €
4251285584709 CF10877 3x Zweeds vuur met ontstekingslont, Finse fakkel voor 

kampvuurromantiek en als buitenkookruimte, boomfakk
39,99 €

4251285584716 CF12030 18x spiesjes van roestvrij staal - vleesspiesjes van 37 
cm - premium groentespiesjes in een set

17,99 €
4251285584723 CF12022 12x spiesjes van roestvrij staal - spiesjes van 42 cm 

lang - premium spiesjes van groenten in een set
19,99 €

4251285584730 CF12023 12x spiesjes van roestvrij staal - vleesspiesjes van 45 
cm - premium groentespiesjes in een set

29,99 €
4251285584761 CF12024 95 meter groene plantendraad - omhulde tuindraad - 

binddraad voor planten met draadknipper - plantonderst
34,99 €

4251285584839 CF12021 2x koeltas - klassieke opvouwbare thermische koelbox - 
isolerende tas voor picknick, camping, outdoor, strand, r

34,99 €
4251285584853 CF11931 8x lade-organizer, verstelbaar, voor gestructureerde 

opslag
17,99 €

4251285584860 CF12021 koeltas - klassieke opvouwbare thermische koelbox - 
isolerende tas voor picknicks, kamperen, buitenshuis [kl

19,99 €
4251285584877 CF12018 4x Frisbee voor kinderen en volwassenen - Werpschijf 

ook voor honden - Frisbee 22 cm - Vliegschijf in felle kle
17,99 €

4251285584884 CF12001 6x springtouw voor kinderen - 210 cm, lengte 
verstelbaar - springtouw in felle kleuren

29,99 €
4251285584907 CF11739 2x campingbestek (lepel, vork, mes) in roestvrij 

roestvrij staal - opvouwbaar bestekset als camping- en r
29,99 €

4251285584914 CF11737 3x wegwerp urinoir met granulaat voor onderweg, 
mobiel unisex urinetas toilet, reisurinoir voor kinderen, 

17,99 €
4251285584921 CF6498 6X siliconen hoes voor verpleegstersklok - in 

verschillende, kleurrijke ontwerpen
12,99 €

4251285584938 CF11739 campingbestek (lepel, vork, mes) in roestvrij roestvrij 
staal - opvouwbaar bestekset als camping- en reisbeste

17,99 €
4251285584945 CF8932 4x tandenborstelhouder, opvouwbare transport- en 

opbergdoos voor tandenborstels in groen en roze, 21,2 
14,99 €

4251285584952 CF10518 6-delige beachballset, houten beachballsticks en 
rubberen ballen in verschillende kleuren

14,99 €
4251285584976 CF11998 8x maïskolfpennen met roestvrijstalen pinnen, roestvrij, 

herbruikbaar, maïsspies - accessoires voor barbecues, g
17,99 €

4251285584983 CF11277 200x houten spatels voor ontharing - voor het 
aanbrengen van wax en suikerpasta

29,99 €
4251285584990 CF11995 Maritiem decoratief schip van metaal met houten voet, 

12 x 22 x 5 cm
19,99 €

4251285585003 CF12032 Maritiem decoratief schip van metaal met voet van 
hout, 10 x 17,5 x 5 cm

19,99 €
4251285585010 CF6987 2-delig zeilschip, maritiem decoratief schip van metaal 

met houten voet
34,99 €

4251285585027 CF12080 16x gepofte aardappelvork met 3 roestvrijstalen tanden, 
roestvrij, herbruikbaar als maïsspies, schilhulpmiddel

29,99 €
4251285585034 CF12080 8x maïsvork met 3 roestvrijstalen tanden, roestvrij - 

herbruikbare maïsspiesjes - schilhulp voor gepofte aard
14,99 €

4251285585034 CF12080 8x maïsvork met 3 roestvrijstalen tanden, roestvrij - 
herbruikbare maïsspiesjes - schilhulp voor gepofte aard

14,99 €
4251285585041 CF10522 4x extra plat koelpakket - ruimtebesparend en ideaal 

voor koelboxen en koeltassen - groot koelelement - ijsp
34,99 €

4251285585058 CF4755 flessenkoeler - champagnekoeler - ijsblokjeskoeler van 
roestvrij staal, wijnkoeler - ijsblokjesemmer dubbelwand

29,99 €
4251805471397 CF0562 camping lucifer, eeuwige lucifers, permanente lucifers, 

overlevingsaansteker met vuursteen als sleutelring
9,99 €

4251285585119 CF0562 2x Camping-matchstick, eeuwige wedstrijden, 
permanente wedstrijden, survival-aansteker met vuurst

17,99 €
4251285585126 CF1372 2x gezichtsreinigingsspons - spons voor diepe reiniging 

van de huid - beauty gezichtsspons voor merkbaar zach
14,99 €
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4251285585140 CF6984 2x haringentrekker - haaktrekker voor eenvoudig 
verwijderen van haringen, haken en haringen - tentacce

12,99 €
4251285585140 CF6984 2x haringentrekker - haaktrekker voor eenvoudig 

verwijderen van haringen, haken en haringen - tentacce
12,99 €

4251285585140 CF6984 2x haringentrekker - haaktrekker voor eenvoudig 
verwijderen van haringen, haken en haringen - tentacce

12,99 €
4251285585157 CF11203 144x haringen van kunststof - haringen, grondankers 

voor tuinvlies, onkruidvlies of zandbakafdekking - ideaal
34,99 €

4251805415377 CF12026 2x Parasolhouders - Parasol staat voor parasolpalen tot 
20-35 mm - Vloerpluggen voor parasols in verschillende

29,99 €
4251285585195 CF12066 2x windasbakken van dolomietkeramiek in blauw, geel, 

groen, rood, elk met kleurrijke strepen
19,99 €

4251285585195 CF12066 2x windasbakken van dolomietkeramiek in blauw, geel, 
groen, rood, elk met kleurrijke strepen

19,99 €
4251285585201 CF12067 3x windasbakken van dolomietkeramiek in blauw, geel, 

groen, rood, elk met kleurrijke strepen
29,99 €

4251285585218 CF12062 6x kleine glazen asbakken - helderglazen asbakken voor 
sigaretten - asbakken voor privé en gastronomie - gema

19,99 €
4251285585225 CF12020 4x parapluhaken in verschillende kleuren [kleur 

varieert], parapluhaak, ophanghaak voor parasolstokken
17,99 €

4251285585232 CF12025 parasolhouder van massief metaal, aardpen, standaard 
om in te schroeven of te betonnen in de grond, 22-55 m

34,99 €
4251285585249 CF12059 2x parasolstandaard - parasolhouder voor balkonleuning 

of tafel - parasolstandaard voor balkon en terras
19,99 €

4251285585249 CF12059 2x parasolstandaard - parasolhouder voor balkonleuning 
of tafel - parasolstandaard voor balkon en terras

19,99 €
4251285585256 CF12059 parasolstandaard - parasolhouder voor balkonleuning of 

tafel - parasolstandaard voor balkon en terras
14,99 €

4251285585256 CF12059 parasolstandaard - parasolhouder voor balkonleuning of 
tafel - parasolstandaard voor balkon en terras

14,99 €
4251805444360 CF1130 4x locker- en ladeslot - lockerslot om te plakken - 90° 

hoek - kinderslot lockerdeuren zonder boren - veiligheid
12,99 €

4251805444360 CF1130 4x locker- en ladeslot - lockerslot om te plakken - 90° 
hoek - kinderslot lockerdeuren zonder boren - veiligheid

12,99 €
4251805444384 CF1130 8x locker- en ladebeveiliging - kastslot om te lijmen - 

90° hoek - kinderslot kastdeuren zonder boren - beveilig
14,99 €

4251805444384 CF1130 8x locker- en ladebeveiliging - kastslot om te lijmen - 
90° hoek - kinderslot kastdeuren zonder boren - beveilig

14,99 €
4251285585294 CF12019 2x handventilator - miniventilator met watertank - mini 

cranksprayventilator met waterstraal als verstuiver - reis
14,99 €

4251285585300 CF12019 2x handventilator - miniventilator met watertank - mini 
cranksprayventilator met waterstraal als verstuiver - reis

17,99 €
4251285585379 CF11993 opblaasbaar zwemdier in walvisdesign - zwemdier in 

blauw voor strand en zwembad - luchtbed - zwemeiland
29,99 €

4251285585386 CF11993 opblaasbaar zwemdier in walvisdesign - zwemdier voor 
strand en zwembad in wit - luchtbed - zwemeiland - wat

29,99 €
4251285585393 CF12130 2x zwemthermometer voor het zwembad - Analoge 

temperatuurweergave met tape voor bevestiging van de
17,99 €

4251285585409 CF12131 Kerstboomtop als kerstboomornament van stro - 
stroster kant voor de kerstboom - Kerstboomornament -

17,99 €
4251285585416 CF12101 partytransportbak, taartbak en voedseldoos met 2 

niveaus en hijsinzet
34,99 €

4251805401196 CF12132 Kerstboomtop als kerstboomornament van stro - 
stroster kant voor de kerstboom - Kerstboomornament -

14,99 €
4251805401202 CF12133 Kerstboomtop als kerstboomornament van stro - 

stroster kant voor de kerstboom - Kerstboomornament -
12,99 €

4251285585461 CF12134 Kerstboomtop als kerstboomversieringen van stro - 
stroster kant voor de kerstboom

14,99 €
4251285585478 CF12101 partytransportbak, taartbak en voedseldoos met 2 

niveaus en hijsinzet
34,99 €

4251285585485 CF12101 partytransportbak, taartbak en voedseldoos met 2 
niveaus en hijsinzet

34,99 €
4251285585492 CF12135 8x premium pixie-hangers voor in de kerstboom, 

betoverende kerstboomfiguurtjes-hangers als boomhan
19,99 €

4251285585508 CF12136 8x premium pixie-hangers voor in de kerstboom, 
betoverende kerstboomfiguurtjes-hangers als boomhan

29,99 €
4251285585515 CF12137 6x premium kerstmanhangers in rood voor de 

kerstboom, betoverende kerstboomfiguurhangers als bo
17,99 €

4251285585522 CF12138 6x premium kerstmanhangers voor in de kerstboom, 
betoverende kerstboomfiguurhangers als boomhangers,

17,99 €
4251285585539 CF12139 10x premium kerstmanhangers voor in de kerstboom, 

betoverende kerstboomfiguurhangers als boomhangers,
29,99 €
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4251285585546 CF12140 56-delige stroster set - kerstboomversiering - 
strohanger voor de kerstboom - natuurlijk kerstboomgor

29,99 €
4251285585553 CF12141 56-delige stroster set - kerstboomversiering - 

strohanger voor de kerstboom - natuurlijk kerstboomgor
19,99 €

4251285585560 CF12142 56-delige stroster set - kerstboomversiering - 
strohanger voor de kerstboom - natuurlijk kerstboomgor

19,99 €
4251285585577 CF11981 8x duikbal, duikspelset gemaakt van ballen in 

verschillende kleuren - duikset voor kinderen om te lere
29,99 €

4251285585584 CF12143 56-delige stroster set - kerstboomversiering - 
strohanger voor de kerstboom - natuurlijk kerstboomgor

19,99 €
4251285585591 CF12144 56-delige stroster set - kerstboomversiering - 

strohanger voor de kerstboom - natuurlijk kerstboomgor
29,99 €

4251285585607 CF12145 56-delige set kerstboomversieringen - 
kerstboomversieringen gemaakt van stro - strosterren in

19,99 €
4251285585638 CF12148 56-delige stroster set - kerstboomversiering - 

strohanger voor de kerstboom - natuurlijk kerstboomgor
29,99 €

4251285585645 CF12149 56-delige stroster set - kerstboomversiering - 
strohanger voor de kerstboom - natuurlijk kerstboomgor

19,99 €
4251285585652 CF12150 Large Straw Star - Hanger voor de kerstboom - 

Natuurlijke kerstboomversiering - Kerstdecoratie
17,99 €

4251285585669 CF12151 Large Straw Star - Hanger voor de kerstboom - 
Natuurlijke kerstboomversiering - Kerstdecoratie

17,99 €
4251285585683 CF12031 2x mengkommen 3,5 en 2 liter met stopbodem, 

schenktuit en antislip handvat
17,99 €

4251285585690 CF12031 2x mengkommen 3,5 en 2 liter met stopbodem, 
schenktuit en antislip handvat

17,99 €
4251285585706 CF12031 2x mengkommen 3,5 en 2 liter met stopbodem, 

schenktuit en antislip handvat
17,99 €

4251285585713 CF12003 4x graanschaaltjes set van kunststof - design 
graanschaal, schaaltje voor dessert, snacks of ijs tot ee

19,99 €
4251285585720 CF6936 set van 2 tuinhandschoenen voor dames, bloemmotief, 

gemaakt van latex, antisliplaag, one size fits all
12,99 €

4251285585737 CF6936 set van 2 premium handschoenen tuin en werk voor 
dames - bloemmotief, gemaakt van latex, antislip coatin

12,99 €
4251285585751 CF1687 2x Medicijndoseringsdispenser 7 dagen - Medicijndoos - 

Pillendoosje - Tabletdoos - Weekdosis [Taal: Duits]
29,99 €

4251285585782 CF6986 18-delige mok, kom, bordpicknick en 
barbecueaccessoires in regenboogkleuren, campinggere

29,99 €
4251285585799 CF11584 2x continu koffiefilter in maat 4 - herbruikbaar 

permanent filter gemaakt van hittebestendig plastic en 
17,99 €

4251285585805 CF11111 200x houten spatels voor ontharing - voor het 
aanbrengen van wax en suikerpasta

17,99 €
4251285598164 CF11773 2x thermometer voor binnen en buiten - thermo-

hygrometer met graden Celsius schaal - temperatuur- e
14,99 €

4251285585829 CF12079 2x gelkussens voor een comfortabele nachtrust, 
multifunctionele koelmat met verkoelende gel - kussensl

29,99 €
4251285585836 CF11277 400x houten spatels voor ontharing - voor het 

aanbrengen van was en suikerpasta
34,99 €

4251285585843 CF12152 4x automatische bewatering voor kamerplanten - 
waterdispenser voor planten - kleikegels voor het bewat

19,99 €
4251285585850 CF12079 gelkussen voor comfortabel inslapen - multifunctionele 

koelmat met koelgel - kusseninzet voor het kussen - 40 
17,99 €

4251285585881 CF12016 Opblaasbare strandbal als strandvolleybal voor de 
zomer in neon geel en blauw, waterplezier strandbal Ø 

19,99 €
4251285585881 CF12016 Opblaasbare strandbal als strandvolleybal voor de 

zomer in neon geel en blauw, waterplezier strandbal Ø 
19,99 €

4251285585881 CF12016 Opblaasbare strandbal als strandvolleybal voor de 
zomer in neon geel en blauw, waterplezier strandbal Ø 

19,99 €
4251285585911 CF12058 grillbestekhouder met 4 haken, hang grillaccessoires 

direct aan de grill voor allround gasgrills, houtskoolgrills 
17,99 €

4251285585928 CF12058 2x grillbenodigdhedenhouder met 4 haken, hang 
grillaccessoires direct aan de grill voor allround gasgrills,

19,99 €
4251285585881 CF12016 Opblaasbare strandbal als strandvolleybal voor de 

zomer in neon geel en blauw, waterplezier strandbal Ø 
19,99 €

4251285585942 CF11975 1x 30 m universeel touw, veelzijdig bevestigingskoord, 
waslijn, polypropyleen touw, gevlochten lijn voor DIY-ge

14,99 €
4251285585959 CF11975 1x 30 m universeel touw, veelzijdig bevestigingskoord, 

waslijn, polypropyleen touw, gevlochten lijn voor DIY-ge
14,99 €

4251285585966 CF11975 1x 30 m universeel touw, veelzijdig bevestigingskoord, 
waslijn, polypropyleen touw, gevlochten lijn voor DIY-ge

14,99 €
4251285585973 CF12036 8x onderzetters met vilt in diverse kleuren voor vazen, 

bloempotten - het viltglijder beschermt tegen krassen, v
17,99 €
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4251285585980 CF12034 3x 20 m universeel touw, veelzijdig bevestigingskoord, 
waslijn en metselkoord, gevlochten lijn voor DIY-gesche

17,99 €
4251285586017 CF12064 2x gestoffeerde zitkussenset, stoelkussens voor stoelen 

en banken - rond zitkussen voor eetkamer, tuin, terras, 
29,99 €

4251285586024 CF12064 2x gestoffeerde zitkussenset, stoelkussens voor stoelen 
en banken - rond zitkussen voor eetkamer, tuin, terras, 

29,99 €
4251285586031 CF12064 4x gevoerde zitkussens - stoelkussens voor stoelen en 

banken - zitkussenset van vilt - rond zitkussen voor eetk
34,99 €

4251285586031 CF12064 4x gevoerde zitkussens - stoelkussens voor stoelen en 
banken - zitkussenset van vilt - rond zitkussen voor eetk

34,99 €
4251285586048 CF12064 2x gestoffeerde zitkussenset, stoelkussens voor stoelen 

en banken - rond zitkussen voor eetkamer, tuin, terras, 
29,99 €

4251285586055 CF12046 2x ijsblokjesvormpjes voor 4 grote, ronde ijsblokjes - 
ijsblokjesvormpjes van siliconen [kleurkeuze varieert]

19,99 €
4251285586062 CF12063 2x gestoffeerde zitkussenset, stoelkussens voor stoelen 

en banken - hoekig zitkussen voor eetkamer, tuin, terra
29,99 €

4251285586079 CF12063 2x gestoffeerde zitkussenset, stoelkussens voor stoelen 
en banken - hoekig zitkussen voor eetkamer, tuin, terra

29,99 €
4251285586086 CF12063 4x gevoerde zitkussens - stoelkussens voor stoelen en 

banken - zitkussenset van vilt - hoekige zitkussenhoes v
34,99 €

4251285586086 CF12063 4x gevoerde zitkussens - stoelkussens voor stoelen en 
banken - zitkussenset van vilt - hoekige zitkussenhoes v

34,99 €
4251285586093 CF12063 2x gestoffeerde zitkussenset, stoelkussens voor stoelen 

en banken - hoekig zitkussen voor eetkamer, tuin, terra
29,99 €

4251285586109 CF12046 ijsblokjesvorm voor 4 grote, ronde ijsblokjes - 
ijsblokjesvormpjes van siliconen [kleurkeuze varieert]

17,99 €
4251285586116 CF12043 Opblaasbaar buffet voor koeling - drankkoeler voor grill- 

of strandfeest, picknick, verjaardag - herbruikbare koelb
17,99 €

4251285586123 CF12044 4x opblaasbare bekerhouders om op te blazen in een 
cool zeemeermin-ontwerp [kleurkeuze varieert]

14,99 €
4251285586130 CF12050 24x glasmarkers van siliconen - Kleurrijke glasmarkering 

- Eenvoudige glasdetectie op feestjes, verjaardagen en 
14,99 €

4251285586147 CF12084 12x bekerset voor picknick- en barbecueaccessoires in 
regenboogkleuren, kampeergerechten, reisschotels, rui

17,99 €
4251285586154 CF12085 12x bord met picknick- en barbecueaccessoires in 

regenboogkleuren, kampeergerechten, reisschotels, rui
29,99 €

4251285586161 CF12083 12x kom set de picknickaccessoires in 
regenboogkleuren, van plastic, camping gerechten, reis 

19,99 €
4251285586178 CF12054 Kunststof gazonrand - bedrand voor gazons, 

bloembedden of als maairand - lengte individueel verste
14,99 €

4251285586185 CF12054 2x gazonranden van kunststof - bedrand voor gazons, 
bloembedden of als maairand - lengte individueel verste

29,99 €
4251805433241 CF12041 slangsproeier - sproeisproeier voor het besproeien van 

langwerpige, smalle zones - aansluitklare parelslang in z
29,99 €

4251285586208 CF12047 4x telescopische vork met lange, uitschuifbare 
handgreep - grillvorkbestek voor BBQ, diner, dessert, w

17,99 €
4251285586222 CF12055 4x beschermnet voor de tuin - beschermhoes voor 

perken, struiken, fruitbomen - vogelbeschermingsnet - 4
17,99 €

4251285586239 CF12056 2x beschermnet voor de tuin - beschermhoes voor 
perken, struiken, fruitbomen - vogelbeschermingsnet - 4

19,99 €
4251805425338 CF12057 2x resistent onkruidvlies - afdekvlies voor tuin en bouw 

- effectieve bescherming tegen onkruid - ca. 17 g / m²
17,99 €

4251285586253 CF12053 2x universele spuitopzet voor flessen - pompopspuitkop 
van kunststof - plantenspuit met fijne verstuiver

17,99 €
4251285586277 CF12159 2x boodschappenmand opvouwbaar van siliconen - 

transportdoos - vouwdoos - kampeermand - boodschap
39,99 €

4251285586284 CF12159 boodschappenmand opvouwbaar van siliconen - 
transportdoos - vouwdoos - kampeermand - boodschap

29,99 €
4251285586307 CF11933 2x gereedschapshouder voor werkplaats, tuin en 

huishouden - gereedschapsbalk voor bezems, gereedsc
17,99 €

4251285586314 CF7755 roestvrijstalen mok - roestvrijstalen beker - 
roestvrijstalen biermok - dubbelwandige kampeerbeker

29,99 €
4251285586321 CF12156 60x Wierookstokjes - Wierookstokjes met citroengeur - 

Wierookkaarsen met wierookhouder - Alternatief voor g
17,99 €

4251285586338 CF12051 2x gereedschapshouder voor werkplaats, tuin en 
huishouden - gereedschapsbalk voor bezems, gereedsc

12,99 €
4251285586345 CF12052 2x gereedschapshouder voor werkplaats, tuin en 

huishouden - gereedschapsbalk voor bezems, gereedsc
19,99 €

4251285586352 CF12157 6x karabijnhaak met wartel en sleutelring - 
sleutelhanger met karabijnsluiting in 3 maten

12,99 €
4251285586369 CF12042 2x rolmaat met riemclip voor huishouden en werkplaats 

- rolmaat 5 meter met automatisch oprolsysteem
12,99 €
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4251285586390 CF11955 15x kunstenaarsborstel met gemengd palet - 
schoolaccessoires set met speciale borstel, ronde borste

14,99 €
4251285586444 CF11997 2x gewasbeschermingszak van tuinvlies - dekvlies ter 

bescherming tegen weer en dieren - winterbescherming
17,99 €

4251285586482 CF11997 4x gewasbeschermingszak van tuinvlies - dekvlies ter 
bescherming tegen weer en dieren - winterbescherming

29,99 €
4251285586499 CF12070 3x hangende bloempotten voor balkon - hangpotten 

voor planten en kruiden - plantenpotten met haken voor
19,99 €

4251285586505 CF12069 3x bloempot om op te hangen voor balkon - hangpot 
voor planten en kruiden - plantenpot met tuinhaak

19,99 €
4251285586512 CF11980 20-delige set slangklemmen, slangklemmen in 

verschillende maten, maximale overspanning 25-40 mm
17,99 €

4251285586529 CF11980 10-delige set slangklemmen, slangklemmen in 
verschillende maten met sleutel voor draaien, maximale

14,99 €
4251285599543 CF8646 75-delige haaraccessoireset voor meisjes - hoofdband, 

haarclip en kabelbinder in verschillende kleuren
17,99 €

4251285586543 CF12060 20-delige set slangklemmen, slangklemmen in 
verschillende maten, bereik 14 - 35 mm, bandbreedte 8

14,99 €
4251285586550 CF12108 48x wasknijpers XL - Grote clips met sterke veer om 

beddengoed op te hangen - Kleurrijke wasknijpers om 
17,99 €

4251285586567 CF12082 4x opbergbox met deksel - Stapelbare opbergbox voor 
knutselmateriaal - Stapelbare box met klemsluiting

29,99 €
4251285586574 CF12060 10-delige set slangklemmen, slangklemmen in 

verschillende maten met sleutel voor eenvoudig draaien
12,99 €

4251285586581 CF12004 4x lunchbox voor onderweg - kleurrijke lunchbox voor 
kinderen met coole dierenmotieven

17,99 €
4251285586598 CF12004 lunchbox voor onderweg - kleurrijke lunchbox voor 

kinderen met een cool dierenmotief
12,99 €

4251285586604 CF12004 lunchbox voor onderweg - kleurrijke lunchbox voor 
kinderen met een cool dierenmotief

12,99 €
4251285586611 CF12004 lunchbox voor onderweg - kleurrijke lunchbox voor 

kinderen met een cool dierenmotief
12,99 €

4251285586628 CF12004 lunchbox voor onderweg - kleurrijke lunchbox voor 
kinderen met een cool dierenmotief

12,99 €
4251285586635 CF11982 21-delige slangklemset, slangklemmen in verschillende 

maten, spanwijdte 12-70 mm, bandbreedte 10 mm, 13 
12,99 €

4251285586659 CF7559 4x dakgootbescherming voor regenpijpen, 
regenpijpbescherming voor bladeren, bladeren, takken -

17,99 €
4251285586659 CF7559 4x dakgootbescherming voor regenpijpen, 

regenpijpbescherming voor bladeren, bladeren, takken -
17,99 €

4251285586666 CF12110 3x automatische bewatering voor kamerplanten - 
waterdispenser voor planten - kleikegels voor het bewat

29,99 €
4251285586680 CF12078 2x opblaasbaar neksteunkussen - comfortabel 

nekkussen voor auto-, trein- en vliegreizen - reiskussen 
29,99 €

4251285586697 CF12082 opbergbox met deksel - Stapelbare opbergbox voor 
knutselmateriaal - Stapelbare box met klemsluiting

14,99 €
4251285586703 CF12082 opbergbox met deksel - Stapelbare opbergbox voor 

knutselmateriaal - Stapelbare box met klemsluiting
14,99 €

4251285586710 CF12082 opbergbox met deksel - Stapelbare opbergbox voor 
knutselmateriaal - Stapelbare box met klemsluiting

14,99 €
4251285586727 CF12082 opbergbox met deksel - Stapelbare opbergbox voor 

knutselmateriaal - Stapelbare box met klemsluiting
14,99 €

4251285586734 CF12077 fluweelzacht nekkussen voor reizen in trein, vliegtuig, 
auto, bus - zacht nekkussen - comfortabel reiskussen

19,99 €
4251285586741 CF12077 Zacht nekkussen voor reizen per trein, vliegtuig, auto, 

bus - Zacht nekkussen - Comfortabel reiskussen
19,99 €

4251285586765 CF11967 3-delige set fietsreiniging geschikt voor fietsen, 
scooters, motoren en auto's, borstelset voor fietsketting

14,99 €
4251285586772 CF11966 mini fietspomp, kleine luchtpomp met 3 ventieladapters 

- framepomp ook als balpomp, voor luchtbedden en wat
14,99 €

4251285586772 CF11966 mini fietspomp, kleine luchtpomp met 3 ventieladapters 
- framepomp ook als balpomp, voor luchtbedden en wat

14,99 €
4251285586789 CF11987 4-delige fietsgreepset voor op het stuur, universele en 

antislip fietsstuurgreep - ergonomisch voor mountainbik
14,99 €

4251285586796 CF6989 driedelige fietsset met handgrepen en bel voor het 
stuur, universeel en antislip - ergonomisch voor mountai

14,99 €
4251285586802 CF11987 fietsgrepen voor op het stuur, universele en antislip 

fietsstuurgreep - ergonomisch voor mountainbikes, reisfi
17,99 €

4251285586802 CF11987 fietsgrepen voor op het stuur, universele en antislip 
fietsstuurgreep - ergonomisch voor mountainbikes, reisfi

17,99 €
4251805471533 CF11991 3x klassieke fietsbel in diverse kleuren - "ring-ring" 

geluid - fietsbel voor sturen met Ø 22 - 30 mm [selectie 
17,99 €
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4251285586826 CF12076 2x coffee-to-go bekers - herbruikbare drinkbekers - 
koffiekopjes met kleurrijke motieven

17,99 €
4251805471533 CF11991 3x klassieke fietsbel in diverse kleuren - "ring-ring" 

geluid - fietsbel voor sturen met Ø 22 - 30 mm [selectie 
17,99 €

4251285586840 CF12076 2x coffee-to-go bekers - herbruikbare drinkbekers - 
koffiekopjes met kleurrijke motieven

17,99 €
4251285586871 CF6492 6x bidonhouder van siliconen in verschillende kleuren 

met karabijnhaak en sleutelring
12,99 €

4251285586895 CF11986 fietsstandaard voor 16-28 inch fietsen - universele 
zijstandaard, in hoogte verstelbaar en antislip dankzij ku

17,99 €
4251285586901 CF11988 bipod standaard, dubbele standaard voor 26-28 inch 

fietsen - universele zijstandaard antislip dankzij antislipz
29,99 €

4251285586949 CF12092 4x keramische koffiemok - koffiemok met een modern 
design - koffiepot voor koude en warme dranken - 340 

29,99 €
4251285586956 CF12092 4x keramische koffiemok - koffiemok met een modern 

design - koffiepot voor koude en warme dranken - 340 
29,99 €

4251285586963 CF12092 4x keramische koffiemok - koffiemok met een modern 
design - koffiepot voor koude en warme dranken - 340 

29,99 €
4251285586970 CF12092 4x keramische koffiemok - koffiemok met een modern 

design - koffiepot voor koude en warme dranken - 340 
29,99 €

4251285586987 CF11945 2x eierwekker - eierwekker - kleurwisselindicator - 
eenvoudige bediening - voor het perfect gebakken ei

14,99 €
4251285587007 CF11985 fietslift voor fietsen, e-bikes, mountainbikes in de kelder 

of garage - fietshouder ook voor lange ladders, fietsoph
29,99 €

4251285587014 CF11449 6x herbruikbare drinkbekers van melamine in 
verschillende kleuren, perfect als servies voor feesten, c

29,99 €
4251285587021 CF11885 4x keramische koffiemok - koffiemok met verschillende 

hartmotieven - koffiepot met liefde [selectie varieert]
29,99 €

4251285587038 CF11959 gereedschapshouder voor werkplaats, tuin en 
huishouden - gereedschapsbalk voor bezems, gereedsc

14,99 €
4251285587045 CF10521 2x thermometer - houten thermometer voor binnen - 

temperatuurmeter met schaalverdeling in graden Celsiu
12,99 €

4251285587052 CF11996 8x draadstangpot met clipsluiting - glazen pot met 
rubberen ring - glazen pot ook als decoratieve luchtdich

29,99 €
4251285587069 CF11976 10x vogelafstotende spikes 3 rijen in totaal 5 meter - 

vogelafstotende spikes voor balkon, raam en dak - duiv
29,99 €

4251285587076 CF12093 houten kist met deksel en metalen sluiting - Rustieke 
houten opbergkist - Handgesneden schatkist [selectie v

19,99 €
4251285587083 CF12104 2x rasp met opvangbak - nootmuskaatrasp voor in de 

keuken - ook geschikt voor gember, parmezaan en fruit
14,99 €

4251285587090 CF12167 2x opblaasbaar kussen - comfortabel reiskussen voor 
auto-, trein- en busreizen - luchtkussenkussen in zakfor

17,99 €
4251285587120 CF12096 2x hangslot van massief metaal - hangslot met geharde 

sluiting en 3 sleutels
14,99 €

4251285587168 CF12099 2x universele spatbescherming voor mengkommen - 
ideaal voor bakken en pureren - voorkomt spatvlekken i

17,99 €
4251285587175 CF12112 4x keramische koffiemok - koffiemok in verschillende 

kleuren - koffiepot voor koude en warme dranken - 340 
34,99 €

4251285587182 CF12072 2x analoge thermometer - metalen thermometer voor 
binnen en buiten - design temperatuurmeter in verschill

14,99 €
4251285587205 CF11984 3x universele spatbescherming voor mengkommen - 

ideaal voor bakken en pureren - voorkomt spatplekken i
17,99 €

4251285587212 CF12111 8x handwasborstel in felle kleuren - nagelborstel voor 
hand- en nagelreiniging

17,99 €
4251285587229 CF12038 multitooltool 16-in-1, multifunctionele tool voor 

onderweg, buiten en op de camping [kleurkeuze varieer
19,99 €

4251285587236 CF12037 multitooltool 25-in-1, multifunctionele tool voor 
onderweg, outdoor en camping van roestvrij staal - zakt

29,99 €
4251285587243 CF12168 decoratief houten zeilschip met rotanzeil - decoratieve 

houten boot met mediterrane flair - maritieme decoratie
29,99 €

4251285587267 CF12040 2x spanband met ratel en haak - spanband - spanband 
om lading vast te zetten

29,99 €
4251285587274 CF12074 3x Kunstplanten, bedrieglijk echte decoratieplanten in 

papieren vaas, kunstplant voor huis, tuin, balkon en kan
19,99 €

4251285587281 CF10004 dubbelwandige metalen kom - serveerschaal voor dips, 
snacks, voorgerechten of desserts - dessertschaal - dec

29,99 €
4251285587601 CF12075 2x kunstplanten [selectie varieert], bedrieglijk echte 

decoratieve planten in papieren vaas, kunstplant voor h
19,99 €

4251285587304 CF12176 3x kunstplanten [selectie varieert], bedrieglijk echte 
sierplanten met metalen potten, kunstplanten voor in hu

19,99 €
4251285587311 CF12089 4x dessertschaal van roestvrij staal - serveerschalen 

voor dipsauzen, snacks, ijs en voor- of nagerechten
17,99 €
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4251285587328 CF12073 6x kunstplanten [selectie varieert], bedrieglijk echte 
decoratieve planten met pot in zwart, kunstplant voor h

17,99 €
4251285587335 CF12073 6x kunstplanten [selectie varieert], bedrieglijk echte 

decoratieve planten met een pot in het wit, kunstplant v
19,99 €

4251285587342 CF12103 2x afwasborstel - universele afwasborstel voor keuken 
en huishouden - afwasborstel met houten handvat

17,99 €
4251285587359 CF12073 6x kunstplanten [selectie varieert], bedrieglijk echte 

decoratieve planten met zwart-witte potten, kunstplant 
17,99 €

4251285587366 CF12102 veegset - veegset bestaande uit handborstel en stoffer - 
handbezem met houten steel - stoffer met rubberen lip

17,99 €
4251285597471 CF12086 3x fotolijst 13 x 18 cm voor de mooiste foto's - stijlvolle 

fotolijst - lijst voor favoriete foto's en snapshots - gewel
17,99 €

4251285587380 CF12033 18x timmermanspotloden, ovale houten potloden met 
een lijndikte van 1-2 mm, niet geslepen - lengte 175 m

19,99 €
4251285587380 CF12033 18x timmermanspotloden, ovale houten potloden met 

een lijndikte van 1-2 mm, niet geslepen - lengte 175 m
19,99 €

4251285587403 CF12100 4x vlinder van metaal om op te hangen in felle kleuren - 
decoratie voor de tuin [selectie varieert]

17,99 €
4251285587427 CF11973 4x flesopener van roestvrij staal - met ergonomische 

beukenhouten handgreep - flesopener zonder logo - mo
14,99 €

4251285587427 CF11973 4x flesopener van roestvrij staal - met ergonomische 
beukenhouten handgreep - flesopener zonder logo - mo

14,99 €
4251285587434 CF11964 2 in 1 telescopische raamtrekker met reinigingsspons en 

aftreklip - uittrekbare raamwisser
17,99 €

4251285587458 CF6990 4-delige set dromenvanger voor een goede nachtrust - 
sleutelhanger voor positieve gedachten - decoratieve m

17,99 €
4251285587465 CF11969 4x dromenvanger sleutelhanger voor goede gedachten - 

dromenvanger voor je broekzak - geluksbrenger
12,99 €

4251285587472 CF6992 12-delige kast- en lade-deurkrukset van metaal voor 
keukenkasten of kleerkasten in 120 mm en 100 mm

14,99 €
4251285587489 CF11968 4x dromenvanger 8cm - slaap beter dankzij 

Dreamcatcher - decoratieve muurhanger met prachtige 
17,99 €

4251285587496 CF12169 6-delige hangmatbevestigingsset - ophangset voor 
hangmat en schommel - montagetoebehoren met rieme

29,99 €
4251285587519 CF9621 3x deegschraper van robuust kunststof - spatel 

deegkaart voor garneren, afpellen & decoreren - deegsc
17,99 €

4251285587526 CF12002 klapkruk van hout - compacte klapstoel - 
ruimtebesparende klapkruk - ideaal voor tuin, kamperen

44,99 €
4251285587533 CF11929 4x grafvaas met standaard - kerkhofvaas met 

insteekvoet - bloemenvaas als grafdecoratie
19,99 €

4251285587557 CF12160 2x Smeltpan voor waterbad - Smeltkom met 2 tuiten - 
Smeltkom voor duurzaam waterbad - Roestvrij staal

17,99 €
4251285587557 CF12160 2x Smeltpan voor waterbad - Smeltkom met 2 tuiten - 

Smeltkom voor duurzaam waterbad - Roestvrij staal
17,99 €

4251285587564 CF12160 Smeltbak voor waterbad - Smeltkom met 2 tuiten - 
Duurzame smeltkom voor waterbad - roestvrij staal

14,99 €
4251285587564 CF12160 Smeltbak voor waterbad - Smeltkom met 2 tuiten - 

Duurzame smeltkom voor waterbad - roestvrij staal
14,99 €

4251285587571 CF9861 2x pompoen met led-verlichting - lantaarn voor 
Halloween en herfst - decoratieve pompoen met griezeli

44,99 €
4251285587588 CF12091 3x voorraadpotten in vintage design, ronde metalen 

koffiedoos met aroma sluiting, nostalgische koffie, suike
34,99 €

4251285587601 CF12075 2x kunstplanten [selectie varieert], bedrieglijk echte 
decoratieve planten in papieren vaas, kunstplant voor h

19,99 €
4251805458213 CF12184 2x rolmaat met riemclip voor huishouden en werkplaats 

- rolmaat met automatisch oprolsysteem - 7,5 meter rol
14,99 €

4251285587632 CF11943 4-delig vrouwelijk urinoir voor onderweg met draagtas - 
mobiel plashulpmiddel van siliconen - staand plassen tij

17,99 €
4251285587670 CF12197 8x melamine drinkbekers - plastic bekers van melamine 

- multifunctionele bekers met verschillende motieven - o
29,99 €

4251285587687 CF12199 8x melamine drinkbeker - plastic beker gemaakt van 
melamine - multifunctionele beker met houten motief vo

29,99 €
4251285587694 CF12198 6x melamine drinkbekers - plastic bekers gemaakt van 

melamine - multifunctionele bekers met verschillende pr
29,99 €

4251285587700 CF12171 8x herbruikbare drinkbekers van plastic - plastic bekers 
in verschillende kleuren - breukvaste herbruikbare drink

29,99 €
4251285587724 CF10008 12x lijmklemmen van robuust kunststof - veerklemmen 

voor huishouden, werkplaats, fotografie of modelbouw -
17,99 €

4251285587731 CF12165 2x plumeau met telescoopsteel - stofbezem voor hoge 
plafonds - stofwisser om uit te trekken - spinnenweb ve

19,99 €
4251285587748 CF12195 8x melamine drinkbekers - plastic bekers van melamine 

- multifunctionele bekers in verschillende kleuren - onbr
29,99 €
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4251285587755 CF12196 7x melamine koffiemok - plastic mok gemaakt van 
melamine - breukvaste koffiemok voor kamperen en pic

29,99 €
4251285587762 CF12091 3x voorraadpotten in vintage design, ronde metalen 

koffiedoos met aroma sluiting, nostalgische koffie, suike
34,99 €

4251285587779 CF12091 3x voorraadpotten in vintage design, ronde metalen 
koffiedoos met aroma sluiting, nostalgische koffie, suike

34,99 €
4251285587786 CF12166 4x snijmes met reservemesjes - tapijtmes met rubberen 

aluminium handvat - scherp snijmes in 2 maten
14,99 €

4251285587847 CF6725 spaarpot, schedel met mystieke ornamenten, 12 x 11 
cm, ontwerp 2

14,99 €
4251285587816 CF12194 9x mini cold pack voor de koelbox - koelelement voor 

de lunchbox en koeltas - drankkoeler voor onderweg
17,99 €

4251285587823 CF12166 2x snijmes met reservemesjes - tapijtmes met rubberen 
aluminium handvat - scherp snijmes in 2 maten

12,99 €
4251285587830 CF12192 8x cold pack in staafontwerp - koelelement voor koude 

dranken - koelstok voor de karaf [selectie varieert]
19,99 €

4251285587847 CF6725 spaarpot, schedel met mystieke ornamenten, 12 x 11 
cm, ontwerp 2

14,99 €
4251285587854 CF12193 3x coldpack voor de koeltas of koelbox - koelelement in 

verschillende motieven - koelpack [keuze varieert]
17,99 €

4251285587861 CF11198 12x haringen van staal - lange en robuuste haringen 
voor op de camping en buitenshuis - ideaal voor normal

14,99 €
4251285587878 CF11491 12x tentharingen van staal - lange en robuuste 

grondharingen voor kamperen en buiten - ideaal voor n
14,99 €

4251285587885 CF6985 12x haringen van staal - extra dikke haringen voor op 
de camping en buitenshuis - ideaal voor normale en har

19,99 €
4251285587922 CF12245 100x haringen van kunststof - haringen voor tuinvlies 

en onkruidvlies - grondankers voor zandbakafdekking - 
17,99 €

4251285587939 CF12247 100x haringen van kunststof - haringen voor tuinvlies 
en onkruidvlies - grondankers voor zandbakafdekking - 

29,99 €
4251285587946 CF6983 40-delig bagasse servies - milieuvriendelijk servies van 

suikerriet - composteerbare kopjes, borden en schalen -
17,99 €

4251285587953 CF6983 80-delige bagasse serviesset - milieuvriendelijk servies 
van suikerriet - composteerbare kopjes, borden en schal

34,99 €
4251285587960 CF12181 16x bagasse mok - milieuvriendelijke koffiemok 

gemaakt van suikerriet - composteerbare buitenschalen 
12,99 €

4251285587977 CF12164 16x bagasse schaal - composteerbare kommen van 
suikerriet - duurzame buitenschotels voor soep en salad

14,99 €
4251285587984 CF12162 16x bagasse borden - stabiele, robuuste, 

composteerbare taartborden van suikerriet - duurzaam 
9,99 €

4251285587991 CF12253 16x haringen van staal - robuuste V-vormige haringen 
voor kamperen en buitenshuis - ideaal voor normale gro

19,99 €
4251285588004 CF12254 16x tentharingen van staal - robuuste V-vormige 

grondharingen voor kamperen en buiten - ideaal voor n
29,99 €

4251285588011 CF12255 16x haringen van staal - robuuste V-vormige haringen 
voor kamperen en buitenshuis - ideaal voor normale gro

34,99 €
4251285588028 CF12182 16x bagasse borden met onderverdeling - stabiele, 

robuuste, composteerbare borden van suikerriet - duurz
17,99 €

4251285588073 CF11201 12x tentharingen van staal - lange en robuuste 
grondharingen voor kamperen en buiten - ideaal voor n

12,99 €
4251285588080 CF12163 16x bagasse borden - composteerbare wegwerp borden 

gemaakt van suikerriet - duurzaam buitenservies voor b
17,99 €

4251285588097 CF11204 1x haringentrekker van roestvrij staal - hakentrekker 
voor het eenvoudig verwijderen van haringen en haken 

9,99 €
4251285588103 CF12258 26-delige haringenset met harentrekker - haringen voor 

tuinvlies en onkruidvlies - grondanker voor zandbakafde
17,99 €

4251285588110 CF12259 4x grondanker voor trampoline en hondenriem - 
grondanker voor bevestiging - stabiele grondschroeven 

29,99 €
4251285588127 CF12187 18x kweekpotten voor elk 12 planten - potbord voor 

bloemen - groeiplaat voor de tuin
19,99 €

4251285588134 CF12260 12x haringen van staal - Lange en robuuste haringen 
voor op de camping en buiten - ideaal voor normale en 

39,99 €
4251285588141 CF12261 12x haringen van staal - Lange en robuuste haringen 

voor op de camping en buiten - ideaal voor normale en 
39,99 €

4251285588158 CF12262 12x haringen van staal - Lange en robuuste haringen 
voor op de camping en buiten - ideaal voor normale en 

39,99 €
4251285588165 CF12263 12x haringen van staal - Lange en robuuste haringen 

voor op de camping en buiten - ideaal voor normale en 
39,99 €

4251285588172 CF12264 4x tentharingen van staal - halfronde, robuuste 
grondharingen voor kamperen en buiten - ideaal voor n

17,99 €
4251285588189 CF12265 4x grote tentharingen van staal met V-profiel en ring - 

robuuste haringen voor bescherming tegen storm - gron
29,99 €
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4251285588196 CF12266 kampeerhamer met haringtrekker - tenthamer met 
handriem - hamer van koolstofstaal, verchroomd - Cam

17,99 €
4251285588202 CF12267 campinghamer met haringtrekker - tenthamer met 

handriem - hamer van aluminium - campingaccessoires
29,99 €

4251285588219 CF12268 lantaarnhouder voor camping en tuin - lantaarnhaken - 
haken voor tentstokken - ophanging voor tentlampen - 

14,99 €
4251285588226 CF12190 vogelhuisje van hout - nestkast voor kleine vogels - 

decoratieve vogelvoeder om op te hangen - vogelvoede
29,99 €

4251285588233 CF12190 houten vogelhuisje - Nestkast voor kleine vogels - 
Decoratief vogelhuisje om op te hangen - Vogelhuisje v

29,99 €
4251285588240 CF12186 houten vogelhuis - nestkast voor kleine vogels - 

decoratieve vogelvoeder om op te hangen - beschermin
17,99 €

4251285588271 CF12203 2x aanslaghoek met waterpas - timmermanshoek van 
aluminium - robuuste hoekmeting - universele hoek in 2

17,99 €
4251285588288 CF6436 2-delige autoreinigingsset - 2 in 1 autospons en 

polijstspons - spons voor het voorzichtig wassen van de 
14,99 €

4251285588295 CF11496 12x tentharingen van staal - robuuste grondharingen 
met schroefdraad in transportbox voor camping en outd

29,99 €
4251285588301 CF11958 2x microvezel autospons - autoverzorging met 

absorberende wasspons - wasstraat met herbruikbare p
12,99 €

4251285588318 CF12188 60x kweekpotten voor planten - plantenpotten voor het 
kweken - bloempot voor het kweken van planten

19,99 €
4251285588325 CF12170 2x latte macchiatoglas - latte macchiatoglazen met 

lepels - koffieglazen met handgrepen - drinkglazen voor
19,99 €

4251285588332 CF12189 40x kweekpotten voor planten - plantpotten om te 
groeien - bloempot voor plantenteelt

17,99 €
4251285588349 CF6314 23-delige plantpot set voor de teelt - zaadpotten voor 

zaailingen en stekken - bloempotten voor de plantenteel
17,99 €

4251285588356 CF12200 4x XXL slingerrollen, extra lang als feestversiering voor 
verjaardagen - papieren slangen voor oudejaarsavond - 

17,99 €
4251285588387 CF12161 6-delige set snackschaal met dipschaal - frietschaal voor 

het serveren van snacks en fingerfood - snackemmer m
19,99 €

4251285588400 CF12282 opbergvak voor brieven - brievenopslag van MDF - 
opbergsysteem voor op het bureau - stapelbare opberg

19,99 €
4251285588417 CF12273 mini ladekast met 3 lades - Kleine Shabby decoratieve 

houten kast in vintage design met fronten in een hooggl
19,99 €

4251285588424 CF12274 mini ladekast met 3 lades - Kleine Shabby decoratieve 
houten kast in vintage design met fronten in een hooggl

19,99 €
4251285588455 CF12178 LED-lamp van glas - decoratieve lamp met 

regenboogkleuren om op te hangen - hanglamp op batt
17,99 €

4251285588479 CF12282 opbergvak voor brieven - brievenopslag van MDF - 
opbergsysteem voor het bureau - stapelbare opbergma

19,99 €
4251285588486 CF1521 8x handwasborstel in felle kleuren - nagelborstel voor 

hand- en nagelreiniging
17,99 €

4251285588509 CF12202 2x kandelaar in klassiek ontwerp - kandelaar met ronde 
voet - kandelaar voor stokkaarsen

17,99 €
4251285588516 CF12202 2x kandelaar in klassiek ontwerp - kandelaar met 

achthoekige basis - kandelaar voor stokkaarsen
17,99 €

4251285588523 CF11949 3x lichtgevende eenhoorn met schudsensor - eenhoorn 
met led-verlichting - lichtgevend speelgoed voor kindere

9,99 €
4251285588561 CF11841 5x premium fluitje met sleutelring - signaalfluitje voor 

veiligheid - voetbalfluitje, scheidsrechtersfluitje van met
14,99 €

4251285588578 CF12285 18x herbruikbare plastic drinkbeker in heldere kleuren - 
onbreekbare beker voor feest en camping [selectie varie

19,99 €
4251285588585 CF11841 10x premium fluitje met sleutelring - signaalfluitje voor 

veiligheid - voetbalfluitje, scheidsrechtersfluitje van met
17,99 €

4251285588608 CF12278 2x badspeelgoed voor jongens en meisjes, 
waterspeelgoed om op te trekken ideaal in bad of zwem

17,99 €
4251285588615 CF12278 2x badspeelgoed voor jongens en meisjes, 

waterspeelgoed om op te trekken ideaal in bad of zwem
17,99 €

4251285588639 CF6982 4-delige trechterset van kunststof - vultrechter voor 
metselaarpotten - jam-trechter met vulhals

17,99 €
4251285588646 CF12275 2x Magnetrondeksel met regelbare ventilatie in het 

deksel, magnetrondeksel met kunststof verzonken hand
17,99 €

4251285588660 CF12109 4x rubberen twistband voor kinderen - springtouw van 
rubber - veerkrachtig rubber in verschillende kleuren [kl

19,99 €
4251285588677 CF12105 2x wandhaken, dubbele wandhaken van metaal voor 

badkamer, keuken, slaapkamer of kledingkast (9,5 x 8 x
17,99 €

4251285588684 CF12107 wandhaken in kraanontwerp, vintage metalen 
kapstokken voor tuin, terras, balkon of badkamer en hal

19,99 €
4251285588691 CF12106 3-delige kapstok, wandkapstokhaken, dubbele 

wandhaak van massief metaal voor gangen, ingangen, l
29,99 €
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4251285588707 CF8510 12x cadeauzakje voor Kerstmis, Sinterklaas en Advent - 
XXL cadeauzakje met kerstmotief - cadeauzakje

39,99 €
4251285588714 CF5632 Halloween hanglamp LED met 64 lampjes - hanglamp - 

sfeerlicht in warm wit - kerstverlichting - lamp
29,99 €

4251285588721 CF8390 2x LED-sterhanger in rotan-look - Kersthanger op zijden 
lint - raamdecoratie voor Kerstmis

29,99 €
4251285588738 CF9959 4x kerststoelkappen, sneeuwpop als stoelhoes in 

verschillende kleuren, 50 x 49 cm
19,99 €

4251285588769 CF6438 2-delige trechterset van RVS 304 - trechter met zeef 
voor weckpotten bij het koken - jamtrechter met vulope

19,99 €
4251285588769 CF6438 2-delige trechterset van RVS 304 - trechter met zeef 

voor weckpotten bij het koken - jamtrechter met vulope
19,99 €

4251285588790 CF11225 5-delige reinigingsset, bestaande uit bezem en schep, 
borstels en raamtrekker

19,99 €
4251285588806 CF12271 keukenhoekplank van roestvrij staal - kruidenplank met 

2 niveaus met antislipvoetjes - universele plank met 2 pl
34,99 €

4251285588813 CF12270 keukenplank van roestvrij staal - Ronde kruidenplank 
met 2 planken - Ronde kast - Draaibare universele plank

29,99 €
4251285588820 CF12177 28-delige cupcake set - bakset met muffinbakjes, 

borstel, deegschraper en spuitzak - ideaal voor cupcake
17,99 €

4251285588837 CF11946 16-delige haarstylingset - haarverzorgingsset met 
verschillende haarborstels, haarelastiekjes en haarclips -

29,99 €
4251285588844 CF6437 6-delige kappersset - kappersbenodigdheden met 

haarschaar en cape - kappersscharen voor dames, here
17,99 €

4251285588851 CF10850 12x transparante wandhaken - mini-wonderhaak op 
zelfklevend kussen - zelfklevende haak zonder boren

17,99 €
4251285588868 CF11948 8-delige kappersset - haarknipset met schaar, kam en 

clips - kappersbenodigdheden voor dames, heren en kin
14,99 €

4251285588875 CF1860 5-delige nagelstiftset voor het aanbrengen van UV-gel, 
nagelstift voor nail art, gereedschap voor accessoires, st

9,99 €
4251285588882 CF8056 2x DHT22 / AM2302 digitale sensor vochtigheids- en 

temperatuursensor met printplaat en kabel
19,99 €

4251285588905 CF6427 6x Reisflessenset van plastic, lege handbagageflessen in 
reisformaat - reisflessen voor cosmetica, vliegtuigcontai

14,99 €
4251285588943 CF12178 2x LED-lamp van glas - decoratieve lamp met 

regenboogkleuren om op te hangen - hanglamp op batt
29,99 €

4251285588974 CF2343 10x adapter ISO-connector antenneconnector, 
antenneaansluiting soldeerbaar 50 Ohm

14,99 €
4251285589001 CF2294 10-delige nagelontwerpset met nagellakborstels, ideaal 

voor natuurlijke, acryl- en gelnagels
14,99 €

4251285589018 CF12299 2x jute plantenbeschermzak - winterbeschermingskap 
voor planten - jute hoes als weerbescherming - emmer 

29,99 €
4251285589025 CF12300 jute plantenbeschermzak - winterbeschermingskap voor 

planten - jute hoes ter bescherming tegen weer en dier
29,99 €

4251285589049 CF12155 48x springkussens voor kinderen om mee te spelen - 
springballen voor eenhoorn als een kleine weggeefactie 

19,99 €
4251285589056 CF0235 2x-hoekadapterset USB 3.0 Super-Speed, 

adapterstekker naar haakse contactdoos in blauw
14,99 €

4251285589063 CF0236 2x haakse adapterset USB 3.0 Super-Speed, 
adapterstekker naar linkshoekige aansluiting in blauw

12,99 €
4251285589070 CF11490 12x haringen van staal - lange en robuuste haringen 

voor op de camping en buiten - ideaal voor normale en 
39,99 €

4251285589087 CF11490 36x tentharingen van staal - extra dikke haringen voor 
kamperen en buiten - ideaal voor normale en harde gro

44,99 €
4251285589087 CF11490 36x tentharingen van staal - extra dikke haringen voor 

kamperen en buiten - ideaal voor normale en harde gro
44,99 €

4251285589094 CF11196 24x tentharingen van staal - halfronde, robuuste 
grondharingen voor kamperen en buiten - ideaal voor n

34,99 €
4251285589100 CF11972 2x bandenpechspray - autobanden pechset ook voor 

motorbanden - bandenreparatieset - bandrubber voor a
19,99 €

4251285589117 CF11196 48x haringen van staal - halfronde, robuuste haringen 
voor op de camping en buitenshuis - ideaal voor normal

44,99 €
4251285589124 CF10614 8x nobele tafelmat in houtlook "King of the Grill" - 

premium tafelset - wasbare tafelmatten, placemats
19,99 €

4251285589131 CF10853 12x aansteker- en grillaansteker van hout - ecologische 
en geurloze aansteker voor haarden - snel, gemakkelijk 

17,99 €
4251285589148 CF8114 20x platte vijl A4 - nietmachine met labelstrips - plastic 

nietmachine voor school, kantoor en thuis - PVC-vrij
17,99 €

4251285589162 CF9610 5x theezakjeshouder van metaal, theezakjeshouder in 
theepotoptiek, ideaal om te serveren, ca. 13 x 9,5 x 1,1 

14,99 €
4251285589179 CF12063 4x gestoffeerde stoelkussens - zitkussens voor stoelen 

en banken - hoekige zitbekleding voor eetkamer, tuin, t
39,99 €

Pagina: 158/358* Alle prijzen zijn inclusief BTW. Onder voorbehoud van tussentijdse aankoop.

prijslijst: MSRP-prijzen (Tijd 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251285589186 CF12064 4x gestoffeerde stoelkussens - zitkussens voor stoelen 
en banken - rond zitkussen voor eetkamer, tuin, terras, 

39,99 €
4251285589209 CF10748 6x lantaarn met kleurrijke dierenmotieven - papieren 

lantaarn voor Sint Maarten en Halloween - Martin's lanta
17,99 €

4251285589216 CF12337 40x zuignap voor kerstverlichting en decoratie - 
raambevestiging voor Kerstmis, Pasen, herfst, oudejaars

19,99 €
4251285589223 CF12337 60x zuignap voor kerstverlichting en decoratie - 

raammontage voor Kerstmis, Pasen, herfst, oudejaarsav
29,99 €

4251285589230 CF12337 80x zuignap voor kerstverlichting en decoratie - 
raammontage voor Kerstmis, Pasen, herfst, oudejaarsav

34,99 €
4251285589261 CF12337 20x zuignap voor kerstverlichting en decoratie - 

raambevestiging voor Kerstmis, Pasen, herfst, oudejaars
19,99 €

4251285589322 CF12127 20x zuignaphouder met kunststof haken - 
multifunctionele haak voor kerstverlichting en andere de

12,99 €
4251285589322 CF12127 20x zuignaphouder met kunststof haken - 

multifunctionele haak voor kerstverlichting en andere de
12,99 €

4251285589339 CF9054 1200x metaalfilmweerstanden, assortiment 1/4 W 
weerstanden in 30 verschillende waarden

17,99 €
4251285589346 CF8052 2-delige set - koptelefoon-oorkappen en 1 paar touch-

handschoenen voor touchscreen-bediening in de winter 
14,99 €

4251805466935 CF8052 4-delige koptelefoon met touchscreen-handschoenen, in 
de geweldige kleuren roze/grijs, geïntegreerde microfoo

17,99 €
4251805408133 CF11225 5-delige reinigingsset, handborstel, stoffer, handborstel, 

afwasborstel en raamtrekker, perfect reinigende starters
17,99 €

4251805415940 CF6228 2x theezeefje van roestvrij staal - theetang voor 
theeliefhebbers - theebal voor kopjes - theefilter

14,99 €
4251285589414 CF5098 20x zuignap voor kerstverlichting en decoratie - 

raambevestiging voor Kerstmis, Pasen, herfst, oudejaars
17,99 €

4251285589421 CF4296 4x jojo met flitslicht - LED jojo voor kinderen en 
volwassenen - beginner jojo om coole trucs te leren - su

19,99 €
4251285589438 CF12127 40x zuignaphouder met kunststof haak - 

multifunctionele haak voor kerstverlichting en andere de
14,99 €

4251285589445 CF9466 112-delige meubelglijderset - zelfklevende stoelglijders 
van kurk - viltglijders in verschillende maten

14,99 €
4251285589452 CF9732 6x afwasborstel in verschillende kleuren - universele 

afwasborstel voor de keuken met ophanghaak [selectie 
17,99 €

4251285589476 CF10805 2x hoogwaardige set voor het uithollen van pompoenen 
met een pompoenlepel en griezelige snij-sjablonen voor

14,99 €
4251285589490 CF12346 7-delige carving-set voor het uithollen van pompoenen 

met een pompoenlepel, griezelige carving-sjablonen en 
19,99 €

4251285589506 CF7266 6x afwasborstels in diverse kleuren - universele 
afwasborstel voor de keuken met ophanghaak [keuze v

19,99 €
4251285589513 CF8888 16x klittenband kabelbinders voor kabelbeheer - 

herbruikbare kabelbinders met klittenband 20,5 x 1,2 c
14,99 €

4251285589520 CF11222 2x schoenenopvangbak - schoenenrek met 
afvoerkanalen - schoenmat met opstaande rand

29,99 €
4251285589537 CF11752 100x klittenbandsluiting kabelbinderset in verschillende 

maten - herbruikbare kabelbinders met klittenband
17,99 €

4251285589551 CF9716 8x tafelkleedclips van roestvrij staal - tafelkleedgewicht 
- weerbestendige tafelkleedhouder

19,99 €
4251285589568 CF5950 4x placemats voor Kerstmis - placemats voor in de 

keuken - placemats met verschillende motieven - tafelm
17,99 €

4251285589582 CF12279 300x fingerfood spiesen van bamboehout - houten 
spiesen met een breed greepoppervlak - grillspiesen vo

17,99 €
4251285589599 CF7850 set van 8 passieve aluminium koellichamen 15x13 mm 

geschikt voor Raspberry Pi model A + B en RAM GPU ko
9,99 €

4251285589605 CF9282 cake stand van roestvrij staal - cake stand met 3 
niveaus - serveerstandaard voor gebak, chocolade of fru

29,99 €
4251285589612 CF9281 caketribune van roestvrij staal - caketribune met 2 

niveaus - serveerschaal voor gebak, chocolade of fruit
17,99 €

4251285589629 CF5957 appelverdeler van roestvrij staal 14,99 €
4251805418644 CF12320 50x houten bouwstenen in emmer - sleutelverstopplek 

in steenlook - geocachingsteen - steen met geheim vakj
19,99 €

4251285589643 CF10322 32x haringen van staal - robuuste V-vormige haringen 
voor kamperen en buitenshuis - ideaal voor normale gro

34,99 €
4251285589650 CF12206 1000-delige handwerkset - handwerkartikelen voor 

kinderen - handwerkkoffers voor meisjes en jongens - 
29,99 €

4251285589674 CF12323 3x joggingtas in verschillende kleuren voor mobiele 
telefoons tot 6.8 "- riem maat verstelbaar 51-71 cm - sp

29,99 €
4251285589681 CF12323 joggingtas roze voor mobiele telefoons tot 6.8 "- riem 

maat verstelbaar 51-71 cm - sport mobiele telefoon rie
14,99 €
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4251285589704 CF12323 joggingtas geel voor mobiele telefoons tot 6.8 "- riem 
maat verstelbaar 51-71 cm - sport mobiele telefoon rie

14,99 €
4251805430530 CF11691 20x kerstballen, kerstboomballen onbreekbaar gemaakt 

van kunststof voor kerst, boomversiering voor de kerstb
29,99 €

4251285579293 CF11689 20x kerstballen, kerstboomballen onbreekbaar gemaakt 
van plastic voor kerst, boomdecoraties voor de kerstboo

29,99 €
4251285579248 CF11684 20x kerstballen, kerstboomballen onbreekbaar gemaakt 

van plastic voor kerst, boomdecoraties voor de kerstboo
19,99 €

4251285579224 CF11682 20x kerstballen, kerstboomballen onbreekbaar gemaakt 
van plastic voor kerst, boomdecoraties voor de kerstboo

19,99 €
4251285579323 CF11692 20x kerstballen, kerstboomballen onbreekbaar gemaakt 

van plastic voor kerst, boomdecoraties voor de kerstboo
29,99 €

4251285579231 CF11683 20x kerstballen, kerstboomballen onbreekbaar gemaakt 
van plastic voor kerst, boomdecoraties voor de kerstboo

29,99 €
4251285579262 CF11686 20x kerstballen, kerstboomballen onbreekbaar gemaakt 

van plastic voor kerst, boomdecoraties voor de kerstboo
19,99 €

4251285579279 CF11687 20x kerstballen, kerstboomballen onbreekbaar gemaakt 
van plastic voor kerst, boomdecoraties voor de kerstboo

19,99 €
4251285579286 CF11688 20x kerstballen, kerstboomballen onbreekbaar gemaakt 

van plastic voor kerst, boomdecoraties voor de kerstboo
19,99 €

4251285579255 CF11685 20x kerstballen, kerstboomballen onbreekbaar gemaakt 
van plastic voor kerst, boomdecoraties voor de kerstboo

19,99 €
4251285579330 CF11693 20x kerstballen, kerstboomballen onbreekbaar gemaakt 

van plastic voor kerst, boomdecoraties voor de kerstboo
29,99 €

4251285579309 CF11690 20x kerstballen, kerstboomballen onbreekbaar gemaakt 
van plastic voor kerst, boomdecoraties voor de kerstboo

29,99 €
4251285589834 CF4784 set van 2 reflecterende banden, snap armbanden, 

ideaal voor joggers en fietsers!
9,99 €

4251285589834 CF4784 set van 2 reflecterende banden, snap armbanden, 
ideaal voor joggers en fietsers!

9,99 €
4251285589919 CF12295 100x wenskaarten voor Kerstmis - Kerstkaarten met 

verschillende motieven - Kaarten met enveloppen
39,99 €

4251285589926 CF12296 100x wenskaarten voor Kerstmis - Kerstkaarten met 
verschillende motieven - Kaarten met enveloppen

39,99 €
4251285589933 CF12298 100x wenskaarten voor Kerstmis - Kerstkaarten met 

verschillende motieven - Kaarten met enveloppen
39,99 €

4251285589940 CF12297 100x wenskaarten voor Kerstmis - Kerstkaarten met 
verschillende motieven - Kaarten met enveloppen

39,99 €
4251285589957 CF6421 4-delige piepschuimset voor handwerk - piepschuim in 

verschillende vormen - handwerkset van piepschuim
19,99 €

4251285589964 CF12294 100x wenskaarten voor Kerstmis - Kerstkaarten met 
verschillende motieven - Kaarten met enveloppen

39,99 €
4251285589971 CF12348 4x metalen kerstbord, kerst- of kerstbord met 

verschillende motieven voor koekjes, stollen, gebak en s
29,99 €

4251285589988 CF12312 2x piepschuim frame voor knutselen - knutselset van 
piepschuim in frame-ontwerp - decoratief materiaal voo

14,99 €
4251285589995 CF12312 2x piepschuim ring voor knutselen - knutselset van 

piepschuim in ringvorm - decoratief materiaal voor bloe
17,99 €

4251285590007 CF12313 2x piepschuim hart voor handwerk - knutselset van 
piepschuim in hartvorm - decoratief materiaal voor bloe

14,99 €
4251285590014 CF12313 2x piepschuim hart voor knutselen - knutselset van 

piepschuim in hartvorm - decoratief materiaal voor bloe
17,99 €

4251285590038 CF5062 4x herbruikbare zakverwarmer - handwarmer met 
uilenmotief voor kinderen - warmtekussen voor koude d

14,99 €
4251805403329 CF8345 4x pocket warmer herbruikbaar - handwarmer met 

stermotief voor kinderen - warmtekussen voor koude da
17,99 €

4251285590052 CF8346 4x pocket warmer pocket warmer herbruikbaar - 
handwarmer met sterretjes voor kinderen - warmtekuss

17,99 €
4251285590076 CF12310 8x plakband voor knutselen - Kleurrijke plakstrips voor 

decoratie - Decoratieve plakband met motief [selectie v
17,99 €

4251285590083 CF9499 4x metalen spaarpot - spaarpot in eenhoorn-ontwerp - 
spaarbank met verschillende eenhoornmotieven [selecti

19,99 €
4251285590090 CF12397 4x grafvazen - kleine kerkhofvaas met grondpen - 

insteekvaas als grafdecoratie
17,99 €

4251285590106 CF11691 40x kerstballen, kerstboomballen onbreekbaar gemaakt 
van kunststof voor kerst, boomdecoraties voor de kerstb

44,99 €
4251285590113 CF15651 24x kerstballen, kerstboomballen van kunststof voor 

kerst, boomversiering voor de kerstboom met hangers
34,99 €

4251285590120 CF15602 51x kerstballen, kerstboomballen onbreekbaar gemaakt 
van kunststof voor kerst, boomversiering voor de kerstb

39,99 €
4251285590137 CF15649 24x kerstballen, kerstboomballen van kunststof voor 

kerst, boomversiering voor de kerstboom met hangers
34,99 €
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4251285590144 CF11692 40x kerstballen, kerstboomballen onbreekbaar gemaakt 
van kunststof voor kerst, boomdecoraties voor de kerstb

39,99 €
4251285590151 CF15651 24x kerstballen, kerstboomballen van kunststof voor 

kerst, boomversiering voor de kerstboom met hangers
34,99 €

4251285590168 CF15627 12x kerstballen, kerstboomballen van kunststof voor 
kerst, boomversiering voor de kerstboom met hangers

19,99 €
4251285590175 CF15651 24x kerstballen, kerstboomballen van kunststof voor 

kerst, boomversiering voor de kerstboom met hangers
34,99 €

4251285590182 CF11688 40x kerstballen, kerstboomballen onbreekbaar gemaakt 
van kunststof voor kerst, boomdecoraties voor de kerstb

39,99 €
4251285590199 CF12396 3x plantenbak met uitneembare schotel in 3 kleuren - 

bloempot voor kamer, balkon en tuin - plantenpot voor 
19,99 €

4251285590212 CF15645 3x Kerstboomhanger eikel met glitter - edele 
kerstboomversiering om te bevestigen - Kerstboomdeco

14,99 €
4251285590229 CF15609 6x kerstballen, breukvaste kunststof kerstboomballen 

voor kerst, boomversiering voor de kerstboom met hang
14,99 €

4251285590236 CF12309 9x plakband voor handwerk - kleurrijke plakstrips voor 
decoratie - Washi tape - decoratieve plakband met vers

14,99 €
4251285579330 CF11693 20x kerstballen, kerstboomballen onbreekbaar gemaakt 

van plastic voor kerst, boomdecoraties voor de kerstboo
29,99 €

4251285579262 CF11686 20x kerstballen, kerstboomballen onbreekbaar gemaakt 
van plastic voor kerst, boomdecoraties voor de kerstboo

19,99 €
4251285590274 CF6420 6x glitter plakband voor handwerk - kleurrijke plakstrips 

voor decoratie - decoratieve plakband in verschillende kl
17,99 €

4251285579255 CF11685 20x kerstballen, kerstboomballen onbreekbaar gemaakt 
van plastic voor kerst, boomdecoraties voor de kerstboo

19,99 €
4251285590298 CF12451 16x vilten onderzetters voor drankjes - ronde tafel 

onderzetters - glazen onderzetters van vilt - onderzetter
14,99 €

4251285590304 CF12453 16x viltonderzetters voor drankjes - onderzetters 
"Blume" - glazen onderzetters van vilt - onderzetters vo

14,99 €
4251285590328 CF12455 4x vilten onderzetters - ronde tafelonderzetters - 

onderzetters voor potten, glazen, schalen en vazen
17,99 €

4251285590328 CF12455 4x vilten onderzetters - ronde tafelonderzetters - 
onderzetters voor potten, glazen, schalen en vazen

17,99 €
4251285590335 CF12456 4x vilten onderzetters - ronde tafelonderzetters - 

onderzetters voor potten, glazen, schalen en vazen
17,99 €

4251285590342 CF12311 18x mini flesjes met decoratieve glitter - knutselset met 
glitter - decoratieve ballen, stenen & zand in verschillen

17,99 €
4251285590359 CF12472 Noble XXL kerstzak van fluweel met goudkleurig koord 

en witte pompons - cadeauzakje voor kerst - Kerstmank
29,99 €

4251285590366 CF12460 2x Halloween-tas - pop-uptas voor het verzamelen van 
snoep - verzamelzak met handvat voor Halloween

14,99 €
4251285590373 CF12462 2x Halloween-tas - pop-uptas voor het verzamelen van 

snoep - Halloween-verzamelzak met zombie- en pompo
14,99 €

4251285590380 CF12461 2x Halloween-tas - pop-uptas voor het verzamelen van 
snoep - verzamelzak met pompoenmotief voor Hallowee

14,99 €
4251285590397 CF12465 Halloween-tas - tas voor het verzamelen van snoep op 

Halloween - verzamelzak met pompoenmotief
17,99 €

4251285590403 CF12466 Halloween-tas - tas voor het verzamelen van snoep op 
Halloween - verzamelzak met schedelmotief

17,99 €
4251285590410 CF12467 Halloween tas - tas voor het verzamelen van snoep op 

Halloween - verzamelzak met uilmotief
14,99 €

4251285590427 CF12468 Halloween tas - tas voor het verzamelen van snoep op 
Halloween - verzamelzak met een kattenmotief

14,99 €
4251285590434 CF12507 2x Halloween-tas - zak voor het verzamelen van snoep 

op Halloween - verzamelzak met heks & Frankenstein-m
17,99 €

4251285590441 CF12473 2x hoofdbandset Halloween - hoofdband en stok in 
doodshoofddesign - kostuum voor Halloween en carnav

17,99 €
4251285590458 CF12508 2x hoofdband Halloween - hoofdband met vleermuis- en 

pompoenmotief - kostuum voor Halloween en carnaval
14,99 €

4251285590465 CF12471 2x hoofdband Halloween - zwarte hoofdband met 
oogmotief - kostuum voor Halloween en carnaval

17,99 €
4251285590472 CF12314 12x mini flesjes met strass steentjes - knutselset met 

decoratieve stenen - glinsterende stenen in verschillend
17,99 €

4251285590489 CF12375 13-delige pakpapier set voor kerst - 
geschenkverpakkingsset bestaande uit strepen, pakpapi

29,99 €
4251285590519 CF12378 12-delige pakpapier set voor kerst - 

geschenkverpakkingsset bestaande uit strepen, pakpapi
29,99 €

4251285590540 CF12378 12-delige pakpapier set voor kerst - 
geschenkverpakkingsset bestaande uit strepen, pakpapi

17,99 €
4251285590557 CF12376 13-delige pakpapier set voor kerst - 

geschenkverpakkingsset bestaande uit strepen, pakpapi
29,99 €
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4251285590564 CF12377 24-delig pakpapier set voor Kerstmis - 
geschenkverpakkingsset bestaande uit strepen, pakpapi

17,99 €
4251285590571 CF12375 13-delige pakpapier set voor kerst - 

geschenkverpakkingsset bestaande uit strepen, pakpapi
29,99 €

4251285590595 CF12479 49-delige set bekers, borden, servetten, vaantjes, 
ballonnen en spiralen, feestservies en decoratieset voor 

29,99 €
4251285590618 CF12570 2x spinnen in zwart met griezelige rode ogen, grote en 

harige spin kan worden gemodelleerd voor Halloween of
17,99 €

4251285590632 CF12571 2x reuzenspin in zwart met griezelige rode ogen, XL 
spin kan worden gemodelleerd voor Halloween of them

29,99 €
4251285590649 CF12572 gigantische spin in zwart met griezelige rode ogen, XXL 

spin kan worden gemodelleerd voor Halloween of them
17,99 €

4251285590656 CF12542 3x Halloween-tiara voor kinderen en volwassenen - 
hoofdband voor carnaval en Halloween - vermomming [

17,99 €
4251285590663 CF5871 22-delige set kopjes en borden, wegwerp feestservies 

voor Halloween, verjaardag, themafeest
19,99 €

4251285590670 CF12544 4x Halloween diadeem met verschillende motieven voor 
kinderen en volwassenen - hoofdband voor carnaval, ca

17,99 €
4251285590687 CF12436 LED-fleslamp - kurken lichtketting voor wijnflessen - 

lichtprojectie met kerstmotief [selectie varieert]
9,99 €

4251285590694 CF5564 4x pocket warmer herbruikbaar - handwarmer in gsm-
design - warmtekussen voor koude dagen en onderweg 

17,99 €
4251285590717 CF12568 4x decoratief skelet in wit en zwart, hangende geest 

voor Halloween, carnaval, carnaval en andere themafee
19,99 €

4251285590724 CF12519 3x pompoen met LED-verlichting - windlicht voor 
Halloween en herfst - decoratieve pompoen horen, zien 

29,99 €
4251285590731 CF12520 3x pompoen met LED-verlichting - lantaarn voor 

Halloween en de herfst - decopompoen hoor niets, zie, 
29,99 €

4251285590755 CF12569 4x Halloween tiara "heksenhoed" voor kinderen en 
volwassenen - hoofdband voor carnaval, carnaval en Ha

17,99 €
4251285590762 CF12567 6x Halloween-diadeem met verschillende motieven voor 

kinderen en volwassenen - hoofdband voor carnaval, ca
17,99 €

4251285590779 CF8118 LED kaarsenboog met timer als kerstverlichting - 
kaarsenbrug met 21 LED's - lichtboogpiramide - raambl

17,99 €
4251285590786 CF5134 10x reservelampjes voor kerstverlichting met 10 

lampen, 24V / 1.2W, met groene insteekvoet
19,99 €

4251285590793 CF5872 15-delige Halloween-decoratieset met een groot skelet, 
ballonnen en horrorfeestslingers zoals vleermuizen, pom

19,99 €
4251285590809 CF12497 4x zakwarmers - handwarmers in sweaterdesign - 

zakwarmers met grappige motieven [keuze varieert]
17,99 €

4251285590816 CF12491 4x zakwarmers - handwarmers in 
warmwaterkruikdesign - zakverwarmingskussens met g

17,99 €
4251285590823 CF12498 4x zakverwarmer - handwarmer in winterontwerp - 

zakverwarmingskussen met verschillende motieven [sel
14,99 €

4251285590830 CF12574 2x LED graflamp op zonne-energie - LED grafkaars 
"Eternal light" in rood - Solar graflamp met schemersen

17,99 €
4251285590885 CF12318 kruik met schattig motief - verwarmend kussen met 

gebreide hoes en col - kruik voor kinderen en volwassen
19,99 €

4251285590892 CF12418 60x geschenkstrikken in geweldige kleuren [kleur 
varieert] - zelfklevende decoratieve strikken voor Kerst

19,99 €
4251285590908 CF12540 2 paar skelethandschoenen in zwart - griezelige 

bottenhandschoenen in één maat voor carnaval, carnav
14,99 €

4251285590922 CF12422 100x geschenkstrikken in geweldige kleuren - 
zelfklevende decoratieve strikken met een sneeuwvlokp

14,99 €
4251285590939 CF12422 100x geschenkstrikken in geweldige kleuren - 

zelfklevende decoratieve strikken met patronen voor Ker
14,99 €

4251285590946 CF12425 45-delige geschenkverpakkingsset voor Kerstmis en 
verjaardagen - geschenkstrikken en geschenklinten in v

17,99 €
4251285590953 CF12543 3x lantaarns - lantaarn met griezelige Halloween-

motieven - papieren lantaarn voor Sint-Maarten en Hallo
19,99 €

4251285590977 CF10615 4x pocket warmer herbruikbaar - handwarmer met 
stermotief - warmtekussen voor koude dagen en onder

17,99 €
4251285590984 CF12536 4X heksenhoed - tovenaarshoed perfect voor carnaval, 

carnaval, Halloween - puntige tovenaarshoed voor heks
17,99 €

4251285590991 CF12428 2x parelslinger voor in de kerstboom - 
kerstboomversiering parellint - kerstversiering - trouwde

19,99 €
4251285591004 CF12422 100x geschenkstrikken in geweldige kleuren - 

zelfklevende decoratieve strikken met patronen voor Ker
17,99 €

4251285591011 CF12423 2x parelslinger voor in de kerstboom - 
kerstboomversiering parellint - kerstversiering - trouwde

14,99 €
4251285591028 CF12579 2x Hoofdband Halloween - Hoofdband met doodshoofd 

en spookmotief in groen en roze - Kostuum voor Hallow
14,99 €
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4251285591028 CF12579 2x Hoofdband Halloween - Hoofdband met doodshoofd 
en spookmotief in groen en roze - Kostuum voor Hallow

14,99 €
4251285591035 CF12579 2x Hoofdband Halloween - Hoofdband met motief van 

pompoen en heks - Kostuum voor Halloween en Carnav
14,99 €

4251285591035 CF12579 2x Hoofdband Halloween - Hoofdband met motief van 
pompoen en heks - Kostuum voor Halloween en Carnav

14,99 €
4251285591042 CF12599 ketting "schedel" voor Halloween - ketting met hangers 

van schedel en botten - accessoires voor kostuums - acc
14,99 €

4251285591059 CF5873 2-delige Halloween-set bestaande uit hoed met 
bloedspatten en glazen met kunstbloed passend bij vele

29,99 €
4251285591066 CF5874 2-delige set machete en bijl met met bloed besmeurd 

lemmet (60 cm) voor kostuumuitbreiding, geschikt voor 
29,99 €

4251285591073 CF5876 9-delige kunstbloedset - Bloedspray en bloedcapsules 
voor Halloween - Vampier- en zombievermomming

17,99 €
4251285591073 CF5876 9-delige kunstbloedset - Bloedspray en bloedcapsules 

voor Halloween - Vampier- en zombievermomming
17,99 €

4251285591097 CF11206 12x tentharingen van staal - robuuste grondharingen 
met schroefdraad in transportbox voor camping en outd

34,99 €
4251285591110 CF6995 72x haringen van staal - extra dikke haringen voor op 

de camping en buitenshuis - ideaal voor normale en har
39,99 €

4251285591127 CF6985 24x haringen van staal - extra dikke haringen voor op 
de camping en buitenshuis - ideaal voor normale en har

29,99 €
4251285591134 CF6985 36x haringen van staal - extra dikke haringen voor op 

de camping en buitenshuis - ideaal voor normale en har
39,99 €

4251285591134 CF6985 36x haringen van staal - extra dikke haringen voor op 
de camping en buitenshuis - ideaal voor normale en har

39,99 €
4251285591141 CF11202 25x tentharingen van staal - lange en robuuste 

grondharingen voor kamperen en buiten - ideaal voor n
34,99 €

4251285591158 CF12254 32x haringen van staal - robuuste V-vormige haringen 
voor kamperen en buitenshuis - ideaal voor normale gro

39,99 €
4251285591165 CF12254 48x haringen van staal - robuuste V-vormige haringen 

voor kamperen en buitenshuis - ideaal voor normale gro
49,99 €

4251285591189 CF12603 Halloween-sieraden "Dia de los Muertos" - La Catrina 
oorbellen en armband als accessoire - kostuumaccessoir

14,99 €
4251285591196 CF12598 3x ketting voor Halloween - ketting met verschillende 

griezelige motieven - accessoires voor kostuums - acces
14,99 €

4251285591196 CF12598 3x ketting voor Halloween - ketting met verschillende 
griezelige motieven - accessoires voor kostuums - acces

14,99 €
4251285591219 CF12605 Halloween-sieraden "Dia de los Muertos" - La Catrina 

ketting en ring als accessoire - kostuumaccessoire voor 
14,99 €

4251285591240 CF6310 15x vervangende lampen voor kerstverlichting met 35 
lampen, 7V / 0.98W, met groene insteekvoet

19,99 €
4251285591264 CF12592 ketting "bloody tool" voor Halloween, carnaval en 

carnaval - halskettingen bloed en horror
14,99 €

4251285591295 CF12426 18x lint in glanzende kleuren - 10 m per rol - 
hoogwaardige set geschenklinten voor handwerk en ver

14,99 €
4251285591318 CF12431 9x Glittertak - Glitterarrangement voor de 

kerstversiering - Deco voor de kerstkrans, kerstboom en
19,99 €

4251285591325 CF12421 60x geschenkstrikken in verschillende kleuren - 
zelfklevende decoratieve strikken voor Kerstmis en verja

17,99 €
4251285591332 CF12380 LED-lantaarn met draaggreep - LED-stormverlichting als 

decoratieve lamp in zwart - lamp in stormlantaarn-desig
29,99 €

4251285591349 CF12423 2x parelslinger voor in de kerstboom - 
kerstboomversiering parellint - kerstversiering - trouwde

14,99 €
4251285591356 CF12428 2x parelslinger voor in de kerstboom - 

kerstboomversiering parellint - kerstversiering - trouwde
17,99 €

4251285591356 CF12428 2x parelslinger voor in de kerstboom - 
kerstboomversiering parellint - kerstversiering - trouwde

17,99 €
4251285591394 CF12403 kerstbal, kerstboombal voor kerst van echt glas als 

boomversiering, versiering voor de kerstboom, auto tot 
29,99 €

4251285591400 CF12427 12x cadeaulint in verschillende kleuren - elegant 
glanzend decoratielint - lint voor kerst en verjaardagen

17,99 €
4251285591417 CF8719 2x Spoelbak voering

 - Ronde gootsteen mat - inzetstuk voor gootsteen besc
19,99 €

4251285591424 CF12469 4x lantaarn met kleurrijke motieven - papieren lantaarn 
voor St. Martin en Halloween - lantaarn als Martin lanta

17,99 €
4251285591431 CF12410 3x kerstballen, kerstboomballen van terracotta als 

boomversiering, versiering voor de kerstboom, autotrail
29,99 €

4251285591448 CF11346 100x hangers voor kerstboomversieringen en Pasen - 
balhangers voor kerstballen en paaseieren

14,99 €
4251285591455 CF11346 200x hangers voor kerstboomversieringen en Pasen - 

balhangers voor kerstballen en paaseieren
17,99 €

Pagina: 163/358* Alle prijzen zijn inclusief BTW. Onder voorbehoud van tussentijdse aankoop.

prijslijst: MSRP-prijzen (Tijd 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251285591462 CF12459 16-delige geschenkverpakkingsset met 
geschenkstrikken, geschenklinten en wenskaarten - ges

19,99 €
4251285591479 CF12430 16-delige geschenkverpakkingsset met cadeaulinten en 

wenskaarten - Cadeaudecoratie voor Kerstmis - Cadeau
19,99 €

4251285591486 CF12412 2x kerstballen, glanzende kerstboomballen van 
kunststof als boomversiering, versieringen voor de kerst

19,99 €
4251285591493 CF12412 2x kerstballen, glanzende kerstboomballen van 

kunststof als boomversiering, versieringen voor de kerst
12,99 €

4251285591509 CF12419 4x LED-lampjes in eenhoorndesign - lichtstok met 3 
lichtstanden - eenhoorn lichtstok met knipperlicht in fell

17,99 €
4251285591523 CF9985 8x grote geschenkstrik voor decoratie en verpakking - 

kant-en-klare strik in rood en goud - afmeting: 12 x 7 c
19,99 €

4251285591547 CF12396 4x bloempot in felle kleuren - plantenpot voor bloemen 
en kruiden - plantenpot voor tuin, balkon en apparteme

19,99 €
4251285591561 CF12350 engelenhaar fijn gekruld klatergoud zilverkleurig voor de 

kerstboom voor kerst, kerstversiering - 40 g
14,99 €

4251285591585 CF12365 8x houten kersthangers - houten kerstversieringen - 
houten ornamenten kerstversiering - kunstplant [motief

17,99 €
4251285591592 CF12370 4x houten tags voor de kerstboom 13 x 12 cm - 

Kerstboomversieringen van hout - houten versieringen K
14,99 €

4251285591608 CF12368 6x houten tags voor de kerstboom 14 x 8 cm - 
Kerstboomversieringen van hout - houten ornament Ker

17,99 €
4251285591615 CF12366 3x houten tags voor de kerstboom 10 x 10 cm - 

Kerstboomversieringen van hout - houten versieringen K
17,99 €

4251285591622 CF12371 3x houten hangers met LED-lampen voor de kerstboom 
- Kerstboomversieringen van hout - houten versieringen

12,99 €
4251285591639 CF12372 3x houten hangers met LED-lampen voor de kerstboom 

- Kerstboomversieringen van hout - houten versieringen
19,99 €

4251285591646 CF12353 kerstboomtop voor in de kerstboom - geschikt voor elke 
boomtop - robuust en onbreekbaar - glinsterende ster al

14,99 €
4251285591653 CF15662 Kerstboomtop in stervorm - Ster voor de kerstboomtop 

- Kerstboomversieringen - Kerstboomversieringen van k
17,99 €

4251285591660 CF12353 kerstboomtopper voor in de kerstboom - robuust en 
onbreekbaar - geschikt voor elke boomtop - glinsterend

14,99 €
4251285591684 CF12406 12x glitterhangers voor de kerstboom - glinsterende 

kerstboomversieringen - kerstversieringen met verschille
14,99 €

4251285591721 CF5924 8x Kerstboomversiering in verschillende kleuren - 
Kerstversiering sneeuwvlok - Kersthanger in brons en zil

17,99 €
4251285591745 CF10506 6x stoelvangerset 2.0 voor stoelmonsters thuis - met 

wegwerpstoelvanger, niet-steriele stoelbuis, testspatel e
17,99 €

4251285591752 CF10506 3x stoelvangerset 2.0 voor stoelmonsters thuis - met 
wegwerpstoelvanger, niet-steriele stoelbuis, testspatel e

14,99 €
4251285591752 CF10506 3x stoelvangerset 2.0 voor stoelmonsters thuis - met 

wegwerpstoelvanger, niet-steriele stoelbuis, testspatel e
14,99 €

4251285591769 CF5924 16x Kerstboomversiering in verschillende kleuren - 
Kerstversiering sneeuwvlok - Kersthanger in brons en zil

19,99 €
4251285591776 CF5925 16x kerstboomversiering in verschillende kleuren - 

kerstversiering sneeuwvlok - hanger voor kerst in wit en
19,99 €

4251285598287 CF5931 9x kerstboomversiering in verschillende kleuren - 
kerstversiering sneeuwvlok - kersthanger in wit, transpa

17,99 €
4251285591790 CF5932 9x Kerstboomversieringen in verschillende kleuren - 

Kerstversieringen met verschillende motieven - Hangers
29,99 €

4251285591806 CF12411 4x kersthanger - hanger in sneeuwvlokontwerp [selectie 
varieert] - kerstversiering voor ramen en deuren

17,99 €
4251285591837 CF12385 16x koekvormpjes van roestvrij staal - koekvormpjes in 

3D met kerstmotieven - koekvormpjes voor kerst
14,99 €

4251285591851 CF12355 Kerstboomblad in glanzend roze, Kerstboomblad van 
echt glas voor de kerst, Kerstboomblad voor de kerstbo

34,99 €
4251285591868 CF12251 Kerstboomblad in wit, glanzend zilver, Kerstboomblad 

van echt glas voor de kerst, Kerstboomblad voor de ker
34,99 €

4251285591875 CF12250 kerstboomtop in rood, goud, mat, kerstboomtop van 
echt glas voor kerst, sparrentop voor de kerstboom, 30 

34,99 €
4251285591882 CF12249 kerstboomtop in rood, goud, mat, kerstboomtop van 

echt glas voor kerst, sparrentop voor de kerstboom, 31 
34,99 €

4251285591899 CF12500 10x geschenkzakje in felle kleuren - geschenkzakje voor 
wijn- en champagneflessen - fleszakje voor kerst en verj

19,99 €
4251285591905 CF12384 15x koekvormpjes van roestvrij staal - koekvormpjes 

met kerstmotieven - koekvormpjes voor kerst
19,99 €

4251285591912 CF5933 15x houten hangers voor de kerstboom 10 x 7 cm - 
kerstboomversieringen van hout - houten ornament Ker

12,99 €
4251805471403 CF12225 4x kerstboomversieringen van metaal - kerstversiering 

sneeuwvlok - hanger voor kerstmis in het wit [motiefsel
14,99 €
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4251285591936 CF12382 2x koekjesvorm - multisnijder voor 50 kerstkoekjes - 
kunststof koekjesvorm

14,99 €
4251285591943 CF15704 LED-decoratiester Kerst - Kerstdecoratiester met LED en 

timer - Kerststerstandaard met pailletten
29,99 €

4251285591967 CF3916 6x cadeautas met hertenmotieven - cadeautas voor 
wijn- en champagneflessen - flessentas voor Kerstmis e

19,99 €
4251285591974 CF12499 6x cadeauzakjes met kerstmotieven - cadeauzakje voor 

wijn- en champagneflessen - flessenzakje voor Kerstmis
14,99 €

4251285591981 CF6257 6x cadeautas met kerstmotieven - glitter cadeautasje 
voor wijn- en champagneflessen - flessentasje voor kers

17,99 €
4251285592018 CF12208 3x houten tags met clip 13 x 10 cm - houten 

kerstversiering - hangers voor kalenders en foto's
17,99 €

4251285592025 CF15629 Decoratieve ster Kerst - Kerstboomversiering van 
metaal - Kerstdecoratie om neer te zetten - decoratieve 

12,99 €
4251285592032 CF12391 2x siliconen vormen voor chocolaatjes - Chocolade 

snoepvormen voor Kerstmis - Siliconen bakvorm voor ch
14,99 €

4251285592049 CF6152 10x cadeautas met kerstmotieven - cadeautas voor 
wijn- en champagneflessen - flessentas voor kerst en ke

17,99 €
4251285592100 CF12236 8x Kerstboomhanger snoep - Kerstbal cadeau snoep - 

Kerstboomversiering in snoepvorm voor de kerstboomve
19,99 €

4251285592117 CF15644 6x Kerstboomhangers ijspegels met sneeuw - edele 
kerstboomversieringen om te bevestigen - Kerstboomve

12,99 €
4251285592124 CF12513 8x cadeauzakje voor Kerstmis, Santa Claus en Advent - 

glitter cadeauzakje met 3D kerstmotief - cadeauzakje
19,99 €

4251285592131 CF12252 2x kerstboomhanger kettingzaag van glas in zilver, wit, 
zwart, kerstboomversieringen voor de kerstboomversieri

17,99 €
4251285592148 CF12236 4x Kerstboomhanger snoep - Kerstbal cadeau snoep - 

Kerstboomdecoratie in snoepvorm voor de kerstboomve
14,99 €

4251805425475 CF9055 3x ijsblokjesbakjes met deksel - ijsblokjesvorm met 
inlaatopening in het deksel - ijsblokjesmachine in gewel

17,99 €
4251285592162 CF12237 6x kerstboom hanger set Dennenappels in zilver, 

onbreekbaar wit, kerstboomversiering voor kerstboomve
14,99 €

4251285592179 CF12239 9x kerstballen, kerstboomballen van onbreekbaar plastic 
voor kerst, boomdecoraties voor de kerstboom, Ø 6 cm

17,99 €
4251805471281 CF12238 9x kerstballen, kerstboomballen van onbreekbaar plastic 

voor kerstmis, boomversieringen voor de kerstboom, Ø 
17,99 €

4251285592193 CF12248 9x kerstballen, kerstboomballen van onbreekbaar plastic 
voor kerst, boomdecoraties voor de kerstboom, Ø 6 cm

19,99 €
4251285592209 CF12243 6x Kerstballen, kerstballen van onbreekbaar plastic voor 

kerstmis, sterren, harten en bellen, boomversieringen v
17,99 €

4251285592216 CF12448 LED boom als decoratieve verlichting - lichtboom met 
timerfunctie als decoratie voor de kerst - lichtboom voor

39,99 €
4251285592230 CF12367 LED boom als decoratieve verlichting - Kerstboom 

lichtboom - deco kerstboom gemaakt van hout - houten
29,99 €

4251805421798 CF3329 18x kant-en-klare strik voor in de kerstboom - 
glinsterende geschenkstrik in verschillende kleuren - ker

29,99 €
4251805403343 CF12452 LED-kaarsenboog als kerstverlichting - kaarsbrug met 

33 LED's - piramide kaarsboog - raamkandelaar voor Ke
44,99 €

4251285592292 CF3608 9-delige kant-en-klare strikset - glinsterende 
geschenkstrik in verschillende maten - kerstboomversier

29,99 €
4251285592339 CF12441 2x houten hanger 12x 12 cm met LED lamp voor de 

kerstboom - houten kerstboomversiering - kerstversierin
17,99 €

4251285592346 CF12442 2x houten hangers met LED-lampen voor de kerstboom 
- houten kerstboomversieringen - houten versieringen K

17,99 €
4251285592353 CF12241 6x kerstballen, kerstboomballen van onbreekbaar plastic 

voor kerst, boomdecoraties voor de kerstboom, Ø 8 cm
19,99 €

4251285592360 CF12240 6x kerstballen, kerstboomballen van onbreekbaar plastic 
voor kerst, boomdecoraties voor de kerstboom, Ø 8 cm

19,99 €
4251285592377 CF12242 6x kerstballen, kerstboomballen van onbreekbaar plastic 

voor kerst, boomdecoraties voor de kerstboom, Ø 8 cm
17,99 €

4251285592384 CF12576 6x Kerstborden van melamine - Kerstborden in stervorm 
- Koekjesborden voor Kerst of Sinterklaas in verschillend

29,99 €
4251285592391 CF12575 6x kerstborden van melamine - ronde borden voor kerst 

- beschuitborden voor kerstman en kerst in verschillend
29,99 €

4251285592438 CF12381 3x luchtbevochtiger van keramiek - radiatorverdamper 
voor het bevochtigen van de ruimtelucht - waterverdam

29,99 €
4251285592438 CF12381 3x luchtbevochtiger van keramiek - radiatorverdamper 

voor het bevochtigen van de ruimtelucht - waterverdam
29,99 €

4251285592445 CF3917 3x jute touw cadeau lint - jute koord voor het inpakken 
van cadeautjes - koord als pakket koord in grijs, naturel

17,99 €
4251285592452 CF3918 3x jute touw cadeau lint - jute koord voor het inpakken 

van cadeautjes - koord als pakket koord in grijs, naturel
17,99 €

Pagina: 165/358* Alle prijzen zijn inclusief BTW. Onder voorbehoud van tussentijdse aankoop.

prijslijst: MSRP-prijzen (Tijd 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251285592469 CF3948 3x jute touw cadeau lint - jute koord voor het inpakken 
van cadeautjes - koord als pakket koord in grijs, naturel

17,99 €
4251285592476 CF9968 36x Ballenhanger voor kerstboomversieringen - Hanger 

voor kerstballen - Perfect voor kerstballen
14,99 €

4251285592490 CF12534 kerstversiering miniatuur kerstboom met LED-verlichting 
- staande kunstkerstboom met kerstverlichting

19,99 €
4251285592506 CF12518 2x pompoenlantaarn - keramische theelichthouder - 

decoratieve pompoen voor herfst en Halloween [selectie
29,99 €

4251285592513 CF12533 2x kerstversiering miniatuur kerstboom met LED 
verlichting - staande kunstkerstboom met kerstverlichtin

14,99 €
4251285592520 CF11291 18x glitterringlint in felle kleuren - 20 m per rol - 

geweldige set cadeaulinten voor knutselen en verpakkin
17,99 €

4251285592537 CF12402 4x metalen kerstbord - rond bord voor kerst - 
koekjesbord voor de kerstman en kerst met een koekjes

19,99 €
4251285592544 CF12449 LED kaarsboog als kerstverlichting - kaarsbrug met 20 

LED's - piramide kaarsboog - raamkandelaar voor Kerst
34,99 €

4251285592551 CF3955 6x kerstborden van metaal - Rond bord voor kerst - 
Koekjesbord voor de kerstman in verschillende uitvoerin

29,99 €
4251285592568 CF12450 LED-kaarsenboog als kerstverlichting - kaarsenbrug met 

9 LED's - kleine lichtboogpiramide - raamkandelaars voo
29,99 €

4251285592575 CF12484 4x onderborden in rood - schotels als tafeldecoratie - 
decoratieve borden voor bruiloften, familiefeesten of Ke

29,99 €
4251285592575 CF12484 4x onderborden in rood - schotels als tafeldecoratie - 

decoratieve borden voor bruiloften, familiefeesten of Ke
29,99 €

4251285592582 CF12485 4x onderborden zilverkleurig - herbruikbare schotels als 
tafeldecoratie - decoratieve borden voor bruiloften, fami

29,99 €
4251285592582 CF12485 4x onderborden zilverkleurig - herbruikbare schotels als 

tafeldecoratie - decoratieve borden voor bruiloften, fami
29,99 €

4251285592605 CF12457 LED kaarsboog als kerstverlichting - kaarsbrug met 7 
LED's - lichtboogpiramide van hout - raamlamp met tim

34,99 €
4251285592612 CF7594 meloen snijder voor alle soorten meloenen - meloenmes 

voor watermeloen of ananas - Ø 28 cm
29,99 €

4251285592629 CF8788 krabplank voor katten, krabplank van natuurlijk sisal 
met pluche en muurbevestiging, 53x25cm

29,99 €
4251285592636 CF12234 4x onderbord goudkleurig-zwart - schotel als 

tafeldecoratie - sierbord voor bruiloft, familiefeest of ker
34,99 €

4251285592711 CF12514 Kerstdecoratie om neer te zetten met LED-licht - houten 
decoratie verlicht huis - tafeldecoratie

39,99 €
4251285592728 CF15700 LED-decoratiester Kerst - Kerstdecoratiester met LED en 

timer - Kerststerstandaard met pailletten
29,99 €

4251285592735 CF12505 4-delige placemat "Star" - Moderne placemat in vintage 
design - Premium placemat afveegbaar

17,99 €
4251285592742 CF12505 8-delige placemat "Star" - Moderne placemat in vintage 

design - Premium placemat afveegbaar
19,99 €

4251285592766 CF12506 4-delige placemat hert - moderne vilten placemat in 
vintage design - premium vilten placemat - onderlegger

17,99 €
4251285592797 CF12504 4-delige sterplacemat voor kerst - placemat voor 

eetkamer en keuken - placemats met stermotief in twee
17,99 €

4251285592803 CF12504 8-delige sterplacemat voor kerst - placemat voor 
eetkamer en keuken - placemats met stermotief in twee

29,99 €
4251285592803 CF12504 8-delige sterplacemat voor kerst - placemat voor 

eetkamer en keuken - placemats met stermotief in twee
29,99 €

4251285592810 CF11265 2x porseleinen fondueborden, grillplaten met 4 
uitsparingen voor schalen en dips

34,99 €
4251285592827 CF12458 Kerstboomdeken Ø 100 cm - Kerstboomvoet met 

kerstmotief - Kerstboomtapijt rond - Kerstboomrok
19,99 €

4251285593084 CF12356 XXL cadeautas voor Kerstmis met Kerstman motief - 
Kerstman tas om te vullen - Kerst tas voor Kerstman ko

17,99 €
4251285592841 CF12458 Kerstboomdeken Ø 100 cm - Kerstboomvoet met 

kerstmotief - Kerstboomtapijt rond - Kerstboomrok
29,99 €

4251285592858 CF12458 Kerstboomdeken Ø 100 cm - Kerstboomvoet met 
kerstmotief - Kerstboomtapijt rond - Kerstboomrok

29,99 €
4251285592865 CF12413 Witte premium kerstboomhoes ter bescherming tegen 

dennennaalden - ronde kerstboomhoes voor de lichte b
29,99 €

4251285593077 CF12356 XXL cadeautas voor Kerstmis met rendiermotief - 
Kerstmantas om te vullen - Kersttas voor kerstmankostu

17,99 €
4251285592889 CF12356 XXL cadeautas voor Kerstmis met sneeuwpopmotief - 

Kerstmantas om te vullen - Kersttas voor kerstmankostu
17,99 €

4251285593114 CF12535 XL cadeautas voor kerst met kerstman motief - 
kerstman tas om te vullen - kersttas voor kerstman kost

17,99 €
4251285598492 CF12373 4x premium stoelhoes - kerstmuts voor stoelen - 

beschermhoezen in kerstdesign - zitmeubelhoezen - sto
19,99 €
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4251285593138 CF12535 XL-cadeauzak voor Kerstmis met rendiermotief - 
Kerstmanzak om te vullen - Kerstzak voor de Kerstman

17,99 €
4251285592926 CF12398 2x premium stoelhoezen, Kerstman, gedetailleerde 

decoratie voor het bedekken van de stoel voor Kerstmis
34,99 €

4251285592933 CF12435 4x stoelhoezen kerststrik organza, striklint voor de stoel 
als decoratie voor kerst, bruiloft, themafeesten

29,99 €
4251285598256 CF12415 3x kunstsneeuw - spuitbus met decoratieve sneeuw - 

sneeuwspray voor decoratie voor Kerstmis
29,99 €

4251285592971 CF12416 Deko Schneespray 300ml 3x 29,99 €
4251285592988 CF12694 3x vorstspray voor raamdecoratie - spuitbus met 

vorsteffect voor ijsbloemen - kunstsneeuw voor decorati
19,99 €

4251285593008 CF12405 3x Premium Kerstman kous XL om te vullen - 
Kerstsokken om op te hangen - Kerstman laars fluweel -

19,99 €
4251805455939 CF9939 3x kunstsneeuw - spuitbus met decoratieve sneeuw - 

sneeuwspray om te decoreren voor Kerstmis
17,99 €

4251285593039 CF12698 3x fotolijsten 10 x 15 cm voor de mooiste foto's - 
stijlvolle fotolijst - lijst voor favoriete foto's en snapshots

17,99 €
4251285593046 CF12695 kerstfoto op houten bord met ledverlichting voor kerst, 

kerstlichtbord met 6 leds, werkt op batterijen voor opha
34,99 €

4251285593060 CF12695 Kerstafbeelding op houten bord met LED-verlichting 
voor Kerstmis, Kerstverlichtingsbord met 6 LED&#39;s, 

29,99 €
4251285593077 CF12356 XXL cadeautas voor Kerstmis met rendiermotief - 

Kerstmantas om te vullen - Kersttas voor kerstmankostu
17,99 €

4251285593084 CF12356 XXL cadeautas voor Kerstmis met Kerstman motief - 
Kerstman tas om te vullen - Kerst tas voor Kerstman ko

17,99 €
4251285593138 CF12535 XL-cadeauzak voor Kerstmis met rendiermotief - 

Kerstmanzak om te vullen - Kerstzak voor de Kerstman
17,99 €

4251285593107 CF12693 6x geschenkzakje in verschillende kleuren - 
geschenkzakje voor wijn- en champagneflessen - flesza

12,99 €
4251285593114 CF12535 XL cadeautas voor kerst met kerstman motief - 

kerstman tas om te vullen - kersttas voor kerstman kost
17,99 €

4251285593121 CF12693 12x cadeauzakjes in verschillende kleuren - cadeauzakje 
voor wijn- en champagneflessen - flessentas voor kerst,

29,99 €
4251285593138 CF12535 XL-cadeauzak voor Kerstmis met rendiermotief - 

Kerstmanzak om te vullen - Kerstzak voor de Kerstman
17,99 €

4251285593145 CF12524 2x haarbandenset Kerst - hoofdband in rendier-design - 
kostuum voor kerst en Mardi Gras

17,99 €
4251285593152 CF11763 2x voorraadpot voor kamperen, picknicken en thuis - 

serveerschaal voor fruit, groenten en snacks - opbergdo
19,99 €

4251285593176 CF12224 2x kerstmuts Kerstmuts Kerstman pluche pluche 
kerstmuts

14,99 €
4251285593183 CF12404 3x kerstmuts Kerstmuts Kerstman pluche pluche 

kerstmuts
19,99 €

4251285593190 CF8640 Sledetouw van duurzaam touw met gele, ergonomisch 
gevormde handgreep

12,99 €
4251285593213 CF11328 3x handborstel - houten nagelborstel - dubbelzijdige 

handwasborstel - reinigingsborstel voor handen en ving
14,99 €

4251285593220 CF3994 3x rode LED-kaarsen - decoratieve kaarsen met licht - 
batterijgevoede LED-kaarsen - kaarsen met realistisch fli

34,99 €
4251285593244 CF12521 4x rode LED-kaarsen - decoratieve kaarsen met licht - 

batterijgevoede LED-kaarsen - kaarsen met realistisch fli
34,99 €

4251285593251 CF12629 47-delige kerstboomdecoratieset in grijstinten - 
Kerstboomballen + Kerstboomtop in verschillende mate

39,99 €
4251285593268 CF12628 47-delige kerstboomdecoratieset in violette tinten - 

Kerstboomballen + Kerstboomtop in verschillende mate
39,99 €

4251285593275 CF12626 47-delige kerstboomdecoratieset in rood - 
Kerstboomballen + Kerstboomtop in verschillende mate

39,99 €
4251285593282 CF15607 6x kerstballen, breukvaste kunststof kerstboomballen 

voor kerst, boomversiering voor de kerstboom met hang
14,99 €

4251285593299 CF9310 2x wandelwagenhaken met antislip rubberen noppen 
voor luiertas - kinderwagenzakhouder - karabijnhaken ki

17,99 €
4251285593305 CF12414 2x tafelbel van metaal - handbel als kerstversiering - 

receptiebel in verschillende uitvoeringen [selectie variee
29,99 €

4251285593312 CF12349 2x asbakken van roestvrij staal - asbak met deksel - 
windasbak met bescherming tegen vliegas

19,99 €
4251285593336 CF12207 5x klatergoud van kunststof - klatergoudslinger in wit - 

kerstversiering voor de kerstboom
14,99 €

4251285593343 CF12209 3x Kerstslinger - dennenslinger voor een perfecte 
kerstdecoratie - Kerstdecoratie in wit

19,99 €
4251285593350 CF11104 2x kerstster hanger 3D ster voor de kerstboom - 

metalen kerstboomversieringen - ornament, kerstversier
17,99 €
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4251285593367 CF11087 3x Kerstster hanger Glitter 3D ster voor de kerstboom - 
Kerstboomversiering Kerstversiering

12,99 €
4251285593381 CF12207 10x klatergoud van kunststof - klatergoudslinger in wit - 

kerstversiering voor de kerstboom
17,99 €

4251285593404 CF12623 10x Klatergoud - Klatergoudkrans in zilverkleurig - 
kerstversiering voor de kerstboom - 50 cm

19,99 €
4251285593411 CF12512 2x engelenhaar wit - Fijn klatergoud voor de kerstboom 

en adventskrans - Feeënhaar voor het decoreren met K
14,99 €

4251285593411 CF12512 2x engelenhaar wit - Fijn klatergoud voor de kerstboom 
en adventskrans - Feeënhaar voor het decoreren met K

14,99 €
4251285593442 CF12322 Kniebandage maat L - Kniebeschermer met compressie 

- Elastische, antislip knieorthese, stabiliserende en ade
12,99 €

4251285593442 CF12322 Kniebandage maat L - Kniebeschermer met compressie 
- Elastische, antislip knieorthese, stabiliserende en ade

12,99 €
4251285593466 CF12621 5 meter ijspegelslinger als kerstversiering - Kerst 

raamafbeeldingen - ijspegel winterdecoratie voor ramen
14,99 €

4251285593473 CF12511 5 meter ijspegelslinger als kerstversiering - Kerst 
raamafbeeldingen - ijspegel winterdecoratie voor ramen

19,99 €
4251285593480 CF12433 2x 500g kunstsneeuw als kerstversiering - decoratieve 

sneeuw voor beregening en handwerk - winterdecoratie
29,99 €

4251285593497 CF12433 1x 500g kunstsneeuw als kerstversiering - decoratieve 
sneeuw voor beregening en handwerk - winterdecoratie

17,99 €
4251285593503 CF10987 Adventskalender om op te hangen en zelf te vullen, 

vilten adventskalender met laarzen in verschillende kleu
19,99 €

4251285593534 CF3996 3-delige decoratie voor Kerstmis - kunstmatige 
komstkrans en kerstslinger met LED-verlichting - decora

54,99 €
4251285593589 CF12440 3X kaarsblusser van metaal met flexibele blusbel - 

lontblusser met diverse kerstmotieven
19,99 €

4251285593558 CF12620 2000 ml kristalsneeuw voor decoratie en knutselen - 
kunstsneeuw als kerstversiering - winterdecoratie met k

17,99 €
4251285593565 CF12618 2x 1 liter kristalsneeuw voor decoratie en handwerk - 

kunstsneeuw als kerstversiering - winterdecoratie met k
17,99 €

4251285593572 CF12390 2x kunstmatige kerstslinger met LED-verlichting - 
firenslinger op batterijen - decoratieve slinger met timer

54,99 €
4251285593589 CF12440 3X kaarsblusser van metaal met flexibele blusbel - 

lontblusser met diverse kerstmotieven
19,99 €

4251285593596 CF12627 47-delige kerstboomdecoratieset in roze - 
Kerstboomballen + Kerstboomtop in verschillende mate

34,99 €
4251285593619 CF12447 Kerstster met timerfunctie - LED-ster als decoratieve 

kerstverlichting - Kerstdecoratie op batterijen
34,99 €

4251285593626 CF12434 sneeuwmat voor kerstversiering - kunstsneeuw voor 
decoratie en handwerk - sneeuwfloss als decoratieve sn

29,99 €
4251285593633 CF12531 LED huis als decoratie voor Kerstmis - Klein houten huis 

met LED verlichting - Kerstversiering op batterijen
29,99 €

4251285593640 CF12531 LED huis als decoratie voor Kerstmis - Klein houten huis 
met LED verlichting - Kerstversiering op batterijen

29,99 €
4251285593657 CF12443 led-lichtketting "Kugel" - verlichting met 10 leds in 

Scandinavisch decor - decoratie voor kerst, verjaardag, 
14,99 €

4251285548640 CF5630 LED-ster met 3D-effect door effectfilm en geïntegreerde 
lichtketting, holografisch effect, kerstster

29,99 €
4251285593671 CF12444 LED-lichtketting "ball" - verlichting met 10 LED's in 

Scandinavisch decor - decoratie voor Kerstmis, verjaard
14,99 €

4251285593725 CF15608 Decoratiester Kerstmis, kerstdecoratie metalen ster met 
decoratie, witte kerststerstandaard met dennennaald, bl

14,99 €
4251285593732 CF15693 decoratieve kerstbel - glinsterende kerstbel om op te 

hangen - adventsdecoratie met strik, bloem en kerstbal 
9,99 €

4251285593756 CF4047 2x kerstboomhanger kettingzaag en boor van glas in 
felle kleuren, kerstboomversieringen voor de kerstboom

19,99 €
4251285593763 CF12616 decoratieve kerstboomdeken - hoogwaardige deken 

voor de kerstboom - kerstonderlaag voor de kerstboom
39,99 €

4251285579132 CF11673 20x mini glazen kerstboomballen - kleine kerstballen 
voor kerstversiering - boomversiering voor de kerstboo

17,99 €
4251285593787 CF4093 16x premium elf hangers voor de kerstboom, 

betoverende kerstboom beeldjes hangers als boomhang
34,99 €

4251285593794 CF11717 2x nobele XXL kerstzak van fluweel met rood koord en 
witte pompons - kerstcadeauzak - decoratieve kerstman

34,99 €
4251285593800 CF11679 60x Kerstboomballen in verschillende maten - 

Kerstballen voor in de kerstboom - Kerstboomversiering
54,99 €

4251285579200 CF11680 60x Kerstboomballen in verschillende maten - 
Kerstballen voor in de kerstboom - Kerstboomversiering

49,99 €
4251805430509 CF11676 44x Kerstballen in verschillende maten - Kerstballen 

voor in de kerstboom - Kerstboomversieringen van glas
39,99 €
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4251285579156 CF11675 44x Kerstballen in verschillende maten - Kerstballen 
voor in de kerstboom - Kerstboomversieringen van glas

39,99 €
4251285593848 CF11677 44x Kerstballen in verschillende maten - Kerstballen 

voor in de kerstboom - Kerstboomversieringen van glas
44,99 €

4251285579187 CF11678 44x Kerstballen in verschillende maten - Kerstballen 
voor in de kerstboom - Kerstboomversieringen van glas

34,99 €
4251285579736 CF11720 Premium kerstboomhoes ter bescherming tegen 

dennennaalden - ronde kerstboomhoes voor de lichte b
29,99 €

4251285593251 CF12629 47-delige kerstboomdecoratieset in grijstinten - 
Kerstboomballen + Kerstboomtop in verschillende mate

39,99 €
4251285578937 CF11657 2x hoogwaardige kerstboomversieringen, grote 

kerstkomkommer gemaakt van echt glas - kerstboomha
19,99 €

4251285579132 CF11673 20x mini glazen kerstboomballen - kleine kerstballen 
voor kerstversiering - boomversiering voor de kerstboo

17,99 €
4251285593916 CF12764 47-delige kerstboomdecoratieset in wit - 

Kerstboomballen + Kerstboomtop in verschillende mate
39,99 €

4251285593923 CF12763 47-delige kerstboomdecoratieset in goudkleur - 
Kerstboomballen + Kerstboomtop in verschillende mate

39,99 €
4251285593961 CF4108 2x kerstboomtop als kerstboomversieringen van stro - 

stroster kant voor de kerstboom
19,99 €

4251285593985 CF4109 70-delige set kerstboomversieringen - 
kerstboomhangers van stro - strosterren in verschillende

29,99 €
4251285593985 CF4109 70-delige set kerstboomversieringen - 

kerstboomhangers van stro - strosterren in verschillende
29,99 €

4251285593985 CF4109 70-delige set kerstboomversieringen - 
kerstboomhangers van stro - strosterren in verschillende

29,99 €
4251285593985 CF4109 70-delige set kerstboomversieringen - 

kerstboomhangers van stro - strosterren in verschillende
29,99 €

4251805401226 CF11874 200x zuignaphouder voor kerstverlichting - zuignappen 
met gleuf in transparant blauw - houder met zuignap vo

29,99 €
4251285594005 CF10702 4x grote stro ster set - XXL raamdecoratie gemaakt van 

stro - stro sterren in verschillende designs - 26cm/28cm
29,99 €

4251285594005 CF10702 4x grote stro ster set - XXL raamdecoratie gemaakt van 
stro - stro sterren in verschillende designs - 26cm/28cm

29,99 €
4251285594036 CF4110 112-delige rieten ster set - Kerstboomversiering - 

Rietjeshangers voor de kerstboom - natuurlijke kerstboo
29,99 €

4251285594043 CF4187 strosterset van 112 stuks - kerstboomversiering - 
strohanger voor de kerstboom - natuurlijk kerstboomgor

34,99 €
4251285594050 CF4188 strosterset van 112 stuks - kerstboomversiering - 

strohanger voor de kerstboom - natuurlijk kerstboomgor
34,99 €

4251285594067 CF4221 strosterset van 112 stuks - kerstboomversiering - 
strohanger voor de kerstboom - natuurlijk kerstboomgor

34,99 €
4251285594074 CF11673 40x mini glazen kerstboomballen - kleine kerstballen 

voor kerstversiering - boomversiering voor de kerstboo
29,99 €

4251285594081 CF15616 6x kerstballen, breukvaste kunststof kerstboomballen 
voor kerst, boomversiering voor de kerstboom met hang

14,99 €
4251285594104 CF15615 6x kerstballen, breukvaste kunststof kerstboomballen 

voor kerst, boomversiering voor de kerstboom met hang
14,99 €

4251285594111 CF15612 6x kerstballen, breukvaste kunststof kerstboomballen 
voor kerst, boomversiering voor de kerstboom met hang

14,99 €
4251285594128 CF12728 3x lichtgevende ster in 3D met led-verlichting in warm 

wit om op te hangen, stevige papieren ster, leuke kerstv
44,99 €

4251285594128 CF12728 3x lichtgevende ster in 3D met led-verlichting in warm 
wit om op te hangen, stevige papieren ster, leuke kerstv

44,99 €
4251285594135 CF12691 lunchbox "Lama" voor onderweg - lunchbox met 3 

vakken - ontbijtbox 22 x 15,5 x 6,5 cm - BPA-Free
17,99 €

4251285594142 CF12692 lunchbox "Lama" voor onderweg - lunchbox met 3 
vakken - transparante ontbijtbox 22 x 15,5 x 6,5 cm - B

17,99 €
4251285594159 CF12758 Kerstboomtop sneeuwvlok

 - Kerstboomtop voor de kerstboom
29,99 €

4251285594166 CF12759 Kerstboomtop sneeuwvlok - 
Kerstboomtop voor de kerstboom

29,99 €
4251285594173 CF12749 5x Klatergoud - Klatergoudkrans in goudkleurig - 

kerstversiering voor de kerstboom - 50 cm
14,99 €

4251285594180 CF12749 10x Klatergoud - Klatergoudkrans in goudkleurig - 
kerstversiering voor de kerstboom - 50 cm

19,99 €
4251285594197 CF12765 kerstboomtop glitterster - stertop voor kerstboom - 

kerstboomtop voor elke boomtop - kerstster onbreekbaa
14,99 €

4251285594203 CF12766 kerstboomtop glitterster - stertop voor kerstboom - 
kerstboomtop voor elke boomtop - kerstster onbreekbaa

14,99 €
4251285594210 CF12767 kerstboomtop in saai grijs en glanzend, kerstboomtop 

gemaakt van echt glas voor Kerstmis, dennenboomtop v
29,99 €
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4251285594227 CF12768 kerstboomtop in wit mat en zilverkleurig, kerstboomtop 
gemaakt van echt glas voor kerst, sparrentop voor de k

39,99 €
4251285594234 CF12721 3X keramische luchtbevochtiger - Radiatorverdamper 

voor het bevochtigen van de ruimtelucht - Waterverdam
29,99 €

4251285594241 CF12781 LED-lichtslang voor binnen en buiten - Flexibele 
kerstverlichting met warm witte LED's - Lichtslang als d

19,99 €
4251285594258 CF12733 LED lichtslang voor binnen en buiten - flexibele 

lichtketting met warm witte leds - lichtslang als decorati
29,99 €

4251285594265 CF12732 led lichtslang voor binnen en buiten - flexibele 
lichtketting met warm witte leds - lichtslang als decorati

39,99 €
4251285594272 CF12729 5-delige haardset in compact formaat gemaakt van 

roestvrij staal en staal in zilver, met schep, bezem, tang
44,99 €

4251285594289 CF12731 led lichtslang voor binnen en buiten - flexibele 
lichtketting met warm witte leds - lichtslang als decorati

39,99 €
4251285594296 CF12347 4x chocoladefonduevorkjes met plastic handvatten - 

voor gezellige avonden
17,99 €

4251285594302 CF12610 4x zakwarmers met stoffen bekleding - herbruikbare 
handwarmers met geweldige designs - warmtekussen v

17,99 €
4251285594302 CF12610 4x zakwarmers met stoffen bekleding - herbruikbare 

handwarmers met geweldige designs - warmtekussen v
17,99 €

4251285594326 CF12615 4x pocket warmer herbruikbaar - handwarmer met 
lamamotief voor kinderen - warmtekussen voor koude d

17,99 €
4251285594340 CF12614 4x hartvormige zakverwarmer - herbruikbare 

handwarmers voor de winter - verwarmingskussen voor
17,99 €

4251285594364 CF12751 2x zilverkleurig onderbord - schotel als tafeldecoratie - 
sierbord voor bruiloft, familiefeest of kerst - Ø 33 cm

19,99 €
4251285594371 CF12751 4x zilverkleurig onderbord - schotel als tafeldecoratie - 

sierbord voor bruiloft, familiefeest of kerst - Ø 33 cm
34,99 €

4251285594388 CF12750 2x goudkleurig onderbord - schotel als tafeldecoratie - 
sierbord voor bruiloft, familiefeest of kerst - Ø 33 cm

19,99 €
4251285594395 CF12750 4x goudkleurig onderbord - schotel als tafeldecoratie - 

sierbord voor bruiloft, familiefeest of kerst - Ø 33 cm
34,99 €

4251285594401 CF12752 2x onderbord in rood - schotel als tafeldecoratie - 
sierbord voor bruiloft, familiefeest of kerst - Ø 33 cm

19,99 €
4251285594418 CF12752 4x rood onderbord - schotel als tafeldecoratie - sierbord 

voor bruiloft, familiefeest of kerst - Ø 33 cm
34,99 €

4251285594425 CF12756 2x presentatiebord goudkleurig-zwart - schotel als 
tafeldecoratie - sierbord voor bruiloft, familiefeest of ker

29,99 €
4251285594432 CF12756 4x onderbord goudkleurig-zwart - schotel als 

tafeldecoratie - sierbord voor bruiloft, familiefeest of ker
34,99 €

4251285594449 CF12755 2x onderbord in antiek design - schotel als 
tafeldecoratie - sierbord voor bruiloften, familiefeesten o

29,99 €
4251285594456 CF12753 2x goudkleurig onderbord in antiek design - schotel als 

tafeldecoratie - sierbord voor bruiloft, familiefeest of ker
29,99 €

4251285594470 CF12446 3x LED-lantaarn met timerfunctie - LED-verlichting voor 
Kerstmis - Elektrische lantaarn op batterijen als kerstver

34,99 €
4251285594487 CF12446 3x LED-lantaarn met timerfunctie - LED-verlichting voor 

Kerstmis - Elektrische lantaarn op batterijen als kerstver
34,99 €

4251285594494 CF12446 3x LED-lantaarn met timerfunctie - LED-verlichting voor 
Kerstmis - Elektrische lantaarn op batterijen als kerstver

34,99 €
4251285594500 CF12445 3x LED-lantaarn met timerfunctie - LED-verlichting voor 

Kerstmis - Elektrische lantaarn op batterijen als kerstver
34,99 €

4251285594517 CF12445 3x LED-lantaarn met timerfunctie - LED-verlichting voor 
Kerstmis - Elektrische lantaarn op batterijen als kerstver

34,99 €
4251285594524 CF12445 3x LED-lantaarn met timerfunctie - LED-verlichting voor 

Kerstmis - Elektrische lantaarn op batterijen als kerstver
34,99 €

4251285594531 CF12770 kerstboomversiering "London Bus" - Kerstboomballen 
van echt glas - Kerstballen voor de kerstboom

29,99 €
4251285594623 CF12608 120x wierookstokjes in verschillende geuren - 

wierookstokjes met kerststokhouder
19,99 €

4251285594630 CF12608 120x wierookstokjes in verschillende geuren - 
wierookstokjes met kerststokhouder

19,99 €
4251285594647 CF12609 72x wierookkegels in fruitige geuren - wierookstokjes 

voor de zomer - wierookkegels
19,99 €

4251285594654 CF12609 72x wierookkegels in fruitige geuren - wierookstokjes 
voor de zomer - wierookkegels

19,99 €
4251285594661 CF12727 kerstboomhoes met draagbeugel - opbergtas met 

draagriemen voor afneembare kerstbomen - kerstboomt
29,99 €

4251285594678 CF12726 kerstboomhoes met draagbeugel - kerstboomtas met 
draagriemen voor uitneembare kerstbomen - opbergtas 

17,99 €
4251285594685 CF12790 3X keramische luchtbevochtiger - radiatorverdamper 

voor het bevochtigen van de ruimtelucht - waterverdam
34,99 €
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4251285594685 CF12790 3X keramische luchtbevochtiger - radiatorverdamper 
voor het bevochtigen van de ruimtelucht - waterverdam

34,99 €
4251285594692 CF12392 4x paar hoogwaardige gastpantoffels in set - 

gastpantoffels in decoratieve opbergruimte - warme vilt
19,99 €

4251285594708 CF12392 4x paar hoogwaardige gastpantoffels in set - 
gastpantoffels in decoratieve opbergruimte - warme vilt

19,99 €
4251285594715 CF12760 8x kerstboomtags "kerstboom" - kerstboomtags in wit 

en zilverkleurig - kerstboomversieringen onbreekbaar
17,99 €

4251285594739 CF12227 2x papieren slinger voor kerstversiering - kerstslinger - 
kerstboomversiering - raamdecoratie [selectie varieert]

19,99 €
4251285594746 CF12226 2x papieren slinger voor kerstversiering - kerstslinger - 

kerstboomversiering - raamdecoratie [selectie varieert]
17,99 €

4251285594746 CF12226 2x papieren slinger voor kerstversiering - kerstslinger - 
kerstboomversiering - raamdecoratie [selectie varieert]

17,99 €
4251285594753 CF12777 kerstboomversiering "schedel" - kerstkaartjes voor de 

kerstboom - kerstboomversiering van glas - Dia De Los 
17,99 €

4251285594760 CF12777 kerstboomversiering "schedel" - kerstkaartjes voor de 
kerstboom - kerstboomversiering van glas - Dia De Los 

29,99 €
4251285594777 CF12777 kerstboomversiering "schedel" - kerstkaartjes voor de 

kerstboom - kerstboomversiering van glas - Dia De Los 
17,99 €

4251285594784 CF12777 kerstboomversiering "schedel" - kerstkaartjes voor de 
kerstboom - kerstboomversiering van glas - Dia De Los 

17,99 €
4251285594791 CF12777 kerstboomversiering "schedel" - kerstkaartjes voor de 

kerstboom - kerstboomversiering van glas - Dia De Los 
29,99 €

4251285594807 CF12777 kerstboomversiering "schedel" - kerstkaartjes voor de 
kerstboom - kerstboomversiering van glas - Dia De Los 

19,99 €
4251285594814 CF12395 3 kruidenpot met schotel - bloempot voor bloemen en 

kruiden - decoratieve bloempot voor tuin, balkon en app
29,99 €

4251285594821 CF12395 driedubbele kruidenpot met schotel - plantenpot voor 
bloemen en kruiden - decoratieve bloempot voor tuin, b

19,99 €
4251285594838 CF12509 knuffel teddybeer - pluche beer met geruite muts en 

sjaal - babyspeelgoed voor knuffelen en spelen
34,99 €

4251285594852 CF12395 driedubbele kruidenpot met schotel - plantenpot voor 
bloemen en kruiden - decoratieve bloempot voor tuin, b

19,99 €
4251285594869 CF12557 koffiezetapparaat met Frans perssysteem - koffiepers 

dient ook als theezetter - koffiezetmachine met glazen c
29,99 €

4251285594876 CF12557 koffiezetapparaat met Frans perssysteem - koffiepers 
dient ook als theezetter - koffiezetmachine met glazen c

19,99 €
4251285594883 CF12557 koffiezetapparaat met Frans perssysteem - koffiepers 

dient ook als theezetter - koffiezetmachine met glazen c
14,99 €

4251285594890 CF12557 koffiezetapparaat met Frans perssysteem - koffiepers 
dient ook als theezetter - koffiezetmachine met glazen c

29,99 €
4251285594906 CF11010 3x Garland Kerstmis

 - Vogelkrans voor een perfecte kerstversiering - kerstve
19,99 €

4251285594944 CF12510 knuffel teddybeer - bruine pluchen beer met rode strik - 
babyspeelgoed om te knuffelen en te spelen

29,99 €
4251285594951 CF12546 11-delige geur Geschenkset met warmer - Aromalamp 

van Keramit - Aromaset voor aangename kamergeur
19,99 €

4251285594975 CF12546 11-delige geur Geschenkset met warmer - Aromalamp 
van Keramit - Aromaset voor aangename kamergeur

19,99 €
4251285594982 CF12546 11-delige geur Geschenkset met warmer - Aromalamp 

van Keramit - Aromaset voor aangename kamergeur
19,99 €

4251285594999 CF12635 koffiecapsulehouder voor het bewaren van 30 tot 60 
capsules in een stapelstandaard - anti-vibratie, antislip o

29,99 €
4251285595002 CF12546 11-delige geur Geschenkset met warmer - Aromalamp 

van Keramit - Aromaset voor aangename kamergeur
19,99 €

4251285595026 CF12699 2x Monster Trucks - Monster Jam met vrijloop en vering 
- speelgoedauto voor kinderen met verschillende motiev

19,99 €
4251285595033 CF12354 9x kerstboomlabels - kerstboomlabels in kleurrijk met 

glitter - kerstboomversieringen onbreekbaar
19,99 €

4251285595040 CF12317 2x LED party lichtblauw licht met 360 ° roterende 
reflector rondom licht als signaallamp, decoratieve verlic

29,99 €
4251285595057 CF12316 2x LED feestlamp discobal kristal met 360 ° draaibare 

lichtkoepel, decoratieve verlichting met rode, groene, bl
19,99 €

4251285595064 CF8563 3x sneeuwracer voor rodelen - sneeuwglijbanen voor 
het hele gezin - sleeën in verschillende kleuren [selectie

34,99 €
4251285595071 CF8562 2x sneeuwraces voor rodelen - sneeuwglijbanen voor 

het hele gezin - grijze sleeën
34,99 €

4251285595088 CF4521 10-delige tapas set met tapas gietijzeren pan en 
kurkmat - kleine serveerpan - minipan

49,99 €
4251285595101 CF12660 2x hoes voor de voorruit in de winter, auto-vorsthoes 

voor de voorruit ook tegen UV-straling, zon, stof, ijs, vor
29,99 €
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4251285595118 CF12661 2x hoes voor de voorruit in winter en zomer, auto-
vorsthoes voor de voorruit ook tegen UV-straling, zon, s

34,99 €
4251805449167 CF12432 citruspers van roestvrij staal - sapcentrifuge voor 

citroenen, sinaasappels, limoenen - handpers voor in de
14,99 €

4251285595149 CF12302 6x luchtontvochtigers - luchtontvochtigers zonder 
stroom - luchtontvochtigers voor binnen tegen stoom, s

29,99 €
4251285595163 CF12676 500x drinkrietjes - zwarte rietjes - voedselveilig 29,99 €
4251285597372 CF4698 2x XXL-folieballon met motieven van Chase en Skye van 

"Paw Patrol" - Grote folieballon als decoratie voor kinder
12,99 €

4251285595194 CF12655 appelboor - roestvrijstalen appelsnijder - keukengadgets 
voor groenten en fruit - roestvrij en vaatwasmachinebes

17,99 €
4251285595200 CF12672 144x wierook in verschillende geuren - Kerstgeur 29,99 €
4251285595217 CF12716 6x Giant XXL schietpartij Popper-set 40cm, Confetti-

kanon voor oudejaarsavond, feesten, verjaardagen, Con
39,99 €

4251285595224 CF12711 6x gigantische XXL shooter party popper set 40cm, 
confetti kanon voor oudejaarsavond, feesten, verjaarda

39,99 €
4251285595231 CF12714 6x Giant XL schietpartij Popper-Set 30cm, Confetti-

kanon voor oudejaarsavond, feesten, verjaardagen, Con
34,99 €

4251285595248 CF12715 10x Shooter Party Popper-Set 20cm, confetti-kanon 
voor het draaien op oudejaarsavond, feesten, verjaarda

34,99 €
4251285595255 CF12712 10x Shooter Party Popper-Set 11cm, confetti-kanon 

voor het draaien voor oudejaarsavond, feesten, verjaard
29,99 €

4251285595262 CF12713 10x Shooter Party Popper-Set 20cm, confetti-kanon 
voor het draaien op oudejaarsavond, feesten, verjaarda

39,99 €
4251285595286 CF12664 2x snijmes met reservemesjes - tapijtmes - scherp 

snijmes in 2 maten
12,99 €

4251285595293 CF12669 ponstangenset met ringtang, ponstang en oogjes - 
revolverpons voor het perforeren van gaten

17,99 €
4251285595316 CF6068 2x Sticky Slime om te spelen - Green Slime gloeit in het 

donker - Cadeaus voor meisjes en jongens
17,99 €

4251285595330 CF12633 3x handdraadborstel - stalen borstel met houten 
handvat - draadborstel voor het bewerken van metaal, 

17,99 €
4251285595347 CF12739 3x handdraadborstel - staalborstel - draadborstel voor 

het bewerken van metaal, hout en staal
14,99 €

4251285595354 CF12319 fotolijst "Family" - fotolijst voor foto's in verschillende 
formaten - frame voor 2 foto's om op te hangen

14,99 €
4251285595361 CF12319 fotolijst "Together" - fotolijst voor foto's in verschillende 

formaten - frame voor 2 foto's om op te hangen
14,99 €

4251285595378 CF12319 fotolijst "Love" - fotolijst voor foto's in verschillende 
formaten - lijst voor 2 foto's om op te hangen

14,99 €
4251285595385 CF12724 parkeerhulp voor garage - parkeermat voor garage - 

parkeerhulp voor carport en parkeerplaats - wielstopper
34,99 €

4251285595392 CF11672 40x Glazen kerstboombal - Kerstballen voor de 
kerstdecoratie - Boomdecoraties voor de kerstboom

29,99 €
4251285595408 CF12632 3-weg handtackerset voor nieten in verschillende maten 

en spijkers - tackerpistool om te bevestigen - spijkerpist
29,99 €

4251285595422 CF9952 8x premium stoelhoezen - kerstdecoratie voor stoelen - 
beschermhoezen in kerstdesign - zitmeubelhoezen - sto

54,99 €
4251285595439 CF11668 48x kerstballen, kerstboomballen van echt glas voor 

kerst, boomversiering voor de kerstboom, Ø 6 cm
44,99 €

4251285595453 CF11665 3x kerstballen, plastic kerstboomballen voor kerstmis, 
boomversieringen voor de kerstboom, Ø 10 cm

17,99 €
4251285595460 CF15600 72x kerstballen, kerstboomballen van kunststof voor 

kerst, boomversiering voor de kerstboom met hangers
34,99 €

4251285595477 CF15606 128x kerstballen, kerstboomballen van kunststof voor 
kerst, boomversiering voor de kerstboom met hangers

39,99 €
4251285595477 CF15606 128x kerstballen, kerstboomballen van kunststof voor 

kerst, boomversiering voor de kerstboom met hangers
39,99 €

4251805435054 CF15597 51x kerstballen, onbreekbare plastic kerstboomballen 
voor kerst, boomversiering voor de kerstboom met hang

19,99 €
4251805435054 CF15597 51x kerstballen, onbreekbare plastic kerstboomballen 

voor kerst, boomversiering voor de kerstboom met hang
19,99 €

4251285595491 CF11669 48x kerstballen, kerstboomballen van echt glas voor 
kerst, boomversiering voor de kerstboom, Ø 6 cm

44,99 €
4251285595507 CF11681 36x Kerstboomballen in verschillende maten - 

Kerstballen voor in de kerstboom - Kerstboomversiering
44,99 €

4251285595521 CF4700 4x keramische koffiemok - koffiemok met kerstmotief - 
koffiepot voor glühwein in rood en groen - 365 ml per k

19,99 €
4251285595538 CF12747 4x koffiemok van porselein - koffiemok met een 

eenvoudig ontwerp - koffiepot voor thee en glühwein - 
29,99 €
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4251285595545 CF12015 2x Kabelwikkelaar - Plastic kabelwikkelaar - 
Kabelmanager als organizer voor kerstverlichting, touwe

17,99 €
4251285595569 CF12747 8x porseleinen koffiemok - eenvoudig design koffiemok 

- koffiepot voor thee en glühwein - 300 ml per mok
39,99 €

4251285595576 CF12116 31-delige rubberen stempelset in een rustieke houten 
doos met letters (alfabet) en speciale tekens

17,99 €
4251285595590 CF11038 Kerstboomblad in glanzend goud, Kerstboomblad van 

echt glas voor de kerst, Kerstboomblad voor uw kerstbo
29,99 €

4251285595606 CF12117 10x mini houten krijtbordset voor kruiden en 
kamerplanten, houten schildersezel voor naamplaatje, p

14,99 €
4251285595613 CF12118 10x mini houten krijtbordset voor kruiden en 

kamerplanten, houten schildersezel voor naamplaatje, p
14,99 €

4251285595620 CF12119 15x mini houten plankenset voor kruiden en 
kamerplanten, houten schildersezel voor naambadge, pr

14,99 €
4251285595637 CF4704 20x mini houten bordenset voor kruiden en 

kamerplanten, houten standaard voor naamplaatje, prijs
14,99 €

4251285595644 CF12121 20x mini houten bordenset voor kruiden en 
kamerplanten, houten standaard voor naamplaatje, prijs

14,99 €
4251285595651 CF12122 10x mini houten bordenset voor kruiden en 

kamerplanten, houten standaard voor naamplaatje, prijs
14,99 €

4251285595675 CF2421 20x mini houten bordenset voor kruiden en 
kamerplanten, houten standaard voor naamplaatje, prijs

14,99 €
4251805458251 CF12125 20x mini houten bordset voor kruiden en kamerplanten, 

houten labels met krijt om op plantenpotten te schrijven
17,99 €

4251285595699 CF12124 100x mini hartjes scatter decoratie om in plantenpotten 
te markeren voor zaden en zaden, kruiden en kamerpla

14,99 €
4251285595743 CF12232 4x houten decoratie 3D ster om op te hangen en te 

plaatsen - Kerstboomversieringen gemaakt van hout - K
14,99 €

4251285595750 CF5948 groente- / rauwkostrasp van roestvrij staal, universele 
rasp met verschillende raspoppervlakken

12,99 €
4251805432930 CF5948 2x Groenteschaaf - Roestvrijstalen groenteschaaf - 

Universele rasp met verschillende raspoppervlakken voo
14,99 €

4251285595798 CF12658 4x Houten onderzetters "Palette" - Onderzetters voor 
glazen in palletontwerp - Onderzetters voor koude en w

17,99 €
4251285595804 CF12658 8x Houten onderzetters "Palette" - Onderzetters voor 

glazen in palletontwerp - Onderzetters voor koude en w
29,99 €

4251285595811 CF12734 stofferenset met stoffer en handborstel - metalen veger 
- schoorsteen en schoorsteen met houten handvat

29,99 €
4251285595828 CF12389 8x borden voor thuis en als picknickaccessoire in felle 

kleuren - kampeergerechten - reisharnas
29,99 €

4251285595835 CF12735 2x kolenlepels met gegalvaniseerd vleugelprofiel - 
ovenschep met houten handvat - koolschep voor open h

29,99 €
4251285595897 CF11999 3x meervoudig kompres - gelkompres voor koude en 

warme toepassingen - koelpads - geschikt voor microgol
29,99 €

4251285595903 CF11999 3x meervoudig kompres - gelkompres voor koude en 
warme toepassingen - koelpads - geschikt voor microgol

34,99 €
4251285595910 CF12831 3x meervoudig kompres in verschillende maten met 

fleece hoes - gelkompres voor koude & warme toepassi
29,99 €

4251285595927 CF12822 2-delige beglazingsset van roestvrijstalen steelpan en 
siliconen bakborstel voor BBQ, grill, keuken, patisserie e

14,99 €
4251285595934 CF12784 24x stuiterballen voor kinderen om mee te spelen - 

kleurrijke lenteballen als een kleine weggeefactie - stuit
17,99 €

4251285595941 CF12556 4x badspeelgoed vis - zwemspeelgoed voor kinderen in 
verschillende maten en kleuren - zwemvis voor bad en z

17,99 €
4251285595958 CF12556 4x badspeelgoed vis - zwemspeelgoed voor kinderen in 

verschillende maten en kleuren - zwemvis voor bad en z
17,99 €

4251285595965 CF12809 kandelaar in klassiek design - 3-vlam kandelaar met 
ronde voet - kandelaar voor 3 kaarsen

34,99 €
4251285595972 CF12810 2x citruspers - citroenpers gemaakt van glas met tuit - 

ideaal voor het persen van citrusvruchten zoals citroene
19,99 €

4251285595989 CF12547 4x snijplank van kunststof met Rockabella motieven - 
Rockabilly ontbijtplank voor in de keuken - 30,5 x 20,5 c

29,99 €
4251285595996 CF4718 6x jute cadeauzakjes voor Kerstmis met handvaten - 

cadeauzakjes voor Sinterklaas en advent - cadeauzakjes
29,99 €

4251285596009 CF4719 6x mooie cadeauzakjes voor kerst met handvaten - 
cadeauzakjes voor Sinterklaas en advent - cadeauzakjes

29,99 €
4251285596009 CF4719 6x mooie cadeauzakjes voor kerst met handvaten - 

cadeauzakjes voor Sinterklaas en advent - cadeauzakjes
29,99 €

4251285596016 CF5049 9x mooie cadeautas voor kerst met handvat - cadeautas 
voor Sinterklaas en advent - cadeautas met leuke motie

29,99 €
4251285596016 CF5049 9x mooie cadeautas voor kerst met handvat - cadeautas 

voor Sinterklaas en advent - cadeautas met leuke motie
29,99 €
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4251285596023 CF12762 4x Kerstboomhanger cadeau - Kerstbal geschenkdoos - 
Kerstboomversieringen in geschenkvorm voor de kerstb

14,99 €
4251285596047 CF12637 20-delige set penselen, penselen in verschillende maten 

voor ambacht, hobby, huis, tuin en kunst
29,99 €

4251285596054 CF12703 4x Schrijfset kinderen - Schoolschrijfset met potlood, 
liniaal, puntenslijper en gum - Schrijfset "Eenhoorn" voo

14,99 €
4251285596054 CF12703 4x Schrijfset kinderen - Schoolschrijfset met potlood, 

liniaal, puntenslijper en gum - Schrijfset "Eenhoorn" voo
14,99 €

4251285596061 CF12704 4x Schrijfset kinderen - Schoolschrijfset met potlood, 
liniaal, puntenslijper en gum - Schrijfset "piraat" voor jo

14,99 €
4251285596061 CF12704 4x Schrijfset kinderen - Schoolschrijfset met potlood, 

liniaal, puntenslijper en gum - Schrijfset "piraat" voor jo
14,99 €

4251285596078 CF12705 4x Schrijfset kinderen - Schoolschrijfset met potlood, 
liniaal, puntenslijper en gum - Schrijfset "Space" voor m

14,99 €
4251285596078 CF12705 4x Schrijfset kinderen - Schoolschrijfset met potlood, 

liniaal, puntenslijper en gum - Schrijfset "Space" voor m
14,99 €

4251285596085 CF8841 24x clownneuzen gemaakt van schuim - valse neuzen in 
rood voor kostuums, Ø 5cm, voor carnaval, carnaval of 

19,99 €
4251285596092 CF8841 36x clownneuzen gemaakt van schuim - valse neuzen in 

rood voor kostuums, Ø 5 cm, voor carnaval, carnaval of 
34,99 €

4251285596108 CF11782 5x wegwerp nonwoven hoes voor koude en warme 
meervoudige gelcompressie | Gel cooling pack Bescher

9,99 €
4251285596108 CF11782 5x wegwerp nonwoven hoes voor koude en warme 

meervoudige gelcompressie | Gel cooling pack Bescher
9,99 €

4251285596115 CF11782 10x wegwerp fleece hoes voor koud en warm 
meervoudig gelkompres | Gel cool pack beschermhoes 

9,99 €
4251285596122 CF11782 25x wegwerp nonwoven hoes voor koude en warme 

meervoudige gelcompressie | Gel cooling pack Bescher
14,99 €

4251285596122 CF11782 25x wegwerp nonwoven hoes voor koude en warme 
meervoudige gelcompressie | Gel cooling pack Bescher

14,99 €
4251285596139 CF11782 50x wegwerp fleece hoes voor koud en warm 

meervoudig gelkompres | Gel cool pack beschermhoes 
19,99 €

4251285596146 CF11781 5x wegwerp fleece hoes voor koud en warm 
meervoudig gelkompres | Gel cool pack beschermhoes 

12,99 €
4251285596153 CF11781 10x wegwerp nonwoven hoes voor koude en warme 

meervoudige gelcompressie | Gel cooling pack Bescher
12,99 €

4251285596153 CF11781 10x wegwerp nonwoven hoes voor koude en warme 
meervoudige gelcompressie | Gel cooling pack Bescher

12,99 €
4251285596160 CF11781 25x wegwerp nonwoven hoes voor koude en warme 

meervoudige gelcompressie | Gel cooling pack Bescher
17,99 €

4251285596160 CF11781 25x wegwerp nonwoven hoes voor koude en warme 
meervoudige gelcompressie | Gel cooling pack Bescher

17,99 €
4251285596177 CF11781 50x wegwerp nonwoven hoes voor koude en warme 

meervoudige gelcompressie | Gel cooling pack Bescher
29,99 €

4251285596184 CF10920 2x LED-versieringsverlichting voor lantaarns en 
theelichtjes - Elektrische minilamp voor lantaarns, windl

9,99 €
4251285596191 CF12873 8x onderzetters van vilt - ronde tafelonderzetters - 

onderzetters voor potten, glazen, schalen en vazen
14,99 €

4251285596207 CF12874 4x vilten onderzetters - ronde tafelonderzetters - 
onderzetters voor potten, glazen, schalen en vazen

19,99 €
4251285596214 CF12875 9x onderzetter van vilt - ronde tafelonderzetters in 

verschillende maten - onderzetters voor potten, glazen, 
29,99 €

4251285596221 CF5080 4x frisbee voor kinderen en volwassenen - frisbeeschijf 
22 cm - werpschijf ook voor honden - vliegende schijf in

17,99 €
4251285596221 CF5080 4x frisbee voor kinderen en volwassenen - frisbeeschijf 

22 cm - werpschijf ook voor honden - vliegende schijf in
17,99 €

4251285596238 CF12709 onderzoeksset voor kinderen - vangstenset met 
schepnet en tang - ontdekkingsset voor kinderen - educ

19,99 €
4251285596245 CF12642 9-delige schildersset - kwast, verfroller en vele 

accessoires voor renovatie- en decoratiewerkzaamhede
19,99 €

4251285596252 CF12662 11-delige verfrollerset - schuimrollers en verfrollers met 
handvat - schilderrollerset voor schilder- en schilderwer

17,99 €
4251805457506 CF12700 2x gymnastiekband met bar - ritmische gymnastiekband 

- dansband met bar - kleurrijke swingband
19,99 €

4251285596375 CF11869 2x natuurlijke haarborstel gemaakt van bamboe - 
Milieuvriendelijke borstel met natuurlijke haren - Voor m

19,99 €
4251285596382 CF12643 12-delige verfrollenset - schuimrollen met fijne poriën 

voor nauwkeurig lakken en vernissen op gladde oppervl
14,99 €

4251285596443 CF12631 12-delige complete schildersset - startpakket Borstel, 
verfroller en accessoires voor decoratieve renovatie- en 

19,99 €
4251285596450 CF11260 2x sledelijn met houten handvat, rodelaccessoires, 

trekkoord voor sleeën, driewielers of andere kindervoert
17,99 €
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4251285596467 CF11259 Premium sleelijn met houten handvat, extra lange 
rodelaccessoires Trektouw voor sleeën, Made in German

17,99 €
4251285596474 CF11262 Premium sleelijn met houten handvat, extra lange 

rodelaccessoires Trektouw voor sleeën, Made in German
14,99 €

4251285596481 CF11256 Premium sleelijn met houten handvat, extra lange 
rodelaccessoires Trektouw voor sleeën, Made in German

14,99 €
4251285596481 CF11256 Premium sleelijn met houten handvat, extra lange 

rodelaccessoires Trektouw voor sleeën, Made in German
14,99 €

4251285596498 CF11257 Premium sleelijn met houten handvat, extra lange 
rodelaccessoires Trektouw voor sleeën, Made in German

14,99 €
4251285596498 CF11257 Premium sleelijn met houten handvat, extra lange 

rodelaccessoires Trektouw voor sleeën, Made in German
14,99 €

4251285596528 CF12702 3x Krijtroller in verschillende kleuren - Krijtstiften voor 
schilderen en labelen - Straatkrijt voor kinderen - wasba

19,99 €
4251285596528 CF12702 3x Krijtroller in verschillende kleuren - Krijtstiften voor 

schilderen en labelen - Straatkrijt voor kinderen - wasba
19,99 €

4251285596573 CF12644 8-delige schildersset - verfrollers en penselen voor 
decoratie- en renovatiewerkzaamheden - verfbenodigdh

29,99 €
4251805462661 CF12379 2x antistress figuur - knijpspeeltje narwal - knijpbal voor 

kinderen en volwassenen [keuze varieert]
14,99 €

4251285596597 CF12862 3x mini-cilinder hoofdband, hoofdband hoeden met 
veer, haaraccessoires als accessoire voor het kostuum o

19,99 €
4251805420302 CF12862 3x Haarband minicilinder voor Halloween

 - Minihoeden met veer voor carnaval
29,99 €

4251285596634 CF5181 13-delige oudejaarsfeestset - zilverkleurige slinger, 
hoorns en trompetten voor oudejaarsavond voor 12 per

17,99 €
4251285596641 CF5182 13-delige oudejaarsfeestset - goudkleurige slinger, 

hoorns en trompetten voor oudejaarsavond voor 12 per
17,99 €

4251285596658 CF5195 3x oudejaarsfeesthoed - cilinder met glitter voor 
oudejaarsavond - hoofddeksel voor oudejaarsavond, car

29,99 €
4251285596665 CF5196 3x oudejaarsfeesthoed - meloen met glitter voor 

oudejaarsavond - hoofddeksel voor oudejaarsavond, car
29,99 €

4251285596672 CF5197 2x oudejaarsfeesthoed - meloen met glitter voor 
oudejaarsavond - hoofddeksel voor oudejaarsavond, car

17,99 €
4251285596689 CF5198 2x oudejaarsfeesthoed - oudejaarsavondhoed in fedora-

design met pailletten - hoofddeksel voor oudejaarsavon
19,99 €

4251285596696 CF5200 2x oudejaarsfeesthoed - cilinder "Happy New Year" voor 
oudejaarsavond - hoofddeksel voor nieuwjaarsfeest

19,99 €
4251285596702 CF12825 3x schietpartij Popper-set 28cm, confetti-kanon voor 

oudejaarsavond, feesten, verjaardagen, confetti bom m
29,99 €

4251285596726 CF5237 2x oudejaarsfeesthoed - kegelhoed "Happy New Year" 
voor oudejaarsavond - hoofddeksel voor nieuwjaarsfees

19,99 €
4251285596740 CF12793 6x drinkbekers - kunststof bekers van kunststof - 

multifunctionele bekers in leuke kleuren - onbreekbaar
29,99 €

4251285596757 CF12394 2x toiletborstels - toiletset van kunststof met antislip 
bodem van siliconen - toiletborstel met borstelhouder in

19,99 €
4251285596764 CF12872 2x ijskrabber van stevig kunststof met ijsbreker en 

schraaprand - ijskrabber met garde - raamkrabber [keu
17,99 €

4251805461688 CF12872 2x ijskrabber van stevig kunststof met ijsbreker en 
schraaprand - ijskrabber met garde - raamkrabber [keu

17,99 €
4251285596771 CF12796 5x borden - kunststof borden van melamine - 

herbruikbare multifunctionele borden in mooie kleuren -
29,99 €

4251285596801 CF12325 elleboogbandage maat M - Gewrichtsbeschermer met 
compressie - Elastisch, antislipverband, stabiliserende e

12,99 €
4251285596832 CF12327 polsverband maat S - gewrichtsbeschermer met 

compressie - elastisch, antislipverband, stabiliserende e
12,99 €

4251285596849 CF12327 polsverband maat M - gewrichtsbeschermer met 
compressie - elastisch, antislipverband, stabiliserende e

12,99 €
4251285596856 CF12327 polsverband maat L - compressiekoppeling - elastisch, 

antislipverband, stabiliserende en ademende polsbesche
12,99 €

4251285596863 CF12327 polsverband maat XL - Gewrichtsbeschermer met 
compressie - Elastisch, antislipverband, stabiliserende e

12,99 €
4251285596887 CF12326 Handbandage maat M - Gewrichtsbescherming met 

compressie - Elastisch, antislipverband, stabiliserende e
12,99 €

4251285596917 CF12328 enkelbandage maat S - enkelvulling met compressie - 
elastisch, antislipverband, stabiliserende en ademende v

12,99 €
4251285596924 CF12328 enkelbandage maat M - enkelvulling met compressie - 

elastisch, antislipverband, stabiliserende en ademende v
12,99 €

4251285596931 CF12328 enkelbandage maat L - enkel gewatteerd met 
compressie - elastisch, antislipverband, stabiliserende e

12,99 €
4251285596948 CF12328 enkelbandage maat XL - enkelkussen met compressie - 

elastisch, antislipverband, stabiliserende en ademende v
12,99 €
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4251285596955 CF10442 12x flesopener in haaiendesign als sleutelhanger in felle 
kleuren - party giveaways

12,99 €
4251285596955 CF10442 12x flesopener in haaiendesign als sleutelhanger in felle 

kleuren - party giveaways
12,99 €

4251285596962 CF12795 6x kom - Melamine plastic kom - multifunctionele kom 
in verschillende kleuren - onbreekbaar

29,99 €
4251285596979 CF12794 5x [!!! B-goederen !!!] Drinkbeker met handvat - plastic 

beker van melamine - multifunctionele beker in felle kle
19,99 €

4251285597372 CF4698 2x XXL-folieballon met motieven van Chase en Skye van 
"Paw Patrol" - Grote folieballon als decoratie voor kinder

12,99 €
4251805427998 CF12707 2x onderzoeksset voor kinderen - insectenvangset met 

vergrootglas en tang - ontdekkingsset voor kinderen - bi
17,99 €

4251285597006 CF12708 2x onderzoeksset voor kinderen - insectenvangset met 
vergrootglas, tang en verzamelboxen - ontdekkingsset v

14,99 €
4251285597013 CF12548 zadeltas voor fietsen - fietszadeltas met rugzakfunctie - 

2in1 fietszadeltas voor MTB, racefiets, stadsfiets
17,99 €

4251285597044 CF12651 20x microvezeldoek, schoonmaakdoek voor 
huishoudelijk, auto, pc en mobiele telefoon, herbruikbar

17,99 €
4251285597112 CF12331 3x mop vervangende kop met synthetische strips, 

klassieke vervangende mop met absorberende mopstrip
29,99 €

4251285597129 CF11488 5x aardappelperszakken van 100% katoen - knoedelzak 
voor het maken van knoedels en knoedels - geperste do

14,99 €
4251285597136 CF12332 5-delige vloerreinigingsset, 3-in-1, metalen handvat, 

natte mop, natte mop, wasbare microvezeldoek en beze
29,99 €

4251285597143 CF12332 5-delige vloerreinigingsset, 3-in-1, metalen handvat, 
natte mop, natte mop, wasbare microvezeldoek en beze

29,99 €
4251285597150 CF12332 5-delige vloerreinigingsset, 3-in-1, metalen handvat, 

natte mop, natte mop, wasbare microvezeldoek en beze
34,99 €

4251285597174 CF12743 2x 30 m universeel touw met wikkelapparaat, veelzijdig 
metselkoord, gevlochten lijn in opvallende kleuren [sele

17,99 €
4251285597181 CF12364 2x 25 m universeel touw, veelzijdig bevestigingskoord, 

waslijn en nog veel meer, gevlochten lijn voor doe-het-z
14,99 €

4251285597198 CF12737 2x hangende opbergruimte - Praktische hangende 
opberger - Opbergruimte voor deur en wand - Wandkas

29,99 €
4251285597204 CF12736 hangende opbergruimte - praktische hangende 

opbergkast - opbergruimte voor deur en muur - hangen
19,99 €

4251285597211 CF12736 hangende opbergruimte - praktische hangende 
opbergkast - opbergruimte voor deur en muur - hangen

19,99 €
4251285597228 CF12545 mini ladekast met 6 lades - kleine houten kast in 

vintage design - opbergruimte in shabby chic stijl
34,99 €

4251285597235 CF12876 mini ladekast met 3 lades - Klein houten kastje in 
vintage design - Decoratieve opbergers in shabby chic s

29,99 €
4251285597280 CF12835 wijnfleshouder, extravagante design flessenstandaard, 

metalen sculptuur als decoratieve drankfleshouder voor 
34,99 €

4251285597303 CF12836 wijnfleshouder, extravagante design flessenstandaard, 
metalen sculptuur als decoratieve drankfleshouder voor 

34,99 €
4251285597334 CF12654 2x bagageband met robuuste sluiting - in lengte 

verstelbare bagageband - bagageband in verschillende 
14,99 €

4251285597365 CF12653 2x bagageband met robuuste sluiting - hoogwaardige 
bagageband in 2 kleuren - bagageband voor reizen en v

12,99 €
4251285597372 CF4698 2x XXL-folieballon met motieven van Chase en Skye van 

"Paw Patrol" - Grote folieballon als decoratie voor kinder
12,99 €

4251285597396 CF0760 2x slabbetjes voor baby's in blauw, waterdicht en 
wasbaar met klittenband en transparant zakje aan de o

14,99 €
4251285597402 CF1781 deurstopper met handgreep, zware deurhouder, 

functioneel woonaccessoire, stopper voor ramen en deu
29,99 €

4251285597419 CF7502 2x bagageband in regenboogkleuren - in lengte 
verstelbare bagageband - kleurrijke bagageband met ad

12,99 €
4251285597426 CF12652 bagageband kruis bestaande uit 2 bagagebanden - 

hoogwaardige bagageband met adresveld - bagageband
17,99 €

4251285597433 CF12611 schuursponsje van kunststof, universele reinigingsspons 
met verzonken handgreep en schuursponsje, reinigingss

9,99 €
4251285597440 CF12652 bagageband kruis bestaande uit 2 bagagebanden - 

hoogwaardige bagageband met adresveld - bagageband
12,99 €

4251285597471 CF12086 3x fotolijst 13 x 18 cm voor de mooiste foto's - stijlvolle 
fotolijst - lijst voor favoriete foto's en snapshots - gewel

17,99 €
4251805455939 CF9939 3x kunstsneeuw - spuitbus met decoratieve sneeuw - 

sneeuwspray om te decoreren voor Kerstmis
17,99 €

4251285597495 CF12530 8x wielen om vast te schroeven - meubelzwenkwielen 
4x met en 4x zonder zwenklagers - transportwielen zon

17,99 €
4251285597501 CF5567 4x wielen om vast te schroeven - meubel zwenkwielen 

2x met en 2x zonder zwenklagers - transportwielen zon
29,99 €
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4251285597525 CF5568 12x premium kerstmanhangers voor in de kerstboom, 
betoverende kerstboomfigurenhangers als boomhangers

34,99 €
4251805436945 CF12639 3x keramische kookplaatschraper - universele schraper 

voor gladde oppervlakken - praktische ceran-veldschrap
19,99 €

4251285597563 CF12305 36x sleutelhanger kan worden geëtiketteerd - 
sleuteletiketten voor etikettering - sleutelhanger met sc

17,99 €
4251285597570 CF12890 7-delige spatelset - metselwerkspatel, Japan spatel en 

verfschraper - spatel voor hobby, bouw, renovatie en ku
17,99 €

4251285597587 CF12891 9-delige spatelset - Japan spatel en verfkrabber - 
diverse spatels voor hobby, bouw, renovatie en kunst

17,99 €
4251285597594 CF12892 lijmpistool met 22 lijmpatronen, hete lijm voor school, 

knutselwerkjes, 40W lijmpistool
19,99 €

4251285597600 CF12893 lijmpistool met 38 lijmpatronen, kleurrijke glitterlijm 
voor school, doe-het-zelf en hobby, 10W lijmpistool

17,99 €
4251285597617 CF8720 2x spoelbakmat universeel in wit, 30,5 x 30,5 cm, 

spoelbakmat beschermt het oppervlak van de spoelbak 
17,99 €

4251285597624 CF12678 12-delige theeglasset, Turkse theeglazen, originele 
oosterse Çay-set voor 12 personen in een elegant desig

39,99 €
4251285597648 CF12678 6-delige theeglasset, Turkse theeglazen, originele 

oosterse Çay-set voor 6 personen in een elegant design
29,99 €

4251285597655 CF12683 6x Turkse theeglazen met 6x schotels, originele 
oosterse Çay set voor 6 personen in traditioneel design

29,99 €
4251285597662 CF12689 6x Turkse theeglazen met 6x schotels, originele 

oosterse Çay set voor 6 personen in felle kleuren
39,99 €

4251285597679 CF12681 6x dessertschaal, kleurrijke glazen ijscoupe voor ijs, 
desserts en fruit, vaatwasserbestendige dessertglazen

29,99 €
4251285597686 CF12682 6x dessertschaal, kleurrijke glazen ijscoupe voor ijs, 

desserts en fruit, vaatwasserbestendige dessertglazen
29,99 €

4251285597693 CF12680 fruitschaal, decoratieve zwart glazen schaal voor fruit, 
snacks en meer, uniek design slakom City at Night

19,99 €
4251285597709 CF12679 6x dip bowl, decoratieve serveerschaal voor dips, 

sauzen, meze, ijs en antipasti, snackschaal in tropische 
29,99 €

4251285597716 CF12687 12-delige theeglazenset, Turkse theeglazen, originele 
oosterse Çay-set voor 12 personen, gastro-kwaliteit

29,99 €
4251285597723 CF12684 6-delige theeglazenset, Turkse theeglazen, originele 

oosterse Çay-set voor 6 personen in een elegant ontwer
29,99 €

4251285597730 CF12685 6-delige theeglazenset, Turkse theeglazen, originele 
oosterse Çay-set voor 6 personen in een traditioneel ont

19,99 €
4251285597747 CF12686 6-delige theeglazenset, Turkse theeglazen, originele 

oosterse Çay-set voor 6 personen in een traditioneel ont
29,99 €

4251285597754 CF12688 6-delige theeglazenset, Turkse theeglazen, originele 
oosterse Çay-set voor 6 personen in een elegant ontwer

29,99 €
4251285597761 CF12687 24-delige theeglazenset, Turkse theeglazen, originele 

oosterse Çay-set voor 24 personen, gastro-kwaliteit
39,99 €

4251285597778 CF12684 12-delige theeglazenset, Turkse theeglazen, originele 
oosterse Çay-set voor 12 personen in een elegant ontw

34,99 €
4251285597785 CF12685 12-delige theeglazenset, Turkse theeglazen, originele 

oosterse Çay-set voor 12 personen in een traditioneel o
34,99 €

4251285597792 CF12686 12-delige theeglazenset, Turkse theeglazen, originele 
oosterse Çay-set voor 12 personen in een traditioneel o

39,99 €
4251285597808 CF12688 12-delige theeglazenset, Turkse theeglazen, originele 

oosterse Çay-set voor 12 personen in een elegant ontw
39,99 €

4251285597815 CF0688 6x SAT-kabel plat, flexibele raamdoorvoer met 
standaard coaxkabel, F-aansluiting - raamadapter voor 

17,99 €
4251285597822 CF6981 10x stylus, touchpen voor contactloze, hygiënische 

bediening van touchscreens, smartphones en PIN-invoe
14,99 €

4251285597839 CF6991 10x stylus, touchpen voor contactloze, hygiënische 
bediening van touchscreens, smartphones en PIN-invoe

17,99 €
4251285597846 CF6975 10x pennen geschenkdoos, decoratieve pennenzak voor 

pennen en vulpennen op school en op kantoor, perfecte
17,99 €

4251285597853 CF12898 10x geschenktas voor pennen, etui voor pennen en 
vulpennen op school en kantoor, decoratieve geschenkv

14,99 €
4251285597860 CF0760 2x slabbetjes voor baby's in roze, waterdicht en 

wasbaar met klittenband en transparant zakje aan de o
14,99 €

4251285597938 CF8680 8x vlooien- en luizenkam, nitkam voor mens en dier in 
verschillende kleuren, 9 x 5 cm

14,99 €
4251285597938 CF8680 8x vlooien- en luizenkam, nitkam voor mens en dier in 

verschillende kleuren, 9 x 5 cm
14,99 €

4251285597921 CF12276 2x wasknijper manden - peg-design peg-bags - peg-peg 
bags om op te hangen

19,99 €
4251285597938 CF8680 8x vlooien- en luizenkam, nitkam voor mens en dier in 

verschillende kleuren, 9 x 5 cm
14,99 €
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4251805447491 CF9944 2x Knijpbal - handige knijpbal in leuke kleuren - anti-
stress speelgoed voor kinderen en volwassenen [selecti

14,99 €
4251285597952 CF10114 4x herbruikbare zakwarmers - handwarmers in 

warmwaterkruikontwerp om op te vouwen - warmtekus
17,99 €

4251285597952 CF10114 4x herbruikbare zakwarmers - handwarmers in 
warmwaterkruikontwerp om op te vouwen - warmtekus

17,99 €
4251285597969 CF12904 18-delige haarkammenset professioneel, 

kapperskammen, premium heren- en dameskammen [kl
17,99 €

4251285598096 CF10237 4x flexibel ijspak - koelkompres met 15 koelcellen - 
koelpakket voor huishouden, sport en vrije tijd

17,99 €
4251285598126 CF14043 6x ragoutvinkom - ovenvaste vormpjes in rood en 

oranje - creme brulee kom - dessertkom met elk 185 ml
34,99 €

4251285598133 CF9224 5x strandbal opblaasbaar - strandbal waterafstotend - 
strandbal voor strand, zwembad en zwemmeer - zwems

19,99 €
4251285598140 CF5737 27-delig feestservies - borden, kopjes, servetten, 

slingers - voor piratenfeesten, kinderfeestjes & Hallowe
29,99 €

4251285598157 CF3485 60-delige piraten-weggeefset - uitnodigingen en 
feestartikelen voor kinderverjaardagsfeestjes - accessoir

29,99 €
4251285598164 CF11773 2x thermometer voor binnen en buiten - thermo-

hygrometer met graden Celsius schaal - temperatuur- e
14,99 €

4251805468366 CF12559 47-delige feestkoffer voor de geboorte van een jongen - 
decoratie voor een gender reveal party - feestaccessoire

29,99 €
4251805468359 CF12560 47-delige partycase voor de geboorte van een meisje - 

decoratie voor een gender reveal party - partyaccessoir
19,99 €

4251285598195 CF11582 koffiezetapparaat met Frans perssysteem - koffiepers 
doet ook dienst als theemaker - koffiezetapparaat met g

29,99 €
4251285598218 CF12889 medicatiedispenser 7 dagen - medicatiebox - pillendoos 

- tablettenbox - weekdispenser [Taal: Duits]
12,99 €

4251285598218 CF12889 medicatiedispenser 7 dagen - medicatiebox - pillendoos 
- tablettenbox - weekdispenser [Taal: Duits]

12,99 €
4251285598225 CF12470 opblaasbare palmboom voor verkoeling - drankkoeler 

voor grill- of strandfeest, picknick, verjaardag - herbruik
17,99 €

4251285598249 CF15687 slinger met sneeuwvlokken - Kerstslinger - 
Sneeuwvlokslinger voor een kerstdecoratie - Kerstdecor

12,99 €
4251285598256 CF12415 3x kunstsneeuw - spuitbus met decoratieve sneeuw - 

sneeuwspray voor decoratie voor Kerstmis
29,99 €

4251285598492 CF12373 4x premium stoelhoes - kerstmuts voor stoelen - 
beschermhoezen in kerstdesign - zitmeubelhoezen - sto

19,99 €
4251285598287 CF5931 9x kerstboomversiering in verschillende kleuren - 

kerstversiering sneeuwvlok - kersthanger in wit, transpa
17,99 €

4251285598492 CF12373 4x premium stoelhoes - kerstmuts voor stoelen - 
beschermhoezen in kerstdesign - zitmeubelhoezen - sto

19,99 €
4251285598379 CF9806 21-delige weggeefset met eenhoornmotieven voor 

verjaardagen van kinderen, bestaande uit ballen, klikar
29,99 €

4251285598393 CF5922 30x autozekeringen mini, set platte zekeringen voor in 
de auto, standaard steekzekering voor voertuigen van al

14,99 €
4251285598454 CF12913 2-delige set randstoelen, lieveheersbeestjes, 

geluksbrenger decoratieve figuren voor gebruik binnens
17,99 €

4251285598461 CF1336 3x oogschaduw, oogschaduwpalet, make-up voor 
smokey eyes, 12 verschillende glinsterende, warme en k

14,99 €
4251285598492 CF12373 4x premium stoelhoes - kerstmuts voor stoelen - 

beschermhoezen in kerstdesign - zitmeubelhoezen - sto
19,99 €

4251285598508 CF11326 4x sleutelhanger met flesopener - sleutelhanger in 
snorontwerp - cadeau voor mannen

14,99 €
4251285598515 CF12253 8x haringen van staal - robuuste V-vormige haringen 

voor kamperen en buitenshuis - ideaal voor normale gro
14,99 €

4251285598522 CF11430 6x minibagagehangslot - bagageslot met sleutel - klein 
bagageslot voor bagage en reistassen

14,99 €
4251285598539 CF12268 2x lantaarnhouder voor kamperen en tuin - 

lantaarnhaak - haak voor tentstokken - ophanging voor 
17,99 €

4251285598539 CF12268 2x lantaarnhouder voor kamperen en tuin - 
lantaarnhaak - haak voor tentstokken - ophanging voor 

17,99 €
4251285598553 CF12802 4x badspons voor kinderen - badballen met knuffel en 

net - zeepzakken met verschillende motieven [selectie v
17,99 €

4251285598560 CF12361 2x badspons voor kinderen - badballen in dierenmotief - 
zeepspons met verschillende motieven [selectie varieert

17,99 €
4251285598577 CF5869 2x houten dienblad - rechthoekig houten dienblad met 

motief "Lieblingsessen" in twee maten - dienblad met h
29,99 €

4251285598584 CF12923 3x hangende bloempotten voor balkon - hangpotten in 
felle kleuren voor planten en kruiden - plantenpotten m

19,99 €
4251285598591 CF12909 4-delige placemat "Ice Princess" - moderne placemat in 

winterdesign [selectie varieert]
17,99 €
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4251285598607 CF11810 12x kaars Paasei ter decoratie - kaarsen in de vorm van 
paaseieren - eierkaarsen Pasen decoratie [selectie varie

29,99 €
4251285598614 CF12920 2x decoratief konijntje voor paasdecoratie - vilten 

paashaas om op te zetten - vilten konijn op houten voet
29,99 €

4251285598621 CF5834 2x decoratief konijntje voor paasdecoratie - Paashaas 
van metaal om op te staan - metalen konijntje op houte

19,99 €
4251285598638 CF11816 2x decoratief konijn voor paasdecoratie - metalen 

paashaas om op te staan - metalen konijn op houten vo
19,99 €

4251285598652 CF11827 4x houten decoraties voor Pasen - Paasdecoraties om in 
verschillende kleuren te plaatsen [selectie varieert]

17,99 €
4251285598676 CF11712 3-delige set decoratieve konijnenfiguren, prachtige 

paashaasjes gemaakt van keramiek in 3 kleuren met pa
19,99 €

4251285598683 CF11808 4-delige set ontbijtborden, melamine snijplanken met 
diverse grappige paasmotieven, robuuste snijplanken

19,99 €
4251285598690 CF9264 4x gymtas met eenhoorn - Sporttas met 

eenhoornmotief met magische eenhoornmotieven [selec
29,99 €

4251285598706 CF11201 72x tentharingen van staal - lange en robuuste 
grondharingen met haringentrekker in koffer voor op de

34,99 €
4251285598713 CF11818 deurbord Paashaas, houten konijn met koord om op te 

hangen, decoratie voor Pasen, welkomstbord voor de vo
19,99 €

4251285598720 CF11818 deurbord Paashaas, houten konijn met koord om op te 
hangen, decoratie voor Pasen, welkomstbord voor de vo

19,99 €
4251285598737 CF6270 12x vleeshaken in S-vorm - verchroomde 

multifunctionele haken - universele haken - rookhaken v
14,99 €

4251285598751 CF11813 Set van 2 decoratieve hangers, paashaasslinger van 
hout om aan deuren, muren, ramen, gordijnrails te han

17,99 €
4251285598768 CF11811 2x deurbord Frohe Ostern, belettering met konijnen, 

paasdecoratie, hanger voor voordeuren, muren, ramen
17,99 €

4251285598775 CF11812 2x deurbord Frohe Ostern, paasdecoratie met groene 
letters, hanger voor voordeuren, muren, ramen

17,99 €
4251285598782 CF5738 3-delig paasset decoratief ei met paasgroet Vrolijk 

Pasen en strooi decoratie, cementei met houten konijn v
19,99 €

4251285598805 CF0256 12x hoekbescherming, randbescherming voor tafel, 
stoel, plank - kinderbeveiliging bumperbescherming van

17,99 €
4251285598805 CF0256 12x hoekbescherming, randbescherming voor tafel, 

stoel, plank - kinderbeveiliging bumperbescherming van
17,99 €

4251285598812 CF11809 6x magische paasei-handdoek gemaakt van 100% 
katoen, magische handdoek met verschillende paasmoti

29,99 €
4251285598829 CF9656 4x eenhoorn sleutelhanger van metaal en glas - 

Eenhoorn hanger voor sleutelhanger en rugzak - kleine t
19,99 €

4251285598836 CF9525 4x sleutelhanger met eenhoorn voor knijpen - magische 
squeeze eenhoornhanger voor sleutelhanger en rugzak 

19,99 €
4251285598843 CF11814 16-delige verfset Paasbeker, bekers met paasmotief, 

verf en penselen voor kinderen om zelf te schilderen
29,99 €

4251285598881 CF11817 2x decoratief figuur gloeiend sneeuwkonijntje, haas met 
bobbel, lief konijntje gloeit in het donker als een nachtla

17,99 €
4251285598898 CF11824 3x decoratieve konijnenfiguren, zittende paashazen van 

hout, schattige konijntjesfamilie, geweldige paasdecorat
17,99 €

4251285598904 CF12333 2x roestvrijstalen zeep met roestvrijstalen zeepschaal - 
milieuvriendelijke roestvrijstalen zeep - ideaal tegen ona

17,99 €
4251285598904 CF12333 2x roestvrijstalen zeep met roestvrijstalen zeepschaal - 

milieuvriendelijke roestvrijstalen zeep - ideaal tegen ona
17,99 €

4251285598904 CF12333 2x roestvrijstalen zeep met roestvrijstalen zeepschaal - 
milieuvriendelijke roestvrijstalen zeep - ideaal tegen ona

17,99 €
4251285598911 CF12938 3-delige set handwasborstels van roestvrij staal en 

roestvrij staalzeep met zeepschaal - perfecte reiniging v
17,99 €

4251285598911 CF12938 3-delige set handwasborstels van roestvrij staal en 
roestvrij staalzeep met zeepschaal - perfecte reiniging v

17,99 €
4251285598911 CF12938 3-delige set handwasborstels van roestvrij staal en 

roestvrij staalzeep met zeepschaal - perfecte reiniging v
17,99 €

4251285598928 CF5739 17-delige multitool-accessoireset voor multifunctioneel 
gereedschap, segmentzaagblad, invalzaagblad, schraper

29,99 €
4251285598935 CF5768 24-delige multitool-accessoireset met segmentzaagblad, 

invalzaagblad voor hout en metaal, schraper, schuurdek
29,99 €

4251285598942 CF5832 16-delige accessoireset met staaldraad, draadborstel 
voor de boor, slijppennen, precisiegereedschap, slijpkop

29,99 €
4251285598959 CF12663 20-delige accessoireset, slijppennen, 

precisiegereedschap, set schuurkoppen voor slijpen, poli
17,99 €

4251285598966 CF12921 multifunctionele tool met de 13 belangrijkste functies, 
roestvrije, opvouwbare multitool geschikt voor in je zak 

17,99 €
4251285598966 CF12921 multifunctionele tool met de 13 belangrijkste functies, 

roestvrije, opvouwbare multitool geschikt voor in je zak 
17,99 €
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4251285598973 CF12808 4-delige set lunchbox met bestek en sausdoos, 
lunchbox voor werk, school, universiteit en reizen, lunch

12,99 €
4251285598980 CF12808 4-delige set lunchbox met bestek en sausdoos, 

lunchbox voor werk, school, universiteit en reizen, lunch
12,99 €

4251285598997 CF12808 4-delige set lunchbox met bestek en sausdoos, 
lunchbox voor werk, school, universiteit en reizen, lunch

12,99 €
4251285599017 CF12783 3x raamthermometer - externe thermometer voor 

verlijming op het raam - zelfklevende raamthermometer
17,99 €

4251285599024 CF12362 4x tandenborstelhouder, transport- en opbergbox voor 
handtandenborstels, perfecte tandenborstelhouder voor 

12,99 €
4251285599031 CF12907 hangende fruitmand - hangende fruitmand - individueel 

verstelbare hangende etagère voor de keuken - hangen
34,99 €

4251285599048 CF12791 3x thermometer - analoge thermometer voor binnen en 
buiten - huis- en tuin temperatuurmeter met schaalverd

17,99 €
4251285599055 CF12388 32-delige herbruikbare bestekset, kleurrijke messen, 

vorken en lepels voor kinderen en op de camping, robu
17,99 €

4251805444421 CF12932 4x bloembakhouder voor balkonleuningen en 
balustrades - flexibele bevestiging van metaal voor plan

29,99 €
4251805444421 CF12932 4x bloembakhouder voor balkonleuningen en 

balustrades - flexibele bevestiging van metaal voor plan
29,99 €

4251285599079 CF12940 24x paaseieren in felle kleuren met lint om op te 
hangen - decoratie voor Pasen met verschillende motiev

19,99 €
4251285599086 CF12940 48x paaseieren in felle kleuren met lint om op te 

hangen - decoratie voor Pasen met verschillende motiev
29,99 €

4251285599093 CF12939 24x paaseieren in felle kleuren met lint om op te 
hangen - decoratie voor Pasen - 6 cm

19,99 €
4251285599109 CF12939 48x paaseieren in felle kleuren met lint om op te 

hangen - decoratie voor Pasen - 6 cm
29,99 €

4251285599116 CF12941 24x paaseieren in felle kleuren met lint om op te 
hangen - decoratie voor Pasen met verschillende motiev

17,99 €
4251285599123 CF12941 48x paaseieren in felle kleuren met lint om op te 

hangen - decoratie voor Pasen met verschillende motiev
34,99 €

4251285599130 CF12947 4-delige set met decoratieve figuren konijn, schattige 
paashaasfamilie gemaakt van keramiek, geweldige deco

39,99 €
4251285599147 CF12841 12x katoenen stoffen tassen met trekkoord - 

herbruikbare stoffen tas met trekkoord - onbedrukt, ide
29,99 €

4251285599154 CF12946 15x Paaseikaars voor decoratie - kleurrijke kaarsen in 
de vorm van paaseieren - eikaarsjes voor paasdecoratie

29,99 €
4251285599161 CF12944 16x Vilten onderzetters voor drank - Klaver-vormige 

tafelonderzetters - Viltglas onderzetters - Dranken onder
19,99 €

4251285599185 CF12722 deur kapstok van roestvrij staal met 6 haken - wand 
kapstok om aan de deur te hangen - deurhaak voor jass

29,99 €
4251285599192 CF12887 4x metalen veerklem - lijmklemmen met rubberen 

coating - veerklem voor universeel gebruik in huis of we
17,99 €

4251285599208 CF12798 8-delige set koelkastmagneten, beschrijfbare magneten 
in de vorm van tekstballonnen met pen, memomagnete

14,99 €
4251285599215 CF12806 12x koelkastmagneten, magneten voor memo's, 

aantekeningen en foto's op koelkastdeuren en whiteboa
17,99 €

4251285599239 CF12630 2x badmuts in verschillende kleuren - badmuts gemaakt 
van siliconen - badmuts voor dames en heren in blauw 

17,99 €
4251285599246 CF12884 2x douchemand in wit met haken - douchegelhouder 

om op te hangen - hangmand voor de douche - douche
17,99 €

4251285599253 CF12782 4x opbergmand zonder deksel, kunststof box als 
organisatiesysteem, opbergbox voor kantoor, garage, k

19,99 €
4251285599260 CF12896 3x tekentang voor mens en dier - tekenverwijderaar 

voor honden en katten - tekengrijper voor het verwijder
14,99 €

4251285599260 CF12896 3x tekentang voor mens en dier - tekenverwijderaar 
voor honden en katten - tekengrijper voor het verwijder

14,99 €
4251285599277 CF12942 24x Paaseieren in wit, decoratieve eieren van plastic 

voor knutselen en schilderen, plastic eieren met lint om 
17,99 €

4251285599284 CF12942 48x Paaseieren in wit, decoratieve eieren van plastic 
voor knutselen en schilderen, plastic eieren met lint om 

29,99 €
4251285599291 CF12334 12x deurstoppers van rubber - zelfklevende deurbuffer - 

deurklinkbescherming voor de muur - deurklinkbuffer wi
14,99 €

4251285599307 CF12917 48x lijmpatronen, kleurrijke glitter 7 mm hete 
lijmpatronen voor kunst- en doe-het-zelfprojecten, lijmp

14,99 €
4251285599314 CF7010 Paasdecoratie & geschenkset - kleurrijke raffia manden, 

groen paasgras, eierkleuren - DIY paasmanden - Paasn
29,99 €

4251285599321 CF6623 4x raffia-manden en eikleuren als decoratie voor Pasen 
- paasmand voor het verzamelen van paaseieren - paas

19,99 €
4251285599338 CF12674 3600x houten tandenstokers - tandenstokers voor 

dagelijks gebruik - tandenstokers - houten tandenstoker
17,99 €
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4251285599345 CF12900 200x rietje van kraftpapier - Biologisch afbreekbare 
drinkrietjes - Milieuvriendelijke papieren rietjes - 19,5 c

17,99 €
4251285599352 CF12710 9x scheerlijnen met reflecterende strips, felgele 

tentscheerlijnen met kabelspanner, stormtouw naar sch
19,99 €

4251805422030 CF12738 2x XXL LED licht hart decoratie hanger - LED verlichting 
met bloemenpatroon van hout voor ramen, wanden en t

29,99 €
4251285599376 CF12918 6x jutekoord, natuurlijk knutselkoord, bruin touw, 

koorden zijn goed te gebruiken als pakketkoord en cade
19,99 €

4251285599383 CF12988 Leprechaun, Kobold-kostuums voor St. Patrick's Day - 
outfits en accessoires voor het groene, Ierse festival - v

34,99 €
4251285599390 CF12989 Leprechaun, Kobold-kostuums voor St. Patrick's Day - 

outfits en accessoires voor het groene, Ierse festival - v
29,99 €

4251285599406 CF12990 Leprechaun, Kobold-kostuums voor St. Patrick's Day - 
outfits en accessoires voor het groene, Ierse festival - v

34,99 €
4251805471595 CF12991 retro-kostuums Damesvermomming uit de jaren 20 en 

diverse uitbreidingen - Charleston-look - vintage jurk m
19,99 €

4251285599420 CF12991 retro kostuums jaren 20 dameskostuum en 
verschillende extensions - Charleston look - vintage flap

19,99 €
4251285599437 CF12992 4-delige accessoireset voor piratenkostuums - ideaal 

voor carnaval, themafeesten en kostuumevenementen
17,99 €

4251285599437 CF12992 4-delige accessoireset voor piratenkostuums - ideaal 
voor carnaval, themafeesten en kostuumevenementen

17,99 €
4251285599444 CF12993 2-delige accessoireset voor piratenkostuums - ideaal 

voor carnaval, themafeesten en kostuumevenementen
29,99 €

4251285599451 CF12807 analoge wandklok met grote wijzerplaat - mooie klok 
voor keuken, woonkamer, slaapkamer en kantoor - Ø 2

19,99 €
4251285599468 CF12807 analoge wandklok met grote wijzerplaat - mooie klok 

voor keuken, woonkamer, slaapkamer en kantoor - Ø 2
17,99 €

4251285599475 CF12807 analoge wandklok met grote wijzerplaat - mooie klok 
voor keuken, woonkamer, slaapkamer en kantoor - Ø 2

19,99 €
4251285599482 CF12994 2-delige accessoireset voor piratenkostuums - ideaal 

voor carnaval, themafeesten en kostuumevenementen [
29,99 €

4251285599499 CF12995 piratenkostuum set met rode blouse en zwarte satijnen 
riem voor Mardi Gras, Carnaval, Halloween, themafeest

39,99 €
4251285599505 CF12996 3-delige kostuumaccessoireset "Police" - ideale outfit & 

accessoire voor carnaval, carnaval, Halloween, verjaard
29,99 €

4251285599512 CF12335 24x onderzetters voor drankjes - tafelmat onderzetter 
Maxi-Single / EP - retro vinyl onderzetter in vinyl ontwer

17,99 €
4251805447750 CF12815 12x geurzakjes met verschillende geuren - geurzakjes 

voor badkamer, lades, kasten, kamers en auto's - geurz
14,99 €

4251285599536 CF12363 6x gereedschapshouder van plaatstaal, wandhouder 
voor tuingereedschap en gereedschap, universele dubb

17,99 €
4251285599543 CF8646 75-delige haaraccessoireset voor meisjes - hoofdband, 

haarclip en kabelbinder in verschillende kleuren
17,99 €

4251285599598 CF12801 2x opvouwbaar rietje van roestvrij staal - roestvrij en 
herbruikbaar - rietje met telescopische borstel als cadea

12,99 €
4251285599604 CF12997 Leprechaun, Kobold-kostuums voor St. Patrick's Day - 

outfits en accessoires voor het groene, Ierse festival - v
34,99 €

4251285599611 CF12998 Leprechaun, Kobold-kostuums voor St. Patrick's Day - 
outfits en accessoires voor het groene, Ierse festival - v

29,99 €
4251285599628 CF12999 Leprechaun, Kobold-kostuums voor St. Patrick's Day - 

outfits en accessoires voor het groene, Ierse festival - v
29,99 €

4251285599635 CF13000 2-delige accessoireset voor piratenkostuums - ideaal 
voor carnaval, themafeesten en kostuumevenementen

12,99 €
4251285599642 CF12965 2x satijnen haarbanden voor piratenkostuums - kan ook 

worden gebruikt als riem in zwart - ideaal voor carnaval,
14,99 €

4251285599659 CF13001 Leprechaun, Kobold-kostuums voor St. Patrick's Day - 
outfits en accessoires voor het groene, Ierse festival - v

29,99 €
4251285599666 CF13002 Leprechaun, Kobold-kostuums voor St. Patrick's Day - 

outfits en accessoires voor het groene, Ierse festival - v
29,99 €

4251285599673 CF12985 Leprechaun, Kobold-kostuums voor St. Patrick's Day - 
outfits en accessoires voor het groene, Ierse festival - v

19,99 €
4251285599680 CF13003 Leprechaun, Kobold-kostuums voor St. Patrick's Day - 

outfits en accessoires voor het groene, Ierse festival - v
19,99 €

4251285599697 CF13004 4-delige kostuumaccessoireset "Police" - ideale outfit & 
accessoire voor carnaval, carnaval, Halloween, verjaard

34,99 €
4251285599703 CF13005 3-delige kostuumaccessoireset "Police" - ideale outfit & 

accessoire voor carnaval, carnaval, Halloween, verjaard
29,99 €

4251285599710 CF13006 3-delige kostuumaccessoireset "Police" - ideale outfit & 
accessoire voor carnaval, carnaval, Halloween, verjaard

29,99 €
4251285599727 CF13007 4-delige kostuumaccessoireset "Police" - ideale outfit & 

accessoire voor carnaval, carnaval, Halloween, verjaard
39,99 €
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4251285599734 CF12982 Leprechaun, Kobold-kostuums voor St. Patrick's Day - 
outfits en accessoires voor het groene, Ierse festival - v

19,99 €
4251285599741 CF12905 3x zwembanden, zwemring in zomerkleuren, kleurrijke 

kinder zwembanden, Ø 47 cm [selectie varieert]
17,99 €

4251285599758 CF12656 10x schilmes van roestvrij staal - scherp keukenmes 
met mes van 6,5 cm - aardappelmes in heldere kleuren 

12,99 €
4251285599765 CF12895 22-delige duikleerset, avontuurlijk duikspeelgoed voor 

kinderen, grappige duikdieren, onderwater- en badspeel
17,99 €

4251285599772 CF12657 20x schilmes van roestvrij staal - scherp keukenmes 
met mes van 6,5 cm - aardappelmes in heldere kleuren 

17,99 €
4251285599789 CF13008 15-delige duikleerset, duikspeelgoed voor kinderen, 

duikringen en grappige duikdieren, onderwaterspeelgoe
19,99 €

4251285599819 CF12951 retro kostuums jaren 20 dameskostuum en 
verschillende extensions - Charleston look - vintage flap

39,99 €
4251285599826 CF12952 retro kostuums jaren 20 dameskostuum en 

verschillende extensions - Charleston look - vintage flap
39,99 €

4251285599833 CF12952 retro kostuums jaren 20 dameskostuum en 
verschillende extensions - Charleston look - vintage flap

39,99 €
4251285599857 CF12977 retro kostuums jaren 20 dameskostuum en 

verschillende extensions - Charleston look - vintage flap
34,99 €

4251285599864 CF12968 Gangsterhoed - heren- en dameshoed - 
kostuumverlenging - voor themafeesten, carnaval of car

19,99 €
4251805471632 CF12954 Retro kostuums Damesvermomming uit de jaren 20 en 

diverse uitbreidingen - Charleston-look - vintage jurk m
17,99 €

4251285599901 CF12986 Leprechaun, Kobold-kostuums voor St. Patrick's Day - 
outfits en accessoires voor het groene, Ierse festival - v

64,99 €
4251285599918 CF12971 politie-kostuum met zwarte blouse en hoed voor Mardi 

Gras, Carnaval, Halloween, themafeesten, vrijgezellenfe
44,99 €

4251285599925 CF12958 3-delige kostuumset voor goochelaars, bestaande uit 
een bril, stropdas en toverstaf voor Mardi Gras en Hallo

29,99 €
4251285599932 CF12962 toverstaf met licht en geluid voor heksen, tovenaars en 

goochelaars - ideaal voor carnaval en Halloween voor ki
19,99 €

4251285599949 CF12805 1x bloempot in hartvorm - plantenpot voor bloemen - 
plantenpot voor tuin en balkon [selectie varieert]

39,99 €
4251285599956 CF12097 11-delige cosmetische set - cosmetische borstel en 

make-upsponzen in de vorm van een ei - ideaal voor po
29,99 €

4251285599963 CF5092 12-delige make-up kwastenset in een zakje - make-up 
kwast - make-up kwast - wimper- en wenkbrauwborstel

9,99 €
4251285599970 CF12173 10-delige mini make-up kwastenset - make-up kwasten 

in 5 maten - make-up kwasten voor onderweg
17,99 €

4251285599970 CF12173 10-delige mini make-up kwastenset - make-up kwasten 
in 5 maten - make-up kwasten voor onderweg

17,99 €
4251285599987 CF12173 14-delige make-upset - professionele make-upborstel en 

wimperkruller - make-upborstel, wenkbrauwkam [kleur 
14,99 €

4251285599994 CF12649 10-delige make-upset - professionele cosmetische 
borstel, cosmetische organizer en wimperclip [kleur vari

19,99 €
4251805400007 CF10373 4x veegset - veegset bestaande uit handborstel en 

stoffer - handbezem in grijs/turkoois - stoffer met rubbe
19,99 €

4251805400014 CF12613 10x interdentale rager, interdentale rager met deksel, 
tandenpoetsen onderweg en onderweg, met pepermunt

9,99 €
4251805400021 CF12612 120x interdentale ragers, interdentale ragers in de 

dispenser, tandverzorging op reis en onderweg, tanden
14,99 €

4251805400021 CF12612 120x interdentale ragers, interdentale ragers in de 
dispenser, tandverzorging op reis en onderweg, tanden

14,99 €
4251805400045 CF13012 8-delige plakband set, transparante zelfklevende 

folierollen met handdispenser, zelfklevende strips voor k
12,99 €

4251805400052 CF12526 2x reispilbox, kleinere, lichtere medicatiedispenser voor 
7 dagen, minitablet voor 1 week vakantie, reis- en hand

12,99 €
4251805400069 CF12386 1.000 wattenstaafjes van bamboe, milieuvriendelijke 

composteerbare verzorgingsstaafjes van bamboe en kat
17,99 €

4251805400083 CF13011 9-delige gezichtsreinigingsset, 
gezichtsreinigingsapparaat met borstel, peeling en mass

19,99 €
4251805400090 CF12646 6x microvezel-maquillageverwijderingsdoekjes, kleine 

gezichtsreinigingsdoekjes voor huidverzorging en make-
14,99 €

4251805400106 CF13010 6-delige microvezel-make-up remover set, 
gezichtsreinigingsdoekjes voor huidverzorging en make-

19,99 €
4251805400113 CF12871 2x LED hanglamp met trekschakelaar, draadloze 

hanglamp, batterijgevoede lamp met snoerschakelaar, v
14,99 €

4251805400120 CF12897 2x LED-nachtlampje 0,4 W, sokkellamp met lichtsensor 
als trappenhuisverlichting, slaaplamp voor kinderen of a

17,99 €
4251805400137 CF12645 cosmetische organizer met 6 vakken voor haarborstel, 

lippenstift, nagellak en make-upborstel - opbergdoos vo
19,99 €
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4251805400144 CF12820 klaptafel van hout - houten tafel voor tuin, terras en 
balkon - ruimtebesparende tuintafel - bijzettafel

54,99 €
4251805400151 CF12819 2x Opklapbare houten stoel - Opklapbare 

regisseursstoel - Tuinstoel, ideaal voor kamperen, visse
99,99 €

4251805400168 CF12527 parasolhouder van gegalvaniseerd staal - grondpen voor 
op de grond - voet voor parasol op het strand - parasols

29,99 €
4251805415841 CF12919 parasolhouder om in te schroeven - grondhuls voor de 

tuin - basis voor parasols - grondpen - licht kunststof pa
29,99 €

4251805400182 CF11977 6-delige schroevendraaierset - Magnetische 
schroevendraaierset - Kruiskopschroevendraaier en platt

29,99 €
4251805400199 CF12937 Maritiem decoratieschip van hout - trawler met visnet 

en schelpen - houten schip voor decoratie - nautische d
29,99 €

4251805400205 CF12899 decoratief houten zeilschip met rotanzeil - decoratieve 
houten boot met mediterrane flair - maritieme decoratie

19,99 €
4251805400212 CF12937 2x maritiem decoratief zeilschip gemaakt van hout in 

verschillende maten - decoratieve houten boot met med
34,99 €

4251805400229 CF12930 Maritiem decoratieschip van hout - trawler met visnet 
en schelpen - houten schip voor decoratie - nautische d

17,99 €
4251805400229 CF12930 Maritiem decoratieschip van hout - trawler met visnet 

en schelpen - houten schip voor decoratie - nautische d
17,99 €

4251805400236 CF13009 2x Paasmand van stof voor paaseieren - Paasmand met 
mooie motieven - Stoffen mand voor paaseieren - kleine

19,99 €
4251805400359 CF12934 Paaskrans met gekleurde eieren - Paasarrangement met 

paaseieren - Sierkrans voor Pasen - prachtige deurkrans
34,99 €

4251805400250 CF12935 Paaskrans met gekleurde eieren - Paasarrangement met 
paaseieren - Sierkrans voor Pasen - prachtige deurkrans

39,99 €
4251805400267 CF11971 8x brillenband voor zonnebrillen, leesbrillen en 

sportbrillen - betrouwbaar brillenkoord voor dames en h
17,99 €

4251805400267 CF11971 8x brillenband voor zonnebrillen, leesbrillen en 
sportbrillen - betrouwbaar brillenkoord voor dames en h

17,99 €
4251805400274 CF12785 schoorsteengatafdekking Ø 180 mm, blindkap als 

afdekking voor niet meer gebruikte schoorstenen, kache
14,99 €

4251805400274 CF12785 schoorsteengatafdekking Ø 180 mm, blindkap als 
afdekking voor niet meer gebruikte schoorstenen, kache

14,99 €
4251805400298 CF12929 100x wasknijpers met zachte grip, sterke clips voor het 

ophangen van beddengoed, tweekleurige wasknijpers v
29,99 €

4251805400328 CF12179 3-delige callusverwijderingsset, elektrische rasp voor 
zachte verwijdering van eelt en eelt, manicure- en pedic

17,99 €
4251805400359 CF12934 Paaskrans met gekleurde eieren - Paasarrangement met 

paaseieren - Sierkrans voor Pasen - prachtige deurkrans
34,99 €

4251805400366 CF13013 Paaskrans met gekleurde eieren - Paasarrangement met 
paaseieren - Sierkrans voor Pasen - prachtige deurkrans

34,99 €
4251805400373 CF13014 Paaskrans met gekleurde eieren - Paasarrangement met 

paaseieren - Sierkrans voor Pasen - prachtige deurkrans
39,99 €

4251805400380 CF12973 2x piraten sabel - accessoires voor piratenkostuums - 
ideaal voor carnaval, themafeesten en kostuumevenem

29,99 €
4251805400397 CF12864 non in roze - kostuumjurk met witte handschoenen, 

kamerjas en sluier - kimono kinderkostuum in verschille
39,99 €

4251805400403 CF12864 non in roze - kostuumjurk in verschillende maten - non-
kostuum met non-capuchon, witte handschoenen, badja

39,99 €
4251805400410 CF12865 kimono in roze - kostuumjurk in verschillende maten 

voor kinderen kimono kostuum met jurk, riem en haarac
44,99 €

4251805400427 CF12865 kimono in roze - kostuumjurk in verschillende maten 
voor kinderen kimono kostuum met jurk, riem en haarac

44,99 €
4251805400434 CF12865 kimono in roze - kostuumjurk in verschillende maten 

voor kinderen kimono kostuum met jurk, riem en haarac
39,99 €

4251805400489 CF12868 rode jumpsuit met capuchon - carnavalskostuums voor 
volwassenen - bankovervaller kostuum voor man en vro

39,99 €
4251805400496 CF12868 rode jumpsuit met capuchon - carnavalskostuums voor 

volwassenen - bankovervallerskostuum voor man en vro
39,99 €

4251805400502 CF12868 rode jumpsuit met capuchon - carnavalskostuums voor 
volwassenen - bankovervaller kostuum voor man en vro

39,99 €
4251805400519 CF12120 20x mini houten bordenset voor kruiden en 

kamerplanten, houten standaard voor naamplaatje, prijs
19,99 €

4251805400526 CF12926 2x paasletter van hout, vrolijke paasgroeten met een 
paashaas om op te staan, decoratieve standaard als taf

19,99 €
4251805400533 CF12928 4x paasvilt, kleurrijke paasdecoratie, vilthuis met 

schattige kuikens en paaseieren, perfect als paasdecora
17,99 €

4251805400540 CF12925 18x kaars Paasei ter decoratie - kaarsen in de vorm van 
paaseieren - eierkaarsen als paasdecoratie

17,99 €
4251805400557 CF12927 4x eierdop "Kip" van keramiek - eierdop set voor Pasen 

- kleurrijke eierdopjes ideaal voor paasdecoratie
17,99 €
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4251805400564 CF13021 3x ladebox, plastic opbergdoos voor kinderspeelgoed, 
handwerk, make-up, pennen - praktische sorteerbox [se

29,99 €
4251805400571 CF13023 2x ladebox, plastic opbergdoos voor kinderspeelgoed, 

handwerk, make-up, pennen - praktische sorteerbox [se
29,99 €

4251805400588 CF13022 4x ladekast, plastic opbergdoos voor kinderspeelgoed, 
handwerk, make-up, pennen - praktische sorteerbox [se

19,99 €
4251805400595 CF12945 4x paasmanden met siergras en eikleur - paasmanden 

met echt bergweidehooi - bastmand met groen paasgra
29,99 €

4251805400625 CF13084 4x paasversiering uit hout - paashazen in een paasei om 
op te zetten - decoratiestele in felle kleuren [selectie var

34,99 €
4251805400649 CF13089 3-delige set paasdecoraties van hout - staande 

paashaas en twee kleine konijnen in de paasmand - sta
17,99 €

4251805400656 CF13033 4x paasdecoraties van hout - kleine paashazen in een 
paasmandje met stro, veren en paaseieren - displays als

19,99 €
4251805400663 CF13090 3x voetbal regenponcho - wegwerp noodponcho voor 

concerten, stadions, wandelen, kamperen in een praktis
12,99 €

4251805400670 CF13092 3x flessenstop voor champagne, herbruikbare stop voor 
flessen champagne, wijn en champagne, universeel pas

14,99 €
4251805400687 CF13083 Premium decoratieve figuur Golden Bunny, prachtige 

paashaas met goudkleurig glitterstof, prachtige paasver
19,99 €

4251805400694 CF7167 24x decohangers Pasen - Paasdecoraties van hout om 
op te hangen - houten hanger voor het paasboeket grijs

34,99 €
4251805400700 CF13036 100x witte decoratieve paaseieren gemaakt van plastic - 

plastic eieren om in te kleuren en op te hangen - plastic
29,99 €

4251805400717 CF13037 25x witte decoratieve paaseieren gemaakt van plastic - 
plastic eieren om in te kleuren en op te hangen - plastic

29,99 €
4251805400724 CF13028 grafdecoratie in hartvorm met engel - gedenksteen met 

opschrift, kruis en rozen - weerbestendige grafdecoratie
17,99 €

4251805400724 CF13028 grafdecoratie in hartvorm met engel - gedenksteen met 
opschrift, kruis en rozen - weerbestendige grafdecoratie

17,99 €
4251805400731 CF13038 grafdecoratie in de vorm van een hart met roos - 

gedenksteen met houder voor grafkaars of rouwarrange
29,99 €

4251805400731 CF13038 grafdecoratie in de vorm van een hart met roos - 
gedenksteen met houder voor grafkaars of rouwarrange

29,99 €
4251805400748 CF13029 grafdecoratie zittende engel, gedenksteen met rouwgel, 

vleugels en rozen, weerbestendige grafdecoratie, rouws
34,99 €

4251805400755 CF11825 30-delige decoratie- en cadeauset voor Pasen - 
paaskaartjes en eieren voor decoratie - paasmand met 

29,99 €
4251805400762 CF13097 24x paaseieren gemaakt van plastic met decoratie - 

paasdecoratie in kwartel ei-ontwerp met veer en gras - 
29,99 €

4251805400779 CF13093 24x paaseieren om op te hangen - Paasdecoratie met 
patroon in verschillende kleuren - Decoratieve paaseiere

19,99 €
4251805400786 CF13091 24x kleurrijke paaseieren om op te hangen - 

Paasdecoraties met bloemmotieven - Decoratieve paase
29,99 €

4251805400793 CF13095 24x kleurrijke paaseieren om op te hangen - Pasen-
decoratie met gemarmerde strepen - Pasen-eierendecor

17,99 €
4251805400809 CF13095 48x kleurrijke paaseieren om op te hangen - Pasen-

decoratie met gemarmerde strepen - Pasen-eierendecor
29,99 €

4251805400816 CF13094 24x kleurrijke paaseieren om op te hangen - Pasen-
decoratie met kleurverloop - Pasen-eierendecoratie in v

14,99 €
4251805400823 CF13094 48x kleurrijke paaseieren om op te hangen - Pasen-

decoratie met kleurverloop - Decoratie-paaseieren in ver
29,99 €

4251805400830 CF12924 17,99 €
4251805400878 CF13114 2-delige set decoratieve schalen hart, matzwarte houten 

kom in de vorm van een hart, vintage decoratie, zak lee
19,99 €

4251805400885 CF13087 lunchbox in groen met bestek en 2 afzonderlijke 
compartimenten - lunchbox voor school, werk, universit

14,99 €
4251805400892 CF13087 lunchbox in blauw met bestek en 2 afzonderlijke 

compartimenten - lunchbox voor school, werk, universit
14,99 €

4251805400908 CF13087 lunchbox in roze met bestek en 2 afzonderlijke 
compartimenten - lunchbox voor school, werk, universit

14,99 €
4251805400915 CF13030 decoratieve schaal hart, echt houten schaal in de vorm 

van een hart, zeer licht massief hout, vintage decoratie,
29,99 €

4251805400922 CF13031 Deco kom hart, echt houten kom in hartvorm, zeer licht 
massief hout, vintage deco, opbergkom voor sleutels

17,99 €
4251805400939 CF10359 100g groen doe-het-zelf-knutselmos voor paasmanden - 

echt decoratief mos voor het knutselen en decoreren va
17,99 €

4251805400953 CF13086 lunchbox in groen met bestek en sausdoos - bento-box 
voor werk, school, universiteit en reizen - lunchbox is va

12,99 €
4251805400960 CF13086 lunchbox in wit met bestek en sausdoos - bento-box 

voor werk, school, universiteit en reizen - lunchbox is va
14,99 €

Pagina: 184/358* Alle prijzen zijn inclusief BTW. Onder voorbehoud van tussentijdse aankoop.

prijslijst: MSRP-prijzen (Tijd 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251805401035 CF13085 2x eierdoos voor 12 eieren - eieropslag - eierhouder 
voor de koelkast - eierhouder voor verse eieren

17,99 €
4251805401059 CF13108 4x paasmanden met siergras en eikleur - paasmanden 

met echt bergweidehooi - bastmand met groen paasgra
29,99 €

4251805401066 CF10670 12x vogelwerende tips - duivenverdelgerspinnen voor 
balkon en dak - duivenpen - RVS 304-25 cm

29,99 €
4251805401073 CF13113 Paasmand met deken - rieten mand als decoratie voor 

Pasen - schattig handvatmandje van gevlochten wilg me
19,99 €

4251805401080 CF13017 2x onderzetter - roestvrijstalen onderzetter - in maat 
verstelbare onderzetter voor potten, pannen, ovenschal

29,99 €
4251805401097 CF13020 6-delige reinigingsset, 4-in-1, bezem, handborstel, 

stoffer, voegenborstel en afwasborstel, perfecte reinigin
34,99 €

4251805401103 CF7645 40x zuignaphouder, multifunctionele haak met metalen 
haak en gleuf voor kerstverlichting en andere decoraties

14,99 €
4251805401110 CF6865 56-delige stroster set - kerstboomversiering - 

strohanger voor de kerstboom - natuurlijk kerstboomgor
29,99 €

4251805401127 CF9952 2x premium stoelhoezen - kerstdecoratie voor stoelen - 
beschermhoezen in kerstdesign - zitmeubelhoezen - sto

19,99 €
4251805401134 CF6868 24-delige rietje ster set - rietje hanger - 

kerstboomornament gemaakt van stro - kerstboom opk
19,99 €

4251805401141 CF12931 4x onderzetter van bamboe - duurzame onderzetter 
voor potten, pannen, ovenschalen en wokken - natuurlij

19,99 €
4251805401158 CF6864 24-delige stroster set - kerstboomversiering - 

strohanger voor de kerstboom - natuurlijk kerstboomgor
14,99 €

4251805401165 CF11660 Kerstboomtop glanzend - Kerstboomtop gemaakt van 
echt glas voor Kerstmis - Kerstboomtop voor de kerstbo

29,99 €
4251805401172 CF11874 100x zuignaphouder voor kerstverlichting - zuignappen 

met gleuf in transparant blauw - houder met zuignap vo
14,99 €

4251805401189 CF13017 Schotel - Schotel gemaakt van roestvrij staal - Schotel 
verstelbaar in maat voor potten, pannen, ovenschalen e

14,99 €
4251805401189 CF13017 Schotel - Schotel gemaakt van roestvrij staal - Schotel 

verstelbaar in maat voor potten, pannen, ovenschalen e
14,99 €

4251805401196 CF12132 Kerstboomtop als kerstboomornament van stro - 
stroster kant voor de kerstboom - Kerstboomornament -

14,99 €
4251805401202 CF12133 Kerstboomtop als kerstboomornament van stro - 

stroster kant voor de kerstboom - Kerstboomornament -
12,99 €

4251805401219 CF15604 128x kerstballen, kerstboomballen van kunststof voor 
kerst, boomversiering voor de kerstboom met hangers

49,99 €
4251805401219 CF15604 128x kerstballen, kerstboomballen van kunststof voor 

kerst, boomversiering voor de kerstboom met hangers
49,99 €

4251805401226 CF11874 200x zuignaphouder voor kerstverlichting - zuignappen 
met gleuf in transparant blauw - houder met zuignap vo

29,99 €
4251805401233 CF11804 12x onderzetters rond gemaakt van glaskralen en 

polyester, glazen onderzetters voor glazen, Ø 10 cm
29,99 €

4251805401240 CF13015 56-delige partyspiesset, houten cocktailspiesjes voor 
snacks, snacks, finger food, anti-pasti en tapas, kaasege

29,99 €
4251805401257 CF13016 3x deurstopper in diverse kleuren - zware deurhouder - 

deurvastzetter voor kelderdeur, voordeur, badkamer en 
19,99 €

4251805401264 CF13019 3-delige messenset, scherpe keukenmessen van 
roestvrij roestvrij staal met ergonomische roestvrijstalen

17,99 €
4251805401288 CF13140 2-delige set armband en kraag met piramide klinknagels 

in lederlook, rocker, biker, punk, steampunk gemaakt va
17,99 €

4251805401288 CF13140 2-delige set armband en kraag met piramide klinknagels 
in lederlook, rocker, biker, punk, steampunk gemaakt va

17,99 €
4251805401295 CF12803 14x sluitclips voor tassen - sluitclips van kunststof - 

zakclips voor het sluiten en vers houden van zaken
19,99 €

4251805401318 CF12804 24x sluitclips voor zakken - sluitclips van kunststof - 
zakclips voor verzegelen en vers houden

17,99 €
4251805401332 CF13039 4x ijsblokjesvorm voor elk 10 ijsblokjes - ijsblokjesbakje 

met siliconen bodem voor betere hantering - ijsblokjesst
17,99 €

4251805401349 CF13040 4x koffiekop met hart - koffiemok gemaakt van het 
beste keramiek - koffiepot voor koude en warme dranke

29,99 €
4251805401356 CF13141 3-delige paasdecoratieset, twee houten paaseieren met 

LED-lampen, opschrift "Easter", tafeldecoratie om in het
19,99 €

4251805401363 CF13050 2x houten paaseieren, houten standaard met elk 9 LED-
lampen, tafeldecoratie om op te zetten in de lente, gew

29,99 €
4251805401370 CF13054 2x LED decoratief hart gemaakt van hout, verlichte 

bloemenkrans om op te hangen, geweldige sfeerverlicht
29,99 €

4251805401394 CF13055 12x kaarthouder in hartvorm - kaarthouder voor 
bruiloften - naamplaatje - fotohouder - houder voor tafe

29,99 €
4251805401400 CF6645 4x koffiekopje "Love" - koffiemok gemaakt van het 

fijnste keramiek - koffiepot voor koude en warme drank
29,99 €
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4251805401417 CF13129 6x decoratieve hangers, paashaas gemaakt van hout, 
houten figuur om op te hangen aan planten en muren, s

14,99 €
4251805401424 CF13133 6x decoratieve hanger, paasei met "Happy Easter" 

belettering, om aan planten en muren te hangen, metal
17,99 €

4251805401431 CF13131 6x decoratieve hanger, houten paasei met paashaas, 
houten decoratie om aan planten en muren te hangen, 

14,99 €
4251805401448 CF13130 4-delige set decoraties voor Pasen, houten 

paaskonijntjes met bloemen, paasdecoraties om op te z
19,99 €

4251805401455 CF13147 4-delige set decoraties voor Pasen, grote en kleine 
houten paashazen, paasdecoraties om op te zetten, hou

17,99 €
4251805401462 CF13118 2x decoratieve paashazen van keramiek bedekt met 

gras - kunstig bewerkte decoratieve figuren voor paasde
19,99 €

4251805401462 CF13118 2x decoratieve paashazen van keramiek bedekt met 
gras - kunstig bewerkte decoratieve figuren voor paasde

19,99 €
4251805401479 CF13126 4x decoratieve paashaas gemaakt van keramiek met 

strik en bloem - handgemaakte decoratieve figuren voor
17,99 €

4251805401486 CF13117 2x decoratieve paashaas voor paasdecoratie - 
decoratieve figuren voor Pasen - decoratief konijn in ge

19,99 €
4251805401493 CF13148 6-delige decoratie- en cadeauset voor Pasen - kleurrijke 

vilten tas, natuurlijk paasgras, paasstickers, kleurpapier 
19,99 €

4251805401509 CF13149 6-delige decoratie- en cadeauset voor Pasen - kleurrijk 
viltnest, natuurlijk paasgras, paasstickers, kleurpapier - 

19,99 €
4251805401530 CF13112 80g Paasgras naturel - voor paasnesten, paasmanden 

en geschenkverpakkingen - perfect als paasdecoratie en
14,99 €

4251805401547 CF13112 160g paasgras naturel - voor paasnesten, paasmanden 
en geschenkverpakkingen - perfect als paasdecoratie en

17,99 €
4251805401554 CF13115 2x decoratieve paashaas gemaakt van dolomiet - 

decoratief figuur paashaas op een glanzend paasei in bl
29,99 €

4251805401585 CF13127 4x decoratief schaap gemaakt van keramiek met bloem 
- decoratieve figuren voor paasdecoratie - decoratieve p

17,99 €
4251805401592 CF8916 3x potgrond voor bloemstukken in hartvorm - 

steekschuim voor verse bloemen - spons voor knutselen
39,99 €

4251805401608 CF13120 3x Paasborden van melamine - Sierborden voor Pasen - 
Paasnest met Paashaas en Paasei-motieven [keuze vari

14,99 €
4251805401615 CF13125 2x decoratieve paashaas met kuikens gemaakt van het 

beste keramiek - handgemaakte decoratieve figuren voo
17,99 €

4251805401622 CF13119 2x stoelen met konijnenrand - paashaas gemaakt van 
keramiek - randdecoratie met paasdecoratie - voorjaars

19,99 €
4251805401639 CF13069 2x decoratiestand voor Pasen, kleurrijke paashazen met 

bril, paasdecoratie om op te zetten, houten paasdecorat
17,99 €

4251805401646 CF13052 4x Paasgras in 4 kleuren - Gekleurde papierwol voor 
paasdecoratie en paasmandjes - Gekleurd papiergras vo

17,99 €
4251805401653 CF13052 8x Paasgras in 4 kleuren - Gekleurde papierwol voor 

paasdecoratie en paasmandjes - Gekleurd papiergras vo
19,99 €

4251805401660 CF13056 2x decoratieve display in maritieme stijl met LED-
verlichting - decoratieve sokkel om neer te zetten - deco

19,99 €
4251805401677 CF13057 2x decoratieve display in maritieme stijl met LED-

verlichting - decoratieve sokkel om neer te zetten - deco
19,99 €

4251805401684 CF13175 4x decoratief schaap van keramiek met bloem - 
decoratieve figuren voor paasdecoratie - decoratief paas

19,99 €
4251805401691 CF4186 78-delige decoratieset voor paaseieren met stickers, 

krimpfolie en eikleur - ei-decoratie voor Pasen - Pasen-d
14,99 €

4251805401707 CF13062 mini ladekast met 3 lades - houten kast in maritiem 
design - mini kast voor het opbergen van sieraden, cos

17,99 €
4251805401714 CF13060 mini ladekast met 3 lades - houten kasten met maritiem 

design - mini kast voor het opbergen van sieraden, cos
17,99 €

4251805401721 CF13059 mini ladekast met 4 lades - houten kasten in maritiem 
design - minikast voor het opbergen van sieraden, cosm

19,99 €
4251805401738 CF13061 mini ladekast met 5 lades - houten kasten in maritiem 

design - minikast voor het opbergen van sieraden, cosm
29,99 €

4251805401745 CF13049 2x decoratieve standaard "vuurtoren" met LED-
verlichting - decoratieve pilaar om neer te zetten - deco

29,99 €
4251805401752 CF13184 2x decoratieve keramieken pot met deksel - 

koektrommel in mooie kleuren met konijnenmotief - paa
34,99 €

4251805401769 CF13185 2-delig paasserviesset bestaande uit een decoratieve 
keramieken pot met deksel en een paasbord met konijn

29,99 €
4251805401776 CF13186 2-delige paasservies van hoogwaardig keramiek potje 

met deksel en paasbordje met konijnenmotief - paasdec
29,99 €

4251805401783 CF13075 decoratieve krans van rotan, ronde rotan krans voor 
decoratie, woonaccessoire voor muren en vloeren, mooi

29,99 €
4251805401790 CF13074 decoratieve krans van rotan, ronde vintage rotan krans 

voor decoratie, woonaccessoire voor muren en vloeren, 
29,99 €
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4251805401806 CF13189 2x snijplank van kunststof in verschillende kleuren - 
robuuste snijplank voor de keuken - snijplanken voor vle

29,99 €
4251805401813 CF13190 Hangdecoratie van hout - lentedecoratie om op te 

hangen - natuurlijke paasdecoratie met leuke motieven 
17,99 €

4251805401943 CF13068 12x paaseieren om op te hangen - paasdecoratie met 
een natuurlijk patroon - paaseierdecoratie met veren - 

29,99 €
4251805401967 CF13191 4-delige set decoraties voor Pasen, houten 

paaskonijntjes met bloemen, paasdecoraties om op te z
17,99 €

4251805401974 CF13067 Maritiem Deco Zeilschip met schelpen - Houten boot 
met linnen zeilen - Nautische badkamer Deco [kleurkeuz

29,99 €
4251805401981 CF13079 90-delige meubelglijderset - zelfklevende stoelglijders 

van kunststof - antislipviltglijders in verschillende maten
12,99 €

4251805401998 CF13078 100-delige meubelglijderset - zelfklevende stoelglijders 
gemaakt van rubber schuim - antislip viltglijders in versc

14,99 €
4251805402001 CF13070 Maritiem decoratieschip "NO.01" - boot van hout met 

canvaszeilen - nautische badkamerdecoratie - trawler in 
19,99 €

4251805402025 CF13077 122-delige meubelglijdersset - zelfklevende stoelglijders 
van schuimrubber - doos met antislip viltglijders in versc

14,99 €
4251805402025 CF13077 122-delige meubelglijdersset - zelfklevende stoelglijders 

van schuimrubber - doos met antislip viltglijders in versc
14,99 €

4251805402032 CF13078 50-delige meubelglijderset - zelfklevende stoelglijders 
van rubber schuim - antislipviltglijders in verschillende 

14,99 €
4251805402049 CF13078 50-delige meubelglijderset - zelfklevende stoelglijders 

van rubber schuim - antislipviltglijders in verschillende 
14,99 €

4251805402056 CF13193 8-delige wax krijtjes voor kaarsen set - wax liners in 
verschillende kleuren - kaars pen voor het schilderen va

14,99 €
4251805402063 CF13193 4-delige wax krijtjes voor kaarsen set - wax liners in 

verschillende kleuren - kaars pen voor het schilderen va
12,99 €

4251805402070 CF13194 Plastic doos met aparte vakken - opbergdoos - plastic 
doos met deksel - voorraadpot

29,99 €
4251805402087 CF13071 4x meubelpen - bruine correctiepennen voor meubels, 

reparatiepennen om krassen en krassen op hout, parket
9,99 €

4251805402100 CF13153 hangende decoratie met houten kralen - decoratie om 
op te hangen in maritieme kleuren - decoratieve hanger

17,99 €
4251805402117 CF13066 1x hangpot, hangende bloempot van massief hout met 

hennepkoord, hangmand voor hangplanten, hanger als 
34,99 €

4251805402131 CF13199 2x waterfles van borosilicaatglas - glazen drinkfles voor 
sport met roestvrijstalen schroefdop en thermische deks

29,99 €
4251805402148 CF13080 2x opblaasbare bal - Zacht voetbal en volleybal - Zachte 

kinderbal, voor zwembad, strand, tuin en thuis [selectie 
19,99 €

4251805402162 CF13105 2x handdoek voor lang haar gemaakt van de fijnste 
microfiber - hoofdhanddoek met knoop - absorberende t

17,99 €
4251805402179 CF13073 3x grote schoenlepel van metaal in verschillende 

kleuren - schoenlepel met extra lang handvat - verband
17,99 €

4251805402186 CF11198 36x haringen van staal - lange en robuuste haringen 
voor op de camping en buitenshuis - ideaal voor normal

19,99 €
4251805402193 CF7547 9x microvezel-gezichtsreinigingsdoeken - GSM 250 

gr/m² - zachte make-up remover om make-up van de g
14,99 €

4251805402193 CF7547 9x microvezel-gezichtsreinigingsdoeken - GSM 250 
gr/m² - zachte make-up remover om make-up van de g

14,99 €
4251805413557 CF13199 2x waterfles van borosilicaatglas met roestvrijstalen 

schroefdop en thermische deksel van neopreen in grijs -
34,99 €

4251805402216 CF13199 2x bidon van borosilicaatglas - glazen drinkfles voor 
sport met RVS schroefdop en thermo deksel van neopre

34,99 €
4251805402223 CF13199 2x bidon van borosilicaatglas - glazen drinkfles voor 

sport met RVS schroefdop en thermo deksel van neopre
39,99 €

4251805402315 CF6995 36x haringen van staal - extra dikke haringen voor op 
de camping en buitenshuis - ideaal voor normale en har

29,99 €
4251805402322 CF13204 8-delige schrijfset voor kinderen - potloden en 

puntenslijpers in uilenmotief - houten potloden, puntens
17,99 €

4251805402346 CF13206 4x motiefponsen - ponsen met verschillende motieven - 
motiefponsen voor handwerk voor kinderen en volwasse

29,99 €
4251805402421 CF13171 2-delige snorkelset - duikbril en snorkel om te duiken - 

duikmasker voor kinderen en volwassenen
29,99 €

4251805402438 CF13169 -duikbril voor kinderen en volwassenen - snorkelbril in 
blauw - waterdichte zwembril - duikbril

29,99 €
4251805402445 CF13169 duikbril voor kinderen en volwassenen - grijze 

snorkelbril - waterdichte zwembril - duikbril
29,99 €

4251805402452 CF13174 4x frisbee voor kinderen en volwassenen - werpschijf in 
de vorm van een ring - frisbee schijf 27 cm - vliegende 

17,99 €
4251805402469 CF13172 2x Frisbee voor kinderen en volwassenen - werpschijf 

voor honden - frisbee-schijf 27 cm - vliegende schijf in f
19,99 €
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4251805402445 CF13169 duikbril voor kinderen en volwassenen - grijze 
snorkelbril - waterdichte zwembril - duikbril

29,99 €
4251805402490 CF13170 3x zwembril voor kinderen tussen 3 en 8 jaar - 

zwemmasker in verschillende kleuren - chloorbril met U
14,99 €

4251805402506 CF13211 3x plumeau, roze en witte veren pompom, 
kostuumaccessoires voor vermomming als schoonmaaks

19,99 €
4251805402513 CF13218 4x koffiepadpotten in twee maten - decoratieve pot in 

een tijdloos design - opbergdoos voor koffiepads, koffie,
34,99 €

4251805402537 CF13213 2x grote schoenlepel van roestvrij staal - schoenlepel 
met extra lang handvat - aantrekhulp voor schoenen - 5

29,99 €
4251805402544 CF13213 4x grote schoenlepel van roestvrij staal - schoenlepel 

met extra lang handvat - aantrekhulp voor schoenen - 5
34,99 €

4251805402551 CF13215 16x paaseieren om op te hangen - paasdecoratie met 
geweldige geschilderde patronen - decoratieve paaseier

17,99 €
4251805402568 CF13220 48-delige eierverfset, decoratieve eieren met verf en 

penseel en krimpfolie voor het versieren van paaseieren
19,99 €

4251805402575 CF11821 14-delige verfset paaseieren, eierspuit stencils en 
kleurpotloden, verf zelf paaseieren, heel leuk voor kinde

14,99 €
4251805402599 CF13157 7-delige messenblokset met verschillende messen en 

scharen - messenopslag van hout - scherpe keukenmes
39,99 €

4251805402605 CF13156 24-delig bestekset voor 6 personen - roestvrijstalen 
bestek - bestek met mes, vork, lepel, theelepel - menu 

44,99 €
4251805402612 CF13143 keukenrolhouder in staand - papierrolhouder voor de 

keuken - staande rolhouder van roestvrij staal - keukenr
29,99 €

4251805402629 CF13145 bekerstandaard van roestvrij staal - bekerboom in zwart 
- stijlvolle bekerhouder voor de keuken - 34 cm

29,99 €
4251805402636 CF13146 bekerstandaard van roestvrij staal - bekerboom in rood 

- stijlvolle bekerhouder voor de keuken - 34 cm
29,99 €

4251805402643 CF13144 keukenrolhouder staand in zwart - papierrolhouder voor 
de keuken - staande rolhouder van roestvrij staal - keuk

29,99 €
4251805402650 CF13044 2x flessenkoeler voor onderweg - wijnkoelerhoes met 

klittenbandsluiting - koelhoes voor het koelen van bier, 
19,99 €

4251805402667 CF13047 2x flessenkoeler voor onderweg - wijnkoelerhoes met 
klittenbandsluiting - koelhoes voor het koelen van bier, 

19,99 €
4251805434514 CF13048 2x Flessenkoeler voor onderweg - champagne koeler 

hoes met trekkoord - koelhoes voor het koelen van cha
29,99 €

4251805434507 CF13043 2x Flessenkoeler voor onderweg - wijnkoeler sleeve met 
snelsluiting - koelhoes voor het koelen van bier, wijn en 

19,99 €
4251805402698 CF13167 3x zwembanden - Grote zwemring voor zwemplezier - 

Kleurrijke kinderzwemband [selectie varieert]
19,99 €

4251805402704 CF13168 3x zwembanden - kleine zwemring voor zwemplezier - 
kinderzwembanden met kleurrijke motieven [selectie va

17,99 €
4251805402711 CF13166 -zwemband - Grote zwemring met handgrepen - 

Kleurrijke kinderzwemband, ca. Ø 91 cm [selectie variee
17,99 €

4251805402728 CF13046 2x coldpack voor drankblikken - Koelelementen voor de 
koelbox, de koeltas en onderweg - Drankkoeler om in te

19,99 €
4251805462371 CF13162 350 W eierkoker, 7-eierkoker, traploos koken van 

hardgekookte of zachtgekookte eieren, elektrische eierk
19,99 €

4251805402742 CF13222 Set van 2 snijplanken van beukenhout, robuuste snij- en 
serveerplanken van natuurlijk hout, antibacteriële ontbij

19,99 €
4251805402759 CF10002 keukenrolhouder staand - papierrolhouder voor de 

keuken - staande rolhouder van roestvrij staal - keukenr
14,99 €

4251805402766 CF13221 Spookkostuum voor kinderen - Halloweenkostuum 
Spook met kap - Carnavalkostuum voor kinderen - Spoo

34,99 €
4251805402803 CF13173 2x ballenpomp met diverse adapters, blauwe 

handluchtpomp, luchtpomp voor zwemringen, waterspe
14,99 €

4251805402827 CF9364 keukenrolhouder staand met zuignapstandaard - 
papierrolhouder voor in de keuken - RVS rolhouder - zo

14,99 €
4251805402827 CF9364 keukenrolhouder staand met zuignapstandaard - 

papierrolhouder voor in de keuken - RVS rolhouder - zo
14,99 €

4251805402834 CF13045 koelpakket voor de koelbox - koelelement voor de 
koelzak - flexibele koelmat - groot koelpakket - 42 x 39 

17,99 €
4251805402841 CF10031 14-delige onderzetter set van roestvrij staal, 

drankonderzetter met houder, Ø 10 cm
19,99 €

4251805402858 CF13223 4x Paasmanden met deco gras en gekleurde eieren - 
groen Paasmanden met groen gras - raffia mand met g

29,99 €
4251805402865 CF13174 8x frisbee voor kinderen en volwassenen - werpschijf in 

de vorm van een ring - frisbee schijf 27 cm - vliegende 
29,99 €

4251805402872 CF13172 4x Frisbee voor kinderen en volwassenen - werpschijf 
voor honden - frisbee-schijf 27 cm - vliegende schijf in f

34,99 €
4251805402902 CF13179 14-delige strandspeelgoedset - zandspeelgoed voor 

strand en zandbak - emmer, schep, vormen en gieter [s
29,99 €

Pagina: 188/358* Alle prijzen zijn inclusief BTW. Onder voorbehoud van tussentijdse aankoop.

prijslijst: MSRP-prijzen (Tijd 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251805402926 CF13179 7-delige strandspeelgoedset - zandspeelgoed voor 
strand en zandbak - emmer, schep, gietvormen en giete

14,99 €
4251805402933 CF4363 2x elektrische manicure / pedicure set met 5 

hulpstukken - nagelverzorgingsset voor perfecte nagels 
17,99 €

4251805402988 CF7809 300 g creatief zand met zandvormpjes, boetseerklei 
voor spelen en boetseren, creatieve boetseerklei voor g

12,99 €
4251805402995 CF8811 6x Decoratieve hangers met Pasen - Paasversiering van 

hout in uilendesign - Decoratieve hangers voor ramen e
12,99 €

4251805403008 CF7810 500g creatief zand met zandvormen, boetseerklei voor 
spelen en boetseren, creatieve boetseerklei voor gebrui

19,99 €
4251805403015 CF13165 6x voorraadpot met deksel - voorraadpot voor kruiden, 

thee, oliën en kruiden - prachtig decoratief glas - kruide
34,99 €

4251805403022 CF13165 3x voorraadpot met deksel - voorraadpot voor kruiden, 
thee, oliën en kruiden - prachtig decoratief glas - kruide

19,99 €
4251805403039 CF13224 3-delige set verjaardagsversiering met taartkaarsen en 

confetti - versiering voor de verjaardag van het kind [sel
14,99 €

4251805403084 CF13234 4x paasmand met kuiken en konijn - paasmanden voor 
de lentedecoratie - rieten manden met decoratieve figur

19,99 €
4251805403107 CF8360 12-delige set met cowboygerei met pistolen, holsters, 

merken en riemen - kostuumaccessoires voor Mardi Gra
29,99 €

4251805403114 CF10138 6x kledingtas, kledinghoes met rits en kijkvenster, 
beschermhoes voor transport en opslag van shirts, pakk

34,99 €
4251805403121 CF3563 set van 4 reistandenborstels ideaal voor op reis of op de 

camping de tandenborstels passen in bijna elke handba
14,99 €

4251805403138 CF13229 kandelaar voor stokkaarsen - kandelaar in klassiek 
ontwerp - 3-armige kandelaar - 39 cm

39,99 €
4251805403145 CF13225 5x Eierdopjes met konijnenoren - Paashaas-eierdopjes 

voor het paasontbijt - keramische eierdopjes in diverse 
29,99 €

4251805403152 CF13226 4x Eierdopjes met konijnenoren - Glanzende paashaas-
eierdopjes - Keramische eierdopjes in vier kleuren [selec

29,99 €
4251805403176 CF13230 kandelaar voor stokkaarsen - kandelaar in klassiek 

ontwerp - 5-armige kandelaar - 39,5 cm
44,99 €

4251805403183 CF13227 cake stand met 2 niveaus - cake stand voor gebak - 
serveerstandaard voor chocolade en fruit - cake stand - 

29,99 €
4251805403190 CF13228 cake stand met 3 niveaus - cake stand voor gebak - 

serveerstandaard voor chocolaatjes en fruit - cake stand
44,99 €

4251805403213 CF13232 2x Freestyle Frisbee voor kinderen en volwassenen - 
lichte werpschijf - waterdichte frisbeingschijf - 30 cm vli

19,99 €
4251805403220 CF13233 2x opblaasbare kroon in zilver en goudkleurig - 

koningskostuum - koninginkostuum - kostuumaccessoire
17,99 €

4251805403220 CF13233 2x opblaasbare kroon in zilver en goudkleurig - 
koningskostuum - koninginkostuum - kostuumaccessoire

17,99 €
4251805403237 CF13232 4x Freestyle Frisbee voor kinderen en volwassenen - 

lichte werpschijf - waterdichte frisbeingschijf - 30 cm vli
19,99 €

4251805403251 CF13098 6x slijm in een vat - feestcadeau voor 
kinderverjaardagen - kleurrijk kneedslijm voor kneden - 

17,99 €
4251805403299 CF13101 4x eenhoorn kak - glitter slijm in eenhoornkleuren - 

super gladde slijmklei - weggevertje voor verjaardag va
17,99 €

4251805403329 CF8345 4x pocket warmer herbruikbaar - handwarmer met 
stermotief voor kinderen - warmtekussen voor koude da

17,99 €
4251805403336 CF0278 2x stereo stereokabel 3,5 mm - 4-pins jackplug naar 2x 

3,5 mm jack - aansluiting voor het aansluiten van een h
14,99 €

4251805403343 CF12452 LED-kaarsenboog als kerstverlichting - kaarsbrug met 
33 LED's - piramide kaarsboog - raamkandelaar voor Ke

44,99 €
4251805403381 CF5956 knoflookpers in een set met siliconen dunschiller en 

reinigingsborstel - knoflookwip met flesopener - knofloo
19,99 €

4251805403398 CF12045 80 meter binddraad - groen geplastificeerde draad - 
tuindraad met snijapparaat voor tuinieren en huishoudel

17,99 €
4251805403411 CF13137 2x Paaskaars - Paasdecoratie met paaseieren en 

kunstbloemen - Kleurrijk tafelarrangement voor Pasen e
19,99 €

4251805403428 CF10665 36x Paaseieren om op te hangen - Paasdecoratie met 
leuke motieven - Paaseidecoratie - Hangdecoratie voor 

29,99 €
4251805403435 CF9761 3x sleutelhangers voor loodgieters, verschillende 

metalen minitangen, hangers in de stijl die kenmerkend 
12,99 €

4251805403442 CF9761 3x tuinsleutelhangers, zaag, bijl en spade van metaal, 
hangers in de typische stijl, tuingereedschap voor de sle

12,99 €
4251805403442 CF9761 3x tuinsleutelhangers, zaag, bijl en spade van metaal, 

hangers in de typische stijl, tuingereedschap voor de sle
12,99 €

4251805403459 CF9761 4x timmermans sleutelhanger, bijl en zagen van metaal, 
hanger in de typische stijl, timmermansgereedschap voo

9,99 €
4251805403466 CF9762 4x workshop sleutelhanger, hamer en sleutel van 

metaal, hanger in de typische stijl, gereedschap voor de
14,99 €
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4251805403473 CF9761 3x Viking-sleutelhanger, hamer en bijl van metaal als 
hanger, ontwerp in middeleeuwse Viking-stijl, mini-Mjöl

12,99 €
4251805403473 CF9761 3x Viking-sleutelhanger, hamer en bijl van metaal als 

hanger, ontwerp in middeleeuwse Viking-stijl, mini-Mjöl
12,99 €

4251805403480 CF13231 6x filterpatroon type A - universeel filter geschikt voor 
zwembadpompen - vervangingspatroon voor 603, 604 /

44,99 €
4251805403497 CF12943 4x paasnest met mus en ei - paasdecoratie - 

minivogelnest met broedende mus - lentedecoratie
17,99 €

4251805403510 CF10537 flessenkoeler transparant, bak voor het koelen van wijn, 
mousserende wijn, champagne of frisdrank, dubbelwan

29,99 €
4251805403527 CF9607 Grote wijn- en champagnekoeler, hoogwaardige 

roestvrijstalen flessenemmer voor feesten, bruiloften en
39,99 €

4251805403534 CF11198 36x haringen van staal - extra dikke haringen voor op 
de camping en buiten - ideaal voor normale en harde gr

29,99 €
4251805403541 CF13103 make-up tas "Fluffy Rainbow" - make-up tas in felle 

kleuren - make-up tas - make-up tas voor de handtas - 
19,99 €

4251805403541 CF13103 make-up tas "Fluffy Rainbow" - make-up tas in felle 
kleuren - make-up tas - make-up tas voor de handtas - 

19,99 €
4251805403558 CF13241 4-delige set decoratieve figuren konijn - Paashazen van 

keramiek - hangende decoratie voor Pasen met verschill
29,99 €

4251805403565 CF13259 24-delige Unicorn Party Favor Set - Portemonnee, 
Sleutelhanger, Springballen en Snap Armbanden - Feest

17,99 €
4251805403572 CF13260 steelmand met paashaas en paasgras, decoratieve 

mand als paaseest voor paaseieren en geschenken, met
29,99 €

4251805403589 CF13111 100 g bergweidehooi voor paasnesten - paasdecoraties 
voor handwerk - natuurlijk paasgras voor paasmanden

12,99 €
4251805403596 CF13111 200 g bergweidehooi voor paasnesten - paasdecoraties 

voor handwerk - natuurlijk paasgras voor paasmanden
17,99 €

4251805403633 CF13267 set van 2 fotodraadkabels met 20 bloemvormige 
houders, ca. 200 cm, van metaal - fotodraad met houde

12,99 €
4251805403640 CF13238 2x flessenstop hert, decoratief zilverhert als kurkstop, 

flessenstop als stop voor flessen wijn, champagne en lik
17,99 €

4251805403657 CF13269 16x tafelkleedclips van roestvrij staal - tafelkleedwegers 
- tafelkleedhouders - weerbestendige tafelkleedclips

14,99 €
4251805403664 CF13269 8x tafelkleedclips van roestvrij staal - tafelkleedwegers - 

tafelkleedhouders - weerbestendige tafelkleedclips
14,99 €

4251805403664 CF13269 8x tafelkleedclips van roestvrij staal - tafelkleedwegers - 
tafelkleedhouders - weerbestendige tafelkleedclips

14,99 €
4251805403664 CF13269 8x tafelkleedclips van roestvrij staal - tafelkleedwegers - 

tafelkleedhouders - weerbestendige tafelkleedclips
14,99 €

4251805403671 CF13235 decoratieve kom van hout - gecoate houten kom - 
houten kom voor kamerdecoratie, snacks en fruit

29,99 €
4251805403688 CF13236 decoratieve kom van hout - gecoate houten kom - 

houten kom voor kamerdecoratie, snacks en fruit
29,99 €

4251805403695 CF13237 decoratieve kom van hout - vierkante houten kom 
gecoat - houten kom voor kamerdecoratie, snacks en fr

29,99 €
4251805403725 CF9901 2x tochtstopper voor deuren en ramen - microvezel 

windstopper - bespaar energie met tochtstopper - 1kg d
29,99 €

4251805403763 CF4679 4x fijnmazige keukenzeef - RVS zeef met verstevigd 
handvat - RVS zeef in 2 varianten

17,99 €
4251805403770 CF4620 3x fijnmazige keukenzeef - RVS zeef met verstevigd 

handvat - RVS zeef met 5 cm zeefdiepte
17,99 €

4251805403787 CF13255 6x plantmanden voor bollen, groeiende plantkom voor 
het planten en bewaren van uienplanten, kleine mand 

17,99 €
4251805403794 CF13256 6x plantmanden voor bollen, groeiende plantkom voor 

het planten en bewaren van uienplanten, grote mand vo
29,99 €

4251805403800 CF13338 6-delige set plantmanden voor bollen, groeiende 
plantkom voor het planten en bewaren van uienplanten,

29,99 €
4251805403817 CF13086 lunchbox in grijs met bestek en sausdoos - bentobox 

voor werk, school, universiteit en reizen - lunchbox is va
14,99 €

4251805403824 CF8726 40x multifunctionele clips Ø 10 mm voor 
plantenstokken, plantenclips in groen

17,99 €
4251805403831 CF10417 6x Flessenborstel voor het reinigen - Reinigingsborstels 

met spons - Kleine handborstel voor het reinigen van ba
19,99 €

4251805403930 CF13240 2x kunststof waterfles - lichte drinkfles voor sport, 
school, universiteit en vrije tijd, met schroefdop en bode

17,99 €
4251805403947 CF13240 2x kunststof waterfles - lichte drinkfles voor sport, 

school, universiteit en vrije tijd, met schroefdop en bode
17,99 €

4251805403954 CF13254 tuinslanghouder - gepoedercoate stalen slanghouder 
voor tuin, kelder, schuur - wandhouder voor tuinslangen

29,99 €
4251805403961 CF0678 12x LED mini-zaklamp, met karabijnhaak als 

sleutelhanger, ideaal voor school, sport, vrije tijd, kamp
29,99 €
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4251805403978 CF10404 4x Handborstel - Kunststof nagelborstel - Handborstel 
dubbelzijdig - Reinigingsborstel voor handen en vingern

17,99 €
4251805403978 CF10404 4x Handborstel - Kunststof nagelborstel - Handborstel 

dubbelzijdig - Reinigingsborstel voor handen en vingern
17,99 €

4251805403978 CF10404 4x Handborstel - Kunststof nagelborstel - Handborstel 
dubbelzijdig - Reinigingsborstel voor handen en vingern

17,99 €
4251805403985 CF13414 3-delige tuingereedschapsset - dubbele schoffel, 

cultivator en kleurrijke bloemhark - voor tuin en balkon
29,99 €

4251805403992 CF13414 3-delige tuingereedschapsset - dubbele schoffel, 
cultivator en kleurrijke bloemhark - voor tuin en balkon

29,99 €
4251805404005 CF13414 3-delige tuingereedschapsset - dubbele schoffel, 

cultivator en kleurrijke bloemhark - voor tuin en balkon
29,99 €

4251805404012 CF13263 2x paar tuinhandschoenen in maat 8 (M) - 
beschermende handschoenen met bloemmotief voor da

12,99 €
4251805404029 CF13415 4x porseleinen ontbijtkom - dessertkom met kerstdecor 

- snackkom met ster- en sneeuwvlokmotief voor dessert
34,99 €

4251805404036 CF13416 4x porseleinen ontbijtkom - dessertkom in een modern 
design - snackkom voor dessert, snacks of ijs

34,99 €
4251805404043 CF13417 4x porseleinen koffiemok - koffiemok voor Kerstmis - 

koffiekan voor koude en warme dranken - 360 ml
29,99 €

4251805404050 CF13418 4x porseleinen koffiemok - koffiemok in modern design 
- koffiekan voor koude en warme dranken - 330 ml

29,99 €
4251805404067 CF13419 4x koffiemok van porselein - Koffiemok voor Kerstmis 

met kleurrijke motieven - Koffiekan voor koude en war
34,99 €

4251805404074 CF13413 Opblaasbare Bal - Zachte beachvolleybal met 
netafdekking - Zachte strandbal voor zwembad, strand, 

17,99 €
4251285533479 CF8955 8x schotel van kurk rond, Ø 19 x 0,5 cm, ronde schotel 

voor potten, pannen, keuken en huishouden, hittebeste
17,99 €

4251285533479 CF8955 8x schotel van kurk rond, Ø 19 x 0,5 cm, ronde schotel 
voor potten, pannen, keuken en huishouden, hittebeste

17,99 €
4251805404098 CF9806 30-delige weggeefset met eenhoornmotieven voor 

verjaardagen van kinderen, bestaande uit stickers, sleut
19,99 €

4251805404104 CF13422 3x folieballon "Happy Birthday" - ballonnen in drie 
designs - geboortedecoratie met kleurrijke motieven

17,99 €
4251805404104 CF13422 3x folieballon "Happy Birthday" - ballonnen in drie 

designs - geboortedecoratie met kleurrijke motieven
17,99 €

4251805404111 CF12098 2x Ballonnen "Happy Birthday" - Folieballon voor 
verjaardagsdecoratie - Verjaardagsslinger gemaakt van l

17,99 €
4251805404111 CF12098 2x Ballonnen "Happy Birthday" - Folieballon voor 

verjaardagsdecoratie - Verjaardagsslinger gemaakt van l
17,99 €

4251805404128 CF12817 2x Ballonnen "Happy Birthday" - Folieballon voor 
verjaardagsdecoratie - Verjaardagsslinger gemaakt van l

17,99 €
4251805404128 CF12817 2x Ballonnen "Happy Birthday" - Folieballon voor 

verjaardagsdecoratie - Verjaardagsslinger gemaakt van l
17,99 €

4251805404135 CF13423 2x folieballon "Happy Birthday" - ballonnen in twee 
uitvoeringen - geboortedecoratie met kleurrijke motieve

14,99 €
4251805404135 CF13423 2x folieballon "Happy Birthday" - ballonnen in twee 

uitvoeringen - geboortedecoratie met kleurrijke motieve
14,99 €

4251805404142 CF13424 2-delige set ballonnen - verjaardagsdecoratie met 
folieballon "Happy Birthday" - set slinger en blusballon

17,99 €
4251805404142 CF13424 2-delige set ballonnen - verjaardagsdecoratie met 

folieballon "Happy Birthday" - set slinger en blusballon
17,99 €

4251805404159 CF13425 2-delige set ballonnen - verjaardagsdecoratie met 
folieballon "It's a boy" - set slinger en ballon in flesvorm

19,99 €
4251805404166 CF13425 2-delige set ballonnen - verjaardagsdecoratie met 

folieballon "It's a girl" - set slinger en ballon in flesvorm
19,99 €

4251805404227 CF13433 2x Paaskrans met gekleurde eieren - Paasarrangement 
met Paaseieren en kunstbloemen - Sierkrans voor Pasen

17,99 €
4251805404234 CF13249 Paaskrans met gekleurde eieren - Paasarrangement met 

Paaseieren - Deurkrans, sierkrans voor Pasen [selectie v
34,99 €

4251805404241 CF11455 100x premium herbruikbare overschoenen 11,9 g per 
overschoen - plastic overschoenen met antislipzolen - h

39,99 €
4251805404241 CF11455 100x premium herbruikbare overschoenen 11,9 g per 

overschoen - plastic overschoenen met antislipzolen - h
39,99 €

4251805404258 CF11474 100x wegwerp overschoenen 3g per overschoen - 
plastic overschoenen - waterdichte wegwerp overschoe

17,99 €
4251805404265 CF11474 200x wegwerp overschoenen 3g per overschoen - 

plastic overschoenen - waterdichte wegwerp overschoe
29,99 €

4251805404272 CF13420 4x thermometer voor binnengebruik - houten 
thermometer met metalen oogje om op te hangen - tem

14,99 €
4251805404289 CF13437 2-delige bakset met deegschraper en cakeborstel van 

siliconen - deegspatel voor in de keuken - bakborstel m
12,99 €
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4251805404302 CF13248 decoratieve schaal van hout - houten dienblad voor 
kamerdecoratie - vierkante houten kom voor fruit en sn

29,99 €
4251805404319 CF13428 fruitplukkers voor het oogsten van appels, kersen en 

pruimen - appelplukkers met stoffen zakken - fruitplukk
17,99 €

4251805404326 CF13251 4x piepschuim ring voor handwerk - handwerkset van 
piepschuim in ringvorm - decoratief materiaal voor bloe

17,99 €
4251805404333 CF13384 2x mini Seppel hoed met hoofdband - hoofdtooi voor 

Oktoberfest - traditionele mini hoed in één maat
19,99 €

4251805404340 CF13250 500x houten spiesen - 30 cm lange spiesen - 
groentespiesjes in een set

19,99 €
4251805404357 CF13253 Klapbare kruk - Zitkruk met opbergruimte - Opbergdoos 

om in te zitten - 40 L
34,99 €

4251805404364 CF13253 Klapbare kruk - Zitkruk met opbergruimte - Opbergdoos 
om in te zitten - 40 L

34,99 €
4251805404371 CF13382 375x drinkrietjes - kleurrijke rietjes - voedselveilig 17,99 €
4251805404388 CF13383 500x drinkrietjes - rietjes in zwart / wit - voedselveilig 29,99 €
4251805404395 CF13431 cakering met verstelbare diameter van roestvrij staal - 

hoge bakring - cakering voor het stapelen van cakebode
14,99 €

4251805404418 CF13427 pizzaplaat van koolstofstaal met handvat - pizzaplaat 
met antiaanbaklaag - ronde bakplaat voor pizza - Ø 34,

29,99 €
4251805404425 CF13426 baguette-bakplaat van koolstofstaal - baguette-bak voor 

vier baguettes - baguette-vorm voor een optimaal bakre
29,99 €

4251805404449 CF13385 2x veiligheidsbril volgens EN166 - veiligheidsbril met 
voor- en zijbescherming - oogbescherming voor vakmen

14,99 €
4251805404456 CF13386 6-delige gezichtsmassageset - massage-apparaat om te 

ontspannen en het gezicht te reinigen met 5 verschillen
17,99 €

4251805404463 CF9806 18-delige weggeefset met eenhoornmotieven voor 
kinderverjaardagsfeestjes bestaande uit ballen, klikarmb

19,99 €
4251805404470 CF9538 4x Soap Bubble Sword - Soap Bubble Wand Set, Soap 

Bubble Bubble Wand in roze en blauw voor souvenirs, v
17,99 €

4251805441321 CF7629 2x Tuinsproeier - Tuinhanddouche voor waterslang - 
Slanghulpstuk voor besproeiing van tuin, perken en plan

17,99 €
4251805404500 CF8202 8x ijskrabber voor in de auto, 3-zijdig te gebruiken, 

schijfkrabber van stabiel kunststof - 12 x 12 cm
17,99 €

4251805404524 CF13453 XL Kerstboomblad glanzend - Kerstboomblad van echt 
glas voor Kerstmis - Kerstboomblad voor in de kerstboo

29,99 €
4251805404531 CF13454 Kerstboomblad glanzend - Kerstboomblad van echt glas 

voor Kerstmis - Kerstboomblad voor in de kerstboom
29,99 €

4251805404548 CF13456 Kerstboomblad glanzend - Kerstboomblad van echt glas 
voor Kerstmis - Kerstboomblad voor in de kerstboom

29,99 €
4251805404555 CF13457 Kerstboomblad glanzend - Kerstboomblad van echt glas 

voor Kerstmis - Kerstboomblad voor in de kerstboom
29,99 €

4251805404562 CF13461 Kerstboomblad glanzend - Kerstboomblad van echt glas 
voor Kerstmis - Kerstboomblad voor in de kerstboom

29,99 €
4251805404579 CF13462 Kerstboomblad glanzend - Kerstboomblad van echt glas 

voor Kerstmis - Kerstboomvormige blad voor de kerstbo
29,99 €

4251805404586 CF13463 Kerstboomblad glanzend - Kerstboomblad van echt glas 
voor Kerstmis - Kerstboomvormige blad voor de kerstbo

29,99 €
4251805404593 CF13467 Kerstboomtopper glanzend - Kerstboomtopper van echt 

glas voor Kerstmis - Kerstboomtopper met sneeuwpop
34,99 €

4251805404609 CF13468 Kerstboomtopper glanzend - Kerstboomtopper van echt 
glas voor Kerstmis - Kerstboomtopper met sneeuwpop

34,99 €
4251805404616 CF13469 Kerstboomtopper glanzend - Kerstboomtopper van echt 

glas voor Kerstmis - Kerstboomtopper met de Kerstman
39,99 €

4251805404623 CF13470 Kerstboomtopper glanzend - Kerstboomtopper van echt 
glas voor Kerstmis - Kerstboomtopper met de Kerstman

29,99 €
4251805404630 CF13471 Kerstboomblad glanzend - Kerstboomblad van echt glas 

voor Kerstmis - Kerstboomblad voor in de kerstboom
29,99 €

4251805404647 CF13472 Kerstboomtopper - Kerstboomtopper van echt glas voor 
de kerst - Kerstboomtopper voor in de kerstboom

29,99 €
4251805404654 CF13473 Kerstboomtopper - Kerstboomtopper van echt glas voor 

de kerst - Kerstboomtopper voor in de kerstboom
29,99 €

4251805404661 CF13474 Kerstboomblad glanzend - Kerstboomblad van echt glas 
voor Kerstmis - Kerstboomblad voor in de kerstboom

29,99 €
4251805404678 CF13475 Kerstboomtopper - Kerstboomtopper van echt glas voor 

de kerst - Kerstboomtopper voor in de kerstboom
29,99 €

4251805404685 CF13476 Kerstboomblad glanzend - Kerstboomblad van echt glas 
voor Kerstmis - Kerstboomblad voor in de kerstboom

29,99 €
4251805404692 CF13477 Kerstboomtopper - Kerstboomtopper van echt glas voor 

de kerst - Kerstboomtopper voor in de kerstboom
29,99 €
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4251805404708 CF13542 Kerstboomblad met opschrift - Kerstboomblad van echt 
glas voor Kerstmis - Kerstboomblad voor de kerstboom

29,99 €
4251805404715 CF13543 Kerstboomblad met opschrift - Kerstboomblad van echt 

glas voor Kerstmis - Kerstboomblad voor de kerstboom
29,99 €

4251805404722 CF13544 Kerstboomblad met patroon - Kerstboomblad van echt 
glas voor Kerstmis - Kerstboomblad voor in de kerstboo

29,99 €
4251805404739 CF13545 Kerstboomblad met patroon - Kerstboomblad van echt 

glas voor Kerstmis - Kerstboomblad voor in de kerstboo
29,99 €

4251805404746 CF13455 XL Kerstboomblad glanzend - Kerstboomblad van echt 
glas voor Kerstmis - Kerstboomblad voor in de kerstboo

34,99 €
4251805404753 CF13546 parasolhouder van metaal - parasolstandaard voor 

balkon, terras of tafel - balkonparasolhouder XL
29,99 €

4251805404777 CF13548 2x opblaasbare strandbal - strandbal met zomerse 
motieven - gigantische strandbal voor strand en zwemb

29,99 €
4251805404784 CF13549 2x LED-kerstverlichting met decoratieve glazen flessen 

en kurken sluiting - decoratieve kerstverlichting - op bat
17,99 €

4251805404791 CF13553 4x slinger in tropisch design met diverse motieven - 
lantaarnslinger voor binnen en buiten - feestdecoratie

17,99 €
4251805404807 CF13551 BBQ-grillpan met praktische afneembare handgreep van 

roestvrij staal, grillmand voor vegetarische gerechten, g
14,99 €

4251805404814 CF13550 20x Kweekpotten voor planten - Plantpotten voor kweek 
- Bloempot voor kweek van planten

17,99 €
4251805404821 CF13547 opblaasbaar zwemdier in flamingo design - baddier voor 

strand en zwembad - flamingo luchtbed - zwemeiland - 
34,99 €

4251805463750 CF11636 3x opblaasbare zwemring in cool design - kleurrijke 
zwemring - zwemplezier voor kinderen en volwassenen

34,99 €
4251805404852 CF13564 3x voorraadpot voor het bewaren van voedsel met 

deksel voor kamperen of picknicken - voor fruit, groente
29,99 €

4251805428247 CF13565 6x spuitkrijt in felle kleuren - krijtstift om te schilderen 
en te schrijven - straatkrijt voor kinderen - markeringss

29,99 €
4251805404876 CF13566 3x bloemenspuit - spuitfles voor het bewateren van 

planten - waterspuitfles voor waterverneveling
19,99 €

4251805404883 CF13563 Decoratieve flessenhouder, metalen wijnfleshouder, 
wijnstandaard voor alle commerciële wijnflessen in vinta

34,99 €
4251805404890 CF13562 Decoratieve flessenhouder, wijnfleshouder van metaal, 

wijnstandaard voor alle standaard wijnflessen in vintage
34,99 €

4251805404913 CF11241 6-delige tuingereedschapset voor kinderen - kleine hark, 
schep en schep van robuust metaal en hout, perfect voo

19,99 €
4251805432923 CF13558 magnetisch vliegengordijn voor insectenbescherming - 

vliegenhor met magneet voor de balkondeur en patiode
29,99 €

4251805404975 CF13556 2x koudframe fleece - tuinvlies ter bescherming tegen 
weer en insecten - winterbescherming voor planten - 1,

17,99 €
4251805404982 CF13557 2x Gewasbeschermingsmiddelenzak van tuinvlies - 

bedekken van vlies met trekkoord - wintervlies om plant
29,99 €

4251805405002 CF13560 3x bloem- en meerjarige houder - halfronde 
struikondersteuning - struikondersteuning voor bloemen

39,99 €
4251805405019 CF13559 2x bloem- en vaste plantenhouder - ronde 

struikondersteuning - struikondersteuning voor bloemen
39,99 €

4251805405026 CF13567 6x haarkrijt wasbaar in verschillende kleuren voor 
kleurrijke haarlokken, haarmaskers voor kleurrijke highli

17,99 €
4251805405040 CF9392 6x muizen kattenspeelgoed van stof - muis van stof met 

rekbare staart - muis van bont om mee te spelen voor d
17,99 €

4251805405057 CF13270 2x lunchbox met twee aparte vakken - vleeswarenbox - 
lunchbox voor onderweg - voorraadpotten - 23 x 15 x 7 

19,99 €
4251805405071 CF13273 3x fijne sproeier van metaal - bloemsproeier - spuitfles - 

watersproeier - 250 ml tuinsproeier [selectie varieert]
19,99 €

4251805405118 CF13573 6-delige set bestaande uit lunchbox en bestek, met 
grappige Indiase motieven voor jongens en meisjes, lun

14,99 €
4251805405125 CF13574 5-delige reisset voor kinderen - transporttas met 

tandenborstelbeker, tandenborstelhouder, kam en borst
14,99 €

4251805405132 CF13575 5-delige reisset voor kinderen - transporttas met 
tandenborstelbeker, tandenborstelhouder, kam en borst

14,99 €
4251805405149 CF13576 2x tandenborstelhouder voor kinderen - 

tandenborstelhouder met indisch motief - tandenborstel
12,99 €

4251805405156 CF13577 2x haarborstel voor kinderen - borstel in roze en blauw 
met Indiaas motief - kinderborstel voor meisjes en jong

14,99 €
4251805405200 CF10925 10 kg houtskoolbriketten van appelhout, 100% 

natuurlijke houtskool voor rookovens, pellets en standgr
39,99 €

4251805405231 CF9198 8x placemat - tafelmat voor de keuken - hittebestendige 
mat - wasbare mat - 30 x 45 cm

29,99 €
4251805434491 CF9299 2x flessenkoeler voor onderweg - wijnkoeler hoes met 

snelsluiting - koelhoes voor het koelen van bier, wijn en 
14,99 €
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4251805465570 CF10926 2x plastic theezeefje - theezeefje - fijne theefilter voor 
theeliefhebbers - met stempel om in te knijpen

12,99 €
4251805405262 CF8604 24x flexibele potloden - vouwpotloden - cadeau-

onderdeel - feestcadeau - kinderverjaardagsfeestje
17,99 €

4251805405286 CF9138 2x klapstoel - kampeerstoel van aluminium - 
klapdirecteurstoel in prachtige kleuren voor kamperen, v

44,99 €
4251805405309 CF13580 10x antistressbal in het net - Squeezeball voor kinderen 

en volwassenen - Crumple ball in felle kleuren
17,99 €

4251805405316 CF13581 3x antistress figuur - knijpspeeltje eenhoorn - knijpbal 
voor kinderen en volwassenen [keuze varieert]

17,99 €
4251805405316 CF13581 3x antistress figuur - knijpspeeltje eenhoorn - knijpbal 

voor kinderen en volwassenen [keuze varieert]
17,99 €

4251805405323 CF13451 6x Anti-stress figuur - Knijp speelgoed eenhoorn - Knijp 
bal voor kinderen en volwassenen [selectie varieert]

29,99 €
4251805405330 CF13450 4x LED verlichte stuiterbal met glitter en 

eenhoornmotieven - Gloeiende stuiterbal om mee te spe
17,99 €

4251805405354 CF8922 40x haringen van gegalvaniseerd staal - lange en 
robuuste haringen voor kamperen en buitenshuis - idea

14,99 €
4251805405361 CF8922 80x haringen van gegalvaniseerd staal - lange en 

robuuste haringen voor op de camping en buitenshuis - 
34,99 €

4251805405378 CF9243 3x kunststof keukenzeef - poedersuikerzeef om in te 
bakken - meelzeef voor in de keuken - fijn gaas - Ø 14,

17,99 €
4251805405385 CF13357 24x Paaseieren om op te hangen - Paasdecoraties in 

mooie kleuren - Paaseieren - afmeting: 6 cm [keuze vari
19,99 €

4251805405392 CF13357 48x Paaseieren om op te hangen - Paasdecoraties in 
mooie kleuren - Paaseieren - Afmeting: 6 cm [keuze var

29,99 €
4251805405415 CF13583 16-delige bak- en keukenset met meetlepel en 

koekjessnijders - meetlepel en koekjessnijders voor het 
12,99 €

4251805405422 CF13583 16-delige bak- en keukenset met meetlepel en 
koekjessnijders - meetlepel en koekjessnijders voor het 

12,99 €
4251805405439 CF13583 16-delige bak- en keukenset met meetlepel en 

koekjessnijders - meetlepel en koekjessnijders voor het 
12,99 €

4251805405446 CF13436 4x Irrigatiebal voor kamerplanten - Automatische 
besproeiing voor potplanten - Waterdispenser voor plan

17,99 €
4251805425611 CF13281 3x Bloempot van bamboevezels in felle kleuren - 

Kruidenpot - Cachepot - Ø 15 x 13,5 cm [kleurkeuze var
19,99 €

4251805425628 CF13282 3x Bloempot van bamboevezels in felle kleuren - 
Kruidenpot - Cachepot - Ø 18,5 x 17 cm [kleurkeuze var

19,99 €
4251805405477 CF13280 4x bloempot van metaal in felle kleuren - kruidenpot - 

mini emmer - kruidenpot - Ø 15,5 x 14,5 cm - (kleurkeu
19,99 €

4251805405484 CF13274 3x bloempot van metaal in felle kleuren - kruidenpot - 
mini emmer - kruidenpot - blauw, geel, donkergroen - Ø

17,99 €
4251805405507 CF13589 Kerstdeurkrans - Adventskrans met dennenappels, 

bessen en bladeren - Sierkrans - Kerstdecoratie - Tafelk
49,99 €

4251805405514 CF13590 Kerstdeurkrans - Adventskrans met rode bessen en 
bladeren - Herfstdecoratiekrans - Kerstdecoratie - Tafelk

44,99 €
4251805405521 CF13595 Kerstdeurkrans - Adventskrans met dennenappels en 

witte bessen - decoratieve krans - kerstversiering - tafel
44,99 €

4251805405538 CF13592 deurkrans voor herfst en winter - adventskrans met 
oranje bessen en bladeren - decoratieve krans - kerstve

49,99 €
4251805405545 CF13595 Kerstdeurkrans - Adventskrans met dennenappels en 

witte bessen - decoratieve krans - kerstversiering - tafel
44,99 €

4251805405552 CF13594 deurkrans voor herfst en winter - adventskrans met 
oranje bessen en bladeren - decoratieve krans - kerstve

34,99 €
4251805405569 CF13595 Kerstdeurkrans - Adventskrans met dennenappels en 

witte bessen - decoratieve krans - kerstversiering - tafel
29,99 €

4251805405576 CF13596 deurkrans voor herfst en winter - adventskrans met 
oranje bessen en bladeren - decoratieve krans - kerstve

29,99 €
4251805405583 CF13597 6x kerstversiering in zakje met kegels, sterren en takjes 

- Kersthagelslag - tafeldecoratie - Adventskransen - Han
29,99 €

4251805405590 CF13598 6x kerstversiering in zakje met kegels, takjes en bessen 
- Kersthagelslag - Handwerkset - Tafeldecoratie - Adven

29,99 €
4251805405606 CF13599 6x kerstversiering in zakje met kegels, takjes en mos - 

Kersthagelslag - handwerkset - tafeldecoratie - adventsk
29,99 €

4251805405613 CF13600 3x kerstversiering in een zakje met kegels, bladeren en 
houten schijfjes - Kersthagelslag - Handwerkset - Tafeld

14,99 €
4251805405620 CF13601 3x kerstversiering in een zakje met kegels, boomschors 

en bessen - Kersthagelslag - knutselset - tafeldecoratie -
17,99 €

4251805405637 CF13602 3x kerstversiering in een zakje met kegels en takjes - 
Kersthagelslag - Handwerkset - Tafeldecoratie - Advents

17,99 €
4251805405644 CF13603 8x onderzetters gemaakt van natuurlijk hout - glazen 

onderzetters - glazen onderzetters - houten schijven vo
14,99 €
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4251805405651 CF13604 30x dennenappels in goudkleur - dennenappels als 
kerstversiering - kegelversiering - strooiendecoratie - ha

17,99 €
4251805405668 CF13604 30x dennenappels wit kant - dennenappels als 

kerstversiering - kegels decoratie - strooi decoratie - kn
17,99 €

4251805405675 CF13604 30x dennenappels in wit - dennenappels als 
kerstversiering - kegelsversiering - strooiversiering - han

17,99 €
4251805405682 CF9202 4x lunchbox voor onderweg - lunchbox in verschillende 

maten - voorraadpotten voor eten, snacks, fruit, groent
19,99 €

4251805405699 CF9202 4x lunchbox voor onderweg - lunchbox in verschillende 
maten - voorraadpotten voor eten, snacks, fruit, groent

19,99 €
4251805405705 CF9202 2x lunchbox voor onderweg - lunchbox in verschillende 

maten - opbergdozen voor eten, snacks, fruit, groenten
14,99 €

4251805405712 CF9202 4x lunchbox voor onderweg - lunchbox in verschillende 
maten - voorraadpotten voor eten, snacks, fruit, groent

19,99 €
4251805405729 CF13329 3x paar tuinhandschoenen in maat S - beschermende 

handschoenen in bloemmotief met rubberen coating [se
17,99 €

4251805405736 CF13329 3x paar tuinhandschoenen in maat M - beschermende 
handschoenen in bloemmotief met rubberen coating [se

17,99 €
4251805405743 CF13329 3x paar tuinhandschoenen in maat L - beschermende 

handschoenen in bloemmotief met rubberen coating [se
17,99 €

4251805405750 CF13330 3x paar tuinhandschoenen in maat S - Beschermende 
handschoenen in bloemmotief met rubberen coating [se

12,99 €
4251805405767 CF13330 3x paar tuinhandschoenen in maat M - beschermende 

handschoenen in bloemmotief met rubberen coating [se
14,99 €

4251805405774 CF13330 3x paar tuinhandschoenen in maat L - beschermende 
handschoenen in bloemmotief met rubberen coating [se

12,99 €
4251805405798 CF10957 15x ronde sluitingen - kleine schakels met 

schroefsluiting - gebogen schakels met oogbouten - RVS
19,99 €

4251805405804 CF13311 4x 50 m groene binddraad, wikkeldraad voor handwerk, 
modelleer- en bevestigingsplanten - perfect voor kerstv

17,99 €
4251805405811 CF13311 4x 50 m binddraad, wikkeldraad voor handwerk, 

modelleer- en bevestigingsplanten - perfect voor kerstv
17,99 €

4251805405859 CF12307 Insectenhotel van hout - Bijenhotel voor tuin en balkon 
- Insectenhuis om op te hangen

29,99 €
4251805405866 CF13340 8x Gewasbeschermingsmiddelenzak van tuinvlies - 

Afdekken van vlies met trekkoord - Bescherming van pla
34,99 €

4251805405873 CF13586 Hotel de insectos de madera - Hotel de abejas para 
insectos voladores, mariquitas, mariposas y moscas - Ca

34,99 €
4251805405880 CF13347 4x indoor kas voor het kweken van planten - kweekset 

voor 48 planten - plantenbak voor thuis
29,99 €

4251805405897 CF13348 3x binnenkas voor het kweken van planten - kweekset 
voor 36 planten - plantenbak voor in huis

19,99 €
4251805405903 CF13349 34-delige kweekset, kweekset met minikas en veel 

accessoires, voor het kweken van planten in het voorjaa
17,99 €

4251805469530 CF13613 campingdouche - compacte zonnedouche met 15 L - 
mobiele buitendouche voor camping, tuin, strand en vak

19,99 €
4251805405941 CF13610 opvouwbare spade met draagtas - stabiele schep - 

opvouwbare veldspade - spade van staal voor camping, 
34,99 €

4251805405958 CF13614 Partijcontainer in retro-uitvoering - Transportbox met 2 
niveaus en hijsinzet - Taartcontainer en voedseldoos

34,99 €
4251805405965 CF13614 Partijcontainer in retro-uitvoering - Transportbox met 2 

niveaus en hijsinzet - Taartcontainer en voedseldoos
34,99 €

4251805405972 CF13614 Partijcontainer in retro-uitvoering - Transportbox met 2 
niveaus en hijsinzet - Taartcontainer en voedseldoos

29,99 €
4251805405989 CF13390 2x Grill Brush - 3 in 1 BBQ Grill Brush met sterke 

schraper uit roestvrij staal, draadreinigingsborstel en sc
17,99 €

4251805405996 CF13400 2x Hang-droger met 18 klemmen - Mini-droger om op 
te hangen - Droger voor sokken [selectie varieert]

29,99 €
4251805406009 CF13391 2x taartrek voor gelijkmatige, snelle afkoeling - ronde 

koelgrill - roestvrijstalen taartrek voor keuken en patisse
29,99 €

4251805406016 CF9589 6x slijm met knallend geluid in een blik, stopverf in een 
vuilnisbak, in koele kleuren, ideaal als weggevertje

17,99 €
4251805406023 CF13387 3x Plat ijspakket - Ruimtebesparend en ideaal voor 

koelbox en koeltas - Smal koelelement voor camping en
29,99 €

4251805406030 CF13387 6x Plat ijspakket - Ruimtebesparend en ideaal voor 
koelbox en koeltas - Smal koelelement voor camping en

34,99 €
4251805406047 CF13585 6x Bubble Wand - zeepbelzwaard - grote zeepbellen 

voor verjaardagen, tuinfeesten en bruiloften - 35 cm
29,99 €

4251805419016 CF10888 Opvouwbare winkelwagen - inklapbare handkar om te 
winkelen - opvouwbare doos met rollen en telescopisch

39,99 €
4251805406061 CF13438 2x plantenzak voor aardappelen - aardappelplantenzak - 

groene plantenbeschermzak met handvatten en drainag
19,99 €
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4251805406085 CF13378 2x grillföhn - grillblazer - grillblazer - grillblazer - 
grillventilator - balg handbediend

17,99 €
4251805406092 CF13379 2x grillschraper met houten handvat - grillspatel van 

roestvrij staal en hout - voor het keren van gegrilde ger
14,99 €

4251805406108 CF13346 3x 80m tuintouw, weerbestendig garen, koord, koord, 
tuinband voor binnen en buiten

17,99 €
4251805406115 CF13275 2x Pizza Cutter met beschermkap - Roestvrijstalen 

pizzarol - Pizzawiel - Pizza Cutter - Zwart, Rood [selectie
12,99 €

4251805406122 CF13279 2x pizzasnijder - pizzarol, pizzawiel - pizzasnijder van 
roestvrij staal, stevig handvat en beschermkap, zwart

9,99 €
4251805406139 CF3615 3x LED-graflicht - LED-kaars "eeuwig licht" - Rode 

grafkaars met flikkerende werking
19,99 €

4251805406146 CF3615 6x LED-graflicht - LED-kaars "eeuwig licht" - Rode 
grafkaars met flikkerende werking

34,99 €
4251805406153 CF13615 2-delige tuingereedschapsset - Tuinschop en 

bloemenvork uit stevig en antislip kunststof, voor tuin e
14,99 €

4251805406160 CF13333 4x flessenkoelers voor onderweg - coldpack met sluiting 
- koelsleeve voor het koelen van bier, wijn en frisdrank -

19,99 €
4251805461312 CF13312 3x flessenkoeler voor onderweg - wijnkoelerhoes met 

zomermotieven - koelhoes voor bier, wijn en frisdrank - 
17,99 €

4251805406191 CF13306 4x moppantoffels voor vloerreiniging, herbruikbare 
poetsschoenen, sterk absorberende vloerwisser van mic

14,99 €
4251805406191 CF13306 4x moppantoffels voor vloerreiniging, herbruikbare 

poetsschoenen, sterk absorberende vloerwisser van mic
14,99 €

4251805406207 CF13388 3x 50 poetsdoeken op rol - Schoonmaakdoeken voor 
keuken, badkamer en huishouden - Doeken in verschille

19,99 €
4251805406214 CF13318 3x toiletborstel - toiletborstel met houder - toiletborstel 

van kunststof - toiletborstel in moderne kleuren [selectie
29,99 €

4251805406221 CF13618 2x Gereedschapskist leeg - Mini gereedschapskist met 
deksel en handvat - Kleine gereedschapskist voor acces

19,99 €
4251805406238 CF13337 2x waterpas gemaakt van aluminium - metalen 

waterpas 30 cm lang - aluminium waterpas met horizon
14,99 €

4251805406245 CF13339 2x waterpas van aluminium - metalen waterpas 40 cm 
lang - aluminium waterpas met horizontale, verticale en 

17,99 €
4251805406252 CF13353 2x waterpas van aluminium - metalen waterpas 40 cm 

lang - aluminium waterpas met horizontale, verticale en 
17,99 €

4251805406269 CF13354 5X Kunststof duimstok - 2 meter duimstok met 10 
schakels - Metrische duimstok in wit

29,99 €
4251805406276 CF7397 200x groene kunststof plantenbinder - planten 

stabiliseren - boombindingstape - plantopzet - plantclips
12,99 €

4251805461640 CF4974 160x zelfklevende etiketten - huishoudetiketten voor 
glazen en flessen - beschrijfbare stickers voor keuken, k

9,99 €
4251805461640 CF4974 160x zelfklevende etiketten - huishoudetiketten voor 

glazen en flessen - beschrijfbare stickers voor keuken, k
9,99 €

4251805406290 CF4974 400x Etiketten zelfklevend - Huishoudelijke etiketten 
voor glazen en flessen - Beschrijfbare stickers voor keuk

9,99 €
4251805406306 CF13617 7-delige schoonmaakset - schoonmaakset voor het 

huishouden met veel schoonmaakgereedschap zoals bez
34,99 €

4251805406313 CF13641 5-delige reinigingsset, handborstel, stoffer, handborstel, 
afwasborstel en raamtrekker, perfect reinigende starters

17,99 €
4251805406320 CF13652 8-delige kweekset - kweekbak met 24 plantpotten en 

waterbak voor plantenteelt - binnenkas - kweekschaal - 
29,99 €

4251805406337 CF13656 8-delige kweekset, set met watertrays, kasdek en 
pottrays voor het kweken van kamerplanten

19,99 €
4251805406344 CF13653 2x kweekbak voor het kweken van in totaal 40 

zaailingen - kweekset voor het balkon, met kuip, deksel 
34,99 €

4251805406351 CF13657 2x Verbindingsreiniger - Staalborstel voor 
onkruidverwijdering - Verbindingsborstel voor tuin, terra

19,99 €
4251805406368 CF13623 plantengroeizak - mini-bed ideaal voor balkon en terras 

- plantzak voor planten, groenten, kruiden, bloemen - 7
29,99 €

4251805406375 CF13621 2x folietunnel - 6 meter kasfolie met steunbeugel - 
plantentunnel voor koude kozijnen in de tuin

39,99 €
4251805406382 CF13648 6-delig assortiment wandhaken - gelakte metalen haak - 

eindstuk voor spanbanden, bagagespanners en scheerlij
19,99 €

4251805406399 CF13626 4x Paar beschermhandschoenen voor werk en tuin - 
werkhandschoenen maat M - Handschoenen voor schild

17,99 €
4251805406405 CF13628 4x Paar beschermhandschoenen voor werk en tuin - 

werkhandschoenen maat L - Handschoenen voor schilde
17,99 €

4251805406412 CF13627 4x Paar beschermhandschoenen voor werk en tuin - 
werkhandschoenen maat XL - Handschoenen voor schild

17,99 €
4251805406436 CF13631 Windgong van bamboe - Geluidsspel voor buiten - Gong 

om op te hangen voor balkon en tuin
29,99 €
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4251805406443 CF13643 21-delig houten kubb-spel als populair buitenspel, 
vikingspel, pionnenkegels, vikingkegels

34,99 €
4251805406450 CF13639 8-delige schroevendraaierset - Schroevendraaierset 

magnetisch - Kruiskop- en sleufschroevendraaiers
19,99 €

4251805406467 CF13620 6-delige schroevendraaierset - Compacte 
schroevendraaierset - kruiskop- en sleufschroevendraaie

19,99 €
4251805406474 CF13616 4-delige ruitenreinigingsset met telescoopsteel, 

ruitenwisser, trekker met rubberen lip en microvezel ver
34,99 €

4251805406481 CF13646 3x snijplank van kunststof in verschillende kleuren - 
robuuste snijplanken met houder - planken voor het snij

34,99 €
4251805406498 CF13328 2x Rubberen hamer met metalen schacht

 - Kampeerhamer met anti-slip handvat
17,99 €

4251805406504 CF13342 2x rubberen hamer met glasvezelschacht - GVK-
kampeerhamer met antislip rubberen handgreep - zacht

17,99 €
4251805406511 CF13355 2x Rubberen hamer met metalen schacht - 

Kampeerhamer met haringafzuiger - Haringhamer voor 
17,99 €

4251805406528 CF13443 3x ijsblokjesvorm voor ronde ijsblokjes - Kleurrijke 
plastic ijsblokjesbakjes - IJsblokjesvorm voor 63 ijsblokj

19,99 €
4251805406535 CF13396 600x drinkrietjes 15 cm - Rietjes in twee kleuren - Korte 

drinkbuizen voor cocktails
29,99 €

4251805406542 CF13645 1x espressomachine voor 3 kopjes - mokka-pot in 
klassiek design - koffiezetapparaat - espressopot - Italia

19,99 €
4251805406559 CF13637 theeketel 2,0 L - retro roestvrijstalen waterkoker - 

waterkoker voor kokend water - retro waterkoker
29,99 €

4251805406566 CF13644 niettang, stabiel nietapparaat van volledig metaal, voor 
24/6 nietjes, niettang met herlaadmechanisme voor een

17,99 €
4251805406573 CF13622 handtacker met accessoires, krachtige tooltacker met 

instelbaar schietvermogen en drie verschillende soorten 
17,99 €

4251805406580 CF13446 40x Popcorn tassen - snack tas in traditioneel ontwerp - 
popcorn dozen voor filmavonden, verjaardagen van kind

19,99 €
4251805406597 CF13345 3x Appelverdeler - Fruitschaaf ook voor peren - 

Appelschaaf van roestvrij staal [selectie varieert]
14,99 €

4251805406603 CF13624 4-delige kaasservies, kaasplank van bamboe en drie 
verschillende kaasmessen, voor het serveren en servere

14,99 €
4251805406610 CF13665 1,0 liter waterkoker - geschikt voor inductiekookplaten - 

retro roestvrijstalen waterkoker - waterkoker voor koken
19,99 €

4251805406634 CF13635 champagnekoeler, koelemmer voor mousserende wijn, 
wijn en champagne, nobele ijskoeler voor verschillende 

29,99 €
4251805406641 CF13393 12x grill aansteker kogel, ontstekingskogels als 

vuurstarter voor open haard, grill en kampvuur, natuurli
17,99 €

4251805406658 CF13393 24x grill aansteker, ontstekingskogels als vuurstarter 
voor open haard, grill en kampvuur, natuurlijke aanstek

29,99 €
4251805406665 CF10743 Vouwdoos 32l - Transportdoos met handvatten - 

Stevige opbergdoos - Opvouwbare boodschappenmand
19,99 €

4251805406672 CF13647 lunchbox met lepel, 2 praktische aparte vakken, ideale 
box voor ontbijt, lunch en snacks op school, universiteit 

14,99 €
4251805406689 CF13647 lunchbox met lepel, 2 praktische aparte vakken, ideale 

box voor ontbijt, lunch en snacks op school, universiteit 
14,99 €

4251805406702 CF13647 lunchbox met lepel, 2 praktische aparte vakken, ideale 
box voor ontbijt, lunch en snacks op school, universiteit 

14,99 €
4251805406726 CF13619 12-delige tekenset - Potloodset voor beginners met krijt, 

houtskool, etalagepop - Schetsen en schilderen voor kin
17,99 €

4251805406726 CF13619 12-delige tekenset - Potloodset voor beginners met krijt, 
houtskool, etalagepop - Schetsen en schilderen voor kin

17,99 €
4251805406733 CF13322 2x hondenkom van roestvrij staal - voerbak voor 

honden en katten - voerbak met rubberen rand voor ho
19,99 €

4251805406740 CF13630 kunstplant in pot, kunstmatige groene plant met grote 
bladeren voor thuis, kantoor, praktijk of kantoor, zeer o

19,99 €
4251805406757 CF13630 kunstplant in pot, kunstmatige groene plant met 

middelgrote bladeren voor thuis, op kantoor, praktijk of 
17,99 €

4251805406764 CF13630 kunstplant in pot, kunstmatige groene plant met kleine 
blaadjes voor thuis, kantoor, praktijk of kantoor, zeer on

17,99 €
4251805406771 CF13655 4-delig bellenblaaspistool met bellenblaasvloeistof van 4 

oz en toebehoren Op batterijen werkend bellenblaaspist
29,99 €

4251805406788 CF13655 4-delig bellenblaaspistool met bellenblaaspistool van 4 
oz en toebehoren Op batterijen werkend bellenblaaspist

29,99 €
4251805406801 CF13640 7-delige dartset, klassiek dartbord met 6 stalen darts 

(metaal) in 2 kleuren, dartbord en pijlen, achterkant is e
29,99 €

4251805406825 CF13629 6x antistressbal - Knijpbal voor stressvermindering en 
spelen - Kleurrijke knijpbal in glinsterende kleuren [sele

29,99 €
4251805406832 CF13668 Drukspuit met verstelbare messing sproeier - 

onkruidspuit met 8 L capaciteit voor gewasbescherming
39,99 €
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4251805406849 CF13671 Opblaasbare surfer - Luchtmatras Surfer - Zwemmatras 
met handvatten voor kinderen in felle kleuren

29,99 €
4251805406856 CF13671 Opblaasbare surfer - Luchtmatras Surfer - Zwemmatras 

met handvatten voor kinderen in felle kleuren
29,99 €

4251805406863 CF13673 1,7 L luchtpomp, krachtige handpomp, luchthandpomp 
met dubbele slag, perfect voor springkussens, luchtbed

29,99 €
4251805406870 CF13678 2,8 L luchtpomp, krachtige handpomp, lucht handpomp 

met dubbele slag, perfect voor springkussens, luchtbed
29,99 €

4251805406887 CF13702 12x straatkrijt krijt in de vorm van een staaf - XL 
krijtstokken in felle kleuren - schoolbordkrijt voor schild

29,99 €
4251805406894 CF13693 12x straatkrijt in de vorm van een staaf - krijtstokken XL 

in felle kleuren - schoolbordkrijt voor schilderen op asfal
29,99 €

4251805406900 CF13703 60x straatkrijt in de vorm van een stok - grote 
krijtstokken in felle kleuren - schoolbordkrijt voor schild

29,99 €
4251805406917 CF13704 45x straatkrijt in de vorm van een stok - grote 

krijtstokken in felle kleuren - schoolbordkrijt voor schild
19,99 €

4251805406924 CF13669 voet-luchtpomp met 2 luchtsproeiers, luchtpomp met 3 
liter inhoud, voor het opblazen en afzuigen van matrass

17,99 €
4251805406931 CF13670 voetluchtpomp met 2 luchtsproeiers, luchtpomp met 

een inhoud van 5 liter, voor het oppompen en stofzuige
29,99 €

4251805406948 CF13667 6x antistressbal - knijpbal voor stressvermindering en 
spelen - knijpbal met kleurrijke ballen [selectie varieert]

17,99 €
4251805406955 CF13310 102-delige naaiset, complete set naaigereedschap voor 

beginners en gevorderden, naai-accessoires in een prak
17,99 €

4251805406962 CF13445 1x plumeau met telescopisch handvat en vervangende 
kop, stofmop extra lang en uitschuifbaar, voor hoge plaf

17,99 €
4251805406986 CF13697 3x bloem- en meerjarige houder 35cm - 

struikondersteuning rond - struikondersteuning voor blo
29,99 €

4251805406993 CF13697 6x bloem- en vaste plantenhouder 35cm - ronde 
struikondersteuning - struikondersteuning voor bloemen

39,99 €
4251805407006 CF13698 3x bloem- en vaste plantenhouder 45cm - ronde 

struiksteun - struiksteun voor bloemen, ranken en vaste
34,99 €

4251805407013 CF13698 6x bloem- en vaste plantenhouder 45cm - 
struikondersteuning rond - struikondersteuning voor blo

34,99 €
4251805407020 CF13699 6x bloem- en vaste plantenhouder 55cm - 

struikondersteuning rond - struikondersteuning voor blo
34,99 €

4251805407044 CF13695 3x bloem- en meerjarige houder 100cm - ronde 
struikondersteuning - struikondersteuning voor bloemen

44,99 €
4251805407051 CF13696 30 m grastrimmerlijn, 2 rollen met elk 15 m 

reservegaren voor grastrimmer, bosmaaier en bosmaaie
14,99 €

4251805407068 CF13609 120x wasknijpers van bamboe - houten wasknijpers, 
duurzaam - wasknijpers om de was op te hangen - 7 c

17,99 €
4251805407068 CF13609 120x wasknijpers van bamboe - houten wasknijpers, 

duurzaam - wasknijpers om de was op te hangen - 7 c
17,99 €

4251805407075 CF13305 48x Kledingknijpers van kunststof - Kledingknijpers met 
metalen doosje in wasmachine-ontwerp - Klemmen in v

17,99 €
4251805407099 CF13705 3x grote schoenlepel van kunststof - schoenlepel met 

lang handvat - aantrekhulp voor schoenen in verschillen
19,99 €

4251805407105 CF10499 4x vrouwelijk urinoir voor onderweg - mobiel 
urinoirhulpmiddel van siliconen - staand urineren tijdens

14,99 €
4251805407112 CF13334 3x Badborstel met lange steel - Rugborstel voor 

douchen en baden - Doucheborstel voor massage en we
17,99 €

4251805407129 CF13356 4x vervangingsdoek voor vloerwissers - microvezel 
vervangingsdoek voor dweil - poetsdoeken voor de vloe

17,99 €
4251805407129 CF13356 4x vervangingsdoek voor vloerwissers - microvezel 

vervangingsdoek voor dweil - poetsdoeken voor de vloe
17,99 €

4251805407136 CF11641 18x tentharingen van kunststof - grondankers voor 
camping, tuin, strand - haringen met haringtrekkergat - 

17,99 €
4251805407143 CF13672 zwemband met flamingomotief - zwemring voor 

zwemplezier - opblaasbare waterring voor kinderen en ti
17,99 €

4251805407150 CF13672 zwemband met bladmotief - zwemring voor 
zwemplezier - opblaasbare waterring voor kinderen en ti

19,99 €
4251805407167 CF13672 zwemband met palmboommotief - zwemring voor 

zwemplezier - opblaasbare waterring voor kinderen en ti
19,99 €

4251805407174 CF13690 kogelpistool - schuimkogel blaster - speelgoed blaster 
met zachte kogels - speelgoedpistool met persluchtpom

29,99 €
4251805407181 CF13690 kogelpistool - schuimkogel blaster - speelgoed blaster 

met zachte kogels - speelgoedpistool met persluchtpom
29,99 €

4251805407198 CF13694 4x springtassen voor kinderen - zakracespelset met 
start- en finishlijn - genummerde springtassen voor kind

19,99 €
4251805407204 CF13689 18-delige spelletjes set voor 4 personen, zakraces, 3-leg 

races, eieren rennen en zak gooien, voor op het strand 
29,99 €
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4251805407211 CF13287 2x eierdoos voor 10 eieren - eieropslag - eierhouder 
voor de koelkast - eierhouder voor verse eieren

14,99 €
4251805407235 CF13723 3x insectenval van kunststof - wespenval om op te 

hangen - bescherming tegen wespen, vliegen en horzels
19,99 €

4251805407242 CF13733 sneeuwpop figuur maat L, lieve kerstdecoratie, ideaal 
als tafeldecoratie voor advent, mooi decoratie figuur vo

29,99 €
4251805407259 CF13734 sneeuwpop figuur maat XL, lieve kerstdecoratie, ideaal 

als tafeldecoratie voor Advent, prachtig decoratiefiguur 
29,99 €

4251805407266 CF13735 sneeuwpop figuur maat L, lieve kerstdecoratie, ideaal 
als tafeldecoratie voor advent, prachtig decoratiefiguur 

29,99 €
4251805407273 CF13736 sneeuwpop figuur maat XL, lieve kerstdecoratie, ideaal 

als tafeldecoratie voor Advent, mooi decoratiefiguur voo
34,99 €

4251805407280 CF13737 sneeuwpopfiguur maat L, winterdecoratiefiguur met 
dennenappellichaam, liefdevolle kerstdetails, prachtige t

34,99 €
4251805407297 CF13738 sneeuwpopfiguur maat M, winterdecoratiefiguur met 

dennenappellichaam, liefdevolle kerstdetails, prachtige t
29,99 €

4251805407303 CF13739 sneeuwpopfiguur maat M, winterdecoratiefiguur met 
dennenappellichaam, liefdevolle kerstdetails, prachtige t

34,99 €
4251805407310 CF13740 sneeuwpopfiguur maat L, winterdecoratiefiguur met 

dennenappellichaam, liefdevolle kerstdetails, prachtige t
39,99 €

4251805407327 CF13741 kerstelfen voor kerstversiering, winterfiguren als 
Zweedse decoratieartikelen, schattig hoekkrukje als ka

29,99 €
4251805407334 CF13742 kerstelfen voor kerstversiering, winterfiguren als 

Zweedse decoratieartikelen, schattig hoekkrukje als ka
17,99 €

4251805407341 CF13743 Kerstman figuur maat L, winter kerstman figuur met 
dennenappels, kerstversieringen, prachtige tafeldecorati

29,99 €
4251805407358 CF13744 Kerstman figuur maat XL, winter kerstman figuur met 

dennenappel lichaam, kerstversieringen, prachtige tafel
29,99 €

4251805407365 CF13745 rendierfiguur Rudolf maat XL, winter-elandfiguur met 
dennenappellichaam, kerstversiering, prachtige tafeldec

34,99 €
4251805407372 CF13746 rendierfiguur Rudolf maat L, winterse elandfiguur met 

dennenappels, kerstversieringen, prachtige tafeldecorati
29,99 €

4251805407389 CF13747 deurkrans voor Kerstmis - witte adventskrans met glitter 
- decoratieve krans - kerstdecoratie - tafelkrans - kerstk

44,99 €
4251805407396 CF13748 deurkrans voor Kerstmis - witte adventskrans met glitter 

- decoratieve krans - kerstdecoratie - tafelkrans - kerstk
44,99 €

4251805407402 CF13749 tafelkrans voor kerst - witte adventskrans met glitter - 
decoratieve krans met 4 waxinelichthouders - kerstkrans

39,99 €
4251805407419 CF13750 tafelkrans voor kerst - witte adventskrans met glitter - 

decoratieve krans met 4 waxinelichthouders - kerstkrans
49,99 €

4251805407426 CF13751 kerstslinger, 160 cm lange witte adventsslinger met 
glitter, herbruikbare slinger voor kerstdecoratie

39,99 €
4251805407433 CF13752 Decoratieve kerstboom - decoratieve kleine 

sieradenboom - geweldige tafeldecoratie in wit met glitt
39,99 €

4251805407440 CF13753 adventskrans langwerpig, kerstkaarshouder voor 4 
kaarsen, kandelaar, adventsarrangement, XL adventska

49,99 €
4251805407457 CF13754 3x Tuintas met draaggrepen - Opvouwbare tuinafvalzak 

in 3 maten - Scheurvaste opvouwbare afvalbak voor bla
34,99 €

4251805407464 CF11914 25x grondankers van gecoat staal - robuuste 
grondpennen voor het bevestigen van onkruidvlies en fo

14,99 €
4251805407471 CF11914 50x grondankers van gecoat staal - robuuste 

grondpennen voor het bevestigen van onkruidvlies en fo
17,99 €

4251805407488 CF11914 100x grondankers van gecoat staal - robuuste 
grondpennen voor het bevestigen van onkruidvlies en fo

19,99 €
4251805407495 CF13756 25x grondankers van gecoat staal - robuuste 

grondpennen voor het bevestigen van onkruidvlies en fo
12,99 €

4251805407501 CF13756 50x grondankers van gecoat staal - robuuste 
grondpennen voor het bevestigen van onkruidvlies en fo

14,99 €
4251805407518 CF13756 100x grondankers van gecoat staal - robuuste 

grondpennen voor het bevestigen van onkruidvlies en fo
29,99 €

4251805407525 CF13757 25x grondankers van gecoat staal - robuuste 
grondpennen voor het bevestigen van onkruidvlies en fo

14,99 €
4251805407532 CF13757 50x grondankers van gecoat staal - robuuste 

grondpennen voor het bevestigen van onkruidvlies en fo
19,99 €

4251805407549 CF13757 100x grondankers van gecoat staal - robuuste 
grondpennen voor het bevestigen van onkruidvlies en fo

34,99 €
4251805407556 CF13758 5x 20 L plantenzak voor aardappelen - Tomatenbak met 

handvatten - Plantenzak - Tomatenplantpot - Gewasbes
34,99 €

4251805407563 CF13759 5x 30 L plantenzak voor aardappelen - Tomatenbakken 
met handvatten - Plantenzak - Tomatenplantpot - Gewa

39,99 €
4251805407570 CF13760 3x 60 L plantenzak voor aardappelen - Tomatenbakken 

met handvatten - Plantenzak - Tomatenplantpot - Gewa
34,99 €
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4251805407587 CF13760 5x 60 L plantenzak voor aardappelen - Tomatenbakken 
met handvatten - Plantenzak - Tomatenplantpot - Gewa

49,99 €
4251805407594 CF13761 5x plantenzak 95 L voor aardappelen - Tomatenbak met 

handvatten - Plantenzak - Tomatenplantpot - Gewasbes
49,99 €

4251805407617 CF13762 Paracord koord Ø 4 mm, 25 m - touw met 7 
kernstrengen voor boten, camping, outdoor - nylon tou

17,99 €
4251805407624 CF13762 Paracord koord Ø 4 mm, 25 m - touw met 7 

kernstrengen voor boten, camping, outdoor - nylon tou
19,99 €

4251805407631 CF13762 Paracord koord Ø 4 mm, 25 m - touw met 7 
kernstrengen voor boten, camping, outdoor - nylon tou

17,99 €
4251805407648 CF13762 Paracord koord Ø 4 mm, 25 m - touw met 7 

kernstrengen voor boten, camping, outdoor - nylon tou
17,99 €

4251805407655 CF13763 antislipmat voor tapijten - ondertapijt 200x80 cm - 
tapijtstopper - antislipmat in wit - lademat

17,99 €
4251805407662 CF13764 antislipmat voor tapijten - ondertapijt 150x90 cm - 

tapijtstopper - antislipmat in wit - lademat
14,99 €

4251805407679 CF13765 antislipmat voor tapijten - ondertapijt 180x120 cm - 
tapijtstopper - antislipmat in wit - lademat

17,99 €
4251805407686 CF13766 antislipmat voor tapijten - ondertapijt 210x150 cm - 

tapijtstopper - antislipmat in wit - lademat
19,99 €

4251805407693 CF13767 antislipmat voor tapijten - ondertapijt Ø 120 cm - 
tapijtstopper - antislipmat in wit - lademat

17,99 €
4251805407709 CF13768 antislipmat voor tapijten - ondertapijt Ø 160 cm - 

tapijtstopper - antislipmat in wit - lademat
19,99 €

4251805407716 CF13769 antislipmat voor tapijten - ondertapijt Ø 200 cm - 
tapijtstopper - antislipmat in wit - lademat

19,99 €
4251805407723 CF13770 antislipmat voor tapijten - ondertapijt Ø 240 cm - 

tapijtstopper - antislipmat in wit - lademat
29,99 €

4251805407730 CF13713 2x Vogelafstotende tape 45m - Reflecterende tape voor 
vogelafstoting - Vogelafstotende tape voor afschrikking 

12,99 €
4251805407747 CF13712 LED buitenlamp op zonne-energie - buitenlamp op 

zonne-energie uit roestvrij staal - buitenlamp met schak
29,99 €

4251805407754 CF12395 3 kruidenpot met schotel - plantenpot voor bloemen en 
kruiden - decoratieve bloempot voor tuin, balkon en app

29,99 €
4251805407785 CF13675 4x badspeelgoed voor kinderen vanaf twee jaar - 

opblaasbaar zwemdier - waterspeelgoed voor het bad - 
17,99 €

4251805407792 CF13676 rond peuterbad voor kinderen - opblaasbaar kinderbad - 
zwembad - klein opzetzwembad voor in de tuin - ca. 61 

17,99 €
4251805419047 CF13674 luchtbed voor één persoon - luchtbed - opblaasbaar 

matras voor kamperen en gasten - gastenmatras - 191 
39,99 €

4251805407815 CF13681 2x Gigantische Mikado - Mikado XL gemaakt van hout - 
Bordspel voor buiten - Tuinspel voor het hele gezin

29,99 €
4251805407822 CF13687 2x waterpistool - waterspuitpistolen voor kinderen en 

volwassenen - watergeweer met een bereik van 450ml 
29,99 €

4251805407839 CF13632 decoratief anker in moderne stijl - maritiem decoratief 
figuur van aluminium - sculptuur van metaal om op te st

54,99 €
4251805407853 CF13771 50x haringsbeschermkap - sluitring voor grondankers - 

bodemring voor haringen ter bescherming van het tentz
14,99 €

4251805407860 CF13666 2x stenen pot met clipsluiting - voorraadpotten met 
rubberen ring - voorraadpot luchtdicht - pot met draadb

29,99 €
4251805407877 CF13772 8-delige grondankerset voor trampoline bevestiging - 

grondanker met spanband - bevestigingsanker om in te 
44,99 €

4251805407884 CF13773 6-delige stormbandenset met haringen, veer, riem en 
harentrekker - stormbanden voor luifel en luifel - luifelb

34,99 €
4251805407891 CF13706 4x opblaasbare waterbal - strandbal waterafstotend - 

strandbal in het ontwerp van voetbal, volleybal, honkbal
17,99 €

4251805407907 CF13724 Magnetische hordeur - insectenbescherming voor de 
deur - vliegengordijn met magneetslot voor balkon, terr

12,99 €
4251805407921 CF13380 6x houten kooklepels in drie verschillende maten - 

houten lepelset om te koken - houten kooklepel
17,99 €

4251805407938 CF13809 3-delige keukenhulpset - kookgerei met spatel, garde en 
schuimspaan - kookgerei met houten handvat

17,99 €
4251805407945 CF13320 4x onderzetter van metaal - onderzetter rond voor 

potten, pannen, braadpan, wok of theepot - Ø 15 cm
17,99 €

4251805407952 CF13321 4x onderzetter van metaal - onderzetter vierkant voor 
potten, pannen, ovenschaal, wok of theepot - 15 x 15 c

17,99 €
4251805407969 CF13278 3x lunchbox in verschillende kleuren - lunchbox voor 

onderweg - 19 x 13 x 4,5 cm [kleurkeuze varieert]
17,99 €

4251805407976 CF13688 waterpistool XL met pompfunctie - waterpistool met 
1000ml en 7m bereik - waterspeelgoed voor kinderen

17,99 €
4251805407983 CF13688 waterpistool XL met pompfunctie - waterpistool met 

1000ml en 7m bereik - waterspeelgoed voor kinderen
17,99 €
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4251805407990 CF13700 6x kunstplant - kunstplanten met witte pot - 
kunstmatige vetplanten - tafeldecoratie - vensterbankde

29,99 €
4251805408003 CF13710 LED-wandlamp op zonne-energie, buitenlamp op zonne-

energie van weerbestendig kunststof, met schemersens
17,99 €

4251805408027 CF13625 vleesthermometer digitaal - grillthermometer - 
keukenthermometer voor koken, bakken en braden - op

14,99 €
4251805408041 CF13298 2x afvoerzeef, zeef voor aanrecht, badkuip en uitloop, 

RVS en kunststof, voor grote afvoeren Ø 11,5 cm [keuz
14,99 €

4251805408041 CF13298 2x afvoerzeef, zeef voor aanrecht, badkuip en uitloop, 
RVS en kunststof, voor grote afvoeren Ø 11,5 cm [keuz

14,99 €
4251805408058 CF13711 Fietsslot - gepantserd kabelslot met alarm voor fietsen - 

diefstalbeveiliging voor fiets, bromfiets, scooter, motorfi
19,99 €

4251805408065 CF12691 lunchbox "Lama" voor onderweg - lunchbox met 3 
vakken - ontbijtbox 22 x 15,5 x 6,5 cm - BPA-Free

17,99 €
4251805408072 CF12692 lunchbox "Lama" voor onderweg - lunchbox met 3 

vakken - transparante ontbijtbox 22 x 15,5 x 6,5 cm - B
17,99 €

4251805408089 CF12691 lunchbox "Lama" voor onderweg - lunchbox met 3 
vakken - ontbijtbox 22 x 15,5 x 6,5 cm - BPA-Free

17,99 €
4251805408096 CF12692 lunchbox "Lama" voor onderweg - lunchbox met 3 

vakken - transparante ontbijtbox 22 x 15,5 x 6,5 cm - B
17,99 €

4251805408133 CF11225 5-delige reinigingsset, handborstel, stoffer, handborstel, 
afwasborstel en raamtrekker, perfect reinigende starters

17,99 €
4251805408140 CF10012 26x Sluitclips XL van kunststof - Sluitclips in 

verschillende maten en kleuren - Vriestasclip voor cornfl
14,99 €

4251805408157 CF6256 32x kebabspiesjes van roestvrij staal - 22 cm lange 
vleesspiesjes - premium groentespiesjes in een set

29,99 €
4251805408164 CF13708 opblaasbaar zwemdier in eenhoorndesign - baddier voor 

strand en zwembad - luchtbed - badeiland - draagverm
29,99 €

4251805408171 CF13717 2x frisbee voor kinderen en volwassenen - werpschijf - 
frisbee om mee te spelen - 30 cm vliegende schijf [selec

17,99 €
4251805408188 CF13707 Opblaasbaar zwemdier in haai-design - baddier voor 

strand en zwembad - luchtbed - zwemeiland - waterspe
29,99 €

4251805408195 CF13718 6-delige gereedschapsset met meetlint, snijmes, 
schroevendraaier, hamer en tang - Ideaal voor reizen e

29,99 €
4251805408201 CF13715 5-delige set verfkwasten - penselen in verschillende 

maten - universele penselen voor handwerk, hobby, hui
17,99 €

4251805408218 CF13714 10-delige set verfkwasten - penselen in verschillende 
maten - universele penselen voor handwerk, hobby, hui

17,99 €
4251805408225 CF13729 8-delige combisleutel set - steeksleutel SW 8 - 19 mm - 

sleutel voor werkplaats en huishouden
17,99 €

4251805408232 CF12728 lichtgevende ster in 3D met LED-verlichting en timer in 
warm wit om op te hangen, stabiele premium papieren 

34,99 €
4251805408249 CF12728 lichtgevende ster in 3D met led-verlichting en timer in 

warm wit om op te hangen, stevige premium papieren s
34,99 €

4251805408256 CF12728 lichtgevende ster in 3D met LED-verlichting en timer in 
warm wit om op te hangen, stabiele premium papieren 

29,99 €
4251805408270 CF11930 3x spuitfles met schaalverdeling - 

chemicaliënbestendige pompverstuiver voor minerale oli
29,99 €

4251805408287 CF13927 lijmpistool met 18x 11 mm lijmpatronen, hete lijm voor 
school, knutselwerkjes, 40W lijmpistool

19,99 €
4251805408294 CF13928 12x plastic fles HDPE 520 ml - plastic flessen voor het 

vullen van reiniging, hygiëne en detergenten - chemicali
17,99 €

4251805408300 CF13929 12x plastic fles HDPE 790 ml - plastic flessen voor het 
vullen van reiniging, hygiëne en detergenten - chemicali

19,99 €
4251805408317 CF13930 12x plastic fles HDPE 1035 ml - plastic flessen voor het 

vullen van reiniging, hygiëne en wasmiddelen - chemical
29,99 €

4251805408348 CF13587 3x ventilator sproeiflacon, kindvriendelijke 
sproeiventilator, watersproeier voor verkoeling in de zo

29,99 €
4251805408355 CF13912 4x bloemsproeier - spuitfles met 28/400 draad voor het 

besproeien van planten - watersproeifles voor vernevele
29,99 €

4251805408379 CF13375 4x springtouw voor kinderen - 210 cm, in lengte 
verstelbaar - springtouw in felle kleuren met glitterhand

19,99 €
4251805408386 CF13909 2x bloemsproeier - spuitfles met 28/400 draad voor het 

besproeien van planten - watersproeifles voor vernevele
17,99 €

4251805408393 CF11638 opblaasbare zwembanden voor kinderen tot 6 jaar - 
zwemring in visdesign - zwemhulp ideaal voor strand en

17,99 €
4251805408393 CF11638 opblaasbare zwembanden voor kinderen tot 6 jaar - 

zwemring in visdesign - zwemhulp ideaal voor strand en
17,99 €

4251805408409 CF11638 opblaasbare zwembanden voor kinderen tot 6 jaar - 
zwemring in papegaai-design - zwemhulp ideaal voor st

17,99 €
4251805408409 CF11638 opblaasbare zwembanden voor kinderen tot 6 jaar - 

zwemring in papegaai-design - zwemhulp ideaal voor st
17,99 €
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4251805408416 CF13948 4x bloemenspuit - spuitfles met 28/400 draad voor het 
bewateren van planten - waterspuitfles voor waterverne

29,99 €
4251805408423 CF11638 opblaasbare zwembanden voor kinderen tot 6 jaar - 

zwemring in eenhoorndesign - zwemhulp ideaal voor str
17,99 €

4251805408423 CF11638 opblaasbare zwembanden voor kinderen tot 6 jaar - 
zwemring in eenhoorndesign - zwemhulp ideaal voor str

17,99 €
4251805408430 CF13907 bloemsproeier - spuitfles voor het bewateren van 

planten - watersproeifles voor vernevelen van water
17,99 €

4251805408447 CF13894 3x bloemenverstuiver - spuitfles met 28/400 draad voor 
het besproeien van planten - watersproeifles voor verne

19,99 €
4251805408454 CF13893 3x bloemenverstuiver - 360 graden spuitfles met 28/400 

schroefdraad voor het besproeien van planten - bovenli
29,99 €

4251805408461 CF13910 2x bloemenverstuiver - 360 graden spuitfles met 28/400 
schroefdraad voor het besproeien van planten - bovenli

29,99 €
4251805408478 CF13891 2x spuitfles met schaalverdeling - waterpompsproeier 

met 28/400 schroefdraad voor huishouden, tuin, werkpl
29,99 €

4251805408485 CF13892 2x spuitfles - chemicaliënbestendige 360 graden 
pompspuit met 28/400 schroefdraad voor op siliconen g

29,99 €
4251805408492 CF13950 2x spuitfles - chemicaliënbestendige 360 graden 

pompverstuiver met 28/400 schroefdraad voor verdund
29,99 €

4251805408539 CF13728 8-delige dubbele steeksleutelset - steeksleutel van 
chroom-vanadium staal - sleutel SW 6 - 22 mm

17,99 €
4251805408546 CF13910 bloemsproeier - 360 graden spuitfles voor het 

besproeien van planten - bovenliggende watersproeifles
17,99 €

4251805408577 CF13951 6x sproeiopzetstuk voor sproeiflacons - sproeikop in drie 
kleuren - sproeier met 28/400 schroefdraad

19,99 €
4251805408584 CF13952 6x spuitopzetstuk in 3 kleuren - spuitkop 28/400 

schroefdraad - opzetstuk voor spuitflessen met NBR-afdi
19,99 €

4251805408591 CF13896 6x spuitopzet - spuitkop met 28/400 schroefdraad - 
opzetstuk voor spuitflessen - verstuiverkop met NBR-afd

19,99 €
4251805408607 CF13895 6x spuitopzet - spuitkop met 28/400 schroefdraad - 

opzetstuk voor spuitflessen - verstuiverkop met EPDM-a
17,99 €

4251805408614 CF13900 10x spuitopzetstuk voor spuitflessen - sproeikop 
gemaakt van gerecycled plastic - sproeier met 28/400 d

29,99 €
4251805408621 CF13901 10x spuitopzetstuk voor spuitflessen - sproeikop 

gemaakt van gerecycled plastic - sproeier met 28/400 d
19,99 €

4251805408638 CF13953 10x spuitopzetstuk voor spuitflessen - sproeikop 
gemaakt van gerecycled plastic - sproeier met 28/400 d

19,99 €
4251805408645 CF13905 10x sproei-opzetstuk voor spuitflessen - Mini-sproeikop 

met veiligheidsclip en soft-touch handvat - Sproeier met
14,99 €

4251805408652 CF13906 10x sproei-opzetstuk voor spuitflessen - Mini-sproeikop 
met veiligheidsclip en soft-touch handvat - Sproeier met

14,99 €
4251805408669 CF13889 6x zeepdispenser met schroefdop - pompdispenser met 

28/410 schroefdraad - doseerdispenser voor flessen of j
17,99 €

4251805408690 CF13889 20x zeepdispenser met schroefdop - pompdispenser 
met 28/410 schroefdraad - doseerdispenser voor flessen

29,99 €
4251805441338 CF13845 2-delige tuinslangset - waterslang met multifunctionele 

douche - 7,5m spiraalslang voor tuin en terras
39,99 €

4251805441956 CF13844 8-delige tuinslangset - slanghaspel met 15m tuinslang 
en 5 adapters - slanghaspel voor wandmontage

59,99 €
4251805408720 CF13856 20x grillschaal, wegwerpkommen van aluminium, 

aluminium grillpan voor grillen, koken en bakken, lekbak
29,99 €

4251805408737 CF13849 15x grillschaal, wegwerpkommen van aluminium, 
aluminium grillpan voor grillen, koken en bakken, lekbak

29,99 €
4251805408744 CF13858 20x grillschaal, wegwerpkommen van aluminium, 

aluminium grillpan voor grillen, koken en bakken, lekbak
17,99 €

4251805408751 CF13855 20x grillschaal, wegwerpkommen van aluminium, 
aluminium grillpan voor grillen, koken en bakken, lekbak

17,99 €
4251805408768 CF13848 20x grillschaal, wegwerpkommen van aluminium, 

aluminium grillpan voor grillen, koken en bakken, lekbak
29,99 €

4251805408775 CF13850 20x grillschaal, wegwerpkommen van aluminium, 
aluminium grillpan voor grillen, koken en bakken, lekbak

29,99 €
4251805408799 CF13853 10x grillschaal, wegwerpkommen van aluminium, 

aluminium grillpan voor grillen, koken en bakken, lekbak
29,99 €

4251805408850 CF13802 33 cm pizzasteenplaat met pizzaduwer, pizza bakken in 
de oven of grill, steenovengevoel, vuurvaste vuursteen, 

39,99 €
4251805408867 CF13804 33 cm pizzasteenplaat met plaatheffer, pizza bakken in 

de oven of grill, steenovengevoel, vuurvaste vuursteen, 
34,99 €

4251805408904 CF13838 2x Wegwerpgrill - Handige wegwerpbarbecue met 
houtskool en aansteker - Barbecue voor wandelen, BBQ,

29,99 €
4251805408911 CF13857 2x Grillschaal XL - Grote aluminium lekbak met handvat 

- Braadpannenschaal voor grillen, opslag en transport
19,99 €
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4251805408928 CF13851 8x aluminium serveerschaal, ovale dienbladen - ovale 
aluminium schalen voor bruiloft, catering, gastro, verjaa

17,99 €
4251805408935 CF13852 6x wegwerp aluminium serveerschaal, ovale dienbladen 

- ovale aluminium schalen voor bruiloft, catering, gastro
29,99 €

4251805408942 CF13938 4-delige Tuinslangenset - 20m waterslang met 
toebehoren - Besproeiingsslang met sproeier en adapter

39,99 €
4251805408959 CF13937 160x Aansteker voor de schoorsteen - Aanmaakblokjes 

voor het vuur van FSC-hout en plantaardige olie - CO²-
19,99 €

4251805408966 CF13936 statiefkruk, praktische kampeerstoel met riem, 
opvouwbare 3-pootskruk voor kamperen, strand, vakant

29,99 €
4251805408973 CF13936 statiefkruk, praktische kampeerstoel met riem, 

opvouwbare 3-pootskruk voor kamperen, strand, vakant
29,99 €

4251805408980 CF13936 statiefkruk, praktische kampeerstoel met riem, 
opvouwbare 3-pootskruk voor kamperen, strand, vakant

29,99 €
4251805408997 CF13925 1 paar overschoenen, maat L, waterdichte siliconen 

overschoenen, herbruikbare overschoenen om de schoe
12,99 €

4251805409000 CF13925 1 paar overschoenen, maat M, waterdichte siliconen 
overschoenen, herbruikbare overschoenen om de schoe

12,99 €
4251805409017 CF11935 3x spuitfles - waterpompsproeier met 28/400 

schroefdraad voor huishouden, tuin, werkplaats, auto - 
19,99 €

4251805409024 CF11935 3x spuitfles - chemicaliënbestendige pompspuit met 
28/400 schroefdraad voor huishouden, tuin, werkplaats 

19,99 €
4251805409031 CF13934 zonnewoeler, woelmuisverdediging met echografie, 

elektronische niet-dodelijke verdediging tegen ondergro
29,99 €

4251805409079 CF13945 4x tuinslanghouder - touw en slanghouder van kunststof 
voor tuin, kelder, schuur - wandhouder voor tuinslangen

17,99 €
4251805409093 CF13964 4x herbruikbare zakverwarmer - Kersthandwarmers 

voor kinderen - Verwarmingskussen voor koude dagen e
17,99 €

4251805409109 CF13965 4x pocket warmer herbruikbaar - handwarmer met 
kattenmotief voor kinderen - warmtekussen voor koude 

17,99 €
4251805409123 CF13813 fiets smartphone tas, waterbestendige tas, eenvoudig te 

monteren op het fietsframe mobiele telefoon tas
14,99 €

4251805409130 CF13814 fietsstuurtas, waterafstotende fietstas, gemakkelijk te 
bevestigen aan het stuur fietstas

17,99 €
4251805409147 CF13966 2-delige fietstassenset, fietszadeltas en fietsframetas, 

waterafstotend en gemakkelijk in elkaar te zetten fietsta
17,99 €

4251805409154 CF13869 20-delige fietsreparatieset, uitgebreide 
fietsbandenreparatieset met bandenlichter, patch, lijm, 

14,99 €
4251805409161 CF13967 4x scheerlijnen elk 4m voor kamperen, reflecterend in 

groen - tentkoord met aluminium gesp - spankoord - ca
14,99 €

4251805409178 CF13967 4x scheerlijnen elk 4m voor kamperen, reflecterend in 
oranje - tentkoord met aluminium gesp - spankoord - ca

14,99 €
4251805409185 CF13967 4x scheerlijnen elk 4m voor kamperen, reflecterend in 

geel - tentkoord met aluminium gesp - spankoord - cam
14,99 €

4251805409192 CF13967 8x scheerlijnen elk 4m voor kamperen, reflecterend in 
geel - tentkoord met aluminium gesp - spankoord - cam

19,99 €
4251805409192 CF13967 8x scheerlijnen elk 4m voor kamperen, reflecterend in 

geel - tentkoord met aluminium gesp - spankoord - cam
19,99 €

4251805409208 CF13967 8x scheerlijnen elk 4m voor kamperen, reflecterend in 
groen - tentkoord met aluminium gesp - spankoord - ca

19,99 €
4251805409208 CF13967 8x scheerlijnen elk 4m voor kamperen, reflecterend in 

groen - tentkoord met aluminium gesp - spankoord - ca
19,99 €

4251805409215 CF13968 Herenhandtas - vilten tas voor drank - flessenzak van 
vilt voor 6 flessen - drager voor 6 flessen tot 0,5 L, grijs

12,99 €
4251805409222 CF13968 2x Herenhandtas - vilten tas voor drank - flessenzak van 

vilt voor 6 flessen - drager voor 6 flessen tot 0,5 L, grijs
17,99 €

4251805409239 CF13968 4x Herenhandtas - vilten tas voor drank - flessenzak van 
vilt voor 6 flessen - drager voor 6 flessen tot 0,5 L, grijs

29,99 €
4251805409246 CF11913 25x grondankers van gecoat staal - robuuste 

grondpennen voor bevestiging van onkruidvlies en folies
17,99 €

4251805409253 CF11913 50x grondankers van gecoat staal - robuuste 
grondpennen voor bevestiging van onkruidvlies en folies

29,99 €
4251805409260 CF13785 Fietsslot - Pantserkabelslot met combinatieslot voor 

fietsen - Antidiefstalvoorziening voor fiets, bromfiets, sc
14,99 €

4251805409277 CF13812 2x Rugzakbescherming - Waterdichte regenhoes voor 
schooltas en rugzak - Regenhoes met gele reflecterende

17,99 €
4251805409284 CF13811 54x straatkrijt in de vorm van een stok - grote 

krijtstokken in felle kleuren - schoolbordkrijt voor schild
19,99 €

4251805409291 CF13176 neopreen strandbal, waterafstotend volleybal voor tuin-, 
vakantie- en buitenactiviteiten, ook goed voor beachvoll

17,99 €
4251805409307 CF13176 neopreen strandbal, waterafstotend volleybal voor tuin-, 

vakantie- en buitenactiviteiten, ook goed voor beachvoll
17,99 €
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4251805409314 CF13176 neopreen strandbal, waterafstotend volleybal voor tuin-, 
vakantie- en buitenactiviteiten, ook goed voor beachvoll

17,99 €
4251805409338 CF13177 neopreen strandbal, waterafstotende handbal voor 

tuin-, vakantie- en buitenactiviteiten, ook goed voor stra
17,99 €

4251805409345 CF13177 neopreen strandbal, waterafstotende handbal voor 
tuin-, vakantie- en buitenactiviteiten, ook goed voor stra

17,99 €
4251805409369 CF13969 tochtstrip voor de deur - deurbodemafdichting - 

tochtstrip met dubbele afdichting - bescherming tegen t
17,99 €

4251805409376 CF13969 2x tochtstopper voor de deur - deurbodemafdichting - 
tochtstopper met dubbele afdichting - bescherming tege

29,99 €
4251805409383 CF13969 3x tochtstopper voor de deur - deurbodemafdichting - 

tochtstopper met dubbele afdichting - bescherming tege
29,99 €

4251805409406 CF13970 tochtstrip voor de deur - deurbodemafdichting - 
tochtstrip met dubbele afdichting - bescherming tegen t

17,99 €
4251805409413 CF13970 tochtstrip voor de deur - deurbodemafdichting - 

tochtstrip met dubbele afdichting - bescherming tegen t
17,99 €

4251805409420 CF13970 2x tochtstopper voor de deur - deurbodemafdichting - 
tochtstopper met dubbele afdichting - bescherming tege

29,99 €
4251805409437 CF13970 3x tochtstopper voor de deur - deurbodemafdichting - 

tochtstopper met dubbele afdichting - bescherming tege
29,99 €

4251805409444 CF13944 2x flessenkoeler voor onderweg - wijnkoelerhoes - 
koelhoes voor het koelen van bier-, champagne-, wijn-, 

29,99 €
4251805409451 CF13944 2x flessenkoeler voor onderweg - wijnkoelerhoes - 

koelhoes voor het koelen van bier-, champagne-, wijn-, 
29,99 €

4251805409468 CF13944 2x flessenkoeler voor onderweg - wijnkoelerhoes - 
koelhoes voor het koelen van bier-, champagne-, wijn-, 

29,99 €
4251805409475 CF7260 4x vervangingshoes voor vloerwissers - wisserhoes van 

microvezel chenille voor een grondige reiniging van uw 
19,99 €

4251805409482 CF13914 45 W torenventilator, oscillerend, met 6 
snelheidsniveaus, elegante kolomventilator, stille, koele 

49,99 €
4251805409505 CF13931 16-delige Haarkammenset - Kapperskam voor haar en 

baard - Stylingkam voor dames, heren en kinderen
12,99 €

4251805409512 CF13730 2x buisreinigingsspiraal 3 m - afvoerspiraal Ø 5 mm - 
buisreinigingsschacht voor de afvoer

14,99 €
4251805409529 CF13389 3-delige reisset - opblaasbaar nekkussen, oogmasker en 

oordopjes - reisaccessoires voor vliegtuig, auto, bus en t
14,99 €

4251805409529 CF13389 3-delige reisset - opblaasbaar nekkussen, oogmasker en 
oordopjes - reisaccessoires voor vliegtuig, auto, bus en t

14,99 €
4251805409536 CF13389 3-delige reisset - opblaasbaar nekkussen, oogmasker en 

oordopjes - reisaccessoires voor vliegtuig, auto, bus en t
14,99 €

4251805409536 CF13389 3-delige reisset - opblaasbaar nekkussen, oogmasker en 
oordopjes - reisaccessoires voor vliegtuig, auto, bus en t

14,99 €
4251805409543 CF13389 3-delige reisset - opblaasbaar nekkussen, oogmasker en 

oordopjes - reisaccessoires voor vliegtuig, auto, bus en t
14,99 €

4251805409543 CF13389 3-delige reisset - opblaasbaar nekkussen, oogmasker en 
oordopjes - reisaccessoires voor vliegtuig, auto, bus en t

14,99 €
4251805409550 CF13633 zitkussen zelfopblazend met zak - opblaasbaar kussen in 

blauw - reiskussen voor op de camping en buitenshuis -
19,99 €

4251805409574 CF13633 zitkussen zelfopblazend met zak - opblaasbaar kussen in 
groen - reiskussen voor op de camping en buitenshuis - 

17,99 €
4251805409581 CF13692 4x waterpistool voor kinderen in Dino-ontwerp - 

waterspeelgoed in blauw en roze - waterspuitpistool voo
19,99 €

4251805409598 CF13982 Kerstster om op te hangen
 - Decoratiester voor kerstversiering

17,99 €
4251805409604 CF13658 12x zeepbellen voor kinderen elk 50 ml flacon - 

zeepbellenvloeistof met stok - verjaardagsfeestje voor ki
19,99 €

4251805409611 CF13982 Kerstster om op te hangen
 - Decoratiester voor kerstversiering

17,99 €
4251805409628 CF13982 Kerstster om op te hangen

 - Decoratiester voor kerstversiering
17,99 €

4251805409635 CF13983 25x Kabelbinders met knoppen
 - Kabelbinders transparant en herbruikbaar

12,99 €
4251805409642 CF13984 20x Zuignap

 - Universele zuignaphouder met metalen haak
17,99 €

4251805409659 CF13984 40x Zuignap
 - Universele zuignaphouder met metalen haak

19,99 €
4251805409666 CF12822 2-delige beglazingsset - steelpan en siliconen bakborstel 

voor BBQ, grill, keuken, patisserie en kerstbakkerij - 400
14,99 €

4251805409673 CF13985 40x Zuignap
 - Universele zuignaphouder met metalen haak

14,99 €
4251805409680 CF13985 80x Zuignap

 - Universele zuignaphouder met metalen haak
19,99 €
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4251805409697 CF13986 10x Zuignap
 XL - Universele zuignaphouder met metalen haak

12,99 €
4251805409703 CF13987 kranshanger XL - herfstdecoratiehanger voor glas, 

ramen en voordeuren - grote zuignaphaak voor Hallowe
9,99 €

4251805409703 CF13987 kranshanger XL - herfstdecoratiehanger voor glas, 
ramen en voordeuren - grote zuignaphaak voor Hallowe

9,99 €
4251805409710 CF13987 2x kranshanger XL - herfstdecoratiehanger voor glas, 

ramen en voordeuren - grote zuignaphaak voor Hallowe
9,99 €

4251805409710 CF13987 2x kranshanger XL - herfstdecoratiehanger voor glas, 
ramen en voordeuren - grote zuignaphaak voor Hallowe

9,99 €
4251805409727 CF13988 2x haken voor deurkrans - deurhaak voor krans - 

deurkranshaak van metaal - decoratieve kranshanger vo
14,99 €

4251805409734 CF13989 12x opbergdoos met deksel - universele kunststof pot 
met sluiting - stapelbare bekers voor cosmetica, creme, 

12,99 €
4251805409741 CF12127 80x Zuigbekerhouder met kunststof haak

 - Multifunctionele haken voor sprookjesverlichting en a
29,99 €

4251805409758 CF13990 20x zuignaphouder met cliphaak voor kerstverlichting - 
zuignapjes in transparant - houder met zuignap voor de

14,99 €
4251805409765 CF11876 50x dakgoothaken voor lichtkettingen - regengoothaken 

van kunststof - bevestiging voor kerstverlichting buiten
12,99 €

4251805409772 CF11876 200x dakgoothaken voor kerstverlichting - 
regengoothaken van kunststof - bevestiging voor buiten

29,99 €
4251805409789 CF13943 4x hangende bloempot voor op het balkon - hangpot 

voor planten en kruiden - plantenpot met haken voor in 
29,99 €

4251805409802 CF13947 2.2L Geïsoleerde pompkan - 2.2L Roestvrij stalen 
luchtkan - Dubbelwandige thermoskan met pompmecha

44,99 €
4251805409833 CF13992 10x Kom

 - Kunststof bowlingset voor picknick en camping
17,99 €

4251805409840 CF13993 10x Drinkbeker
 - Plastic bekerset voor picknick en camping

17,99 €
4251805409857 CF13994 6x Kom

 - Kunststof bowlingset voor picknick en camping
17,99 €

4251805409864 CF13995 Eierstroper - Eierkoker voor gepocheerd ei
 - Transparante schimmel voor stroperij-eieren

14,99 €
4251805409871 CF13341 2x spanband met ratel en haak - spanband met ratel 

voor het zekeren van lading - 4,5 m spanband voor het 
14,99 €

4251805409888 CF13996 Taartmes en taartschijf
 - Taartmes voor het snijden en tillen

14,99 €
4251805409895 CF13997 Taart uitgave

 - Cake-solver
14,99 €

4251805409901 CF13998 Taartschoppen
 - Taartheffer en decoratiesjabloon

17,99 €
4251805409918 CF10464 premium nekkussen - aangenaam ondersteunend 

nekkussen voor op reis - comfortabel reiskussen met flu
29,99 €

4251805409918 CF10464 premium nekkussen - aangenaam ondersteunend 
nekkussen voor op reis - comfortabel reiskussen met flu

29,99 €
4251805409925 CF10464 premium nekkussen - aangenaam ondersteunend 

nekkussen voor op reis - comfortabel reiskussen met flu
29,99 €

4251805409925 CF10464 premium nekkussen - aangenaam ondersteunend 
nekkussen voor op reis - comfortabel reiskussen met flu

29,99 €
4251805409932 CF10464 premium nekkussen - aangenaam ondersteunend 

nekkussen voor op reis - comfortabel reiskussen met flu
29,99 €

4251805409932 CF10464 premium nekkussen - aangenaam ondersteunend 
nekkussen voor op reis - comfortabel reiskussen met flu

29,99 €
4251805409949 CF10464 premium nekkussen - aangenaam ondersteunend 

nekkussen voor op reis - comfortabel reiskussen met flu
29,99 €

4251805409949 CF10464 premium nekkussen - aangenaam ondersteunend 
nekkussen voor op reis - comfortabel reiskussen met flu

29,99 €
4251805409956 CF10464 2x Nekkussen - Hoogwaardige halseekhoorns voor op 

reis - Comfortabel reiskussen voor trein, vliegtuig, auto, 
39,99 €

4251805409956 CF10464 2x Nekkussen - Hoogwaardige halseekhoorns voor op 
reis - Comfortabel reiskussen voor trein, vliegtuig, auto, 

39,99 €
4251805409963 CF13940 3x waterpistool voor kinderen - waterspeelgoed in 

verschillende maten - waterspuitpistool
14,99 €

4251805409970 CF13309 2x mini botervlootje van keramiek - kleine boterbel in 
wit - botervlootje met deksel - vaatwasmachinebestendi

17,99 €
4251805409987 CF13932 9x Plantenlabels - Kruidenpluggen van metaal - 

Kruidenlabels voor etikettering - 17,5 cm
14,99 €

4251805409994 CF13932 9x Plantenlabels - Kruidenpluggen van metaal - 
Kruidenlabels voor etikettering - 17,5 cm

17,99 €
4251805410006 CF13805 2-delig grillbestek - grilltangen en grillspatels van 

roestvrij staal - grillaccessoires voor houtskool-, gas- en 
19,99 €
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4251805410013 CF13933 badkamertrolley, 3-vaks verrijdbare container met 6 
lades, praktische badkamertrolley, kunststof badkamerp

54,99 €
4251805410020 CF13806 Geurkaars in metalen emmer - Winddichte buitenkaars - 

Tuinkaars voor balkon en terras - XL lantaarn met citroe
14,99 €

4251805410037 CF13806 Geurkaars in metalen emmer - Winddichte buitenkaars - 
Tuinkaars voor balkon en terras - XL lantaarn met citroe

17,99 €
4251805410044 CF13806 Geurkaars in metalen emmer - Winddichte buitenkaars - 

Tuinkaars voor balkon en terras - XL lantaarn met citroe
12,99 €

4251805410051 CF13806 Geurkaars in metalen emmer - Winddichte buitenkaars - 
Tuinkaars voor balkon en terras - XL lantaarn met citroe

12,99 €
4251805410068 CF14001 3x bloemenwikkeldraad set, groen binddraad gewikkeld 

op een houten stokje, dikte 0,65 mm, 180 g
12,99 €

4251805410082 CF13783 elektrische insectenverdelger, antimuggenlamp voor 
binnen, insecten-, muggen- en muggenverdelger om op

29,99 €
4251805410099 CF13395 3x zwembanden - kleine zwemring voor zwemplezier - 

kinderzwembanden met kleurrijke motieven [selectie va
17,99 €

4251805410105 CF9109 2x 50 meter groene plantendraad - omhulde tuindraad - 
binddraad voor planten met draadknipper - plantonderst

14,99 €
4251805410112 CF9110 1x 100 meter groene plantendraad - omhulde tuindraad 

- binddraad voor planten met draadknipper - plantonder
14,99 €

4251805410129 CF14002 100x tuindraad groen - draad gecoat voor planten - 
binddraad voor handwerk, modelleer- en bevestigingspl

9,99 €
4251805410136 CF14002 250x tuindraad groen - draad gecoat voor planten - 

binddraad voor handwerk, modelleer- en bevestigingspl
12,99 €

4251805410143 CF14002 500x tuindraad groen - draad gecoat voor planten - 
binddraad voor handwerk, modelleer- en bevestigingspl

17,99 €
4251805410167 CF14004 6x bloemen- en vaste plantenhouder 28cm - ronde 

struikhouder - struikhouder voor bloemen, ranken en va
17,99 €

4251805410174 CF14005 6x bloem- en vaste plantenhouder 28cm - ronde 
struikhouder - struikhouder voor bloemen, ranken en va

17,99 €
4251805459173 CF13871 USB tafelventilator, miniventilator voor kantoor en 

bureau, torenventilator met verschillende snelheden
17,99 €

4251805459166 CF13871 USB tafelventilator, miniventilator voor kantoor en 
bureau, torenventilator met verschillende snelheden

17,99 €
4251805410204 CF13789 USB-tafelventilator, stille miniventilator voor kantoor en 

bureau, coole staande ventilator in zomerse, vrolijke kle
17,99 €

4251805410211 CF13789 USB-tafelventilator, stille miniventilator voor kantoor en 
bureau, coole staande ventilator in zomerse, vrolijke kle

17,99 €
4251805410228 CF13789 USB-tafelventilator, stille miniventilator voor kantoor en 

bureau, coole staande ventilator in zomerse, vrolijke kle
19,99 €

4251805410235 CF13789 USB-tafelventilator, stille miniventilator voor kantoor en 
bureau, coole staande ventilator in zomerse, vrolijke kle

17,99 €
4251805410242 CF14006 boombevestigingstape 50 meter - boomkoord - 

plantbinders voor in de tuin - bloemstrikken - plantenta
12,99 €

4251805410259 CF14007 omhulde boombinddraad 5 meter - boombinders met 
rubberen afdekking - boomsteunen voor in de tuin - Ø 6

12,99 €
4251805410266 CF14008 omhulde boombinddraad 10 meter - boombinders met 

rubberen afdekking - boomsteunen voor de tuin - Ø 3,5 
9,99 €

4251805410273 CF14009 Herenhandtas - vilten tas voor drank - flessenzak van 
vilt voor 6 flessen - drager voor 6 flessen tot 0,5 L, grijs

12,99 €
4251805410280 CF14009 2x Herenhandtas - vilten tas voor drank - flessenzak van 

vilt voor 6 flessen - drager voor 6 flessen tot 0,5 L, grijs
14,99 €

4251805410303 CF13394 3x Zwemvleugels voor kinderen - Opblaasbare drijfhulp 
- Arm-zwembanden in oranje voor baby's - 18 tot 30 kg

19,99 €
4251805410310 CF14010 12x premium duivenverdedigingspennen gemaakt van 

roestvrij staal - vogelverdedigingspennen voor balkons, 
29,99 €

4251805410327 CF14011 10x premium vogelwerende tips - 
duivenverdedigingspennen voor balkon en dak - duiven

39,99 €
4251805410334 CF13788 vacuümkan van roestvrij staal - dubbelwandige 

thermofles - thermoskan voor onderweg - 1000 ml
29,99 €

4251805410341 CF13863 Baby zwemring
 - Zwembanden voor baby's

17,99 €
4251805410358 CF14012 3x schroefverbinder - noodschakelketting 8 mm - 

karabijnhaak met schroefsluiting - materiaal karabijnhaa
17,99 €

4251805410365 CF14012 2x D-vormige sluitingen - grote sluitingen karabijnhaken 
met schroefsluiting - sluitingen met oogbouten - RVS 30

12,99 €
4251805410372 CF14012 10x D-vormige sluitingen - kleine schakels met 

schroefsluiting - schakels met oogbouten - RVS 304 - 4,
19,99 €

4251805410389 CF14012 10x sluitingen rond - karabijnhaak klein met 
schroefsluiting - sluitingen gebogen met oogbouten - RV

17,99 €
4251805410396 CF14012 2x Karabijnhaken - Premium karabijnhaak gemaakt van 

weerbestendig roestvrij staal 304 - stalen haak met 180
17,99 €
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4251805410402 CF14012 3x Karabijnhaken - Premium karabijnhaak gemaakt van 
weerbestendig roestvrij staal 304 - stalen haak met 110

14,99 €
4251805410426 CF14012 6x Karabijnhaken - Premium karabijnhaak gemaakt van 

weerbestendig roestvrij staal 304 - stalen haak met 65 k
14,99 €

4251805410433 CF14012 6x Karabijnhaken - Premium karabijnhaak gemaakt van 
weerbestendig roestvrij staal 304 - stalen haak met 45 k

14,99 €
4251805410440 CF14012 6x Karabijnhaak - Premium karabijnhaak gemaakt van 

weerbestendig roestvrij staal 304 - stalen haak met 36 k
12,99 €

4251805410457 CF14012 3x Karabijnhaak - Premium karabijnhaak gemaakt van 
weerbestendig roestvrij staal 304 - stalen haak met 36 k

9,99 €
4251805410457 CF14012 3x Karabijnhaak - Premium karabijnhaak gemaakt van 

weerbestendig roestvrij staal 304 - stalen haak met 36 k
9,99 €

4251805410464 CF13821 XL monstertruck, opwindvoertuig voor kinderen, grote 
speelgoedauto met frictiemotor, veel plezier zonder elek

29,99 €
4251805410471 CF13821 XL monstertruck, opwindvoertuig voor kinderen, grote 

speelgoedauto met frictiemotor, veel plezier zonder elek
29,99 €

4251805410488 CF13821 XL monstertruck, opwindvoertuig voor kinderen, grote 
speelgoedauto met frictiemotor, veel plezier zonder elek

29,99 €
4251805410495 CF14012 2x schroefverbinder - noodkettingschakel 10 mm - 

karabijnhaak met schroefsluiting - materiaal karabijnhaa
17,99 €

4251805410501 CF11751 12x karabijnhaken - stalen karabijnhaken met 220 kg 
draagvermogen - voor luifels, zwevende grill, bokszak e

19,99 €
4251805410518 CF16019 3x karabijnhaak met schroefsluiting - grote karabijnhaak 

met een draagvermogen van 260 kg - schroefkarabijnha
12,99 €

4251805439984 CF13874 6x flessenkoeler, koelcontainer met citroenmotieven, 
isolerende flessenzak voor het koelen van wijn-, champ

17,99 €
4251805410532 CF13939 28-delig duikspeelgoed - Zwembadspeelgoed voor 

kinderen - Duikspeelgoed voor zwembad, badkuip, stran
29,99 €

4251805410549 CF13721 560 stuks. Schroef-, plug- en spijkerset voor doe-het-
zelvers - Assortiment schroeven in een praktische plastic

29,99 €
4251805410556 CF13709 13-delige schroevendraaierset met magnetische punt - 

schroevendraaiers in verschillende maten - sleufkop, kru
34,99 €

4251805410563 CF13371 4x Frisbee voor kinderen en volwassenen - Gooiende 
schijf - Frisbee schijf voor het spelen - 30 cm Vliegende 

19,99 €
4251805410570 CF13719 151 stuks oogschroeven en schroefhaakset - 

schroefoogjes in verschillende maten - oogschroeven - r
17,99 €

4251805410587 CF14042 12x ragout-vinkom - Ovenvaste vormpjes in oranje - 
creme brulee-kom - dessertkom met elk 185 ml

39,99 €
4251805410594 CF10579 12x ragout-vinkom - Ovenvaste vormen in rood - creme 

brulee-kom - dessertkom met elk 185 ml
39,99 €

4251805410600 CF14043 12x ragoutkom - ovenvaste vormpjes in rood en oranje 
- creme brulee kom - dessertkom met elk 185 ml

39,99 €
4251805410617 CF13374 4x waterpistool voor kinderen - Waterspeelgoed in 

verschillende maten - Waterspuitpistool [selectie varieer
14,99 €

4251805410624 CF13720 198-delige haak- en hangerset met schroefhaken, 
pluggen, spijkers, hoekhaken - schilderijhanger - schroe

12,99 €
4251805410631 CF13877 2x afdekkap voor eten - vliegenkap van metaal - 

kleurrijke parasol - Ø 35 cm
29,99 €

4251805410648 CF13877 2x afdekkap voor eten - vliegenkap van metaal - 
kleurrijke parasol - Ø 35 cm

29,99 €
4251805410655 CF13877 2x afdekkap voor eten - vliegenkap van metaal - 

kleurrijke parasol - Ø 35 cm
29,99 €

4251805410662 CF13877 2x afdekkap voor eten - vliegenkap van metaal - 
kleurrijke parasol - Ø 35 cm

29,99 €
4251805410679 CF13877 2x afdekkap voor eten - vliegenkap van metaal - 

kleurrijke parasol - Ø 35 cm
29,99 €

4251805410686 CF13877 2x afdekkap voor eten - vliegenkap van metaal - 
kleurrijke parasol - Ø 35 cm

29,99 €
4251805410693 CF13705 6x grote schoenlepel van kunststof - schoenlepel met 

lang handvat - aantrekhulp voor schoenen in verschillen
29,99 €

4251805410709 CF13376 4x Frisbee voor kinderen en volwassenen - Werpschijf 
gemaakt van schuimrubber - Frisbee 15 cm - Vliegende 

19,99 €
4251805410716 CF13798 60x wasknijpers en 2x wasknijpmand - wasknijpers in 

transparante mand - Ideaal voor binnen en buiten
17,99 €

4251805410723 CF13686 6-delige strandspeelgoedset - Zandspeelgoed voor 
strand en zandbak - Emmer, deksel met zeef, schop, ha

19,99 €
4251805410730 CF13686 6-delige strandspeelgoedset - Zandspeelgoed voor 

strand en zandbak - Emmer, deksel met zeef, schop, ha
19,99 €

4251805410761 CF14014 20x Zuignaphouder voor kerstverlichting - Zuighaken als 
deurophanghulpmiddel - Houder met zuignap voor deco

12,99 €
4251805410761 CF14014 20x Zuignaphouder voor kerstverlichting - Zuighaken als 

deurophanghulpmiddel - Houder met zuignap voor deco
12,99 €
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4251805410778 CF14014 60x zuignaphouder voor kerstverlichting - zuignapjes 
met gleuf in transparant - houder met zuignap voor dec

17,99 €
4251805410785 CF14014 120x zuignaphouder voor kerstverlichting - zuignappen 

met gleuf in transparant - houder met zuignap voor dec
29,99 €

4251805410785 CF14014 120x zuignaphouder voor kerstverlichting - zuignappen 
met gleuf in transparant - houder met zuignap voor dec

29,99 €
4251805410792 CF13989 24x opbergdoos met deksel - universele kunststof pot 

met sluiting - stapelbare bekers voor cosmetica, creme, 
14,99 €

4251805410808 CF14015 20x lont voor olielampen - vervangende lont voor 
tuinfakkels, bamboe fakkels - lamp lont olielamp - fakkel

17,99 €
4251805410815 CF14015 lont voor olielampen op maat te knippen - vervangende 

lont voor tuinfakkels, bamboe fakkels - lamp lont oliela
12,99 €

4251805410822 CF14015 lont voor olielampen op maat te knippen - vervangende 
lont voor tuinfakkels, bamboe fakkels - lamp lont oliela

14,99 €
4251805410839 CF14015 lont voor olielampen op maat te knippen - vervangende 

lont voor tuinfakkels, bamboe fakkels - lamp lont oliela
14,99 €

4251805410846 CF14016 20x lont voor olielampen - vervangende lont voor 
tuinfakkels, bamboe fakkels - lamp lont olielamp - fakkel

12,99 €
4251805410853 CF14016 lont voor olielampen - vervangende lont voor 

tuinfakkels, bamboe fakkels - lamp lont olielamp - fakkel
12,99 €

4251805410860 CF14016 lont voor olielampen - vervangende lont voor 
tuinfakkels, bamboe fakkels - lamp lont olielamp - fakkel

14,99 €
4251805410877 CF14017 parasolhouder van staal - grondbus voor in de tuin - 

voet voor parasols en droogmolens - parasolstandaard 
34,99 €

4251805410884 CF14018 parasolhouder van kunststof - grondbus voor in de tuin 
- voet voor parasols - parasolstandaard met schroefstan

19,99 €
4251805410891 CF14019 parasolhouder van staal - grondbus voor in de tuin - 

gazonspies voor parasols - parasolstandaard met handg
29,99 €

4251805410907 CF14020 4x XL grondankers van massief staal - extreem stabiele 
grondankers voor tenten, paviljoens, springkastelen & tr

29,99 €
4251805410914 CF14021 2x waslijn - reiswaslijn met 12 clips - waslijn met haak - 

kampeerwaslijn - mobiele waslijn - 1,80 m
17,99 €

4251805410921 CF14021 2x waslijn - reiswaslijn met elk 12 clips - waslijn met 
haak - campingwaslijn - mobiele waslijn - 1,80 m

17,99 €
4251805463750 CF11636 3x opblaasbare zwemring in cool design - kleurrijke 

zwemring - zwemplezier voor kinderen en volwassenen
34,99 €

4251805410945 CF13870 2x ijsschep - ijsschep gepolijst RVS met trigger - 
ijsschep voor grote ballen Ø 55 mm

29,99 €
4251805410952 CF13839 Meetlint 30m - Glasvezel meetlint - Rollenlint met 

ergonomische handgreep en intrekbare slinger
17,99 €

4251805434514 CF13048 2x Flessenkoeler voor onderweg - champagne koeler 
hoes met trekkoord - koelhoes voor het koelen van cha

29,99 €
4251805434491 CF9299 2x flessenkoeler voor onderweg - wijnkoeler hoes met 

snelsluiting - koelhoes voor het koelen van bier, wijn en 
14,99 €

4251805411010 CF14035 16x kebabspiesjes van roestvrij staal - 30 cm lange 
vleesspiesjes - premium groentespiesjes in een set

19,99 €
4251805411027 CF13808 2x Fleskoeler voor onderweg - champagnekoelmanchet 

met elastiek - koelmanchet voor wijn, bier en frisdranke
29,99 €

4251805411034 CF13801 2-delige snijset van roestvrij staal - vleesmes en 
vleesvork - snijset voor keuken en barbecue

17,99 €
4251805411041 CF13800 7-delige messenblokset met diverse messen en scharen 

- Houten messenopslag - Scherpe keukenmessen met h
29,99 €

4251805411058 CF13946 24x Herbruikbare ijsblokjes in verschillende kleuren - 
partyijsblokjes voor het koelen van dranken - smaakloze

19,99 €
4251805411065 CF14030 koelmat voor honden - zelfkoelend kussen voor kleine 

honden en katten - multifunctionele koelmat met verkoe
29,99 €

4251805411072 CF14048 Premium kerstfiguur voor kerstversiering, skiërfiguren 
als winterversiering, kamerversiering of cadeau

12,99 €
4251805411089 CF14049 2x premium paar kerstelfjes maat M voor 

kerstversiering, alpenfiguren als winterversiering, schatti
17,99 €

4251805411096 CF14050 2x premium paar kerstelfjes maat M voor 
kerstversiering, alpine figuren als winterdecoratie-items,

17,99 €
4251805411102 CF13773 trekveer met dubbele haak - veer voor tenten, luifels, 

caravans - bevestigingsaccessoires - trekveer luifel - stal
14,99 €

4251805411119 CF14051 2x premium paar kerstelfjes maat M voor 
kerstversiering, alpine figuren als winterdecoratie-items,

19,99 €
4251805411126 CF14052 2x premium paar kerstelfjes maat M voor 

kerstversiering, Vikingfiguren als winterversiering, schat
29,99 €

4251805411133 CF14053 2x premium paar kerstelfjes maat S voor 
kerstversiering, Noordpoolfiguren als winterversiering, s

14,99 €
4251805411140 CF14053 2x premium paar kerstelfjes maat S voor 

kerstversiering, Noordpoolfiguren als winterversiering, s
14,99 €
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4251805411157 CF14053 2x premium paar kerstelfjes maat S voor 
kerstversiering, Noordpoolfiguren als winterversiering, s

14,99 €
4251805411164 CF14054 Premium kerstelfen voor kerstversiering, winterfiguren 

als decoratieartikelen, schattige hoekkrukken als kamer
17,99 €

4251805411171 CF14054 Premium kerstelfen voor kerstversiering, winterfiguren 
als decoratieartikelen, schattige hoekkrukken als kamer

17,99 €
4251805411188 CF14024 Opblaasbare zwemband in bandenontwerp - grote 

zwemring met handvatten, voor kinderen en volwassen
29,99 €

4251805411195 CF14055 Premium kerstelfen voor kerstversiering, winterfiguren 
als decoratieartikelen, schattige hoekkrukken als kamer

19,99 €
4251805411201 CF14055 Premium kerstelfen voor kerstversiering, winterfiguren 

als decoratieartikelen, schattige hoekkrukken als kamer
17,99 €

4251805411218 CF14055 Premium kerstelfen voor kerstversiering, winterfiguren 
als decoratieartikelen, schattige hoekkrukken als kamer

17,99 €
4251805411225 CF14056 Premium kerstelfen voor kerstversiering, winterfiguren 

als decoratieartikelen, schattige hoekkrukken als kamer
19,99 €

4251805411232 CF14056 Premium kerstelfen voor kerstversiering, winterfiguren 
als decoratieartikelen, schattige hoekkrukken als kamer

19,99 €
4251805411249 CF14057 Premium kerstelfen voor kerstversiering, winterfiguren 

als decoratieartikelen, schattige hoekkrukken als kamer
14,99 €

4251805411256 CF14058 Premium kerstrendier voor de kerstdecoratie, 
winterelandfiguur als decoratief item, kamerdecoratie of

34,99 €
4251805411263 CF14059 Premium kerstelfen voor kerstversiering, winterfiguren 

als decoratieartikelen, schattige hoekkrukken als kamer
19,99 €

4251805411270 CF14059 Premium kerstelfen voor kerstversiering, winterfiguren 
als decoratieartikelen, schattige hoekkrukken als kamer

29,99 €
4251805411287 CF14060 Premium kerstelfjes voor kerstversiering, winterfiguren 

als decoratief item, schattig hoekkrukje als kamerdecora
34,99 €

4251805411294 CF14061 2x premium paar kerstelfjes maat M voor 
kerstversiering, Noordpoolfiguren als winterversiering, s

14,99 €
4251805411300 CF14062 2x kerstmuts, rode kerstmuts, kerstmuts met 

omkeerbare pailletten, glanzende kerstmuts
19,99 €

4251805411317 CF14063 3x Premium kerstsok XL met omkeerbare pailletten - 
Kerstmanlaars om op te hangen - Kerstdecoratie om te 

19,99 €
4251805411317 CF14063 3x Premium kerstsok XL met omkeerbare pailletten - 

Kerstmanlaars om op te hangen - Kerstdecoratie om te 
19,99 €

4251805411324 CF14064 8x premium kerstmanhangers voor in de kerstboom, 
betoverende kerstboomfiguren hangers als boomhanger

29,99 €
4251805411331 CF14065 8x premium kerstmanhangers voor in de kerstboom, 

betoverende kerstboomfiguren hangers als boomhanger
14,99 €

4251805411348 CF14066 8x premium kerstmanhangers voor in de kerstboom, 
betoverende kerstboomfiguren hangers als boomhanger

17,99 €
4251805411355 CF14067 8x premium kerstmanhangers voor in de kerstboom, 

betoverende kerstboomfiguren hangers als boomhanger
17,99 €

4251805411362 CF14068 8x premium kerstmanhangers voor in de kerstboom, 
betoverende kerstboomfiguren hangers als boomhanger

17,99 €
4251805411379 CF14069 12x premium kerstmanhangers voor in de kerstboom, 

betoverende kerstboomfiguurhangers als boomhangers,
29,99 €

4251805411386 CF14031 BBQ kippenbraadstuk, grillpan met kiphouder en 
antiaanbaklaag, perfect gegrilde kippen in de oven, bij h

34,99 €
4251805411393 CF14070 6x premium kerstmanhangers voor in de kerstboom, 

betoverende kerstboomfiguurhangers als boomhangers,
17,99 €

4251805411409 CF14070 6x premium kerstmanhangers voor in de kerstboom, 
betoverende kerstboomfiguurhangers als boomhangers,

19,99 €
4251805411416 CF14071 6x premium kerst-elandhangers voor in de kerstboom, 

betoverende kerstboomfiguurhangers als boomhangers,
14,99 €

4251805411423 CF14044 3x bloemsproeier - spuitfles voor het bewateren van 
planten - watersproeifles met 28/400 schroefdraad voor

19,99 €
4251805411430 CF13979 BBQ Chicken Roast, roestvrijstalen grillpan met 

kiphouder, perfect knapperige gegrilde kippen om te gril
34,99 €

4251805411447 CF14045 2x spuitfles met schaalverdeling - waterpompsproeier 
met 28/400 schroefdraad voor huishouden, tuin, werkpl

19,99 €
4251805411454 CF14046 6x spuitopzet - spuitkop met 28/400 schroefdraad - 

opzetstuk voor spuitflessen - verstuiverkop met Viton-af
29,99 €

4251805411461 CF14047 6x spuitopzet - spuitkop met 28/400 schroefdraad - 
opzetstuk voor spuitflessen - verstuiverkop met NBR-afd

19,99 €
4251805411492 CF13722 46-delige dopsleutelset met bitset, ratel, 

omschakelratel, binnenzeskantsleutel 1/4 inch - gereeds
34,99 €

4251805411508 CF13685 voetgyro met licht - Jumping Ball voor kinderen - 
Kleurrijke knipperende enkelswingbal - Skip it

17,99 €
4251805411515 CF13827 8x cool pack voor koeltas - koelelementen voor koelbox 

- cool packs voor huishouden en vrije tijd - 220 ml
29,99 €
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4251805411522 CF13685 voetgyro met licht - Jumping Ball voor kinderen - 
Kleurrijke knipperende enkelswingbal - Skip it

17,99 €
4251805411539 CF13685 voetgyro met licht - Jumping Ball voor kinderen - 

Kleurrijke knipperende enkelswingbal - Skip it
17,99 €

4251805411546 CF13974 2x tuinkoord met dispenser - jutetape voor in de tuin, 
voor verpakking en decoratie - knutselkoord voor doe-h

17,99 €
4251805411553 CF13373 6-delige boemerang set met frisbee - Boomerang en 

werpring - Gooispeelgoed voor kinderen en volwassene
29,99 €

4251805411560 CF13795 drinkfles van roestvrij staal 500 ml - dubbelwandige 
thermosfles van roestvrij staal - thermosfles voor onder

17,99 €
4251805471557 CF11636 opblaasbare zwemring in een cool design - zwemring 

voor kinderen en volwassenen [selectie varieert]
17,99 €

4251805461671 CF13774 Solar lichtketting met 72 warm witte LED&#39;s voor 
het zonnescherm in de vorm ster voor buiten - tuinverlic

19,99 €
4251805411591 CF13372 3x boemerang - klassieke boemerang met 2 vleugels - 

werpspeelgoed voor kinderen en volwassenen
17,99 €

4251805411591 CF13372 3x boemerang - klassieke boemerang met 2 vleugels - 
werpspeelgoed voor kinderen en volwassenen

17,99 €
4251805457421 CF13685 tol met licht - Springbal voor kinderen - Kleurrijk 

knipperende enkelschommelbal - Skip it
14,99 €

4251805411614 CF14078 81-delige set met houten wasknijpers en 
wasknijperzakje - Hoogwaardige houten wasknijpers en 

19,99 €
4251805411638 CF14076 6x premium kerstmanhangers voor in de kerstboom, 

betoverende kerstboomfiguurhangers als boomhangers,
17,99 €

4251805411645 CF14077 6x premium kerstmanhangers voor in de kerstboom, 
betoverende kerstboomfiguurhangers als boomhangers,

17,99 €
4251805411652 CF14078 81-delige set met houten wasknijpers en 

wasknijperzakje - Hoogwaardige houten wasknijpers en 
19,99 €

4251805411669 CF14079 12x premium kerstmanhangers voor in de kerstboom, 
betoverende kerstboomfiguurhangers als boomhangers,

29,99 €
4251805411676 CF14078 81-delige set met houten wasknijpers en 

wasknijperzakje - Hoogwaardige houten wasknijpers en 
19,99 €

4251805411683 CF14078 81-delige set met houten wasknijpers en 
wasknijperzakje - Hoogwaardige houten wasknijpers en 

19,99 €
4251805411690 CF14082 10x premium kerstmanhangers voor in de kerstboom, 

betoverende kerstboomfiguurhangers als boomhangers,
29,99 €

4251805411706 CF14083 8x premium kerstmanhangers voor in de kerstboom, 
betoverende kerstboomfiguren hangers als boomhanger

29,99 €
4251805411713 CF14084 10x premium kerstmanhangers voor in de kerstboom, 

betoverende kerstboomfiguurhangers als boomhangers,
19,99 €

4251805411720 CF14085 10-delige set premium kerstlabels voor de kerstboom, 
winterlabels als boomkleden, kerstversiering of cadeaula

14,99 €
4251805411737 CF14085 10-delige set premium kerstlabels voor de kerstboom, 

winterlabels als boomkleden, kerstversiering of cadeaula
14,99 €

4251805411812 CF14088 22x strosterren in een mix set - Kerstboomversieringen 
- Strohangers voor de kerstboom - natuurlijke kerstboo

17,99 €
4251805411829 CF14089 26x strosterren in een mix set - Kerstboomversieringen 

- Strohangers voor de kerstboom - natuurlijke kerstboo
17,99 €

4251805411836 CF14090 28x strosterren in een mix set - Kerstboomversieringen 
- Strohangers voor in de kerstboom - natuurlijke kerstbo

17,99 €
4251805411843 CF14091 26x strosterren in een mix set - Kerstboomversieringen 

- Strohangers voor de kerstboom - natuurlijke kerstboo
17,99 €

4251805411850 CF14092 36x strosterren in een mix set - Kerstboomversieringen 
- Strohangers voor de kerstboom - natuurlijke kerstboo

19,99 €
4251805411867 CF14093 28x strosterren in een mix set - Kerstboomversieringen 

- Strohangers voor in de kerstboom - natuurlijke kerstbo
17,99 €

4251805411874 CF14094 26x strosterren in een mix set - Kerstboomversieringen 
- Strohangers voor de kerstboom - natuurlijke kerstboo

17,99 €
4251805411881 CF14095 35x strosterren in een mix set - Kerstboomversieringen 

- Strooien hangers voor de kerstboom - Natuurlijke kers
17,99 €

4251805411898 CF6874 8x cadeauzakjes in kerstmotieven - cadeauzakje voor 
wijn- en champagneflessen - flessenzakje voor Kerstmis

17,99 €
4251805411904 CF14096 6x cadeautas voor kerst, kerstman en advent - XXL 

cadeautas met kerstmotief - cadeautas
29,99 €

4251805411911 CF14096 12x cadeauzakje voor Kerstmis, Sinterklaas en Advent - 
XXL cadeauzakje met kerstmotief - cadeauzakje

39,99 €
4251805411928 CF13663 Watersproeier bloem - Water speelgoed voor de tuin - 

Sproeiers voor kinderen in de zomer
29,99 €

4251805411935 CF13664 Watersproeier Walvis - Waterspeelgoed voor de tuin - 
Sproeiers voor kinderen in de zomer

19,99 €
4251805411942 CF13664 Watersproeier Walvis - Waterspeelgoed voor de tuin - 

Sproeiers voor kinderen in de zomer
19,99 €
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4251805411959 CF14340 4x Kerstboomhanger "Kerstboom" - 
kerstboomversiering om op te hangen - kerstboomhang

17,99 €
4251805411966 CF14097 4x Kerstboomhanger cadeau - Kerstbal geschenkdoos - 

Kerstboomversieringen in geschenkvorm voor de kerstb
17,99 €

4251805411973 CF11912 200x grondankers van gecoat staal - robuuste 
grondpennen voor bevestiging van onkruidvlies en folies

34,99 €
4251805411980 CF13919 8-delige kooklepelset - houten kooklepels, spatels, 

gleuflepels en slalepels van bamboe - keukengadgets vo
29,99 €

4251805411997 CF13873 2-delige houten saladeservies - set met slalepel en 
saladevork - houten serveerset voor salade - 30,5 cm

17,99 €
4251805412000 CF13836 ijsemmer van roestvrij staal, dubbelwandige 

ijsblokjescontainer met deksel en tang, 1,5 liter
34,99 €

4251805412024 CF13369 4x Windasbakken, asbakken gemaakt van de beste 
dolomietkeramiek, stormasbakken maritiem gestreept m

34,99 €
4251805412048 CF13370 3x Windasbakken, asbakken gemaakt van de beste 

dolomietkeramiek, stormasbakken met afneembare bov
29,99 €

4251805412055 CF13370 3x Windasbakken, asbakken gemaakt van de beste 
dolomietkeramiek, stormasbakken met afneembare bov

29,99 €
4251805412062 CF14104 2-delige koelemmerset, ijsemmer en flessenkoeler in 

een modern design, wijn-, champagne- of champagnek
29,99 €

4251805412079 CF13841 LED lichtketting zonne warm wit - lichtketting buiten 
met 100 LED lampen - tuinverlichting - feestverlichting -

17,99 €
4251805412086 CF13830 led-lichtsnoer voor buiten - feestlamp warmwit met 10 

led-lampjes - buitenverlichting - 7,5 m
29,99 €

4251805412093 CF14022 5-delige tuindoucheset - tuinhanddouche voor 
waterslang - multidouche voor het besproeien van de tu

12,99 €
4251805412109 CF13832 led-lichtsnoer voor buiten - feestlamp warmwit met 10 

led-lampjes - buitenverlichting - 7,5 m
34,99 €

4251805412116 CF13975 8x professionele spies spies 40 cm, stabiele 
hoogwaardige grillspiesen van roestvrij staal met grene

17,99 €
4251805412123 CF13831 LED-lichtketting voor buiten - feestverlichting warmwit 

met 20 LED-lampen - buitenverlichting - 12,5 m
34,99 €

4251805412130 CF14023 24x shish kebab en grillspiesjes, spiesen van stevig 
staal - voor grill, oven, BBQ - perfecte vlees-, vis- en gro

14,99 €
4251805412154 CF13285 6x drinkbekers - plastic bekers - multifunctionele bekers 

met verschillende printpatronen - onbreekbaar [selectie 
29,99 €

4251805412161 CF5578 roestvrij staaldraad voor knutselen en modelleren 45 m 
- bloemendraad voor arrangementen - knutseldraad in z

12,99 €
4251805412178 CF13861 4x solarlamp voor buiten - tuinverlichting voor grond 

met grondpen - padverlichting roestvrij staal - solarlamp
39,99 €

4251805412192 CF14026 3-delig grillbestek - grillaccessoires met grilltang, 
grillspatel en grillvork van roestvrij staal - BBQ vleesvork

29,99 €
4251805412208 CF14025 3-delig grillbestek - grilltang, grillspatel en grillvork van 

roestvrij staal - BBQ grillaccessoires met houten handva
29,99 €

4251805412215 CF13313 6x schotel van kurk rond, Ø 19 x 0,5 cm, ronde schotel 
voor potten, pannen, keuken en huishouden, hittebeste

17,99 €
4251805412222 CF13276 3x Houten onderzetters "Pallet" - Onderzetters voor 

potten, pannen en braadpannen - Houten onderzetters 
19,99 €

4251805412239 CF11943 2-delig dames-urinoir voor onderweg met draagtas - 
mobiel plasmiddel van siliconen - staand urineren tijden

14,99 €
4251805412246 CF11943 2-delig dames-urinoir voor onderweg met draagtas - 

mobiel plasmiddel van siliconen - staand urineren tijden
14,99 €

4251805412253 CF13283 8x borden - kunststof borden van melamine - 
herbruikbare multifunctionele borden in verschillende kl

34,99 €
4251805412260 CF14107 waterpistool met pomp - waterpistool met 850 ml 

inhoud en een bereik van 8 m - waterspeelgoed voor ki
17,99 €

4251805412277 CF14107 waterpistool met pomp - waterpistool met 850 ml 
inhoud en een bereik van 8 m - waterspeelgoed voor ki

17,99 €
4251805412284 CF14107 waterpistool met pomp - waterpistool met 850 ml 

inhoud en een bereik van 8 m - waterspeelgoed voor ki
17,99 €

4251805412291 CF14107 waterpistool met pomp - waterpistool met 850 ml 
inhoud en een bereik van 8 m - waterspeelgoed voor ki

17,99 €
4251805412307 CF14106 31-delige picknickset, picknickmand en herbruikbaar 

servies voor 6 personen, ideale picknickkoffer voor kam
29,99 €

4251805412314 CF14106 31-delige picknickset, picknickmand en herbruikbaar 
servies voor 6 personen, ideale picknickkoffer voor kam

29,99 €
4251805412321 CF14106 31-delige picknickset, picknickmand en herbruikbaar 

servies voor 6 personen, ideale picknickkoffer voor kam
29,99 €

4251805412369 CF11869 natuurlijke haarborstel van bamboe - peddelborstel met 
natuurlijke haren voor natuurlijk mooi haar - voor mann

14,99 €
4251805412376 CF11869 set van 2 natuurlijke haren borstel gemaakt van 

bamboe - paddle borstel met natuurlijke haren - 100% 
19,99 €
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4251805412383 CF14111 2-delige haarborstelset voor dames en heren - 
skeletborstel, universele borstel - haarstyling

12,99 €
4251805412390 CF13978 parasolhouder, parasolstandaard voor balkon, terras of 

tafel - voor parasolstokken 22-49 mm en paneel-/reling
17,99 €

4251805412406 CF13976 parasolhouder van massief metaal - parasolstandaard 
met handgreep, voor grind- en zandgrond - voet voor p

29,99 €
4251805412406 CF13976 parasolhouder van massief metaal - parasolstandaard 

met handgreep, voor grind- en zandgrond - voet voor p
29,99 €

4251805412413 CF13299 6-delige gemengde dunschiller voor groenten en fruit - 
roestbestendige, universele dunschiller bijzonder scherp

12,99 €
4251805412420 CF13299 3 Driedelige Gemengde Dunschiller voor groenten en 

fruit - roestbestendige, universele bijzonder scherp, erg
14,99 €

4251805412420 CF13299 3 Driedelige Gemengde Dunschiller voor groenten en 
fruit - roestbestendige, universele bijzonder scherp, erg

14,99 €
4251805412437 CF13284 2x melamine schaal - kunststof bord van melamine - 

onbreekbaar sierbord - serveerbord
17,99 €

4251805412451 CF13778 Slacentrifuge met Deksel, gemakkelijk te draaien met 
een slingeraandrijving, kunststof slakom in wit, kan ook 

17,99 €
4251805412468 CF13862 7x solarlamp voor buiten - tuinverlichting voor grond 

met grondpen - padverlichting roestvrij staal - solarlamp
19,99 €

4251805412475 CF13859 5x solarlamp voor buiten - tuinlamp voor op de grond 
met grondpen - tuinpadverlichting RVS - solarlamp

34,99 €
4251805412482 CF13817 2x Glazen kan met deksel - Waterkaraf met handvat - 

1,1 liter glazen karaf voor water, melk, sappen en limon
29,99 €

4251805412499 CF13776 3-delige set saladekommen, grote decoratieve kommen 
voor salade, fruit, snacks en nog veel meer, kommen ge

34,99 €
4251805412505 CF13826 zonnelicht voor buiten - tuinverlichting voor de vloer - 

padverlichting - zonnelamp - 8 uur looptijd
12,99 €

4251805412512 CF13825 zonnelicht voor buiten - tuinverlichting voor de vloer - 
padverlichting - zonnelamp - 8 uur looptijd

12,99 €
4251805412529 CF13786 3-delige whiskyset - Handwiskette van roestvrij staal - 

whisks in ballonvorm en verschillende maten
17,99 €

4251805412536 CF14013 8-delige kabelbaanset, minikabelbaan, horizontale 
kabeltrekker, tuinspeelgoed voor kinderen, perfect voor 

34,99 €
4251805412543 CF13793 digitale vleesthermometer met temperatuuralarm - 

grillthermometer - keukenthermometer voor koken, bak
29,99 €

4251805412567 CF13775 Grote keukenzeef, pastafilter, afvoerzeef voor pasta, 
groenten, fruit en salade, BPA-vrij, stabiel, voedselveilig

17,99 €
4251805412574 CF13775 Grote keukenzeef, pastafilter, afvoerzeef voor pasta, 

groenten, fruit en salade, BPA-vrij, stabiel, voedselveilig
17,99 €

4251805412581 CF13775 Grote keukenzeef, pastafilter, afvoerzeef voor pasta, 
groenten, fruit en salade, BPA-vrij, stabiel, voedselveilig

17,99 €
4251805412598 CF14113 2x Roestvrijstalen wijnglas - Wijnbeker 500 ml voor 

onderweg - Roestvrijstalen To Go-beker - Traploze wijn
29,99 €

4251805412604 CF14114 Roestvrijstalen drinkbeker - Hoogglans wijnbeker 200 
ml - Premium roestvrijstalen beker To Go - Thermo bek

19,99 €
4251805412611 CF14115 RVS koffiemok - 350 ml per koffiemok - thermische 

drinkbeker van RVS 304 met inklapbare handgreep - du
17,99 €

4251805412628 CF14116 RVS mok XL - 400 ml bierpul van RVS 304 - RVS mok - 
campingbeker dubbelwandig en BPA-vrij - Vaderdagcad

19,99 €
4251805412635 CF14117 RVS mok XL - 400 ml bierpul van RVS 304 - RVS mok - 

campingbeker dubbelwandig en BPA-vrij - Vaderdagcad
19,99 €

4251805412642 CF14118 3x roestvrijstalen drinkbekers - bekers van roestvrij 
staal 304 - lichte campingbeker 200 ml - reisbekers onb

17,99 €
4251805412659 CF14119 3x roestvrijstalen drinkbeker - lichte mok van roestvrij 

staal 304 - campingbeker 300 ml - reisbeker onbreekba
17,99 €

4251805412666 CF14120 3x RVS drinkbekers XL - bekers van RVS 304 - 
campingbekers 450 ml - lichte reisbekers, onbreekbaar 

29,99 €
4251805412673 CF14121 melkkan - roestvrijstalen melkkan om op te schuimen - 

melkopschuimkan 350 ml - melkkan met tuit en maatve
17,99 €

4251805412680 CF14122 melkkan - roestvrijstalen melkkan om op te schuimen - 
melkopschuimkan 600 ml - melkkan met tuit en maatve

19,99 €
4251805412697 CF14123 Taartplaat draaibaar en bakset - roestvrijstalen 

taartspatel en taartschraper van aluminium - taartplaat 
59,99 €

4251805412703 CF14124 6-delige keukenhulpset met hakenlijst voor de keuken, 
roestvrijstalen ophangrail met verplaatsbare haken, keu

34,99 €
4251805412710 CF13679 4x set met neusklem en oordopjes voor zwemmers - 

neusklem en gehoorbescherming zwemmen - neusklem 
12,99 €

4251805412710 CF13679 4x set met neusklem en oordopjes voor zwemmers - 
neusklem en gehoorbescherming zwemmen - neusklem 

12,99 €
4251805412727 CF13291 2x appelboormachines van roestvrij staal, praktische 

klokboor met ophanglus, verwijdert het klokhuis, voor g
12,99 €
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4251805412734 CF13292 2x flesopener - flesopener met blikpons in een klassiek 
design - hoogwaardige flesdopopener van roestvrij staal

14,99 €
4251805412741 CF13293 2x pizzasnijder met roestvrij mes - pizzarol voor 

pizzafans - handige pizzasnijder - vaatwasserbestendig 
14,99 €

4251805412758 CF13294 2x keukenzeef - fijnmazige zeef met stabiel handvat - 
edelstalen zeef met 3 cm zeefdiepte voor poedersuiker, 

17,99 €
4251805412765 CF13295 2x bakborstel, keukenborstel met siliconenharen, borstel 

voor oliën, marineren en glaceren bij bakken, koken & g
17,99 €

4251805412772 CF13296 2x ijslepels, ijslepels van roestvrij staal, lepels voor het 
vrijgeven en in porties scheppen van ijs, deeg, fruit en a

17,99 €
4251805412796 CF13792 2-delige set grill- en keukentangen - grilltangen van 

roestvrij roestvrij staal met antisliphandvat - grillaccesso
17,99 €

4251805412802 CF11306 12-delige zonnezeil montageset - montage accessoires 
met muurbeugel, karabijnhaak en spanschroef

29,99 €
4251805418200 CF14125 2-delige messenset - keukenmes - koksmes met 

mesbescherming en messenslijper - snijmes met mesfo
19,99 €

4251805412833 CF13290 2x Glazuurmes voor taarten, strooipalet, smeermes voor 
meer precisie bij het bakken, cakemes ook perfect als ta

17,99 €
4251805412833 CF13290 2x Glazuurmes voor taarten, strooipalet, smeermes voor 

meer precisie bij het bakken, cakemes ook perfect als ta
17,99 €

4251805412857 CF8937 6x Souffléschaal - keramische crèmekom - ovenvaste 
schaal - dessert- en banketbakkersschaal voor bijv. rago

34,99 €
4251805412864 CF8937 12x Souffléschaal - keramische crèmekom - ovenvaste 

schaal - dessert- en banketbakkersschaal voor bijv. rago
49,99 €

4251805412871 CF13803 7-delige keukenhulpset - roestvrijstalen kooklepel met 
standaard - keukengerei - kookgerei - vaatwasmachineb

39,99 €
4251805412888 CF13962 5x rubberen twistband voor kinderen - springtouw van 

rubber - veerkrachtig rubber in verschillende kleuren - 3
17,99 €

4251805412895 CF13843 2x eenhandklem - klemmen - snelspanklemset voor 
vakmensen - schroefklem - handklem voor klemmen en 

17,99 €
4251805412901 CF14029 3x borstel voor het huishouden - schrobborstel voor 

reiniging - harde wortelborstel - schrobborstel in verschi
14,99 €

4251805412918 CF14028 3x schrobborstel met handvat - schrobborstel - 
schrobborstel in verschillende kleuren - reinigingsborstel

17,99 €
4251805412925 CF13842 2x Voorruitafdekking voor zomer en winter - 

Autovorstafdekking voor de voorruit tegen UV-straling, z
19,99 €

4251805412949 CF13884 4x antislipmat voor tapijt - ondertapijt 150x30 cm - 
tapijtstopper - antislipmat in wit en grijs - antislipmat

17,99 €
4251805412956 CF13980 3x handwasborstels voor kinderen - nagelborstels met 

geweldige designs - badborstels voor handen en nagels 
14,99 €

4251805412963 CF13797 12x Microvezeldoek
 - Droogdoek voor autoverzorging

14,99 €
4251805412970 CF13300 4x buitenspiegelvlag - Fanartikel Duitsland - 

Buitenspiegelhoes voor EK en WK - Hoes voor autospieg
12,99 €

4251805412970 CF13300 4x buitenspiegelvlag - Fanartikel Duitsland - 
Buitenspiegelhoes voor EK en WK - Hoes voor autospieg

12,99 €
4251805471748 CF14103 Aardappelpers - handpers voor aardappelen, fruit en 

groenten met uitneembare zeef - ideaal voor aardappel
19,99 €

4251805413007 CF13967 8x scheerlijnen elk 4m voor kamperen, reflecterend in 
oranje - tentkoord met aluminium gesp - spankoord - ca

19,99 €
4251805413007 CF13967 8x scheerlijnen elk 4m voor kamperen, reflecterend in 

oranje - tentkoord met aluminium gesp - spankoord - ca
19,99 €

4251805413014 CF13918 2x meloenensnijder van roestvrij staal met tangfunctie - 
fruitsnijder voor bijna alle soorten meloenen - roestvrijst

14,99 €
4251805413021 CF13885 8x scheerlijnen elk 4m voor kamperen, reflecterend in 

groen - tentkoord met scheergesp - spankoord - campin
17,99 €

4251805413038 CF13885 8x scheerlijnen van elk 4m voor kamperen reflecterend 
in oranje - tentkoord met scheergesp - spankoord - cam

17,99 €
4251805413045 CF13885 8x scheerlijnen elk 4m voor kamperen, reflecterend in 

geel - tentkoord met scheergesp - spankoord - camping
17,99 €

4251805413052 CF9417 vouwdoos met handvatten 16l - transportdoos met 
handvatten - stabiele opbergdoos - boodschappenmand

19,99 €
4251805413069 CF13865 2x hangmand, robuuste kunststof opbergbox, organizer 

voor keuken, badkamer en kledingkast, stabiel en licht h
19,99 €

4251805413076 CF13864 2x opbergmand, douchemand met handvat, draagbare 
organizer van kunststof met elk 3 vakken voor hygiënisc

29,99 €
4251805413083 CF14102 600x hondenpoepzakjes, robuuste en lekvrije 

afvalzakken, zakken voor kleine en grote katten en hon
19,99 €

4251805413090 CF13829 2x LED lamp moon, 3-D bedlamp in moon design met 
automatische kleurwisseling, romantische sfeerverlichtin

19,99 €
4251805467321 CF13828 3D maanlicht met 12 wisselende fasen van de maan - 

nachtlampje met afstandsbediening - slaaphulpmiddel v
34,99 €
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4251805413113 CF13366 12x glow stick bril - opvallende party bril gemaakt van 
glow sticks, trendy felle kleuren voor feesten, festivals, 

17,99 €
4251805413137 CF13879 Metalen bord om op te hangen - nostalgisch metalen 

bord "COFFEE ZONE" - retro vintage bord - metalen bor
29,99 €

4251805413144 CF13879 Metalen bord om op te hangen - bordje "NO WIFI 
ZONE" - metalen bordje 30 x 30 cm voor thuis, kantoor,

17,99 €
4251805413175 CF13879 Plaatwerk bord voor ophangen - waarschuwingsbord 

plaatwerk bord "DO NOT ENTER" - metalen bord Ø 30 c
17,99 €

4251805413182 CF13924 6x deegschraper siliconen in drie verschillende maten - 
deegspatel voor bakken - siliconen spatel voor cakebesl

14,99 €
4251805413199 CF13289 2x slijpstaal voor messen - messenslijpers voor het 

huishouden - slijpstok voor slijpen - slijpstok - Ø 8 mm -
17,99 €

4251805413205 CF7700 2-delige set assortimentsdoos - Sorteerdoos in 2 maten 
- Utensiliëndoos met compartimenten en deksel

17,99 €
4251805413212 CF14126 40x meststokken voor tomaten, uitgebalanceerde 

tomatenmest met een lange werkingsduur voor hoge oo
14,99 €

4251805413243 CF14129 2x 1kg meststof voor balkonplanten, plantenvoeding 
voor alle balkon- en kuipplanten, gemaakt van biologisc

19,99 €
4251805413250 CF14130 2x 500g universele meststof, uitgebalanceerde 

langdurige meststof voor alle kamer-, balkon- en buiten
29,99 €

4251805418682 CF13866 4x etui om te schilderen met kleurpotloden - DIY etui 
om in te kleuren - toilettas - stoffen tas - [selectie van 

17,99 €
4251805413274 CF13867 4x stoffen tassen om te schilderen met kleurpotloden - 

DIY boodschappentassen om in te kleuren - apotheekza
19,99 €

4251805413281 CF13868 4x sporttas voor schilderen met kleurpotloden - DIY 
sporttas met trekkoord - boodschappentas met geweldi

29,99 €
4251805413298 CF13935 Camping kruk opvouwbaar - Draagbare opvouwbare 

kruk - Vouwstoel klein voor kamperen, vissen, picknick, 
29,99 €

4251805413311 CF13935 Camping kruk opvouwbaar - Draagbare opvouwbare 
kruk - Vouwstoel klein voor kamperen, vissen, picknick, 

29,99 €
4251805413328 CF13942 klaptafel van kunststof - bijzettafel voor tuin, terras en 

balkon - ruimtebesparende tuintafel voor op de camping
39,99 €

4251805413335 CF13794 3x veegset, kleurrijke veegset bestaande uit een 
handborstel en stoffer, kleurrijke huishoudreinigingsset 

29,99 €
4251805413342 CF13981 Decoratieve mand met handvat - opbergmand van 

geweven maisbladeren - Mandje voor opslag en decorat
29,99 €

4251805413359 CF13799 opvouwbare lekbak, praktische afdruipschaal voor 
kamperen, strand en festivals, draagbaar afdruiprek voo

29,99 €
4251805413366 CF13799 opvouwbare lekbak, praktische afdruipschaal voor 

kamperen, strand en festivals, draagbaar afdruiprek voo
29,99 €

4251805413373 CF13297 2x vleesvork, vaatwasserbestendige grillvork, handige 
vleesvork, geweldig als keukenhulp en onderhoudsvrien

17,99 €
4251805413397 CF14105 kofferbox - voor haringen, grondankers, 

campingaccessoires en allerlei kleine onderdelen - stabi
9,99 €

4251805413441 CF13649 7-delige aperitiefset, bamboe serveerplank met glazen 
en lepels, voor voorgerechten, aperitieven, amuse, snac

17,99 €
4251805413458 CF13917 6x Economy peeler voor groenten en fruit - Gemengde 

schilmesjes met pendelmesje - Aardappelschiller met ve
17,99 €

4251805413465 CF13875 2x opvouwbare diervoederschep, siliconen maatlepel 
voor katten- en hondenvoer, praktische doseerschep vo

14,99 €
4251805413472 CF13875 2x opvouwbare diervoederschep, siliconen maatlepel 

voor katten- en hondenvoer, praktische doseerschep vo
14,99 €

4251805413489 CF13807 dubbele reiskom in een standaard, opvouwbare 
voerbakken van siliconen, voor honden en katten, ideaal

17,99 €
4251805413496 CF14136 luchtbed voor twee personen - luchtbed - 

opblaasmatras voor kamperen en gasten - gastenmatra
49,99 €

4251805413502 CF14133 Opblaasbare stoffen waterbal 50 cm - Strandvoetbal 
voor de zomer - Netbal met pomp voor tuin, strand en 

34,99 €
4251805413519 CF14133 Opblaasbare stoffen waterbal 50 cm - Beachvolleybal 

voor de zomer - Netbal met pomp voor tuin, strand en 
34,99 €

4251805413526 CF14131 2x Opblaasbare stoffen waterbal 30 cm - Strandvoetbal 
voor de zomer - Netbal voor tuin, strand en waterpret

29,99 €
4251805413533 CF14131 2x Opblaasbare stoffen waterbal 30 cm - Strandvoetbal 

voor de zomer - Netbal voor tuin, strand en waterpret
29,99 €

4251805413540 CF14139 2-delige autoverzorgingsset met microvezeldoek en 
autowashandschoen - microvezeldoek - autopoetsdoek -

14,99 €
4251805413557 CF13199 2x waterfles van borosilicaatglas met roestvrijstalen 

schroefdop en thermische deksel van neopreen in grijs -
34,99 €

4251805413564 CF14132 3x Opblaasbare Rugby Ball - Mini Rugby Ball 18 cm - 
Zachtere kinderbal voor strand, zwembad, tuin

29,99 €
4251805413571 CF13824 3-delige kaasschotel, leistenen kaasplank met kaasmes 

en kaasschaaf, voor het serveren van kaasspecialiteiten
29,99 €
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4251805413588 CF8483 dubbele reiskom in een standaard, opvouwbare 
siliconen voerbakken, voor honden en katten, ideaal voo

17,99 €
4251805413618 CF13876 11x Sluitingsclips voor zakken - Sluitingsclips voor 

voedselzakken - Plastic sluitingsclips - Zakclips voor het 
29,99 €

4251805413625 CF13876 11x Sluitingsclips voor zakken - Sluitingsclips voor 
voedselzakken - Plastic sluitingsclips - Zakclips voor het 

19,99 €
4251805413632 CF13876 11x Sluitingsclips voor zakken - Sluitingsclips voor 

voedselzakken - Plastic sluitingsclips - Zakclips voor het 
19,99 €

4251805413656 CF9423 2x windasbakken van dolomiet keramiek in blauw met 
kleurrijke strepen

19,99 €
4251805413663 CF13584 48x lijmpatronen lijmpatronen vervangende 

lijmpatronen 7x100 mm lijmpatronen voor lijmpistolen li
12,99 €

4251805413700 CF13882 voorraadpot "Pasta" met deksel - voorraadbak voor 
pasta en spaghetti - elegante voorraadpot

17,99 €
4251805413717 CF13882 voorraadpot "Pasta" met deksel - voorraadbak voor 

pasta en spaghetti - elegante voorraadpot
17,99 €

4251805413748 CF11280 2x theezeef van roestvrij staal met deksel - theefilter 
met lekbak - fijnmazige theezeef voor losse thee en krui

19,99 €
4251805413755 CF13326 2x stenen pot met clipsluiting - voorraadpotten met 

rubberen ring - voorraadpot luchtdicht - draadstangpot -
19,99 €

4251805413762 CF13327 2x stenen pot met clipsluiting - voorraadpotten met 
rubberen ring - voorraadpot luchtdicht - draadstangpot -

29,99 €
4251805413779 CF13642 Vilten mand met handvat - Ronde opbergmand met 2 

handvatten - Decoratiemand voor het opbergen van bra
19,99 €

4251805413786 CF13642 Vilten mand met handvat - Ronde opbergmand met 2 
handvatten - Decoratiemand voor het opbergen van bra

19,99 €
4251805413793 CF13308 2x spaarpot van keramiek - spaarvarken voor kinderen 

en volwassenen - roze spaarvarken
19,99 €

4251805413816 CF13397 4x rubberen bal met bewegend glitterslijm, springbal 
met Jupiter-look, speelgoed voor fantasie en ruimtefans

17,99 €
4251805413823 CF13315 2x Houten fotolijst - Stijlvolle fotolijst voor trouwfoto's - 

Witte lijst met goudkleurige rand voor favoriete foto's - 
19,99 €

4251805413830 CF13315 2x Houten fotolijst - Stijlvolle fotolijst voor trouwfoto's - 
Grijze lijst met goudkleurige rand voor favoriete foto's - 

19,99 €
4251805413847 CF13316 3x Houten fotolijst - Stijlvolle fotolijst voor trouwfoto's - 

Zilveren lijst voor favoriete foto's - 15 x 20 cm
19,99 €

4251805413854 CF13314 3x Houten fotolijst - Stijlvolle fotolijst voor trouwfoto's - 
Lijst met patroon voor foto's - 15 x 20 cm

19,99 €
4251805413861 CF13314 3x Houten fotolijst - Stijlvolle fotolijst voor trouwfoto's - 

Lijst met patroon voor foto's - 15 x 20 cm
19,99 €

4251805413878 CF13317 2x Kunststof fotolijst - Stijlvolle fotolijst voor trouwfoto's 
- Lijst met goudkleurige rand voor foto's - 15 x 20 cm

17,99 €
4251805413892 CF13401 3x Fotolijst "Antiek" - Stijlvolle fotolijst voor de mooiste 

foto's - Lijst voor favoriete foto's en snapshots - 10 x 15
19,99 €

4251805413908 CF14108 rechthoekig bakraam, traploos verstelbaar, van roestvrij 
staal met tussenschot - vierkante bakvorm voor grote e

17,99 €
4251805413915 CF13881 "SUGAR" voorraadpot met deksel - voorraadpot voor 

suiker - elegante vershoudpot - suikerpot
17,99 €

4251805413922 CF13881 "SUGAR" voorraadpot met deksel - voorraadpot voor 
suiker - elegante vershoudpot - suikerpot

17,99 €
4251805413939 CF13977 16x Springballen om mee te spelen voor kinderen - 

Springballen als klein cadeautje voor verjaardagen - Kle
17,99 €

4251805413953 CF9707 2x grilltang van roestvrij staal - multifunctionele 
keukentang van roestvrij staal en antislip

29,99 €
4251805413960 CF9707 2x grilltang van roestvrij staal - multifunctionele 

keukentang van roestvrij staal en antislip
29,99 €

4251805413977 CF12036 4x onderzetters met vilt, viltglijders voor vazen, 
bloempotten, schalen en kuipjes - beschermt tegen kras

12,99 €
4251805413984 CF12036 4x onderzetters met vilt, viltglijders voor vazen, 

bloempotten, schalen en kuipjes - beschermt tegen kras
12,99 €

4251805413991 CF12036 4x onderzetters met vilt, viltglijders voor vazen, 
bloempotten, schalen en kuipjes - beschermt tegen kras

12,99 €
4251805414004 CF12036 4x onderzetters met vilt, viltglijders voor vazen, 

bloempotten, schalen en kuipjes - beschermt tegen kras
12,99 €

4251805414011 CF13344 4x Schroefrollen
 - Meubelwielen met zwenklager en rem

34,99 €
4251805414028 CF14140 3x bloemen- en vaste plantenhouder, voor bloemen, 

ranken en vaste planten, halfrond
34,99 €

4251805414035 CF14141 3x bloemen- en vaste plantenhouder, voor bloemen, 
ranken en vaste planten, halfrond

44,99 €
4251805414059 CF13361 5x kunstplant - kunstplanten in decoratief glas - 

kunstvetplanten - tafeldecoratie - vensterbankdecoratie 
34,99 €
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4251805414066 CF13368 4x kunstbloem, bloemstuk in keramieken pot, 
kunstbloemen in pastelkleuren als vensterbank en tafeld

29,99 €
4251805414080 CF13949 3x houten haarborstel - milieuvriendelijke borstel voor 

mannen, vrouwen, kinderen - houten haarborstel met v
19,99 €

4251805414080 CF13949 3x houten haarborstel - milieuvriendelijke borstel voor 
mannen, vrouwen, kinderen - houten haarborstel met v

19,99 €
4251805414097 CF13650 kunstplant in pot, groene kunstplant met grote bladeren 

voor in huis, kantoor, praktijk of kantoor, zeer onderhou
19,99 €

4251805429572 CF13915 kunstpalm in pot, kunstpalm met stenen in pot, 
onderhoudsvriendelijke kunstplant voor in huis, kantoor,

29,99 €
4251805414110 CF13331 3X opbergdoos - decoratieve doos met bladmotief, 

lederlook handvat - doos voor het vervoeren en opberge
29,99 €

4251805414127 CF13081 Vogelbad voor wilde vogels - Gietijzeren voederhuisje - 
Decoratief waterbad om in de tuin te hangen

29,99 €
4251805414134 CF13973 48x meubelglijders van vilt - ronde stoelglijders met 

spijker - viltglijders voor meubelen, stoelen en tafelpote
12,99 €

4251805414141 CF13398 Klassieke glazen karaf, karaf voor whisky, cognac, likeur 
en andere sterke dranken van hoge kwaliteit, nobele wh

17,99 €
4251805414189 CF13441 40x braadzakken met sluiting 25x30 cm - braadslang 

voor vlees, vis, gevogelte en groenten - braadslang voor
17,99 €

4251805414196 CF13444 6x toastzakken, herbruikbare toastzakken met 
antiaanbaklaag, tover heerlijke kaastoosts in de toaster,

12,99 €
4251805414202 CF13638 BBQ-kipbrander voor perfect gegrilde kippen, 

kippenrekken voor het koken van gebraden kippen en vl
17,99 €

4251805414219 CF11316 katrol voor kinderen vanaf 8 jaar, kabeltrek tot max. 
15kg

29,99 €
4251805414226 CF11316 katrol voor kinderen vanaf 8 jaar, kabeltrek tot max. 

15kg
29,99 €

4251805414233 CF13588 Wandklok met kluisje - Verborgen kluisje in klok - 
Keukenklokje met schuilplaats voor kostbaarheden en g

29,99 €
4251805462319 CF10625 6x opblaasbare bekerhouders voor het zwembad - 

drijvende blikjeshouder - zwembadspeelgoed - drankko
14,99 €

4251805414264 CF14144 4-delige set ballonnen - folieballon eenhoorns - 
eenhoornballonnen in twee maten

14,99 €
4251805414264 CF14144 4-delige set ballonnen - folieballon eenhoorns - 

eenhoornballonnen in twee maten
14,99 €

4251805414295 CF14145 Zwembad schepnet opzetstuk - Fijnmazig zwembadnet - 
Robuuste skimmer voor het reinigen van zwembad, zwe

17,99 €
4251805414301 CF14146 Zwembadslang 32 mm - Zwembadslang - Universele 

slang voor zwembadpomp, zandfiltersystemen, zoutmac
34,99 €

4251805414318 CF14143 Solar zwembadafdekking Ø 210 cm, duurzaam dekzeil, 
verwarmt het water met zonne-energie

39,99 €
4251805414325 CF13810 5s kapstok - Wandgarderobe met dubbele wandhaken - 

Metalen en houten hakenlijst voor hal, entree, woonged
29,99 €

4251805414332 CF13691 10-delige golfset voor kinderen, speelgoedset met 
golfclubs, golfballen, holes en golftas, voor binnen, buit

29,99 €
4251805414349 CF13680 5x dobbelstenen XL - houten dobbelstenen 5 x 5 cm - 

grote houten dobbelstenen om te spelen - dobbelstenen
29,99 €

4251805414356 CF13683 dartpistool, halfautomatische speelgoedblaster met 
darts van zacht schuim, hoge precisie op korte afstand

17,99 €
4251805414363 CF13683 dartpistool, halfautomatische speelgoedblaster met 

darts van zacht schuim, hoge precisie op korte afstand
17,99 €

4251805462685 CF13684 2x dartpistool, semi-automatische speelgoedblaster met 
zachte schuimpijltjes, hoge precisie op korte afstanden

17,99 €
4251805414394 CF13684 2x dartpistool, halfautomatische speelgoedblaster met 

darts van zacht schuim, hoge precisie op korte afstande
17,99 €

4251805414400 CF13684 2x dartpistool, halfautomatische speelgoedblaster met 
darts van zacht schuim, hoge precisie op korte afstande

17,99 €
4251805414424 CF13271 12x Waskrijt - Kleurrijke wasschilders in verschillende 

kleuren en dessins - Kleurkrijt voor kinderen om te spel
17,99 €

4251805445695 CF14027 2x botervloot - grote boterstolp met hout - botervloot 
met deksel - botervloot 19 x 12,5 x 6 cm

29,99 €
4251805414448 CF12098 2x Ballon "Happy Birthday" - Folieballon voor 

verjaardagsdecoratie - Verjaardagsslinger van ballonnen
17,99 €

4251805414448 CF12098 2x Ballon "Happy Birthday" - Folieballon voor 
verjaardagsdecoratie - Verjaardagsslinger van ballonnen

17,99 €
4251805444544 CF11439 watersproeiers voor kinderen - octopussproeiers voor 

veel waterpret in de tuin - kleurrijke gazonsproeier [kleu
29,99 €

4251805414479 CF7790 2x hoogwaardige onderzetter van roestvrij staal - 
onderzetter voor pan, pan, ovenschaal en wok - uitschui

29,99 €
4251805445930 CF13787 3-delige maatbekerset met maatbekers in verschillende 

maten - maatbekers met schaalverdeling in milliliters en
17,99 €
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4251805414493 CF14153 6x Krijtstift voor schoolborden en ramen - Krijtstiften 
voor etikettering en decoratie - Raamkrijt in 4 kleuren

17,99 €
4251805414516 CF11709 3x ijsblokjesvorm voor in totaal 96 ijsblokjes - kleurrijke 

ijsblokjesbakjes met siliconen bodem voor betere hanter
29,99 €

4251805414523 CF13822 2x dummy camera voor buiten & binnen - dummy 
camera met muurbeugel - beveiligingscamera met LED 

29,99 €
4251805414530 CF13701 12x Vaatwerkstift - porseleinen pen voor het 

beschilderen van bekers en keramiek - glazen en porsel
19,99 €

4251805414547 CF13659 18x Schilderskleuren voor kinderen - Kleurrijke 
verfpotten voor school - Schoolschilderskleuren in een p

29,99 €
4251805414554 CF14154 25x premium dekzeilspanners met haken - rubberen 

spanners voor banners, posters, tenten, dekzeilen, pavil
17,99 €

4251805414561 CF14155 25x dekzeilspanners met bal - spanrubber voor 
spandoeken, posters, tenten, dekzeilen, paviljoens - ten

17,99 €
4251805414578 CF13277 6-delige voorraadpotenset met deksel, kleine 

diepvriespotjes - vleeswarenboxen - opbergpotten voor 
17,99 €

4251805414585 CF13878 4-delige set opbergboxen - kastorganisator in 
verschillende maten - opbergbox voor lade en plank

11,99 €
4251805414592 CF13833 LED-kabellicht voor binnen en buiten - Flexibele 

lichtketen met gekleurde LED's - Flexibele lichtbuis voor 
29,99 €

4251805414608 CF14115 2x RVS koffiemokken - 300 ml per mok - thermische 
drinkbeker van RVS 304 met inklapbare handgreep - du

29,99 €
4251805414622 CF14116 RVS mok XL - 400 ml bierpul van RVS 304 - RVS mok - 

campingbeker dubbelwandig en BPA-vrij - Vaderdagcad
19,99 €

4251805414639 CF14156 6-delige spatelset - aluminium taartspatel - 
modelleergereedschap voor bakken en koken - strooier 

12,99 €
4251805414646 CF7790 hoogwaardige onderzetter van roestvrij staal - 

onderzetter voor pan, pan, ovenschaal en wok - uitschui
17,99 €

4251805414653 CF12255 32x haringen van staal - robuuste V-vormige haringen 
voor kamperen en buitenshuis - ideaal voor normale gro

39,99 €
4251805414660 CF12255 48x haringen van staal - robuuste V-vormige haringen 

voor kamperen en buitenshuis - ideaal voor normale gro
49,99 €

4251805414677 CF13325 2x voorraadpot met deksel - voorraadpot voor koffie, 
thee, muesli en gebak - glazen voorraadpot met 1000 m

19,99 €
4251805414684 CF10180 2-delige multifunctionele gereedschapsset, multitools 

van roestvrij staal, met 22 praktische functies voor een 
9,99 €

4251805414684 CF10180 2-delige multifunctionele gereedschapsset, multitools 
van roestvrij staal, met 22 praktische functies voor een 

9,99 €
4251805414691 CF14142 springtouw 5m, rood universeel touw, bruikbaar als 

gymnastiektouw, springtouw, spring- en speeltouw, voo
17,99 €

4251805414714 CF14152 3x bloem- en vaste plantenhouders, voor bloemen, 
ranken en vaste planten, halfrond

44,99 €
4251805414721 CF13607 schoolkompas met vervangende kabels, kompasbox met 

snel instelbaar geometrisch kompas, precieze cirkels vo
14,99 €

4251805414806 CF13835 afvalbak met zwenkdeksel, elegante tafelafvalbak van 
roestvrij staal, compacte cosmetische bak voor de badk

19,99 €
4251805414820 CF13846 2x wasborstel - reinigingsborstel voor auto's, fietsen en 

tuinmeubelen - met tuinslangaansluiting, voor het wass
29,99 €

4251805414844 CF13957 BBQ grillhaak, premium grillbestek, vleeskeerhaak met 
houten handvat en pigtailhaak, hoogwaardige draaiklau

12,99 €
4251805414851 CF14150 8x grillspies, dubbele spies voor BBQ, kebabspiesjes van 

roestvrij staal - voor vlees-, vis- en groentespiesjes in e
19,99 €

4251805414868 CF13755 12x grillspiesjes, shish kebabspiesjes van roestvrij staal 
- voor grill, oven, pan, BBQ - perfecte vlees-, vis- en gro

17,99 €
4251805414875 CF14160 50x metalen wasknijpers - duurzame handdoekclips in 

felle kleuren - strandlakenclips
14,99 €

4251805414882 CF14160 100x metalen wasknijpers - duurzame handdoekclips in 
felle kleuren - strandlakenclips

19,99 €
4251805414899 CF7013 2x LED-licht voor Halloween - Knipperende Pompoen 

LED-verlichting voor uitgesneden en uitgeholde pompoe
14,99 €

4251805414905 CF7013 2x LED-licht voor Halloween - Knipperende Pompoen 
LED-verlichting voor uitgesneden en uitgeholde pompoe

14,99 €
4251805414912 CF7013 2x LED-licht voor Halloween - Knipperende Pompoen 

LED-verlichting voor uitgesneden en uitgeholde pompoe
14,99 €

4251805414936 CF14161 pompoensnijmes voor Halloween - snijgereedschap voor 
het uithollen van pompoenen - oranje

9,99 €
4251805414943 CF9824 14-delige pompoenset voor Halloween - 

Snijgereedschap voor het uithollen van pompoenen - m
14,99 €

4251805414950 CF9824 14-delige pompoenset voor Halloween - 
Snijgereedschap voor het uithollen van pompoenen - m

17,99 €
4251805414967 CF9824 13-delige pompoenset voor Halloween - 

Snijgereedschap voor het uithollen van pompoenen - m
17,99 €
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4251805414974 CF14149 opblaasbare zwemring voor kinderen vanaf 10 jaar - 
zwemring in eenhoorndesign met regenboogkleuren, vo

29,99 €
4251805414981 CF14148 statief opvouwbare kruk, kamperen met een praktische 

draagriem, opvouwbare campingstoel, ideaal voor vaka
29,99 €

4251805414998 CF14148 statief opvouwbare kruk, kamperen met een praktische 
draagriem, opvouwbare campingstoel, ideaal voor vaka

29,99 €
4251805415001 CF14148 statief opvouwbare kruk, kamperen met een praktische 

draagriem, opvouwbare campingstoel, ideaal voor vaka
29,99 €

4251805415018 CF14162 12-delige pompoensnijset voor Halloween - 
snijgereedschap voor het uithollen van pompoenen - me

29,99 €
4251805415025 CF14163 6-delige pompoensnijset voor Halloween - 

snijgereedschap voor het uithollen van pompoenen - tas
19,99 €

4251805415032 CF14164 4-delige pompoensnijset voor Halloween - 
snijgereedschap voor het uithollen van pompoenen - lep

14,99 €
4251805415049 CF14165 6-delige pompoensnijset voor Halloween - 

snijgereedschap voor het uithollen van pompoenen - tas
29,99 €

4251805415056 CF14159 piratenvlag met takelsysteem, weerbestendige 
speelgoedvlag voor speeltorens, boomhutten en meer, 

29,99 €
4251805415063 CF14151 2-delige set Iso-koffiemokken, 300 ml reismok met 

handvat en morsbeschermingsdeksel, drinkbeker in mod
29,99 €

4251805415070 CF13782 waterverfset met 18 aquarelverf en 2 watertankborstels 
in de verfdoos - ideaal voor het tekenen van aquarellen 

17,99 €
4251805415087 CF13608 30-delige borstelset, ronde en platte borstels, 

kunstmatige haren en haarborstels, ideale aquarelborste
17,99 €

4251805415094 CF13781 24x olieverf 12ml, tubes met verschillende basiskleuren 
voor olieverf, geweldige kleuren met hoge dekking, voor

14,99 €
4251805415100 CF12472 2x XXL fluwelen kerstzak met goudkleurig koord met 

witte pompons - Kerstcadeauzak
39,99 €

4251805415155 CF14166 Premium kerstboomhoes ter bescherming tegen 
dennennaalden - ronde kerstboomhoes voor de lichte b

29,99 €
4251805415162 CF14167 Premium kerstboomhoes ter bescherming tegen 

dennennaalden - ronde kerstboomhoes voor de lichte b
34,99 €

4251805415179 CF14167 Premium kerstboomhoes ter bescherming tegen 
dennennaalden - ronde kerstboomhoes voor de lichte b

34,99 €
4251805415186 CF14167 Premium kerstboomhoes ter bescherming tegen 

dennennaalden - ronde kerstboomhoes voor de lichte b
39,99 €

4251805415193 CF14169 4x premium stoelhoezen - kerstdecoratie voor stoelen - 
beschermhoezen in kerstdesign - zitmeubelhoezen - sto

34,99 €
4251805415209 CF12356 3x XXL cadeautas voor Kerstmis met kerstmotieven - 

Kerstmantas om te vullen - Kersttas voor kerstmankostu
34,99 €

4251805415254 CF14172 decoratiester Kerstmis - Kerstdecoratiester van stof - 
kerststerstandaard

17,99 €
4251805415261 CF14173 2x Kerstmand - geschenkmand in kerstdesign - 

Kerstdecoratie - Kerstcadeautas
34,99 €

4251805415278 CF14174 Kerstkrans met Kerstman - deurkrans Kerstmis - 
Adventskrans - Kerstdecoratie - Ø ong. 35 cm

17,99 €
4251805415285 CF14175 3x kersthoofdband - hoofddeksel & kerstmuts - kerstelf 

vermomming - hoofdband met puntmuts design - kerstk
17,99 €

4251805415292 CF14171 2x kerstkussens met kerstmotieven - sierkussens voor 
kerst - kerstversiering - sierkussens - 35 x 35 cm

29,99 €
4251805415308 CF12535 2x XL cadeauzakjes voor kerst met kerstmotieven - 

Kerstmantas om te vullen - Kersttas voor kerstmankostu
29,99 €

4251805415315 CF8842 2x zwarte baret, voor het dagelijks leven, carnaval, 
carnaval, Halloween en themafeesten, Béret in één maa

14,99 €
4251805437133 CF13922 4x Massagebal - Egelbal met noppen - Fasciaballen voor 

massages - Noppenbal voor het masseren van handen, 
17,99 €

4251805437140 CF13922 4x Massagebal - Egelbal met noppen - Fasciaballen voor 
massages - Noppenbal voor het masseren van handen, 

17,99 €
4251805437157 CF13922 4x Massagebal - Egelbal met noppen - Fasciaballen voor 

massages - Noppenbal voor het masseren van handen, 
17,99 €

4251805415353 CF14158 tandenborstelbeker - Tandenborstelhouder van bamboe 
en roestvrij staal - Decoratieve tandenborstelbeker - Mo

17,99 €
4251805415360 CF14176 3x Hoogwaardige kerstboomversieringen - Grote 

kerstkomkommer van echt glas - Kerstboomhanger in h
17,99 €

4251805415377 CF12026 2x Parasolhouders - Parasol staat voor parasolpalen tot 
20-35 mm - Vloerpluggen voor parasols in verschillende

29,99 €
4251805415384 CF14178 3x hoogwaardige kerstboomversieringen - Grote 

dinosaurussen van echt glas voor kerstversieringen - Ke
19,99 €

4251805415391 CF14179 3x hoogwaardige kerstboomversiering - reiskoffers van 
echt glas voor kerstversiering - kerstboomhangers in ver

19,99 €
4251805415407 CF14180 3x hoogwaardige kerstboomversiering - kettingzaag van 

echt glas voor kerstversiering - kerstboomhangers in ver
29,99 €
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4251805415414 CF14181 3x hoogwaardige kerstboomversiering - boor van echt 
glas voor kerstversiering - kerstboomhangers

29,99 €
4251805415421 CF14182 2x hoogwaardige kerstboomversiering - eenhoorn en 

regenboog van echt glas voor kerstversiering - kerstboo
17,99 €

4251805415438 CF14183 3x kerstboomversiering - eenhoorn van echt glas voor 
kerstversiering - kerstboomhanger in drie kleuren

29,99 €
4251805415445 CF14184 3x hoogwaardige kerstboomversiering - eenhoorn van 

echt glas voor kerstversiering - kerstboomhangers in ver
29,99 €

4251805415452 CF14185 2x hoogwaardige kerstboomversiering - auto en caravan 
van echt glas voor kerstversiering - kerstboomhanger

29,99 €
4251805415469 CF14186 3x hoogwaardige kerstboomversiering - Kerstman van 

echt glas voor kerstversiering - Kerstboomhangers
29,99 €

4251805415476 CF14187 2x hoogwaardige kerstboomversieringen - bus en 
telefooncel van echt glas voor kerstversiering - kerstboo

19,99 €
4251805415483 CF14188 2x hoogwaardige kerstboomversiering - vis van echt 

glas voor de kerstversiering - kerstboomhanger in de vo
19,99 €

4251805415537 CF9920 6x roestvrijstalen ijsblokjes, premium whiskystenen, 
herbruikbare ijsblokjeshouder, koelstenen voor whisky, 

19,99 €
4251805415544 CF13827 8x cold pack voor koeltas - koelelementen voor koelbox 

- cool packs voor huishouden en vrije tijd - 220 ml
29,99 €

4251805415551 CF13301 4x Kastslot voor verlijming - Kinderveiligheidssloten 
voor kastdeuren zonder boren - Veiligheid en beschermi

12,99 €
4251805415551 CF13301 4x Kastslot voor verlijming - Kinderveiligheidssloten 

voor kastdeuren zonder boren - Veiligheid en beschermi
12,99 €

4251805415575 CF13303 8x hoekbescherming - randbescherming baby voor tafel 
en commode - tafelrandbescherming voor baby's en peu

14,99 €
4251805415575 CF13303 8x hoekbescherming - randbescherming baby voor tafel 

en commode - tafelrandbescherming voor baby's en peu
14,99 €

4251805415582 CF14176 3x Hoogwaardige kerstboomversieringen - Grote 
kerstkomkommer van echt glas - Kerstboomhanger in h

14,99 €
4251805415599 CF11455 150x premium herbruikbare overschoenen 11,9 g per 

overschoen - plastic overschoenen met antislipzool - her
54,99 €

4251805415629 CF13362 Neushaartrimmer - Neushaartrimmer voor onderweg - 
Trimmer voor neus- en oorhaar - Gezichtshaartrimmer v

17,99 €
4251805415629 CF13362 Neushaartrimmer - Neushaartrimmer voor onderweg - 

Trimmer voor neus- en oorhaar - Gezichtshaartrimmer v
17,99 €

4251805415636 CF14196 128x shotbeker, vaatwasmachinebestendige 
herbruikbare shotglazen van kunststof, ideaal voor shot

29,99 €
4251805415643 CF14157 brooddoos, brooddoos met bamboe deksel, deksel als 

snijplank te gebruiken, onderhoudsvriendelijke opbergd
34,99 €

4251805415681 CF13304 16x haarbandjes, kabelbandjes in gekleurde spiralen, 
elastische kabelbandjes in het telefoonkabelontwerp, ha

14,99 €
4251805415698 CF13823 10x LED mini-zaklamp, met karabijnhaak als 

sleutelhanger, ideaal voor school, sport, vrije tijd, kamp
29,99 €

4251805415728 CF14208 2 Paar Kniebeschermers voor Tuinieren - 
Kniebeschermers in turquoise en groen - Kniebescherm

17,99 €
4251805415803 CF13323 2x decoratieve schildpad, decoratief figuur van hout en 

aluminium, maritiem woonaccessoire voor gebruik binne
14,99 €

4251805415827 CF14198 12x Barbecue spiesen en shish kebabs - Metalen 
vleesspiesjes met houten handvatten - Groentenspiesjes

19,99 €
4251805415834 CF14034 toiletrolhouder, witte toiletrolhouder voor badkamer en 

toilet, eenvoudige montage, stabiele houder voor toiletp
17,99 €

4251805415841 CF12919 parasolhouder om in te schroeven - grondhuls voor de 
tuin - basis voor parasols - grondpen - licht kunststof pa

29,99 €
4251805441956 CF13844 8-delige tuinslangset - slanghaspel met 15m tuinslang 

en 5 adapters - slanghaspel voor wandmontage
59,99 €

4251805415865 CF8762 20x Luxe roestvrijstalen shashlik en barbecuespiesen 
met houten handvat - vlees- en groentespiesjes voor ba

19,99 €
4251805415872 CF14203 2x Push-up handvat - Handvatten voor push-ups 

gemakkelijk op de gewrichten - Sportuitrusting push up 
19,99 €

4251805415889 CF14203 2x Push-up handvat - Handvatten voor push-ups 
gemakkelijk op de gewrichten - Sportuitrusting push up 

19,99 €
4251805415902 CF14199 2x dienblad van hout - vintage dienblad in witte 

kalklook - shabby chic houten dienblad - geschikt voor d
29,99 €

4251805415919 CF14213 2-delige set dienblad van hout - vintage houten 
dienblad in verschillende maten - moderne wit gelakte e

19,99 €
4251805415926 CF14197 opbergdoos voor theezakjes - witte houten theedoos 

met glazen deksel - shabby chic - met 6 vakken en kijkv
29,99 €

4251805415933 CF14206 Buiktrainer - buikroller voor intensieve buikspiertraining 
- Ab-roller voor fitnesstraining thuis en onderweg

29,99 €
4251805415940 CF6228 2x theezeefje van roestvrij staal - theetang voor 

theeliefhebbers - theebal voor kopjes - theefilter
14,99 €
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4251805415957 CF7548 4x asbakken voor buiten - windasbakken - stormbekers 
van mesh met lichtgevend deksel - auto-asbakken, Ø 8 

17,99 €
4251805415964 CF11271 2x asbakken voor buiten - windasbakken - stormbekers 

van gaas met lichtgevend deksel - auto-asbakken, Ø 8 c
14,99 €

4251805415971 CF14217 2x XXL asbakken voor buiten - windasbakken - 
stormbekers met deksel - auto-asbakken, Ø 10 cm

17,99 €
4251805415988 CF14218 2x XXL asbakken voor buiten - windasbakken - 

stormbekers met deksel - auto-asbakken, Ø 10 cm
17,99 €

4251805415995 CF14205 Balanskussen - opblaasbaar balkussen - mobiel kussen 
met Ø 33 cm - balanskussen voor fitness, revalidatiespo

29,99 €
4251805416008 CF14205 Balanskussen - opblaasbaar balkussen - mobiel kussen 

met Ø 33 cm - balanskussen voor fitness, revalidatiespo
29,99 €

4251805416015 CF14205 Balanskussen - opblaasbaar balkussen - mobiel kussen 
met Ø 33 cm - balanskussen voor fitness, revalidatiespo

29,99 €
4251805416022 CF14221 100x hoogwaardige wegwerp overschoenen 5 g per 

overschoen - plastic overschoenen - wegwerp schoen w
19,99 €

4251805416039 CF14221 200x hoogwaardige wegwerp overschoenen 5 g per 
overschoen - plastic overschoenen - waterdichte wegwe

29,99 €
4251805416046 CF14207 kruk met opbergruimte - opvouwbare zitkubus - 

gewatteerde opbergdoos met deksel, geweldig als kruk,
44,99 €

4251805416053 CF14207 kruk met opbergruimte - opvouwbare zitkubus - 
gewatteerde opbergdoos met deksel, geweldig als kruk,

44,99 €
4251805416060 CF14207 kruk met opbergruimte - opvouwbare zitkubus - 

gewatteerde opbergdoos met deksel, geweldig als kruk,
44,99 €

4251805416077 CF14222 2x Premium Christmas Stocking XXL - rode kerstman 
laars om te vullen - kerstsok als decoratie om op te han

19,99 €
4251805416084 CF14223 2x premium kerstzak - rode cadeauzak om te vullen - 

kerstzakjes met pompons als decoratie, mooie cadeauve
29,99 €

4251805416091 CF14224 Premium XL kerstzak - rode cadeauzak om te vullen - 
kerstzakjes met pompons & kabouters als decoratie, ge

29,99 €
4251805416107 CF14225 Premium XL kerstzak - rode geschenkzak om te vullen - 

kerstzakjes met pompons als decoratie, mooie geschenk
34,99 €

4251805416114 CF14226 Premium kerstboomdeken ter bescherming tegen 
dennennaalden - ronde kerstboomdeken voor in de kers

34,99 €
4251805425833 CF14204 Balance Board - wiebelbord voor fitnesstraining en 

fysiotherapie, balansbord voor balans en stabiliteit, rug-
34,99 €

4251805416138 CF14204 Balance Board - wiebelbord voor fitnesstraining en 
fysiotherapie, balansbord voor balans en stabiliteit, rug-

34,99 €
4251805416145 CF14204 Balance Board - wiebelbord voor fitnesstraining en 

fysiotherapie, balansbord voor balans en stabiliteit, rug-
34,99 €

4251805416152 CF14202 Voetbaldoel opvouwbaar - Pop-Up voetbaldoel voor tuin 
en vrije tijd - Kindervoetbaldoel voor binnen en buiten - 

29,99 €
4251805416169 CF14220 3x zitkussens voor buiten, opvouwbaar thermisch 

zitkussen voor kamperen, wandelen en stadions, knieku
19,99 €

4251805416176 CF14227 1x parkeerschijf met ijskrabber, rubberen lip en 
winkelwagenchip en bandenprofielmeter - kunststof par

9,99 €
4251805416176 CF14227 1x parkeerschijf met ijskrabber, rubberen lip en 

winkelwagenchip en bandenprofielmeter - kunststof par
9,99 €

4251805416183 CF14227 2x parkeerschijf met ijskrabber, rubberen lip en 
winkelwagenchip en bandenprofielmeter - kunststof par

12,99 €
4251805416183 CF14227 2x parkeerschijf met ijskrabber, rubberen lip en 

winkelwagenchip en bandenprofielmeter - kunststof par
12,99 €

4251805416190 CF14227 3x parkeerschijf met ijskrabber, rubberen lip, 
winkelwagenchip en bandenprofielmes - parkeermeter v

14,99 €
4251805416190 CF14227 3x parkeerschijf met ijskrabber, rubberen lip, 

winkelwagenchip en bandenprofielmes - parkeermeter v
14,99 €

4251805416206 CF14228 2x wandelwagenhaken met antislip rubberen noppen 
voor luiertas - kinderwagenzakhouder - karabijnhaken ki

12,99 €
4251805416220 CF14229 Magnetische armband voor ambachtslieden met 16 

magneten - magnetische armband voor kleine schroeve
9,99 €

4251805416220 CF14229 Magnetische armband voor ambachtslieden met 16 
magneten - magnetische armband voor kleine schroeve

9,99 €
4251805416237 CF14230 Magnetische armband voor vakmensen met 3 sterke 

magneten - magnetische armband voor schroeven, spijk
9,99 €

4251805416251 CF14232 2x Magnetische kom voor de werkplaats - 
Gereedschapsbak voor schroeven en gereedschap - Mag

17,99 €
4251805416268 CF14233 4x magnetische gereedschapshouder - magneetstrip 

voor gereedschappen - magneetrail voor de werkplaats 
39,99 €

4251805416275 CF14234 messenmagneetstrip voor wandmontage - magnetische 
messenstrip - keukenstrip met haak - messenhouder vo

29,99 €
4251805416282 CF14235 messenmagneetstrip van bamboe voor wandmontage - 

messenmagneetstrip - meshouder voor in de keuken - 
34,99 €
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4251805416299 CF14236 messenmagneetstrip van acaciahout voor wandmontage 
- messenmagneetstrip - meshouder voor in de keuken - 

34,99 €
4251805416305 CF14237 messenmagneetstrip voor wandmontage - 

messenmagneetstrip - meshouder voor in de keuken - 
29,99 €

4251805416312 CF14238 messenmagneetstrip voor wandmontage - 
messenmagneetstrip - meshouder voor in de keuken - 

29,99 €
4251805416329 CF13458 Kerstboomblad glanzend - Kerstboomblad van glas voor 

Kerstmis - Kerstboomblad versierd voor in de kerstboom
34,99 €

4251805416336 CF13460 Kerstboomblad glanzend - Kerstboomblad van glas voor 
Kerstmis - Kerstboomblad versierd voor in de kerstboom

29,99 €
4251805416343 CF13459 Kerstboomblad glanzend - Kerstboomblad van glas voor 

Kerstmis - Kerstboomblad versierd voor in de kerstboom
29,99 €

4251805416350 CF13464 Kerstboomblad glanzend - Kerstboomblad van echt glas 
voor Kerstmis - Kerstboomblad met ster

34,99 €
4251805416367 CF13465 Kerstboomblad glanzend - Kerstboomblad van echt glas 

voor Kerstmis - Kerstboomblad met ster
39,99 €

4251805416374 CF13466 Kerstboomblad glanzend - Kerstboomblad van echt glas 
voor Kerstmis - Kerstboomblad met ster

34,99 €
4251805416381 CF13515 6-delige set kerstboomversieringen - kerstboomballen in 

verschillende vormen - bel, hart en ster om aan de kerst
17,99 €

4251805416398 CF13516 6-delige set kerstboomversieringen - kerstboomballen in 
verschillende vormen - bel, hart en ster om aan de kerst

17,99 €
4251805416404 CF13517 6-delige set kerstboomversieringen - kerstboomballen in 

verschillende vormen - bel, hart en ster om aan de kerst
19,99 €

4251805416411 CF13518 6-delige set kerstboomversieringen - kerstboomballen in 
verschillende vormen - bel, hart en ster om aan de kerst

17,99 €
4251805416428 CF13519 6-delige set kerstboomversieringen - kerstboomballen in 

verschillende vormen - bel, hart en ster om aan de kerst
19,99 €

4251805416442 CF13521 6x kerstboomknijpers - kegels voor de kerstboom - 
kerstboomversieringen om op te hangen voor kerstversi

14,99 €
4251805416459 CF13522 6x kerstboomknijpers - kegels voor de kerstboom - 

kerstboomversieringen om op te hangen voor kerstversi
14,99 €

4251805416466 CF13523 6x kerstboomknijpers - kegels voor de kerstboom - 
kerstboomversieringen om op te hangen voor kerstversi

14,99 €
4251805416473 CF13524 4x Kerstboomhanger cadeau - Kerstbal geschenkdoos - 

Kerstboomversieringen in geschenkvorm voor de kerstb
14,99 €

4251805416480 CF13525 4x Kerstboomhanger cadeau - Kerstbal geschenkdoos - 
Kerstboomversieringen in geschenkvorm voor de kerstb

17,99 €
4251805416497 CF13526 4x Kerstboomhanger cadeau - Kerstbal geschenkdoos - 

Kerstboomversieringen in geschenkvorm voor de kerstb
14,99 €

4251805416503 CF13527 4x Kerstboomhanger cadeau - Kerstbal geschenkdoos - 
Kerstboomversieringen in geschenkvorm voor de kerstb

14,99 €
4251805416510 CF13529 9x Kerstbal - kerstballen van onbreekbaar plastic voor 

kerstmis - kerstboomversieringen voor de kerstboom - k
17,99 €

4251805416527 CF13530 9x Kerstbal - kerstballen van onbreekbaar plastic voor 
kerstmis - kerstboomversieringen voor de kerstboom - k

17,99 €
4251805416534 CF13531 9x Kerstbal - kerstballen van onbreekbaar plastic voor 

kerstmis - kerstboomversieringen voor de kerstboom - k
17,99 €

4251805416541 CF13532 6x Kerstballen - Kerstboomballen van onbreekbaar 
kunststof voor de Kerst - Boomversieringen voor de kers

19,99 €
4251805453447 CF13533 6x Kerstballen - Kerstballen van onbreekbaar kunststof 

voor de Kerst - Boomversieringen voor de kerstboom - 
17,99 €

4251805416565 CF13534 6x Kerstballen - Kerstboomballen van onbreekbaar 
kunststof voor de Kerst - Boomversiering voor de kerstb

19,99 €
4251805416572 CF14100 9x Kerstbal - kerstballen van onbreekbaar plastic voor 

kerstmis - kerstboomversieringen voor de kerstboom - k
17,99 €

4251805453454 CF14099 6x Kerstballen - Kerstballen van onbreekbaar kunststof 
voor de Kerst - Boomversieringen voor de kerstboom - 

17,99 €
4251805416596 CF13528 4x Kerstboomhanger "Kerstboom" - 

kerstboomversiering om op te hangen - kerstboomhang
17,99 €

4251805416602 CF9494 2x grote meervoudige kompressen met premium 
herbruikbare fleece hoes, koude en warme kompressen 

17,99 €
4251805416602 CF9494 2x grote meervoudige kompressen met premium 

herbruikbare fleece hoes, koude en warme kompressen 
17,99 €

4251805416701 CF13535 3x Kerstboom decoraties Decoratievogel
 - Vogels met verenstaart voor kerstboomversiering

17,99 €
4251805416718 CF13536 3x Kerstboom decoraties Decoratievogel

 - Vogels met verenstaart voor kerstboomversiering
17,99 €

4251805416725 CF13537 3X Kerstboomversiering decoratieve vogel - vogels met 
verenstaarten voor kerstboomversiering - plastic vogels 

14,99 €
4251805416732 CF13538 LED kaarsenboog als kerstverlichting - kaarsenbrug met 

33 LED's - lichtboogpiramide voor kerst (roze)
17,99 €
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4251805416749 CF13539 3x Kerstboom decoraties Decoratievogel
 - Vogels met verenstaart voor kerstboomversiering

17,99 €
4251805416756 CF13540 kerstboomtop glitterster - stertop voor kerstboom - 

kerstboomtop voor elke boomtop - kerstster onbreekbaa
14,99 €

4251805416763 CF14098 kerstboomtop glitterster - stertop voor kerstboom - 
kerstboomtop voor elke boomtop - kerstster onbreekbaa

14,99 €
4251805416770 CF13506 4x Kerstboomhanger snoep - Kerstbal cadeau snoep - 

Kerstboomdecoratie in snoepvorm voor de kerstboomve
14,99 €

4251805416787 CF13541 deco hanger ster - Kerstster 20 cm om op te hangen - 
Kerstdecoratie rode ster - Kerst raamdecoratie

14,99 €
4251805416794 CF13662 6x Aanvraagmap met enveloppe

 - Map met clip
17,99 €

4251805416800 CF13509 8x kerstboomhangers ster - Kerstbal decoratieve ster - 
Kerstster voor de kerstboomversiering - Kerstdecoratie

12,99 €
4251805416817 CF13510 8x Kerstboom hanger ster - Kerstbal decoratieve ster - 

kerstster voor kerstboom decoraties - kerstversiering
12,99 €

4251805416824 CF13511 8x Kerstboom hanger ster - Kerstbal decoratieve ster - 
kerstster voor kerstboom decoraties - kerstversiering

12,99 €
4251805416831 CF13512 8x Kerstboom hanger ster - Kerstbal decoratieve ster - 

kerstster voor kerstboom decoraties - kerstversiering
12,99 €

4251805416848 CF13513 8x Kerstboom hanger ster - Kerstbal decoratieve ster - 
kerstster voor kerstboom decoraties - kerstversiering

12,99 €
4251805416855 CF13514 8x Kerstboomhanger ster - Kerstbal decoratieve ster - 

Kerstster voor kerstboomversieringen - Kerstdecoratie
12,99 €

4251805416862 CF13507 4x Kerstboom hanger suikerriet - Kerstboom decoraties 
om op te hangen - Kerstbal in suikerriet vorm - Kerstbo

12,99 €
4251805416879 CF13508 4x Kerstboom hanger suikerriet - Kerstboom decoraties 

om op te hangen - Kerstbal in suikerriet vorm - Kerstbo
12,99 €

4251805416886 CF13483 5x Klatergoud - Klatergoud krans in het wit - 
kerstversiering voor de kerstboom - 50 cm

14,99 €
4251805416893 CF13485 5x Klatergoud - Klatergoud krans in het rood - 

kerstversiering voor de kerstboom - 50 cm
14,99 €

4251805416909 CF13483 10x Klatergoud - Klatergoud krans in het wit - 
kerstversiering voor de kerstboom - 50 cm

19,99 €
4251805416916 CF13485 10x Klatergoud - Klatergoud krans in het rood - 

kerstversiering voor de kerstboom - 50 cm
19,99 €

4251805416923 CF13484 5x Klatergoud voor Kerstmis - Klatergoudkrans in rood - 
kerstversiering voor de kerstboom - 50 cm

14,99 €
4251805416930 CF13484 10x Klatergoud voor Kerstmis - Klatergoudkrans in rood 

- kerstversiering voor de kerstboom - 50 cm
17,99 €

4251805416947 CF11239 8x strandlakenclips - Handdoekclips om te bevestigen in 
winderige omstandigheden - Ideaal voor op het strand, 

14,99 €
4251805416954 CF13486 3x Garland Kerstmis

 - Vogelkrans voor een perfecte kerstversiering - kerstve
29,99 €

4251805416961 CF13487 3x Garland Kerstmis
 - Vogelkrans voor een perfecte kerstversiering - kerstve

17,99 €
4251805416978 CF13488 3x Garland Kerstmis

 - Vogelkrans voor een perfecte kerstversiering - kerstve
14,99 €

4251805416985 CF13489 3x Garland Kerstmis
 - Vogelkrans voor een perfecte kerstversiering - kerstve

19,99 €
4251805416992 CF13490 3x Garland Kerstmis

 - Vogelkrans voor een perfecte kerstversiering - kerstve
19,99 €

4251805417005 CF14239 5-delige premium tuingereedschapset, 
tuingereedschapset bestaande uit schoppen, graafvork 

34,99 €
4251805417012 CF13796 6-delige breiringen set, breien weefgetouwen voor 

beginners, professionals & kinderen, ronde breiframes 
19,99 €

4251805417036 CF9423 2x windasbakken van dolomiet keramiek in groen met 
kleurrijke strepen

19,99 €
4251805417043 CF9423 2x windasbakken van dolomiet keramiek in oranje met 

kleurrijke strepen
19,99 €

4251805417050 CF9423 2x windasbakken van dolomiet keramiek in rood met 
kleurrijke strepen

19,99 €
4251805417098 CF13500 Slinger met ijspegel - Decoratieve slinger voor kerstmis 

- Kerstmis slinger voor kerstboomdecoratie - Ijspegelslin
14,99 €

4251805417104 CF13501 Slinger met ijspegel - Decoratieve slinger voor kerstmis 
- Kerstmis slinger voor kerstboomdecoratie - Ijspegelslin

17,99 €
4251805471274 CF13499 slinger met sneeuwvlokken - decoratieve slinger voor 

Kerstmis - sneeuwvlokslinger - kerstslinger voor kerstbo
14,99 €

4251805417142 CF12477 4x regenboogspiraal, traplopers zijn cultspeelgoed uit 
de jaren 90, springspiralen om te jongleren en als feest

17,99 €
4251805417159 CF12477 8x regenboogspiraal, traplopers zijn cultspeelgoed uit 

de jaren 90, springspiralen om te jongleren en als feest
19,99 €
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4251805417272 CF14266 16-delige set sleutelhangers, verschillende sleutelringen 
en eenvoudige karabijnhaken, maak je eigen hangers, b

17,99 €
4251805417289 CF14267 16-delige set sleutelhangers, verschillende sleutelringen 

en eenvoudige karabijnhaken, maak je eigen hangers, b
17,99 €

4251805417296 CF14258 3x Haarband voor Halloween - Vleermuis-diadem voor 
kinderen en volwassenen - Haarband voor carnaval, car

17,99 €
4251805417302 CF14257 3x Pompoen Haarband Pompoen Motief voor Halloween 

- Pompoen Haarband voor Kinderen en Volwassenen - D
17,99 €

4251805417302 CF14257 3x Pompoen Haarband Pompoen Motief voor Halloween 
- Pompoen Haarband voor Kinderen en Volwassenen - D

17,99 €
4251805417319 CF14261 4x mini hoed voor Halloween - feestmuts met clip voor 

carnaval, oudejaarsavond, themafeest - hoofddeksel in 
14,99 €

4251805417326 CF14259 4x ketting voor Halloween - parelketting met kleurrijke 
LED-verlichting en griezelige motieven - accessoires voo

14,99 €
4251805417333 CF14255 Deco Skelet voor Halloween - Plastic skelet om op te 

hangen - Miniskelet met enge factor voor Halloween, ca
17,99 €

4251805417340 CF8009 4x lantaarn met kleurrijk maanmotief - grote papieren 
lantaarn voor Sint Maarten en Halloween - Martin's lanta

19,99 €
4251805417357 CF14242 spookkostuum voor kinderen - halloweenkostuum spook 

met capuchon - carnavalskostuum voor kinderen - spoo
34,99 €

4251805417364 CF14260 3x schedelmasker voor Halloween - skelet 
gezichtsmasker voor gemaskerd bal - schedel half mask

17,99 €
4251805417371 CF8011 4x lantaarn met kleurrijke motieven - papieren lantaarn 

voor Sint Maarten en Halloween - Martin's lantaarn voor
14,99 €

4251805417388 CF14256 4x Spider - Realistische plastic tarantula - Griezelige 
spinnen met beweegbare poten - Kruipende spin voor H

12,99 €
4251805417432 CF14253 4x Halloween-pompoenemmer - plastic emmer in 

pompoenontwerp voor het verzamelen van snoep - verz
29,99 €

4251805417456 CF13478 2x Engelenhaar kerstversiering - Fijne gekrulde 
klatergoud voor de kerstboom - Feeënhaar voor de kers

17,99 €
4251805417456 CF13478 2x Engelenhaar kerstversiering - Fijne gekrulde 

klatergoud voor de kerstboom - Feeënhaar voor de kers
17,99 €

4251805417463 CF14244 tissuebox van bamboe - Premium zakdoekendispenser 
van hout - Papieren handdoekdispenser met verwijderb

19,99 €
4251805417470 CF14251 Gymnastiekbal met pomp - zitbal voor thuis en op 

kantoor - Pezzi-bal voor gymnastiek, fitness, yoga, zwan
17,99 €

4251805417487 CF14248 Gymnastiekbal met pomp - zitbal voor thuis en op 
kantoor - Pezzi-bal voor gymnastiek, fitness, yoga, zwan

29,99 €
4251805417494 CF14248 Gymnastiekbal met pomp - zitbal voor thuis en op 

kantoor - Pezzi-bal voor gymnastiek, fitness, yoga, zwan
29,99 €

4251805417500 CF14251 Gymnastiekbal met pomp - zitbal voor thuis en op 
kantoor - Pezzi-bal voor gymnastiek, fitness, yoga, zwan

19,99 €
4251805417517 CF14251 Gymnastiekbal met pomp - zitbal voor thuis en op 

kantoor - Pezzi-bal voor gymnastiek, fitness, yoga, zwan
19,99 €

4251805417562 CF4052 Hondenspeelgoedbal aan een touw - hondenbal om te 
ravotten en te spelen - speelbal voor honden en katten 

14,99 €
4251805417579 CF14252 Expander Sport

 - Borstvergroting met 5 sterktes - Expander voor fitnes
14,99 €

4251805417586 CF14252 Expander Sport
 - Borstvergroting met 5 sterktes - Expander voor fitnes

14,99 €
4251805417593 CF14252 Expander Sport

 - Borstvergroting met 5 sterktes - Expander voor fitnes
14,99 €

4251805417609 CF14249 Handtrainer
 - Onderwarmtrainer voor de linker- en rechterhand

14,99 €
4251805417609 CF14249 Handtrainer

 - Onderwarmtrainer voor de linker- en rechterhand
14,99 €

4251805417616 CF14249 Handtrainer
 - Onderwarmtrainer voor de linker- en rechterhand

17,99 €
4251805417616 CF14249 Handtrainer

 - Onderwarmtrainer voor de linker- en rechterhand
17,99 €

4251805417661 CF9947 2x lantaarns in een set, "Princess" lantaarn voor 
lantaarnparade, 44 x 35 cm

17,99 €
4251805417685 CF14274 Halloweenzak

 - Zak voor het verzamelen van snoepjes op Halloween 
14,99 €

4251805417692 CF14276 Halloween-hoofdband & vlinderdas - minihoed en 
vlinderdas met doodshoofdmotief - kostuum voor Hallo

29,99 €
4251805417708 CF14277 3x luchtbevochtiger verwarming - radiator 

luchtbevochtiger in wit - verwarmingswaterverdamper v
34,99 €

4251805417715 CF14278 3x luchtbevochtiger van keramiek - radiatorverdamper 
voor het bevochtigen van de ruimtelucht - waterverdam

34,99 €
4251805417722 CF14275 4x Lantaarn met kleurrijke motieven - Papieren lantaarn 

voor St. Martin en Halloween - St. Martin's lantaarn voor
17,99 €
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4251805417722 CF14275 4x Lantaarn met kleurrijke motieven - Papieren lantaarn 
voor St. Martin en Halloween - St. Martin's lantaarn voor

17,99 €
4251805417739 CF14268 regenhoes voor rugzak - regenhoes voor boekentas in 

neongeel - regenhoes met reflecterende strips, opbergt
17,99 €

4251805417746 CF14243 2x boomschijf met schors - dikke houten schijf voor 
decoratie - decoratieve onderzetter voor glaskaraffen - r

19,99 €
4251805417777 CF14270 Spaghettilepel - nylon noodlepel met acaciahouten 

handvat - pastalepel met antiaanbaklaag - pastaglepel o
17,99 €

4251805417784 CF14265 Kompassen voor school - Snelkoppelkompassen met 
reservekabels en vergrendelwiel - Kompashouder voor b

12,99 €
4251805417791 CF14264 12-delige penseelset - Schilderijenset met haarborstel 

en harenborstel - Schoolborstelset voor kunstlessen, aq
14,99 €

4251805417807 CF14245 smartphonekastje voor gsm-vrije zone - gsm-
gevangenis voor smartphones en gsm's - gsm-kooi voor

29,99 €
4251805417814 CF14247 XL Insectenhotel van hout - Bijenhotel voor vliegende 

insecten, lieveheersbeestjes, vlinders en vliegen - Insect
29,99 €

4251805417821 CF14246 Insectenhotel van hout - Bijenhotel voor vliegende 
insecten, lieveheersbeestjes, vlinders en vliegen - Insect

29,99 €
4251805417845 CF11500 6x maatschep - grote maatlepel voor bloem, graan of 

diervoeder - schep universeel te gebruiken in het huisho
19,99 €

4251805417869 CF11751 10x karabijnhaken - stalen karabijnhaken met 120 kg 
draagvermogen - voor tuin, huishouden, knutselen en m

17,99 €
4251805417883 CF11751 5x karabijnhaken - stalen karabijnhaken met 220 kg 

draagvermogen - voor luifel, zwevende grill, bokszak en
14,99 €

4251805417906 CF14301 XXL-cadeauzak voor Kerstmis met rendiermotief - 
Kerstmanzak om te vullen - Kerstzak voor de Kerstman

19,99 €
4251805417913 CF14301 XXL-cadeauzak voor Kerstmis met kerstman-motief - 

kerstmanzak om te vullen - kerstzak voor kerstman-kost
19,99 €

4251805417920 CF14301 XXL-cadeauzak voor Kerstmis met sneeuwpopmotief - 
Kerstmanzak om te vullen - Kerstzak voor de Kerstman

19,99 €
4251805417937 CF14302 Premium bamboe haarborstel, universele haarborstel 

gemaakt van duurzaam bamboehout en varkenshaar, p
17,99 €

4251805417944 CF14303 3-delige premium haarverzorgingsset, universele borstel 
en twee stylingkammen van bamboehout, bamboe haar

17,99 €
4251805417951 CF14304 babyborstel en babykam vanaf 0 maanden voor 

pasgeborenen en peuters - babyhaarborstel van bambo
17,99 €

4251805417968 CF14305 2-delige premium haarverzorgingsset, ontwarrende 
haarborstel van bamboe en een kleine kapperspiegel, o

14,99 €
4251805417975 CF14306 2-delige premium haarverzorgingsset, peddelborstel en 

een stylingkam van bamboehout, bamboe haarborstel e
14,99 €

4251805417982 CF14307 2-delige premium set bamboe haarkammen, 
haarkammen van bamboehout, duurzame houten kam v

17,99 €
4251805417999 CF14308 Premium sandelhouten haarkam, grove haarkam 

gemaakt van sandelhout, duurzame houten kam gemaa
14,99 €

4251805418026 CF14311 Premium bamboe haarborstel, ontwarrende haarborstel 
gemaakt van bamboehout, kleine ronde ontwarrende bo

12,99 €
4251805418033 CF6995 12x haringen van staal - lange en robuuste haringen 

voor op de camping en buitenshuis - ideaal voor normal
14,99 €

4251805433425 CF14312 knoflookpers - set met siliconen dunschiller en 
reinigingsborstel - knoflookroller - RVS knoflooksnijder

12,99 €
4251805418057 CF14317 aardappelpers van roestvrij staal, 

vaatwasmachinebestendig - spaetzle-pers - spaghetti-ijs
29,99 €

4251805418064 CF14318 Premium messenslijper met 4 niveaus, ook geschikt 
voor scharen - professionele handmatige messenslijper 

14,99 €
4251805418071 CF14318 Premium messenslijper met 4 niveaus, ook geschikt 

voor scharen - professionele handmatige messenslijper 
14,99 €

4251805431506 CF14319 frietsnijder - frietsnijder van roestvrij staal - 
aardappelpers met 2 snij-inzetstukken - fruit-, groente- 

34,99 €
4251805418118 CF14320 4x paar veiligheidshandschoenen voor werk en tuin - 

werkhandschoenen maat M - handschoenen volgens DI
17,99 €

4251805418149 CF14320 4x paar veiligheidshandschoenen voor werk en tuin - 
Werkhandschoenen maat M - handschoenen volgens DI

17,99 €
4251805418156 CF14320 4x paar veiligheidshandschoenen voor werk en tuin - 

Werkhandschoenen maat L - handschoenen volgens DI
17,99 €

4251805418170 CF14033 Handdoekhouder - Witte handdoekhouder voor 
badkamer en keuken - Metalen handdoekhouder - Mont

29,99 €
4251805418187 CF14201 3x fijne rasp met opvangbakje, veelzijdige keukenrasp 

en groenteschaaf, fijne rasp voor kaas, nootmuskaat, mi
17,99 €

4251805418200 CF14125 2-delige messenset - keukenmes - koksmes met 
mesbescherming en messenslijper - snijmes met mesfo

19,99 €
4251805418217 CF14322 20x vervangende deksels in winterdesign voor 

jampotjes - blauw-witte schroefdeksels met sneeuwvlok
17,99 €
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4251805418224 CF14322 40x vervangende deksels in winterdesign voor 
jampotjes - blauw-witte schroefdeksels met sneeuwvlok

29,99 €
4251805418231 CF14296 Deco Skelet voor Halloween - XXL skelet van plastic om 

op te hangen - Skelet met enge factor voor Halloween, 
39,99 €

4251805418248 CF14300 2x Halloween-pompoenemmer - plastic emmer in 
pompoendesign met knipperende LED - opvangzak met 

29,99 €
4251805448924 CF14283 ballon "Happy Halloween" - folieballon voor Halloween 

decoratie - Halloween slinger gemaakt van luchtballonn
14,99 €

4251805448924 CF14283 ballon "Happy Halloween" - folieballon voor Halloween 
decoratie - Halloween slinger gemaakt van luchtballonn

14,99 €
4251805418262 CF14299 3x Halloween-snackschalen - kunststof snackborden in 

snoepdesign - feestservies voor Halloween en themafee
29,99 €

4251805418279 CF14323 80-delige set feestservies, papieren borden en papieren 
servetten met pompoen- en spookmotieven, wegwerpse

29,99 €
4251805418286 CF14280 4X decoratief bord Halloween - decoratieve 

serveerschalen met geweldige motieven - snackkom voo
29,99 €

4251805418293 CF14324 Halloween stropdas & strikje
 - Stropdas en strik in bloedvormgeving - Halloweenkost

17,99 €
4251805418309 CF14325 Halloween stropdas & strikje

 - Stropdas en strik in bloedvormgeving - Halloweenkost
17,99 €

4251805418316 CF14326 2x Halloweenband
 - Stropdas met bloedspattenmotief - Halloweenkostuu

12,99 €
4251805418347 CF14294 3x bloempot van metaal in felle kleuren - kruidenpot - 

mini-emmer - kruidenpot - blauw, geel, donkergroen - Ø
17,99 €

4251805418354 CF14294 3x bloempot van metaal in felle kleuren - kruidenpot - 
mini-emmer - kruidenpotje - roze, roze, lichtgroen - Ø 1

17,99 €
4251805418361 CF14282 Decoratief houten schaaltje - Ronde houten schaal met 

coating - Houten schaaltje voor binnenhuisdecoratie, sn
39,99 €

4251805418378 CF14281 2x snoerkoord met LED-verlichting, decoratief touw met 
warmwitte LED-lampen, lichtketting op batterijen voor b

29,99 €
4251805418408 CF14330 2-delige massagebalset, massagebal en dubbele bal 

voor zelfmassage, stimulatie van de bloedsomloop en o
19,99 €

4251805418415 CF14331 3-delige massageset, massagebal, dubbele bal & 
fasciaroller - zelfmassage, stimulatie van de bloedsomlo

44,99 €
4251805418422 CF14331 3-delige massageset, massagebal, dubbele bal & 

fasciaroller - zelfmassage, stimulatie van de bloedsomlo
29,99 €

4251805418439 CF14331 3-delige massageset, massagebal, dubbele bal & 
fasciaroller - zelfmassage, stimulatie van de bloedsomlo

29,99 €
4251805418446 CF14332 3-delige set met Pilates Bal en Thera-banden - 

Gymnastiekbal en Weerstandsbanden voor Pilates en Yo
19,99 €

4251805418446 CF14332 3-delige set met Pilates Bal en Thera-banden - 
Gymnastiekbal en Weerstandsbanden voor Pilates en Yo

19,99 €
4251805418453 CF14332 3-delige set met Pilates Bal en Thera-banden - 

Gymnastiekbal en Weerstandsbanden voor Pilates en Yo
17,99 €

4251805418460 CF14332 3-delige set met Pilates Bal en Thera-banden - 
Gymnastiekbal en Weerstandsbanden voor Pilates en Yo

19,99 €
4251805418460 CF14332 3-delige set met Pilates Bal en Thera-banden - 

Gymnastiekbal en Weerstandsbanden voor Pilates en Yo
19,99 €

4251805418477 CF14285 massagebal, dubbele bal in pinda-vorm - zelfmassage, 
stimulatie van de bloedsomloop en ontspanning na het 

17,99 €
4251805418590 CF14337 3-delige set yogahandschoenen en 2x yogapads - 

fitnesshandschoenen met grip - antislip kniebeschermer 
29,99 €

4251805418606 CF14338 yogahandschoenen en yogablok - fitnesshandschoenen 
met grip - antislip yogablok voor pilates en yoga - vinge

17,99 €
4251805418613 CF14339 yogahandschoenen en yogablok - fitnesshandschoenen 

met grip - antislip yogablok voor pilates en yoga - vinge
17,99 €

4251805418620 CF14290 2x yogablok robuust en antislip - yogablok dubbelpak 
voor pilates, meditatie, fitness - yogaaccessoires voor b

29,99 €
4251805418637 CF14289 4-delige vingertrainer-set, vingerstretch handige 

trainingsapparatuur, handtrainer voor grip en spreidkrac
17,99 €

4251805418644 CF12320 50x houten bouwstenen in emmer - sleutelverstopplek 
in steenlook - geocachingsteen - steen met geheim vakj

19,99 €
4251805418651 CF14316 40x Waterafstotende pleisters voor kinderen - Kleurrijke 

pleisterstroken voor kinderen - Set pleisters met prinses
12,99 €

4251805418651 CF14316 40x Waterafstotende pleisters voor kinderen - Kleurrijke 
pleisterstroken voor kinderen - Set pleisters met prinses

12,99 €
4251805418668 CF14329 2x decoratieve spuitverf, zilverkleurig - blanke lakspray 

voor decoratie en handwerk - spuitlak, zilverkleurig voor
17,99 €

4251805418675 CF14328 4x onderborden in goudkleurige shabby chic - schotel 
als tafeldecoratie - decoratieve borden voor bruiloften, f

34,99 €
4251805418675 CF14328 4x onderborden in goudkleurige shabby chic - schotel 

als tafeldecoratie - decoratieve borden voor bruiloften, f
34,99 €
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4251805418682 CF13866 4x etui om te schilderen met kleurpotloden - DIY etui 
om in te kleuren - toilettas - stoffen tas - [selectie van 

17,99 €
4251805418705 CF14340 8x Kerstboomhanger "dennenappels" - 

Kerstboomversiering om te bevestigen - Kerstboomhang
14,99 €

4251805418705 CF14340 8x Kerstboomhanger "dennenappels" - 
Kerstboomversiering om te bevestigen - Kerstboomhang

14,99 €
4251805418712 CF13528 8x kerstboomhangers "kerstboom" - 

kerstboomversiering om aan op te hangen - kerstboomh
29,99 €

4251805418736 CF6250 60x houten wasknijpers - duurzame houten haringen 
gemaakt van berkenhout - onbehandelde houten waskni

12,99 €
4251805418743 CF14342 80x wasknijpers XL gemaakt van hout - duurzame 

houten haringen gemaakt van berkenhout - onbehandel
14,99 €

4251805418750 CF14344 120x mini wasknijpers en 50 m jute touw - kleine 
kleurrijke houten knijpers als decoratie voor foto's, colla

14,99 €
4251805418767 CF14344 120x mini wasknijpers en 50 m jute touw, kleine houten 

knijpers als decoratie voor foto's, collages, ansichtkaarte
14,99 €

4251805418774 CF0918 4x theezeef van 304 roestvrij staal, 
vaatwasmachinebestendig - thee-ei voor losse thee, spe

19,99 €
4251805418781 CF14346 2x theezeefje van RVS 304, vaatwasmachinebestendig - 

thee-ei voor losse thee, specerijen en kruiden - fijnmazi
17,99 €

4251805418798 CF14347 4x theezeef van 304 roestvrij staal, 
vaatwasmachinebestendig - thee-ei voor losse thee, spe

14,99 €
4251805418804 CF14348 pizzaschep van roestvrij staal - pizza- en cakeschep met 

houten handvat - pizzaschuiver voor pizza, tarte flambé
29,99 €

4251805418811 CF14349 pizzaschep van roestvrij staal - pizza- en cakeschep met 
houten handvat - ronde pizzaduwer voor pizza, tarte fla

29,99 €
4251805418828 CF14350 pizzaschuiver van roestvrij staal - taartplateau met 

kunststof handvat - taart- en pizzaschep - pizzaschep m
14,99 €

4251805418835 CF14351 pizzaschep van roestvrij staal - pizza- en taartschep met 
kunststof handvat - ronde pizzaschep voor pizza, tarte fl

19,99 €
4251805418842 CF7792 Ceran-veldschraper met vervangende messen - 

Schraper van roestvrij roestvrij staal voor de keuken - C
9,99 €

4251805418859 CF7793 10x reservemessen voor het reinigen van schrapers, 
accessoires voor het reinigen van keukengerei, schraap

9,99 €
4251805418866 CF15613 10-delige kerstboomhangerset, onbreekbare 

kerstboomversieringen in de vorm van kegels en cadeau
14,99 €

4251805455380 CF15647 4x deco engel hanger gemaakt van acryl - 
kerstboomversieringen om op te hangen - hanger voor 

17,99 €
4251805455380 CF15647 4x deco engel hanger gemaakt van acryl - 

kerstboomversieringen om op te hangen - hanger voor 
17,99 €

4251805418880 CF15709 decoratiester Kerst - Kerstdecoratiester om op te 
hangen - kerstster van metaal met pailletten - decoratie

17,99 €
4251805418897 CF15707 decoratiester Kerst - Kerstdecoratiester om op te 

hangen - kerstster van metaal met pailletten - decoratie
14,99 €

4251805418903 CF14361 24-delige set kopjes en borden, wegwerp feestservies 
voor Halloween, verjaardag, Day of the Dead themafees

17,99 €
4251805418910 CF14214 26-delige Halloween-decoratieset met spinnenweb, 

spinnen, kopjes, borden, servetten en tafelkleed voor H
19,99 €

4251805418910 CF14214 26-delige Halloween-decoratieset met spinnenweb, 
spinnen, kopjes, borden, servetten en tafelkleed voor H

19,99 €
4251805418927 CF14362 47-delige feestserviesset Kopjes Borden Servetten en 

vlaggenlijnen Papieren servies en decoraties voor Hallo
29,99 €

4251805418934 CF13509 16x onbreekbare sterhangers, zilverkleurige 
kerstboomversieringen, decoratieve kerstversieringen vo

14,99 €
4251805418941 CF13510 16x onbreekbare sterhangers, witte 

kerstboomversieringen, decoratieve kerstversieringen vo
19,99 €

4251805418958 CF13511 16x onbreekbare sterhangers, rode 
kerstboomversieringen, decoratieve kerstversieringen vo

19,99 €
4251805418965 CF13512 16x onbreekbare sterhangers, goudkleurige 

kerstboomversieringen, decoratieve kerstversieringen vo
14,99 €

4251805418972 CF13513 16x onbreekbare sterhangers, roze 
kerstboomversieringen, decoratieve kerstversieringen vo

17,99 €
4251805418989 CF13514 16x onbreekbare sterhangers, groene 

kerstboomversieringen, decoratieve kerstversieringen vo
14,99 €

4251805418996 CF10439 8x onderzetters van leisteen - glazen onderzetters met 
rubberen antislipvoetjes - decoratieve tafelonderzetters 

17,99 €
4251805419009 CF14291 2 paar yogahandschoenen - fitnesshandschoenen met 

antislip grip - antislip vingerloze handschoenen voor fitn
14,99 €

4251805419016 CF10888 Opvouwbare winkelwagen - inklapbare handkar om te 
winkelen - opvouwbare doos met rollen en telescopisch

39,99 €
4251805419030 CF14363 2-delige voorraadpotenset met bamboe deksel, 

luchtdichte herbruikbare glazen container van borosilica
34,99 €
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4251805419047 CF13674 luchtbed voor één persoon - luchtbed - opblaasbaar 
matras voor kamperen en gasten - gastenmatras - 191 

39,99 €
4251805419054 CF14364 Premium deegspatel, deegsnijder van roestvrij staal, 

deegsnijder met plastic handvat, rechthoekige deegsnijd
12,99 €

4251805419061 CF14365 Premium deegspatel, deegsnijder van roestvrij staal, 
deegsnijder met ronde handgreep, deegsnijder met rec

12,99 €
4251805419078 CF14366 Premium deegspatel, deegsnijder van roestvrij staal, 

deegsnijder met plastic handvat, deegsnijder met afger
12,99 €

4251805419085 CF14367 4x gepofte aardappelvork met 3 tanden, gemaakt van 
430 roestvrij staal, herbruikbaar als maïsspies, schilhulp

14,99 €
4251805419092 CF14353 3x voorraadpotten met bamboe deksel, luchtdichte 

herbruikbare glazen containers van borosilicaatglas, 1,3 
34,99 €

4251805419108 CF13920 21-delige set met houten wasknijpers en wasknijperzak 
- hoogwaardige houten haringen en afsluitbare ophangt

17,99 €
4251805419115 CF13921 21-delige set met houten wasknijpers en wasknijptas - 

hoogwaardige houten haringen en afsluitbare ophangza
14,99 €

4251805419122 CF13920 21-delige set met houten wasknijpers en wasknijptas - 
hoogwaardige houten haringen en afsluitbare ophangza

19,99 €
4251805419139 CF13921 21-delige set met houten wasknijpers en wasknijptas - 

hoogwaardige houten haringen en afsluitbare ophangza
17,99 €

4251805419146 CF14368 6x sluitclips voor zakken - sluitclips voor voedselzakken 
- sluitclips van kunststof - zakclips voor het sluiten en ve

17,99 €
4251805419153 CF14369 10-delige set vergrendelingsclips, vergrendelingsclips 

voor boodschappentassen en -zakken, roestvrijstalen, ta
17,99 €

4251805419160 CF14369 10x grote sluitclips, sluitclips voor voedselzakken en -
zakken, roestvrijstalen sluitclips, zakclips voor het vergr

17,99 €
4251805419177 CF14369 10x medium sluitclips, sluitclips voor 

boodschappentassen en -zakken, roestvrijstalen, zakclip
17,99 €

4251805419184 CF14370 garde, spiraalgarde van roestvrij staal, praktische 
keukenhulp, handige sausgarde voor roeren, opschuime

12,99 €
4251805419191 CF14371 6x flessenschenker met beschermdeksel - 

doseerschenker van roestvrij staal - portier voor schnap
14,99 €

4251805419207 CF14372 2x vleesklauw, premium BBQ-grillbestek gemaakt van 
roestvrij roestvrij staal, berenpoten voor het hakken van

14,99 €
4251805424539 CF14357 3x Opbergvak met schommeltop, roestvrijstalen 

opbergdoos, luchtdichte koffiecontainer, 2 liter
39,99 €

4251805419221 CF11585 trechter van roestvrij staal 304 - vultrechter voor 
weckpotten bij het inmaken - jamtrechter met vultuit en

17,99 €
4251805419245 CF5950 4x placemats voor Kerstmis - placemats voor in de 

keuken - placemats met verschillende motieven - tafelm
17,99 €

4251805419252 CF5950 4x placemats voor Kerstmis - placemats voor in de 
keuken - placemats met verschillende motieven - tafelm

17,99 €
4251805419269 CF12428 2x parelslinger voor in de kerstboom - 

kerstboomversiering parellint - kerstversiering - trouwde
17,99 €

4251805419269 CF12428 2x parelslinger voor in de kerstboom - 
kerstboomversiering parellint - kerstversiering - trouwde

17,99 €
4251805419276 CF14425 3x Seppelhut, traditionele vilthoed voor Oktoberfest, 

Carnaval of Mardi Gras, grote klederdrachthoed van vilt 
29,99 €

4251805419283 CF14426 2x mini Seppelhut met haarclip - hoofdtooi voor 
Oktoberfest - mini traditionele hoed in één maat

14,99 €
4251805419290 CF14360 8-delige kerstplacemat - decoratieve placemat met 

onderzetter - rendierdesign - afveegbare plastic tafelma
17,99 €

4251805419306 CF14359 8-delige kerstplacemat - decoratieve placemat met 
onderzetter - sneeuwpop design - afveegbare plastic taf

17,99 €
4251805419313 CF14343 8x cadeauzakjes in kerstmotieven - cadeauzakje voor 

wijn- en champagneflessen - flessenzakje voor Kerstmis
19,99 €

4251805419337 CF14341 8x cadeauzakjes voor Kerstmis, Kerstman en Advent - 
glitter cadeauzakje met 3D kerstmotief - cadeauzakje

19,99 €
4251805419344 CF14679 2-delige mengkomset van roestvrij staal - 

multifunctionele keukenkom - zilverkleurige metalen ko
29,99 €

4251805419351 CF14255 2x decoratief skelet voor Halloween - plastic skelet om 
op te hangen - mini skelet met horrorfactor voor Hallow

29,99 €
4251805419368 CF10030 4-delige sommelier-startset, cadeauset in een mooie 

metalen doos voor wijnliefhebbers - flesopener met kur
19,99 €

4251805419375 CF6995 24x grondankers van koolstofstaal - robuuste 
grondnagels voor het bevestigen van onkruidvlies en foli

29,99 €
4251805419399 CF14528 voetluchtpomp met 2 luchtsproeiers, luchtpomp met 7 

liter volume, voor het oppompen en stofzuigen van matr
29,99 €

4251805419429 CF14579 4x Halloween-lantaarn met LED-licht, lantaarn op 
batterijen met gelach als geluidseffect voor kinderen op 

29,99 €
4251805419436 CF14576 4x spider - deco tarantula van plastic - griezelige 

spinnen met fluweelachtig oppervlak - kruipende spin vo
14,99 €

Pagina: 227/358* Alle prijzen zijn inclusief BTW. Onder voorbehoud van tussentijdse aankoop.

prijslijst: MSRP-prijzen (Tijd 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251805419443 CF14677 18x LED-ballonnen, kleurrijke ballonnen met LED-
verlichting voor Halloween, grappige enge motieven, LE

14,99 €
4251805419467 CF13508 6X kerstballen met kerstmotieven, kerstboomballen met 

stoffen hoezen voor Kerstmis, boomversieringen voor d
14,99 €

4251805419474 CF14527 Adventskalender om zelf te vullen - Kerstkalender voor 
knutselen voor kinderen - DIY-kalender voor Kerstmis (k

9,99 €
4251805419481 CF14671 kerstdorp met ledverlichting, sfeervol decor met 

vakwerkhuizen en 10 leds, verlicht winterdorp als versie
54,99 €

4251805419498 CF14526 Adventskalender om zelf te vullen - Kerstkalender om 
op te hangen in rendierontwerp - DIY-kalender voor Ker

19,99 €
4251805419504 CF14400 LED-lichtketting - Deco-licht met LED's voor Kerstmis - 

lichtketting met rode sterren van hout - slinger 170 cm
17,99 €

4251805419511 CF14529 4x LED sticker voor flesbodemverlichting - decoratieve 
glasverlichting - witte LED's - drankverlichting voor feest

14,99 €
4251805419528 CF14529 8x LED sticker voor flesbodemverlichting - decoratieve 

glasverlichting - witte leds - drankverlichting voor feestj
17,99 €

4251805419535 CF14530 4x LED-sticker voor flesbodemverlichting - decoratieve 
glasverlichting - kleurrijke LED's - drankverlichting voor 

14,99 €
4251805419542 CF14530 8x LED sticker voor flesbodemverlichting - decoratieve 

glasverlichting - kleurrijke leds - drankverlichting voor fe
17,99 €

4251805419566 CF14725 8x LED sticker voor flesbodemverlichting - decoratieve 
glasverlichting - witte en gekleurde leds

17,99 €
4251805419573 CF14630 LED lichtketting met 8 decoratieve flessen van glas met 

kurken sluiting - decoratieve lichtkettingen op batterijen
14,99 €

4251805419580 CF14630 LED lichtketting met 8 decoratieve flessen van glas met 
kurken sluiting - decoratieve lichtkettingen op batterijen

14,99 €
4251805419597 CF14630 LED lichtketting met 8 decoratieve flessen van glas met 

kurken sluiting - decoratieve lichtkettingen op batterijen
14,99 €

4251805419610 CF14400 LED-lichtketting - Deco-licht met LED's voor Kerstmis - 
lichtketting met witte sneeuwvlokken van hout - slinger 

17,99 €
4251805419641 CF14400 LED-lichtketting - Deco-licht met LED's voor Kerstmis - 

Feeënlampen met grijze houten kerstbomen - Garland 1
17,99 €

4251805419658 CF14400 LED-lichtketting - Decoratief licht met LED's voor 
Kerstmis - lichtketting met bruin rendier van hout - sling

17,99 €
4251805419665 CF14401 LED-lichtketting - Deco-licht met LED's voor Kerstmis - 

lichtketting met rode sterren van hout - slinger 170 cm
17,99 €

4251805419672 CF14401 LED-lichtketting - Deco-licht met LED's voor Kerstmis - 
lichtketting met zilverkleurige sneeuwvlokken van hout -

17,99 €
4251805419689 CF14401 LED-lichtketting - Deco-licht met LED's voor Kerstmis - 

lichtketting met gouden rendier van hout - slinger 170 c
17,99 €

4251805419696 CF14522 3x LED decoratie hanger huis - hangende decoratie met 
winterse houten huisjes - warm witte LED lampen - dec

17,99 €
4251805419702 CF14401 LED-lichtketting - Deco-licht met LED's voor Kerstmis - 

lichtketting met goudkleurige houten kerstbomen - sling
17,99 €

4251805419719 CF14582 Kerstslinger met gloeilampen - Kunstdennenslinger met 
stekker - Kerstdecoratieslinger voor tafel, deur en raam

34,99 €
4251805419726 CF14670 LED kaarsenbrug, kaarsenboog als kerstverlichting - 

winterlandschap van hout met 5 LED's - decoratieve lich
44,99 €

4251805419733 CF14569 2x LED lichtketting met ballen - lichtketen op batterijen 
- LED-versiering voor Kerstmis, verjaardag, bruiloft of fe

17,99 €
4251805419740 CF14568 2x LED lichtketting met ballen - lichtketen op batterijen 

- LED-versiering voor Kerstmis, verjaardag, bruiloft of fe
19,99 €

4251805419764 CF14399 2x LED-lichtketen met ballen - lichtketen op batterijen - 
LED-versiering voor Kerstmis, verjaardag, bruiloft of fee

17,99 €
4251805419771 CF14495 6x Kerstballen - Kerstboomballen gemaakt van 

onbreekbaar kunststof voor Kerst - Kerstboomversiering
17,99 €

4251805419788 CF14469 6x Kerstballen - Kerstboomballen gemaakt van 
onbreekbaar kunststof voor Kerst - Kerstboomversiering

14,99 €
4251805419795 CF14469 6x Kerstballen - Kerstboomballen gemaakt van 

onbreekbaar kunststof voor Kerst - Kerstboomversiering
14,99 €

4251805419801 CF14469 6x Kerstballen - Kerstboomballen gemaakt van 
onbreekbaar kunststof voor Kerst - Kerstboomversiering

14,99 €
4251805445985 CF14469 6x Kerstballen - Kerstboomballen van onbreekbaar 

kunststof voor de Kerst - Boomversieringen voor de kers
19,99 €

4251805419825 CF15652 18x kerstballen, kerstboomballen van kunststof voor 
kerst, boomversiering voor de kerstboom met hangers

34,99 €
4251805451740 CF14469 6x Kerstballen - Kerstboomballen van onbreekbaar 

kunststof voor de Kerst - Boomversieringen voor de kers
19,99 €

4251805419849 CF14570 4x kerstballen - kerstboomballen gemaakt van 
onbreekbaar plastic voor kerst - kerstboomversieringen 

17,99 €
4251805419856 CF14570 4x kerstballen - kerstboomballen gemaakt van 

onbreekbaar plastic voor kerst - kerstboomversieringen 
19,99 €
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4251805419863 CF14570 4x kerstballen - kerstboomballen gemaakt van 
onbreekbaar plastic voor kerst - kerstboomversieringen 

19,99 €
4251805419870 CF14570 4x kerstballen - kerstboomballen gemaakt van 

onbreekbaar plastic voor kerst - kerstboomversieringen 
17,99 €

4251805419887 CF14570 4x kerstballen - kerstboomballen gemaakt van 
onbreekbaar plastic voor kerst - kerstboomversieringen 

19,99 €
4251805419894 CF14570 4x kerstballen - kerstboomballen gemaakt van 

onbreekbaar plastic voor kerst - kerstboomversieringen 
19,99 €

4251805419900 CF14577 4x kerstballen - kerstboomballen gemaakt van 
onbreekbaar plastic voor kerst - kerstboomversieringen 

19,99 €
4251805419917 CF14491 3x Kerstboomversiering glazen engelen - 

Engel van glas met LED om op te hangen
29,99 €

4251805419924 CF14635 adventskalender van hout - kubuskalender in treinvorm 
- decoratieve bureaukalender als aftelling naar Kerstmis

17,99 €
4251805419931 CF14635 adventskalender van hout - kubuskalender in treinvorm 

- decoratieve bureaukalender als aftelling naar Kerstmis
17,99 €

4251805419948 CF14635 adventskalender van hout - kubuskalender in treinvorm 
- decoratieve bureaukalender als aftelling naar Kerstmis

17,99 €
4251805419962 CF14662 2x adventskalender van hout (1x met rode ster, 1x met 

witte ster) - ster om te bevestigen - kerstversiering - 40 
14,99 €

4251805451726 CF14571 19-delige kerstdecoratieset - Kerstboomballen van 
onbreekbaar kunststof voor de kerst - Boomversiering v

29,99 €
4251805445992 CF14571 19-delige kerstdecoratieset - Kerstboomballen van 

onbreekbaar kunststof voor de kerst - Boomversiering v
29,99 €

4251805451634 CF14571 19-delige kerstdecoratieset - Kerstboomballen van 
onbreekbaar kunststof voor de kerst - Boomversiering v

29,99 €
4251805420005 CF14571 19-delige kerstdecoratieset - Kerstboomballen van 

onbreekbaar kunststof voor de kerst - Boomversieringen
29,99 €

4251805420012 CF14571 19-delige kerstdecoratieset - Kerstboomballen van 
onbreekbaar kunststof voor de kerst - Boomversieringen

29,99 €
4251805420029 CF14571 19-delige kerstdecoratieset - Kerstboomballen van 

onbreekbaar kunststof voor de kerst - Boomversieringen
29,99 €

4251805420036 CF14571 19-delige kerstdecoratieset - Kerstboomballen van 
onbreekbaar kunststof voor de kerst - Boomversieringen

29,99 €
4251805420043 CF14581 19-delige kerstdecoratieset - Kerstboomballen van 

onbreekbaar kunststof voor de kerst - Boomversieringen
19,99 €

4251805420050 CF5870 3x veegset - veegset bestaande uit handborstel en 
stoffer - handborstel in moderne kleuren - schep met ru

19,99 €
4251805446692 CF14541 2x LED wattenbol met 6 uur timer - verlichting met 15 

LED's - decoratie voor Kerstmis, verjaardag, bruiloft of f
29,99 €

4251805420074 CF14402 2x LED-lichtketting met sterren - lichtketting op 
batterijen - LED-decoratie voor winter, kerst of oudejaar

14,99 €
4251805420081 CF14402 2x LED-lichtketting met sterren - lichtketting op 

batterijen - LED-decoratie voor winter, kerst of oudejaar
14,99 €

4251805420098 CF14403 LED kerstverlichting met sterren - op batterijen 
werkende kerstverlichting - LED decoratie voor winter, k

14,99 €
4251805420104 CF14403 LED kerstverlichting met sterren - op batterijen 

werkende kerstverlichting - LED decoratie voor winter, k
14,99 €

4251805420111 CF14542 LED-katoenen bal met timer van 6 uur - verlichting met 
20 LED's - decoratie voor kerst, verjaardag, bruiloft of f

29,99 €
4251805420128 CF14497 3x witte LED-kaarsen - decoratieve kaarsen met licht - 

batterijgevoede LED-kaarsen - kaarsen met realistisch fli
29,99 €

4251805420135 CF14398 3x LED-kaarsen in verschillende maten - LED-kaarsen 
met timerfunctie - echte waskaarsen met afstandsbedie

44,99 €
4251805420142 CF14493 LED-lichtkettinglamp met sneeuwvlokmotief - verlichting 

met 15 leds - lichtketting werkt op batterijen
14,99 €

4251805420159 CF14493 LED lichtketting gloeilamp met stermotief - verlichting 
met 15 leds - lichtketting werkt op batterijen

14,99 €
4251805420166 CF14493 LED lichtketting gloeilamp met hartmotief - verlichting 

met 15 leds - lichtketting werkt op batterijen
14,99 €

4251805420180 CF14665 Kerstster om op te hangen - LED-ster als decoratieve 
verlichting voor Kerstmis - Kerstdecoratie op batterijen -

19,99 €
4251805420197 CF14583 Kerstster om op te hangen met timerfunctie - LED ster 

als decoratieve verlichting voor Kerstmis - Kerstdecorati
34,99 €

4251805420203 CF14404 3x LED-kaarsen in verschillende maten - LED-kaarsen 
met timerfunctie - decoratieve kaarsen met afstandsbed

34,99 €
4251805420210 CF14406 3x LED-kaarsen in verschillende maten - LED-kaarsen 

met timerfunctie - decoratieve kaarsen met afstandsbed
39,99 €

4251805420227 CF14405 3x LED-kaarsen in verschillende maten - LED-kaarsen 
met timerfunctie - decoratieve kaarsen met afstandsbed

34,99 €
4251805420234 CF14649 2x kerstster om op te hangen [selectie varieert!] - LED-

ster als decoratieve verlichting voor kerst - Kerstdecorati
19,99 €
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4251805420241 CF14509 2x LED Kerstfiguur besneeuwd
 - Kerstman en keramische sneeuwpop

29,99 €
4251805420258 CF14509 LED Kerstfiguur besneeuwd

 - Kerstman 15 cm keramiek
17,99 €

4251805420265 CF14509 LED Kerstfiguur besneeuwd
 - Sneeuwman 15 cm keramiek

14,99 €
4251805420272 CF14500 Kerstdecoratie met LED-licht - houten decoratie, verlicht 

huis - tafeldecoratie [selectie varieert!]
29,99 €

4251805420289 CF14625 LED-boom als decoratieve verlichting - lichtboom als 
kerstversiering - decoratieve houten kerstboom - houten

17,99 €
4251805420296 CF14625 LED-boom als decoratieve verlichting - lichtboom als 

kerstversiering - decoratieve houten kerstboom - houten
17,99 €

4251805420302 CF12862 3x Haarband minicilinder voor Halloween
 - Minihoeden met veer voor carnaval

29,99 €
4251805420319 CF14538 3x LED kaars met zuignap - snoerloze kerstkaarsen op 

batterijen - decoratieve kaarsen om te staan en op te h
12,99 €

4251805420326 CF14537 3x LED kaars met zuignap - snoerloze kerstkaarsen op 
batterijen - decoratieve kaarsen om te staan en op te h

14,99 €
4251805420333 CF14585 2x LED kaars 25 cm - Kerstkaarsen draadloos, op 

batterijen - Echte waskaars - Kerstverlichting - Elektrisc
12,99 €

4251805457438 CF14407 24x LED theelichtjes met 6 uur timmer - kind- en 
huisdiervriendelijke theelichtjes - kaarsen op batterijen

29,99 €
4251805420364 CF14736 8-delige set met kunstsneeuw en sjablonen - spuitbus 

met decoratieve sneeuw - sjablonen met verschillende 
29,99 €

4251805420371 CF14540 LED kerstboomtop in stervorm - kerstboomverlichting 
met 10 LED's - glinsterende ster om neer te zetten voor 

29,99 €
4251805420388 CF14514 2x LED-kerstwagen met sparrenboom

 - Rode keramische auto met LED-verlichting
29,99 €

4251805420807 CF14448 5-delige cadeaulintenset in verschillende maten - 
decoratief lint voor kerst en bruiloften - lintlinten met ve

19,99 €
4251805420814 CF14447 5-delige cadeaulintenset in verschillende maten - 

decoratief lint voor kerst en bruiloften - lintlinten met ve
19,99 €

4251805420821 CF14446 5-delige cadeaulintenset in verschillende maten - 
decoratief lint voor kerst en bruiloften - lintlinten met ve

17,99 €
4251805420425 CF14558 160x haken voor kerstboomversieringen - 

kerstboomhaken - dubbele haken voor kerstboomversier
14,99 €

4251805420425 CF14558 160x haken voor kerstboomversieringen - 
kerstboomhaken - dubbele haken voor kerstboomversier

14,99 €
4251805420432 CF14557 160x haken voor kerstboomversieringen - 

kerstboomhaken - dubbele haken voor kerstboomversier
14,99 €

4251805420432 CF14557 160x haken voor kerstboomversieringen - 
kerstboomhaken - dubbele haken voor kerstboomversier

14,99 €
4251805420449 CF14494 6x Kerstboomhanger snoepriet - Kerstboomversiering 

om te bevestigen - Kerstbal in snoeprietvorm
19,99 €

4251805420456 CF14508 4x Borden voor Kerstmis, de kerstman, de advent
 - Kerstmis plaat voor koekjes, stollen, snoepjes

29,99 €
4251805420463 CF14501 3x borden voor Kerst, Kerstman, Advent - herbruikbare 

schotels als tafeldecoratie - decoratieve borden - cadea
29,99 €

4251805420470 CF14507 3x borden voor Kerst, Kerstman, Advent - herbruikbare 
schotels als tafeldecoratie - decoratieve borden met sne

29,99 €
4251805420487 CF14481 2x Kerstmuts X-Mas Kerstmuts Kerstman pluche hoed 

Kerstmuts
19,99 €

4251805420494 CF14384 3x Kerstmuts X-Mas Kerstmuts Kerstman pluche hoed 
Kerstmuts

29,99 €
4251805420500 CF14451 2x Garland Kerstmis

 - Vuursluier voor een perfecte kerstversiering
17,99 €

4251805420524 CF14452 2x Garland Kerstmis
 - Vuursluier voor een perfecte kerstversiering

17,99 €
4251805420531 CF14544 3x kerstmutsen in verschillende gebreide motieven - 

kerstmuts met witte pluche rand en pompon - kerstmut
19,99 €

4251805420548 CF14686 kerstboomdeken voor de kerstboomstandaard, ronde 
kerstboomdeken voor de kerstboom, tapijt-Ø ca. 120 c

34,99 €
4251805420555 CF14473 2-delige set kerstsok en kerstmuts in roze - Baby's 1st 

Christmas inscriptie - teddybeermotief
14,99 €

4251805420562 CF14472 2-delige set kerstsok en kerstmuts in blauw - Baby's 1st 
Christmas inscriptie - teddybeermotief

14,99 €
4251805420579 CF14397 Gevlochten kerstkrans

 - Deurkrans "SANTA EXPRESS" voor Kerstmis
14,99 €

4251805420586 CF14397 Gevlochten kerstkrans
 - Deurkrans "SANTA EXPRESS" voor Kerstmis

14,99 €
4251805420593 CF14397 Gevlochten kerstkrans

 - Deurkrans "SANTA EXPRESS" voor Kerstmis
14,99 €
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4251805420609 CF14505 LED-dwerg, decoratieve kerstelf met LED-verlichting en 
telescopische poten, XXL-kabouter, kamerdecoratie, X-

54,99 €
4251805420616 CF14505 LED-dwerg, decoratieve kerstelf met LED-verlichting en 

telescopische poten, XXL-kabouter, kamerdecoratie, X-
54,99 €

4251805420623 CF14504 LED-dwerg, decoratieve kerstelf met LED-verlichting 
aan de binnenkant, XL-kabouter als kamerdecoratie, ker

39,99 €
4251805420630 CF14504 LED-dwerg, decoratieve kerstelf met LED-verlichting 

aan de binnenkant, XL-kabouter als kamerdecoratie, ker
39,99 €

4251805420647 CF14517 2x Keramische sneeuwpop
 - Decoratief kerstfiguur in sneeuwpopmotief

29,99 €
4251805420654 CF14549 Kerstman-figuur, decoratieve display, vrijstaande 

kerstman-pop voor gebruik binnenshuis, kamerdecoratie
74,99 €

4251805420661 CF14543 3x kerstsok XL om te vullen - kerstsok om op te hangen 
- kerstversiering in verschillende brei-optiek - 42 x 18 c

19,99 €
4251805420678 CF14548 Kerstman-figuur, decoratieve display, vrijstaande 

kerstman-pop voor gebruik binnenshuis, kamerdecoratie
49,99 €

4251805420685 CF14547 Kerstman-figuur, decoratieve display, vrijstaande 
kerstman-pop voor gebruik binnenshuis, kamerdecoratie

29,99 €
4251805420692 CF10693 2x servethouder met servetten - servetdispenser en 300 

papieren servetten - servettendoos voor eettafel en keu
34,99 €

4251805420708 CF10693 2x servethouder met servetten - servetdispenser en 300 
papieren servetten - servettendoos voor eettafel en keu

34,99 €
4251805420715 CF14482 3x Kerstmuts X-Mas Kerstmanhoed Kerstman pluche 

kerstmuts
19,99 €

4251805420722 CF14394 4x kerstbestekzakje in kerstmantelmotief - 
kersttafeldecoratie - kerstbestekzakje

19,99 €
4251805420739 CF14391 3x wijnfleshoes met kerstman jas en kerstmuts - 

Kersttafeldecoratie - Kerstfleshoes
14,99 €

4251805420746 CF14743 3x luchtbevochtiger verwarming - radiator 
luchtbevochtiger "blad" - verwarmingswaterverdamper 

29,99 €
4251805420753 CF14744 3x luchtbevochtiger verwarming - radiator 

luchtbevochtiger in wit - verwarmingswaterverdamper v
29,99 €

4251805420760 CF14745 3x luchtbevochtiger verwarming - radiator 
luchtbevochtiger "cloud" - verwarming waterverdamper 

29,99 €
4251805420777 CF14746 3x luchtbevochtiger verwarming - radiator 

luchtbevochtiger met golfpatroon - verwarming waterve
34,99 €

4251805420784 CF14747 3x luchtbevochtiger verwarming - radiator 
luchtbevochtiger met hartpatroon - verwarmingswaterve

29,99 €
4251805420791 CF14748 3x luchtbevochtiger verwarming - radiator 

luchtbevochtiger halfrond - verwarming waterverdampe
29,99 €

4251805420807 CF14448 5-delige cadeaulintenset in verschillende maten - 
decoratief lint voor kerst en bruiloften - lintlinten met ve

19,99 €
4251805420814 CF14447 5-delige cadeaulintenset in verschillende maten - 

decoratief lint voor kerst en bruiloften - lintlinten met ve
19,99 €

4251805420821 CF14446 5-delige cadeaulintenset in verschillende maten - 
decoratief lint voor kerst en bruiloften - lintlinten met ve

17,99 €
4251805420838 CF14496 3x borden voor Kerstmis, Sinterklaas, Advent - 

herbruikbare schotels als tafeldecoratie - decoratieve bo
29,99 €

4251805420845 CF14383 12x cadeauzakje met kerstmotieven - cadeauzakje voor 
wijn- en champagneflessen - flessentas voor kerst en ke

29,99 €
4251805420852 CF14377 12x cadeautas met kerstmotief - cadeautas voor wijn- 

en champagneflessen - flessentas voor kerst & kerstma
19,99 €

4251805420869 CF14385 10x cadeautas met kerstmotief - cadeautas voor wijn- 
en champagneflessen - flessentas voor kerst & kerstma

17,99 €
4251805420876 CF14376 12x cadeauzakje met kerstmotieven - cadeauzakje voor 

wijn- en champagneflessen - flesjeszak voor kerst en ke
29,99 €

4251805420883 CF14380 10x cadeauzakje met kerstmotieven - cadeauzakje voor 
wijn- en champagneflessen - flessentas voor kerst en ke

19,99 €
4251805420890 CF14386 10x cadeauzakjes met kerstmotieven - cadeauzakjes 

voor wijn- en champagneflessen - flesjeszakjes voor Ker
17,99 €

4251805420906 CF14457 3x 100g decoratieve stenen - transparante 
arylkristalstenen - in verschillende maten voor tafeldeco

17,99 €
4251805420913 CF14515 Kerstfiguur engel - Kerstfiguur staand - 

Kerstdecoratiefiguur - Kerstelfdecoratie - 50 cm [kleurse
44,99 €

4251805420920 CF14516 Kerstfiguur engel - Kerstfiguur staand - 
Kerstdecoratiefiguur - Kerstelfdecoratie - 60 cm [kleurse

44,99 €
4251805420937 CF14518 3x kerstversieringsfiguur in houtlook - kerstfiguur 

staand - kerstversieringsfiguur - kerstman, sneeuwpop, 
29,99 €

4251805420944 CF14382 6x cadeauzakjes voor Kerstmis, Sinterklaas en Advent - 
cadeauzakje met kerstmotief - cadeauzakje [selectie var

17,99 €
4251805420951 CF14378 6x cadeauzakjes voor kerst, kerstman en advent - 

cadeauzakje met kerstmotief - cadeauzakje [selectie var
17,99 €
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4251805420968 CF14375 8x cadeauzakjes voor kerst, kerstman en advent - 
cadeauzakje met kerstmotief - cadeauzakje [selectie var

19,99 €
4251805420975 CF14388 6x cadeauzakjes voor kerst, kerstman en advent - 

cadeauzakje met kerstmotief - cadeauzakje
29,99 €

4251805420982 CF14510 kersttrein met twee plastic aanhangwagens - 
decoratieve kersttrein - kersttafeldecoratie [selectie vari

29,99 €
4251805420999 CF14506 kerstversiering sneeuwpop van metaal - kerstfiguur 

staand - kerstversieringsfiguur - wiebelig figuur van plaa
17,99 €

4251805421002 CF14506 Kerstdecoratie pinguïnfiguur van metaal - Kerstfiguur 
staand - Decoratiefiguur voor Kerstmis - wiebelig figuur 

17,99 €
4251805421019 CF14506 Kerstdecoratie rendierfiguur van metaal - Kerstfiguur 

staand - Decoratiefiguur voor Kerstmis - wiebelig figuur 
17,99 €

4251805421026 CF14506 Kerstdecoratie Kerstmanfiguur van metaal - Kerstfiguur 
staand - Decoratiefiguur voor Kerstmis - wiebelig figuur 

17,99 €
4251805421040 CF14759 2x kerstversieringsfiguur sneeuwpop in houtlook - 

kerstfiguur staand - kerstversieringsfiguur - 12 cm, 17,5
29,99 €

4251805421057 CF14728 6x cadeauzakjes voor kerst, kerstman en advent - 
cadeauzakje met kerstmotief - cadeauzakenset

17,99 €
4251805421064 CF14760 2x kerstversieringsfiguur Kerstman in houtlook - 

kerstfiguur staand - kerstversieringsfiguur - 12 cm, 17,5
29,99 €

4251805421071 CF14450 6x XL cadeautas voor Kerst, Kerstman en Advent - 
cadeautas met kerstmotief - cadeautas

29,99 €
4251805421088 CF14483 4x XL cadeauzakje voor Kerstmis, Kerstman en Advent - 

cadeauzakje met kerstmotief - cadeauzakje [selectie var
29,99 €

4251805421095 CF14503 LED-dwerg, decoratieve kerstelf met LED-verlichting 
aan de binnenkant, kabouter als kamerdecoratie, kerstsf

29,99 €
4251805421101 CF14503 LED-dwerg, decoratieve kerstelf met LED-verlichting 

aan de binnenkant, kabouter als kamerdecoratie, kerstsf
29,99 €

4251805421118 CF14502 LED-dwerg, decoratieve kerstelf met LED-verlichting 
aan de binnenkant, kabouter als kamerdecoratie, kerstsf

19,99 €
4251805421125 CF14502 LED-dwerg, decoratieve kerstelf met LED-verlichting 

aan de binnenkant, kabouter als kamerdecoratie, kerstsf
19,99 €

4251805421132 CF14480 Kerstdecoratie pinguïnfiguur gemaakt van vilt - 
vensterbankdecoratie voor Kerstmis - winterdecoratie - 

14,99 €
4251805421149 CF14480 Kerstdecoratie rendierfiguur gemaakt van vilt - 

vensterbankdecoratie voor Kerstmis - winterdecoratie - 
14,99 €

4251805421156 CF14480 Kerstdecoratie Kerstmanfiguur van vilt - 
vensterbankdecoratie voor Kerstmis - winterdecoratie - 

14,99 €
4251805421163 CF14480 Kerstdecoratie sneeuwpop van vilt - 

vensterbankdecoratie voor Kerstmis - winterdecoratie - 
14,99 €

4251805421170 CF14489 4x kerstboomhangers van glas - Kerstboomversieringen 
voor de kerstboom - Kerstboomversieringen - Kerstversi

14,99 €
4251805421187 CF14488 6x kerstboomhangers van glas - Kerstboomversieringen 

voor de kerstboom - Kerstboomversieringen - Kerstversi
29,99 €

4251805421194 CF14488 6x kerstboomhangers van glas - Kerstboomversieringen 
voor de kerstboom - Kerstboomversieringen - Kerstversi

17,99 €
4251805421200 CF14490 4x kerstboomhangers van glas - Kerstboomversieringen 

voor de kerstboom - Kerstboomversieringen - Kerstversi
17,99 €

4251805421217 CF14420 theelichthouder van metaal - decoratieve kandelaar in 
de vorm van een tak - kandelaar voor adventskrans

34,99 €
4251805421231 CF14565 LED-decoratielus, extra grote cadeaulus met LED-

verlichting, 8 warmwitte LED-lampen, decoratief woona
19,99 €

4251805421248 CF14564 LED-decoratielus, extra grote cadeaulus met LED-
verlichting, 8 warmwitte LED-lampen, decoratief woona

29,99 €
4251805421255 CF14563 LED-decoratielus, extra grote cadeaulus met LED-

verlichting, 8 warmwitte LED-lampen, decoratief woona
19,99 €

4251805421262 CF14419 2x theelichthouder van metaal - decoratieve kandelaar 
in bladvorm - kandelaar met verschillende motieven [ke

19,99 €
4251805421279 CF14789 2x kerstversiering van metaal - Kerstfiguur kerstboom 

op houten standaard - Vensterbankdecoratie - Kerststan
39,99 €

4251805421286 CF14790 2x Kerstdecoratie van metaal - Kerstfiguur kerstster op 
houten voet - Vensterbankdecoratie - Kerststandaard - 

29,99 €
4251805421293 CF14421 2x kerstversiering van metaal - kerstfiguur kerstboom 

op houten standaard - vensterbankdecoratie - kerststan
29,99 €

4251805421309 CF14421 2x Kerstdecoratie van metaal - Kerstfiguur kerstster op 
houten voet - Vensterbankdecoratie - Kerststandaard - 

29,99 €
4251805421316 CF15653 Kerstboomtop in stervorm - Kerstboomversiering - Ster 

voor de kerstboomtop - Kerstboomversiering van kunsts
14,99 €

4251805421323 CF11935 3x spuitfles - chemicaliënbestendige pompspuit met 
28/400 schroefdraad voor zuren, koolwaterstoffen en op

19,99 €
4251805421330 CF13956 6x kerstboomknijpers - kegels voor de kerstboom - 

kerstboomversieringen om op te hangen voor kerstversi
14,99 €
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4251805421347 CF14792 8-delige kerstboomhangerset, onbreekbare 
kerstboomversieringen in de vorm van snoep en cadeau

19,99 €
4251805421354 CF13935 2x campingkruk opvouwbaar - draagbare opvouwbare 

kruk - vouwstoel klein voor kamperen, vissen, picknicke
39,99 €

4251805421361 CF13935 2x campingkruk opvouwbaar - draagbare opvouwbare 
kruk - vouwstoel klein voor kamperen, vissen, picknicke

39,99 €
4251805421378 CF13935 2x campingkruk opvouwbaar - draagbare opvouwbare 

kruk - vouwstoel klein voor kamperen, vissen, picknicke
39,99 €

4251805421392 CF11930 3x spuitfles met schaalverdeling - 
chemicaliënbestendige pompverstuiver voor zuren, kool

29,99 €
4251805421408 CF14513 Kerstmanfiguur van keramiek - decoratieve kerstman 

om bij een kerstboom te staan - decoratief kerstfiguur - 
17,99 €

4251805421415 CF14513 Kerstmanfiguur van keramiek - decoratieve kerstman 
om op te staan met bel - decoratiefiguur voor Kerstmis -

29,99 €
4251805421422 CF13502 2x draadslinger met sterren - kerstslinger - kerstslinger 

voor kerstboomversiering - decoratie voor adventskrans 
17,99 €

4251805421439 CF15686 slinger met sterren - Kerstslinger - Sterrenslinger voor 
kerstdecoratie - Kerstdecoratie voor kerstboom - 500 c

17,99 €
4251805421446 CF13504 2x draadslinger met sterren - kerstslinger - kerstslinger 

voor kerstboomversiering - decoratie voor adventskrans 
17,99 €

4251805421453 CF13505 2x draadslinger met sterren - kerstslinger - kerstslinger 
voor kerstboomversiering - decoratie voor adventskrans 

14,99 €
4251805421460 CF13479 4x decoratieve spiraal met sterren - sterrenslinger 

spiraalvormig voor Kerstmis - Kerstslinger voor kerstboo
14,99 €

4251805453430 CF13480 4x decoratieve spiraal met sterren - sterrenslinger 
spiraalvormig voor kerst - kerstslinger voor kerstboomve

14,99 €
4251805421484 CF13481 slinger met sterren - slinger Kerst - sterrenslinger voor 

kerstversiering - kerstversiering voor kerstboom - 500 c
14,99 €

4251805421491 CF13482 4x decoratieve spiraal met sterren - sterrenslinger 
spiraalvormig voor Kerstmis - Kerstslinger voor kerstboo

14,99 €
4251805421507 CF13491 3x goudkleurige slinger met sterren - Kerstslinger als 

kerstboomversiering - Sterrenslinger voor de adventskra
14,99 €

4251805428612 CF13492 3x zilverkleurige krans met sterren - kerstkrans voor 
kerstboomversiering - sterrenkrans voor adventskrans - 

14,99 €
4251805428643 CF13494 3x goudkleurige krans met sterren - kerstkrans voor 

kerstboomversiering - sterkrans voor adventskrans - 2 
14,99 €

4251805428605 CF13495 3x zilverkleurige krans met sterren - kerstkrans voor 
kerstboomversiering - sterrenkrans voor adventskrans - 

14,99 €
4251805421545 CF15666 Kerstboomtop in stervorm - Rode ster voor de 

bovenkant van de kerstboom - Kerstboomversieringen -
12,99 €

4251805421552 CF14689 LED lichtbuis voor binnen en buiten - flexibele 
lichtketting met warm witte LED's - lichtbuis als decorati

39,99 €
4251805421569 CF15713 decoratiester Kerst - Kerstdecoratiester om op te 

hangen - kerstster van metaal met pailletten - decoratie
17,99 €

4251805441048 CF14731 snoerkoord met LED-verlichting, decoratief touw met 
warmwitte LED-lampen, lichtketting op batterijen met ti

29,99 €
4251805421583 CF14761 2x treinlantaarn voor Sint Maarten en Halloween - 

papieren lantaarn met eenhoorn en regenboogmotief - 
14,99 €

4251805421590 CF14802 3x hangende decoratie met LED theelichtje, klein tinnen 
huisje met LED verlichting om op te hangen, leuk sfeerli

19,99 €
4251805421606 CF14667 2x decoratieve appel van hout - motief egel of vos - 

herfstdecoratie om neer te zetten - decoratief figuur voo
19,99 €

4251805421613 CF14590 herfsttafelkrans - kleurrijke herfstkrans met kegels, 
bladeren & pompoenen - geweldige decoratie voor Hallo

34,99 €
4251805421620 CF14590 herfsttafelkrans - kleurrijke herfstkrans met kegels, 

bladeren & pompoenen - geweldige decoratie voor Hallo
34,99 €

4251805421637 CF14668 2x decoratieve appel van hout - afneembaar motief egel 
of vos - herfstdecoratie om neer te zetten - decoratief fi

19,99 €
4251805421644 CF12577 3x LED vervangende lamp - LED golfkaars voor 

schommelende bogen en lichtkettingen - kaars met pun
19,99 €

4251805421651 CF14803 4x standaard kaarsen met schacht - vervangingslampen 
voor kaarsbogen en kerstverlichting - kaarslamp voor ke

19,99 €
4251805421675 CF14804 16-delige bestekzakenset in kerstmutsen en 

kerstlaarzen motief - Kersttafeldecoratie - Kerstzakjes v
14,99 €

4251805421682 CF14589 Kersttafelkrans - kleurrijke decoratieve krans met 
kegels, bladeren & glitter - geweldige tafeldecoraties vo

34,99 €
4251805421699 CF14589 Kersttafelkrans - kleurrijke decoratieve krans met 

kegels, bladeren & glitter - geweldige tafeldecoraties vo
34,99 €

4251805421712 CF14604 4x kerstbord van melamine - Sinterklaasbord met 
verschillende motieven - adventsbord voor gebak en frui

17,99 €
4251805421729 CF14606 3x Kerstborden van melamine - Sinterklaasbord met 

verschillende motieven en vormen - Adventborden voor 
19,99 €
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4251805421736 CF14441 2x kerstdecoratiegeschenk - glinsterende doos als 
kamerdecoratie voor Kerstmis en advent - geschenkdoo

19,99 €
4251805421743 CF14441 2x kerstdecoratiegeschenk - glinsterende doos als 

kamerdecoratie voor Kerstmis en advent - geschenkdoo
19,99 €

4251805421750 CF14442 kerstlaarzen - glinsterende container voor snoep, 
gedroogde bloemen en kleine geschenken - kamerversie

29,99 €
4251805421767 CF14603 4x kerstbord van melamine - Sinterklaasbord met 

verschillende motieven - adventsbord voor gebak en frui
29,99 €

4251805421774 CF14678 13-delig inpakpapier voor kerstmis
 - Geschenkverpakkingsset bestaande uit linten, gesche

29,99 €
4251805421781 CF14678 13-delig inpakpapier voor kerstmis

 - Geschenkverpakkingsset bestaande uit linten, gesche
29,99 €

4251805421798 CF3329 18x kant-en-klare strik voor in de kerstboom - 
glinsterende geschenkstrik in verschillende kleuren - ker

29,99 €
4251805421804 CF14680 13-delig inpakpapier voor kerstmis

 - Geschenkverpakkingsset bestaande uit linten, gesche
29,99 €

4251805421811 CF14680 13-delig inpakpapier voor kerstmis
 - Geschenkverpakkingsset bestaande uit linten, gesche

29,99 €
4251805421828 CF14443 Kerstslee - glinsterende container voor snoep, 

gedroogde bloemen en kleine geschenken - kamerdecor
29,99 €

4251805439991 CF9611 6x Roestvrijstalen koffielepel - Barlepel - Lange 
dranklepel - Lange lepel voor latte macchiato - IJslepel -

17,99 €
4251805421842 CF14645 Decoratieve display voor Kerstmis - Kerstboom van hout 

met kunstbont en bellen - Kerstboom als kerstversiering
29,99 €

4251805421859 CF14645 Decoratieve display voor Kerstmis - Kerstboom van hout 
met kunstbont en bellen - Kerstboom als kerstversiering

29,99 €
4251805421866 CF10043 thermoskan van roestvrij staal - dubbelwandige 

thermoskan - thermoskan voor op reis - 500 ml
19,99 €

4251805421873 CF14424 Decoratieve metalen schaal
 - Decoratieve ontwerpkom voor de woning

34,99 €
4251805421880 CF14806 3x padlifter voor koffiepads, accessoires voor 

koffiepaddies, praktische padlifter voor koffieblikken, ee
17,99 €

4251805421897 CF14423 Decoratieve metalen schaal
 - Decoratief design dienblad voor de woning

34,99 €
4251805421927 CF9556 36-delige schroevendraaierset, schroevendraaier met 

ratel en uitgebreide accessoires bestaande uit doppen e
14,99 €

4251805421934 CF11012 10x Klatergoud voor Kerstmis
 - Klatergoud krans in zilver

17,99 €
4251805421941 CF13497 2x Slinger met mini-klokken

 - Tinker Bell Garland voor Kerstmis
14,99 €

4251805421958 CF13498 2x Slinger met mini-klokken
 - Tinker Bell Garland voor Kerstmis

14,99 €
4251805421972 CF14700 2x theelichthouder in de vorm van een kerstboombal - 

decoratieve houten kandelaars - kerstkandelaars voor el
14,99 €

4251805421996 CF14661 2x decoratieve display voor Kerstmis - rendier gemaakt 
van hout met kunstbont en bellen - rendierfiguur als ker

14,99 €
4251805422016 CF14660 2x decoratieve display voor Kerstmis - rendier gemaakt 

van hout met kunstbont en bellen - rendierfiguur als ker
19,99 €

4251805422023 CF14807 Waterbad smeltkroes - smeltkom met 2 tuiten - 
duurzame waterbad smeltkom - roestvrij staal - vaatwas

19,99 €
4251805422030 CF12738 2x XXL LED licht hart decoratie hanger - LED verlichting 

met bloemenpatroon van hout voor ramen, wanden en t
29,99 €

4251805422047 CF7268 32-delige gereedschapsset met schroevendraaier en 
verschillende bits - schroevendraaier met fijne dopsleute

17,99 €
4251805422054 CF14414 Decoratieve komster

 - Decoratief stervormig metalen dienblad
44,99 €

4251805422085 CF14674 2x extra grote koffiekop met kerstmotief - grote 
koffiekop - kerstbeker - vaatwasmachinebestendig, ca. 

29,99 €
4251805422092 CF14632 1x decoratieve kerstblokken gemaakt van hout - 

winterdecoratie met "XMAS" inscriptie - versierd met kle
14,99 €

4251805422108 CF14674 2x extra grote koffiekop met kerstmotief - grote 
koffiekop - kerstbeker - vaatwasmachinebestendig, ca. 

29,99 €
4251805422115 CF14681 5-delige tafelset met tafelloper en placemat

 - Tafellint en placemat voor Kerstmis en bruiloft
29,99 €

4251805422122 CF14682 5-delige tafelset met tafelloper en placemat
 - Tafellint en placemat voor Kerstmis en bruiloft

29,99 €
4251805422139 CF14734 4x Plaatsmat

 - Premium Placemats voor Kerstmis
19,99 €

4251805422146 CF14734 4x Plaatsmat
 - Premium Placemats voor Kerstmis

29,99 €
4251805422153 CF14673 2x grote koffiekopjes met kerstmotief - koffiekopjes in 

geschenkverpakking - vaatwasmachinebestendig, ca. 32
29,99 €
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4251805422153 CF14673 2x grote koffiekopjes met kerstmotief - koffiekopjes in 
geschenkverpakking - vaatwasmachinebestendig, ca. 32

29,99 €
4251805422160 CF14673 2x grote koffiemokken met kerstmotief - koffiemokken 

in geschenkverpakking - kerstmokken - vaatwasmachine
29,99 €

4251805422160 CF14673 2x grote koffiemokken met kerstmotief - koffiemokken 
in geschenkverpakking - kerstmokken - vaatwasmachine

29,99 €
4251805422177 CF14809 2-delige set rendierfiguren - decoratief figuur van 

aluminium - kerst- en elegant woonaccessoire - decorati
29,99 €

4251805422184 CF14523 2x rendierfiguur - decoratief figuur van aluminium - 
kerst- en elegant woonaccessoire - decoratie voor de wi

19,99 €
4251805422191 CF14415 Decoratieve kerstdisplay - Kerstboom van witgekalkt 

hout - tijdloos mooie kerstversieringen
34,99 €

4251805422207 CF14573 2x decoratieve display voor Kerstmis - Kerstboom van 
vilt met massief houten voet - Kerstboom als decoratie 

19,99 €
4251805422214 CF14639 3x decoratieve display voor Kerstmis - Kerstboom van 

vilt met een voet van massief hout - Kerstboom als deco
29,99 €

4251805422221 CF14810 2x decoratieve display voor Kerstmis - Kerstboom van 
vilt met massief houten voet - Kerstboom als decoratie 

29,99 €
4251805422245 CF14810 2x decoratieve display voor Kerstmis - Kerstboom van 

vilt met massief houten voet - Kerstboom als decoratie 
34,99 €

4251805422252 CF14810 2x decoratieve display voor Kerstmis - Kerstboom van 
vilt met massief houten voet - Kerstboom als decoratie 

29,99 €
4251805422269 CF14642 2x decoratieve display voor Kerstmis - rendier gemaakt 

van vilt met een stabiele houten basis - rendierfiguur als
34,99 €

4251805422276 CF14586 2x ster gemaakt van stukken hout - decoratieve ster 
van massief hout - rustieke stijl - decoratie voor winter 

29,99 €
4251805422283 CF14588 ster gemaakt van stukken hout - decoratieve ster van 

massief hout - rustieke stijl - decoratie voor winter en k
29,99 €

4251805422290 CF14587 ster gemaakt van stukken hout - decoratieve ster van 
massief hout - rustieke stijl - decoratie voor winter en k

29,99 €
4251805422313 CF14602 4x metalen kerstbord - sinterklaasbord met kerstmotief 

- adventsbordje voor gebak en fruit
19,99 €

4251805422320 CF14599 16x uitsteekvormpjes van roestvrij staal - 
uitsteekvormpjes met kerstmotieven - uitsteekvormpjes 

29,99 €
4251805422337 CF14600 20x uitsteekvormpjes van roestvrij staal - 

koekjesvormen met kerstmotieven - uitsteekvormpjes v
14,99 €

4251805422344 CF14453 2x Garland Kerstmis
 - Vuursluier voor een perfecte kerstversiering

17,99 €
4251805422351 CF14454 2x Garland Kerstmis

 - Vuursluier voor een perfecte kerstversiering
17,99 €

4251805422368 CF14631 1x decoratief rendier staand van hout - winterdecoratie 
met "XMAS" inscriptie - schattige rij rendieren - 26cm

14,99 €
4251805422375 CF14683 5-delige tafelset met tafelloper en placemat

 - Tafellint en placemat voor Kerstmis en bruiloft
29,99 €

4251805422382 CF14533 200g strooi-decoratie - gedroogde natuurlijke decoratie 
en handwerkmateriaal gemaakt van wit mos - set voor 

17,99 €
4251805422399 CF14534 300g strooi-decoratie - gedroogde natuurlijke decoratie 

en handwerkmateriaal gemaakt van mos, kegels, schors
17,99 €

4251805422405 CF14535 300g strooi-decoratie - gedroogde natuurlijke decoratie 
en handwerkmateriaal gemaakt van mos, kegels, schors

17,99 €
4251805422412 CF14536 300g strooi-decoratie - gedroogde natuurlijke decoratie 

en handwerkmateriaal gemaakt van mos, kegels, schors
17,99 €

4251805422429 CF14536 300g strooi-decoratie - gedroogde natuurlijke decoratie 
en handwerkmateriaal gemaakt van mos, kegels, schors

17,99 €
4251805422436 CF14536 300g strooi-decoratie - gedroogde natuurlijke decoratie 

en handwerkmateriaal gemaakt van mos, kegels, schors
17,99 €

4251805422443 CF14536 300g strooi-decoratie - gedroogde natuurlijke decoratie 
en handwerkmateriaal gemaakt van mos, kegels, schors

17,99 €
4251805422450 CF14623 wijnfleshoes - Kersttrui met opschrift "Joy" - 

Kersttafeldecoratie - Kerstfleshoes
9,99 €

4251805422467 CF14623 wijnfleshoes - Kersttrui met sneeuwpopmotief - 
Kersttafeldecoratie - Kerstfleshoes

14,99 €
4251805422474 CF14623 wijnfleshoes - Kersttrui met kerstman-motief - 

Kersttafeldecoratie - Kerstfleshoes
14,99 €

4251805422481 CF14611 Tafelloper grijs
 - Premium tafellint voor Kerstmis

17,99 €
4251805422498 CF14611 Tafelloper grijs

 - Premium tafellint voor Kerstmis
19,99 €

4251805422504 CF14811 4x braadpan met keramiek deksel - dessertschaal voor 
bijv. ragoutvin in oranje, 300 ml per schaal

34,99 €
4251805422511 CF10631 4x braadpan met keramische deksel - dessertschaal 

voor bijv. ragoutvin in rood, 300 ml per schaal
34,99 €
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4251805422528 CF14512 2x kerstman-figuur van keramiek - decoratieve 
kerstman om neer te zetten - decoratieve kerstfiguur - 1

19,99 €
4251805422535 CF12567 6x Halloween diadeem met verschillende motieven voor 

kinderen en volwassenen - hoofdband voor Mardi Gras, 
17,99 €

4251805422542 CF14390 6x placemats voor Kerstmis - placemats voor in de 
keuken - placemats met verschillende motieven - place

17,99 €
4251805422559 CF14664 3x hangende decoratie dwerg met witte baard en rode 

kerstmuts - kleine houten elfjes om op te hangen - 13 c
14,99 €

4251805422566 CF5870 3x veegset - veegset bestaande uit handborstel en blik - 
handbezem in modern grijs - blik met rubberen lip

29,99 €
4251805422573 CF14392 4x placemats XL voor Kerstmis - placemats met 

kerstmotieven - placemats voor de keuken en eetkamer 
17,99 €

4251805422580 CF14393 4x placemats XL voor Kerstmis - placemats met 
kerstmotieven - placemats voor de keuken en eetkamer 

14,99 €
4251805422597 CF14392 8x placemats XL voor Kerstmis - placemats met 

kerstmotieven - placemats voor de keuken en eetkamer 
17,99 €

4251805422603 CF14393 8x placemats XL voor Kerstmis - placemats met 
kerstmotieven - placemats voor de keuken en eetkamer 

19,99 €
4251805422610 CF14663 3x hangende decoratie dwerg met witte baard en rode 

kerstmuts - kleine houten elfjes om op te hangen - 10 c
12,99 €

4251805422627 CF14554 2x LED dwerg met neus en baard - Scandinavische 
dwerg met puntmuts - Zweedse kerstman om op te han

9,99 €
4251805422634 CF14546 2x LED dwerg met neus en baard - Scandinavische 

dwerg met puntmuts - Zweedse kerstman om op te han
29,99 €

4251805424461 CF12550 2x ballonlantaarn voor Sint Maarten en Halloween - 
papieren lantaarn met motief uit de tv serie "Peppa Pig"

17,99 €
4251805422658 CF12253 32x tentharingen van staal - robuuste V-vormige 

grondharingen voor kamperen en buiten - ideaal voor n
34,99 €

4251805422665 CF12253 48x haringen van staal - robuuste V-vormige haringen 
voor op de camping en buiten - ideaal voor normale gro

39,99 €
4251805422719 CF11828 medicijndispenser 7 dagen - MEER LEESBAAR - 

medicijndoosje (morgens, mittags, abends) - pillendoosj
12,99 €

4251805422726 CF14676 2x gigantische cadeauzakjes voor Kerstmis - XXL 
cadeauzakjes voor adventskalenders - Kerstcadeauzakje

19,99 €
4251805422733 CF14545 deco sneeuwpopfiguur met oorwarmer - porseleinen 

figuur voor winterdecoratie - Kerstdecoratie voor advent
17,99 €

4251805422740 CF14545 deco sneeuwpopfiguur met rode dop - porseleinen 
figuur voor winterdecoratie - Kerstdecoratie voor advent

17,99 €
4251805422757 CF14545 deco sneeuwpopfiguur met zwarte cilinder - porseleinen 

figuur voor winterdecoratie - Kerstdecoratie voor advent
17,99 €

4251805422764 CF14762 2X Medicijndoseerder in het FRANS - medicijndoos voor 
7 dagen - pillendoosje - tablettendoos - weekdoseerder 

14,99 €
4251805422764 CF14762 2X Medicijndoseerder in het FRANS - medicijndoos voor 

7 dagen - pillendoosje - tablettendoos - weekdoseerder 
14,99 €

4251805422771 CF14763 2X Medicijndoseerder in het FRANS - medicijndoos voor 
7 dagen - pillendoosje - tablettendoos - weekdoseerder 

17,99 €
4251805422771 CF14763 2X Medicijndoseerder in het FRANS - medicijndoos voor 

7 dagen - pillendoosje - tablettendoos - weekdoseerder 
17,99 €

4251805422788 CF14973 2X Medicijndispenser in het FRANS - Medicijndoosje 
voor 7 dagen - 1 vak elk - Pillendoosje - Tablettendoosj

12,99 €
4251805422795 CF14511 2x decoratieve kerstman staand - kerstmanfiguur van 

kunststof - decoratieve kerstman staand [selectie variee
19,99 €

4251805422801 CF14767 2x medicamentdispenser in ITALIAANS - 
medicamentdoos voor 7 dagen - elk 2 compartimenten -

17,99 €
4251805422818 CF14766 2x medicamentdispenser in ITALIAANS - 

medicamentdoos voor 7 dagen - elk 2 compartimenten -
17,99 €

4251805422825 CF14768 1x medicatie dispenser in het NEDERLANDS - 
medicatiebox voor 7 dagen - elk 3 compartimenten - pill

14,99 €
4251805422832 CF14769 1x medicatie dispenser in het NEDERLANDS - 

medicatiebox voor 7 dagen - elk 3 compartimenten - pill
14,99 €

4251805422849 CF14770 1x medicatie dispenser in het NEDERLANDS - 
medicatiebox voor 7 dagen - elk 3 compartimenten - pill

14,99 €
4251805422856 CF14771 1x medicatiedispenser in het NEDERLANDS - 

medicatiebox voor 7 dagen - 3 vakken elk - pillendoos - 
14,99 €

4251805422856 CF14771 1x medicatiedispenser in het NEDERLANDS - 
medicatiebox voor 7 dagen - 3 vakken elk - pillendoos - 

14,99 €
4251805422863 CF14772 1x medicatie dispenser in het NEDERLANDS - 

medicatiebox voor 7 dagen - elk 3 compartimenten - pill
14,99 €

4251805422887 CF14775 2X medicatie dispenser in het NEDERLANDS - 
medicatiebox voor 7 dagen - elk 2 compartimenten - pill

14,99 €
4251805422894 CF14776 2X medicatie dispenser in het NEDERLANDS - 

medicatiebox voor 7 dagen - elk 2 compartimenten - pill
17,99 €
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4251805422900 CF14777 2X Medicijndosering in ENGELS - Medicijnverpakking 
voor 7 dagen - Pillendoos - Tabletdoos - Wekelijkse dos

14,99 €
4251805422917 CF14778 2X Medicijndosering in ENGELS - Medicijnverpakking 

voor 7 dagen - Pillendoos - Tabletdoos - Wekelijkse dos
17,99 €

4251805422948 CF14432 2x 60g decoratieve sterren - transparante arylkristallen 
sterren - in twee verschillende vormen voor tafeldecorat

14,99 €
4251805422955 CF11801 4x houten onderzetter met boomroosteropdruk - Dikke 

houten schijf voor decoratie - Decoratieve onderzetter - 
14,99 €

4251805422986 CF14615 Tafelkleed
 - Vierkant tafelkleed met patroon

29,99 €
4251805422993 CF14616 Tafelkleed

 - Vierkant tafelkleed met patroon
17,99 €

4251805423006 CF14617 Tafelkleed
 - Vierkant tafelkleed met patroon

19,99 €
4251805423020 CF14619 Tafelkleed

 - Vierkant tafelkleed met patroon
17,99 €

4251805423037 CF14619 Tafelkleed
 - Vierkant tafelkleed met patroon

17,99 €
4251805423044 CF14619 Tafelkleed

 - Vierkant tafelkleed met patroon
17,99 €

4251805423051 CF14620 Tafelkleed XXL - 
Vierkant tafelkleed met patroon

34,99 €
4251805423068 CF14620 Tafelkleed XXL - 

Vierkant tafelkleed met patroon
19,99 €

4251805423075 CF14620 Tafelkleed XXL - 
Vierkant tafelkleed met patroon

19,99 €
4251805423082 CF14621 Tafelkleed XXL

 - Vierkant tafelkleed voor Kerstmis
29,99 €

4251805423099 CF14622 Tafelkleed XXL
 - Vierkant tafelkleed voor Kerstmis

29,99 €
4251285579088 CF11668 24x kerstballen, kerstboomballen van echt glas voor 

kerst, boomversiering voor de kerstboom, Ø 6 cm
34,99 €

4251285579057 CF11665 24x kerstballen, kerstboomballen van echt glas voor 
kerst, boomversiering voor de kerstboom, Ø 6 cm

29,99 €
4251285579064 CF11666 24x kerstballen, kerstboomballen van echt glas voor 

kerst, boomversiering voor de kerstboom, Ø 6 cm
29,99 €

4251805423143 CF14614 4x onderzetters van natuurlijk hout - glazen 
onderzetters - onderzetters voor glazen - houten schijve

29,99 €
4251805423150 CF14628 48-delige decoratieset voor kerstcadeaus - 

cadeaustickers voor decoratie, betoverende decoratieve 
9,99 €

4251805423167 CF14629 48-delige decoratieset voor kerstcadeaus - 
cadeaustickers voor decoratie, betoverende decoratieve 

12,99 €
4251805423174 CF14636 48-delige decoratieset voor kerstcadeaus - 

cadeaustickers voor decoratie, magische decoratiesticke
17,99 €

4251805423181 CF14741 2x houten kist in hartvorm - houten kist juwelendoos - 
klein houten kistje met deksel - decoratief juwelendoosj

17,99 €
4251805423198 CF14637 48-delige decoratieset voor kerstcadeaus - 

cadeaustickers voor decoratie, magische decoratiesticke
14,99 €

4251805423204 CF14648 8x Kerstdecoratieclips - houten clips voor foto's, 
kerstversiering - clips met kerstfiguren, decoratieve clips

12,99 €
4251805423211 CF14739 4x houten kist in verschillende maten - houten kist 

juwelendoosje - klein houten kistje met deksel - decorat
17,99 €

4251805423228 CF14740 2x houten kistje voor het opbergen van sieraden - 
houten kistje juwelendoosje - klein houten kistje met de

17,99 €
4251805423235 CF14638 48-delige decoratieset voor kerstcadeaus - 

cadeaustickers en clips voor decoratie, magische decora
14,99 €

4251805423242 CF14655 48-delige decoratieset voor kerstcadeaus - 
cadeaustickers en clips voor decoratie, magische decora

17,99 €
4251805423259 CF14656 48-delige decoratieset voor kerstcadeaus - 

cadeaustickers en clips voor decoratie, magische decora
17,99 €

4251805423266 CF14556 4-delige kersttrein met drie sneeuwballen op de wagons 
- decoratieve kersttrein om neer te zetten - kersttafelde

29,99 €
4251805423273 CF14821 theeketel 2,5 L - retro waterkoker van roestvrij staal - 

fluitketel voor kokend water - retro waterkoker
34,99 €

4251805423280 CF14608 2x Tafelkleed voor het inkleuren
 - Kleurstelling in beeld XXL met kerstmotieven

19,99 €
4251805423297 CF14609 2x stervormige porseleinen schaal - sierbord voor 

koekjes en snacks - decoratieve kerstschaal
29,99 €

4251805423303 CF14609 2x porseleinen schaal in de vorm van een kerstboom - 
sierbord voor koekjes en snacks - decoratieve kerstscha

29,99 €
4251285579088 CF11668 24x kerstballen, kerstboomballen van echt glas voor 

kerst, boomversiering voor de kerstboom, Ø 6 cm
34,99 €
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4251805423327 CF14601 opbergdoos voor kerstballen - kerstboomversiering 
Sorteerbox - kerstboomballen en kerstversiering organiz

29,99 €
4251805423334 CF14781 Premium 3in1 sneeuwschuiver - sneeuwruimset met 

schep, ijskrabber en sneeuwborstel - ruimtebesparend, i
29,99 €

4251805423341 CF14724 inpakpapier opslag - inpakpapier organizer - inpakpapier 
zak - opslag voor inpakpapierrollen

19,99 €
4251805423358 CF14723 inpakpapier opslag - inpakpapier organizer - inpakpapier 

zak - opslag voor inpakpapierrollen
19,99 €

4251805423365 CF14735 2x hartvormige decoratieve plaat - decoratieve schaal 
van vezelspaanderplaten van medium dichtheid - hartvo

19,99 €
4251805423372 CF14822 2-delige set decoratieve plaat in hartvorm - decoratieve 

schaal van vezelspaanderplaten van medium dichtheid -
19,99 €

4251285579057 CF11665 24x kerstballen, kerstboomballen van echt glas voor 
kerst, boomversiering voor de kerstboom, Ø 6 cm

29,99 €
4251805423419 CF14675 kerstboomtas - opbergtas voor de kerstboom - 

dennenboomhoes - kerstboomhoes voor opslag en opsl
29,99 €

4251805423426 CF14610 Hoogwaardige kerstboomdeken - Boomdeken 
Kerstboom ter bescherming tegen dennennaalden - Ron

29,99 €
4251805423433 CF14610 Hoogwaardige kerstboomdeken - Boomdeken 

Kerstboom ter bescherming tegen dennennaalden - Ron
19,99 €

4251805423440 CF14782 3x Cereal bowl in Christmas design - Kerst 
serveerschalen - Snack Xmas bowl voor dessert, snacks 

29,99 €
4251805423457 CF14782 8-delige snackkommenset - kleine, gekleurde 

snackkommen - grijze en rode dipkommen voor het hoo
19,99 €

4251805423464 CF14672 Anti-Stress Kerstmis figuur
 - Knijp speelgoed Kerstmis

12,99 €
4251805423471 CF14672 Anti-Stress Kerstmis figuur

 - Knijp speelgoed Kerstmis
14,99 €

4251805423488 CF14672 Anti-Stress Kerstmis figuur
 - Knijp speelgoed Kerstmis

14,99 €
4251805423495 CF14672 Anti-Stress Kerstmis figuur

 - Knijp speelgoed Kerstmis
14,99 €

4251805423501 CF14672 Anti-Stress Kerstmis figuur
 - Knijp speelgoed Kerstmis

14,99 €
4251805423518 CF14672 Anti-Stress Kerstmis figuur

 - Knijp speelgoed Kerstmis
14,99 €

4251805423525 CF14459 4x stropdas voor kerstman vermomming - kerst 
stropdas - kerstkostuum - kerstman kostuum heren en d

17,99 €
4251805423532 CF14539 LED kaarsenboog met timer als kerstverlichting - 

kaarsenbrug met 21 LED's - lichtboogpiramide
29,99 €

4251805423587 CF14612 6-delige set theelichthouders - houten dienblad met 
theelichtglazen en decoratieve stenen - tafeldecoratie v

19,99 €
4251805423594 CF14613 2x theelichthouder lantaarn in zwart - metalen lantaarn 

met glazen panelen om op te hangen - mini-lantaarn vo
19,99 €

4251805423600 CF14634 Kerstdecoratie - rendierstandaard van hout - 
rendierfiguur als kerstversiering - tafeldecoratie - venste

14,99 €
4251805423617 CF14634 Kerstdecoratie - rendierstandaard van hout - 

rendierfiguur als kerstversiering - tafeldecoratie - venste
14,99 €

4251805423624 CF14750 5x kerstraamafbeeldingen, zelfklevend met 
verschillende motieven - Kerstraamversieringen - raamd

14,99 €
4251805423631 CF14644 LED-lichtketting met parels en timerfunctie - batterij-

lichtketting met 50 LED's - LED-parelslinger voor Kerstm
12,99 €

4251805423648 CF14644 LED-lichtketting met parels en timerfunctie - batterij-
lichtketting met 50 LED's - LED-parelslinger voor Kerstm

12,99 €
4251805423655 CF14644 LED-lichtketting met parels en timerfunctie - 

batterijlichtketting met 50 LED's - LED-parelslinger voor 
17,99 €

4251805423655 CF14644 LED-lichtketting met parels en timerfunctie - 
batterijlichtketting met 50 LED's - LED-parelslinger voor 

17,99 €
4251805423662 CF14818 tafelkrans voor Kerst - Adventskrans met zilverkleurige 

glitter - sierkrans - Kerstdecoratie - deurkrans - Kerstkra
44,99 €

4251805423693 CF14416 kaars in metalen schaal - edele tafellamp - metalen 
schaal versierd met hamerslagtechniek - decoratieve ka

19,99 €
4251805423709 CF14410 metalen theelichthouder met kerstboommotief - 

decoratieve kandelaar voor de winter - Kerstkandelaar - 
17,99 €

4251805423716 CF14410 metalen theelichthouder met rendiermotief - 
decoratieve kandelaar voor de winter - kerstkandelaar - 

17,99 €
4251805423723 CF14408 2x kandelaars in elegant design voor een feestelijke 

tafel - klassieke kandelaar voor bruiloften, jubilea - met
14,99 €

4251805423730 CF14709 2x kandelaars voor taps toelopende kaarsen - metalen 
kandelaars - hoogwaardige kandelaars in een klassiek o

14,99 €
4251805423747 CF14709 2x kandelaars voor taps toelopende kaarsen - metalen 

kandelaars - hoogwaardige kandelaars in een klassiek o
14,99 €
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4251805423754 CF14550 48x geschenkstrikken in verschillende maten en kleuren 
- kant-en-klare strikken voor het versieren van geschenk

19,99 €
4251805423761 CF14709 2x kandelaars in nobel design voor een feestelijke tafel 

- metalen kandelaar voor kersttafel - klassieke kandelaa
14,99 €

4251805423778 CF14796 100x geschenkstrikken in geweldige kleuren - 
zelfklevende kant-en-klare strikken voor het decoreren v

14,99 €
4251805423785 CF14552 48x geschenkstrikken in verschillende maten en kleuren 

- kant-en-klare strikken voor het versieren van geschenk
19,99 €

4251805423792 CF14796 100x geschenkstrikken in geweldige kleuren - 
zelfklevende kant-en-klare strikken met glitter voor het 

14,99 €
4251805423808 CF14796 100x geschenkstrikken in geweldige kleuren - 

zelfklevende kant-en-klare strikken voor het decoreren v
14,99 €

4251805423815 CF14797 48x geschenkstrikken in verschillende maten en kleuren 
- kant-en-klare strikken voor het versieren van geschenk

17,99 €
4251805423822 CF14430 2x decoratieve strik XXL - Kerststrik om te versieren - 

Gigantische geschenkstrik glinsterend voor Kerstmis [sel
19,99 €

4251805423846 CF14733 kandelaar, metalen adventskrans, kandelaar voor 4 
kaarsen, adventsblad, advent arrangement, diameter ca

29,99 €
4251805423853 CF14562 20x sneeuwballen wit, kunstsneeuwballen voor indoor 

sneeuwbalgevechten, zachte pluche ballen, kunstsneeu
19,99 €

4251805423860 CF14567 9x sneeuwballen wit, kunstsneeuwballen voor indoor 
sneeuwbalgevechten, zachte pluche ballen, kunstsneeu

17,99 €
4251805423877 CF14449 4x geschenkdoos met kerstmotieven - vouwdoos van 

stevig karton - DIY kartonnen doos voor kleine cadeautj
12,99 €

4251805423884 CF14824 3-delige linten set voor Kerstmis - Kerstlinten om te 
versieren - Kerstboomlinten met pailletten in 2 maten

14,99 €
4251805423891 CF14825 3-delige linten set voor Kerstmis - Kerstlinten om te 

versieren - Kerstboomlinten met pailletten in 2 maten
12,99 €

4251805423907 CF14524 Metalen rendier, decoratief metalen rendierfiguur, 
hertenbeeld als hoogwaardige kerstversiering of cadeau

44,99 €
4251805423914 CF14826 4x kleine geschenkstrikken voor Kerstmis - Kerststrikken 

om te versieren - Kerstboomstrikken met pailletten
14,99 €

4251805423921 CF14417 metalen rendier, decoratief metalen rendierfiguur, 
hertenbeeld als hoogwaardige kerstversiering of cadeau

39,99 €
4251805423938 CF14444 discobol - spiegelbol om op te hangen - discobol voor 

feestjes - partybal voor oudejaarsavond, verjaardagen, t
29,99 €

4251805423938 CF14444 discobol - spiegelbol om op te hangen - discobol voor 
feestjes - partybal voor oudejaarsavond, verjaardagen, t

29,99 €
4251805423945 CF14444 discobol - spiegelbol om op te hangen - discobol voor 

feest - feestbal voor oudejaarsavond, verjaardag, thema
29,99 €

4251805423945 CF14444 discobol - spiegelbol om op te hangen - discobol voor 
feest - feestbal voor oudejaarsavond, verjaardag, thema

29,99 €
4251805423952 CF14427 63x Kerst raamstickers - zelfklevende raamafbeeldingen 

- raamdecoratie [keuze varieert]
14,99 €

4251805423969 CF14428 63x Kerst raamstickers - zelfklevende raamafbeeldingen 
- raamdecoratie [keuze varieert]

14,99 €
4251805423976 CF14666 adventskalender van hout - kubuskalender met 

kerstmotief - decoratieve bureaukalender voor het aftell
17,99 €

4251805423983 CF14666 adventskalender van hout - kubuskalender met 
kerstmotief - decoratieve bureaukalender voor het aftell

17,99 €
4251805423990 CF14666 adventskalender van hout - kubuskalender met 

kerstmotief - decoratieve bureaukalender voor het aftell
17,99 €

4251805424003 CF14525 LED rendier maat L, houten rendierfiguur met LED 
verlichting, mooi elandbeeld, geweldig licht voor kerst, 

29,99 €
4251805424010 CF14653 LED rendier maat XL, houten rendier figuur met LED 

verlichting, mooi eland beeld, geweldig licht voor kerst, 
29,99 €

4251805424027 CF14429 40x cadeau-stickers voor Kerstmis - stickers voor 
cadeau-belettering - Kerstmotieven [selectie varieert]

12,99 €
4251805424034 CF14652 3x notenkraker hanger, kerstboom hanger in de vorm 

van een traditionele notenkraker, verschillende designs, 
14,99 €

4251805424041 CF14651 3x notenkraker hanger, kerstboom hanger in de vorm 
van een traditionele notenkraker, verschillende designs, 

14,99 €
4251805424058 CF14650 3x notenkraker hanger, kerstboom hanger in de vorm 

van een traditionele notenkraker, verschillende designs, 
14,99 €

4251805424065 CF14395 5x kerststickers - 3D papieren stickers - stickers voor 
decoratie in het appartement - verschillende kerstmotie

17,99 €
4251805424072 CF14396 28x kerststickers - 3D papieren stickers - stickers voor 

decoratie in het appartement - verschillende kerstmotie
14,99 €

4251805424089 CF14669 2x Kerstmisfiguurtjes set
 - Kerstmis knutselset voor kinderen om te kleuren

12,99 €
4251805424096 CF14627 kersttrein met drie houten aanhangwagens - 

decoratieve kersttrein - kersttafeldecoratie, houten trein
14,99 €
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4251805424102 CF14646 2x jute touw S, jute koord als cadeaulint, pakketkoord, 
boombinder, tuinlint en decoratief koord, totale lengte 1

14,99 €
4251805424119 CF14646 2x jute touw M, jute koord als cadeaulint, pakketkoord, 

boombinder, tuinlint en decoratief koord, totale lengte 1
17,99 €

4251805424126 CF14646 2x jute touw L, jute koord als cadeaulint, pakketkoord, 
boombinder, tuinlint en decoratief koord, totale lengte 6

17,99 €
4251805424133 CF14646 2x jute touw XL, jute koord als cadeaulint, pakketkoord, 

boombinder, tuinlint en decoratief koord, totale lengte 4
14,99 €

4251805424140 CF14435 2x kerstboomversiering decoratieve vogel - pauw met 
pailletten voor kerstboomversiering - plastic vogels met 

14,99 €
4251805424157 CF14436 2x kerstboomversiering decoratieve vogel - pauw met 

pailletten voor kerstboomversiering - plastic vogels met 
14,99 €

4251805424164 CF14437 2x kerstboomversiering decoratieve vogel - pauw met 
pailletten voor kerstboomversiering - plastic vogels met 

17,99 €
4251805424171 CF14799 2x Kerstboom decoraties Decoratievogel

 - Vogels met verenstaart voor kerstboomversiering
19,99 €

4251805424188 CF14827 4x Kerstboom decoraties Decoratievogel
 - Vogels met verenstaart voor kerstboomversiering

19,99 €
4251805424195 CF14591 2x verspreide decoratietassen 300g - dennenappels, 

takken en sterren gemaakt van schors als natuurlijke ke
29,99 €

4251805424201 CF14641 3x kerstslinger van vilt - kerstslinger van vilt - 
kerstboomversiering met sneeuwpop, kerstman, rendier

19,99 €
4251805424225 CF14559 8x decoratieve hangers, kersthangers voor in de 

kerstboom of als kamerversiering, glinsterende kerstboo
17,99 €

4251805424232 CF14559 8x decoratieve hangers, kersthangers voor in de 
kerstboom of als kamerversiering, glinsterende kerstboo

17,99 €
4251805424249 CF14593 Kerstmuurdecoratie - gedecoreerde kerstboom met 

bellen, sterren, dennenboom, eland - houten ladder om 
29,99 €

4251805424256 CF14458 20x Cadeaulint
 - Rood lint voor kerstmis en verjaardag

14,99 €
4251805424263 CF14499 2x theelichttang met elk één theelichtje - 

theelichtgrijper gemaakt van aluminium - gemakkelijk tr
14,99 €

4251805424270 CF14379 8x kerstkoelkastmagneten, magneten voor 
koelkastdeuren en whiteboards, diverse kerstman- en s

17,99 €
4251805424287 CF14633 2x LED kerstman - decoratieve kerstman met glanzende 

neus - houten figuur om op te staan - tafeldecoratie
17,99 €

4251805424294 CF14828 7x Kerstboomversiering vlinder
 - Kerstvlinder voor kerstboomversiering

29,99 €
4251805424317 CF14703 24x decoratieve bloem met clip, glinsterende bloemen 

om op te klemmen, bloemenspelden als kamerversierin
19,99 €

4251805424324 CF14560 24x decoratieve bloem met clip, glinsterende bloemen 
om op te klemmen, bloemenspelden als kamerversierin

19,99 €
4251805424355 CF14433 8x servetring met bloemmotief - tafeldecoratie voor 

jubilea, kerst, verjaardagen en bruiloften
19,99 €

4251805424379 CF14434 8x servetring met bloemmotief - tafeldecoratie voor 
jubilea, Kerstmis, verjaardagen en bruiloften [selectie va

17,99 €
4251805424393 CF14561 12x decoratieve bloem met clip, glinsterende bloemen 

om op te klemmen, bloemenspelden als kamerversierin
17,99 €

4251805424409 CF14566 24x decoratieve bloem met clip, glinsterende bloemen 
om op te klemmen, bloemenspelden als kamerversierin

19,99 €
4251805424416 CF14566 24x decoratieve bloem met clip, glinsterende bloemen 

om op te klemmen, bloemenspelden als kamerversierin
17,99 €

4251805424423 CF14374 3x vilten tas met rand van nepbont - decoratieve 
opbergtas in lederlook met houten ster - geweldige kers

17,99 €
4251805424430 CF14413 8x metalen hangers voor de kerstboom - 

Kerstboomversieringen van metaal - Kerstversieringen i
17,99 €

4251805424447 CF14418 6x metalen hangers voor de kerstboom - 
kerstboomversieringen van metaal in de vorm van hart, 

17,99 €
4251805424454 CF14691 LED hart - XL LED lamp in hartvorm - draadloos 

sfeerlicht - romantische hartlamp in modern design - me
9,99 €

4251805424461 CF12550 2x ballonlantaarn voor Sint Maarten en Halloween - 
papieren lantaarn met motief uit de tv serie "Peppa Pig"

17,99 €
4251805424478 CF14659 2-delige hangende decoratieset van hout - decoratie om 

op te hangen in ster- en hartvorm - Kerstmuurdecoratie
17,99 €

4251805424485 CF14659 2-delige hangende decoratieset van hout - decoratie om 
op te hangen in eland- en dennenboomvorm - Kerstmuu

19,99 €
4251805424492 CF14726 vergrootglas als rechthoekig leeshulpmiddel - 12 LED's 

met batterij & USB-bediening - opvouwbare voetjes - 2,
29,99 €

4251805424515 CF14643 2-delige hangende decoratieset van metaal - 
Kerstmanfiguur en sneeuwpopfiguur om op te hangen - 

14,99 €
4251805424522 CF14643 2-delige hangende decoratieset van metaal - 

rendierfiguur en pinguïnfiguur om op te hangen - Kerstd
17,99 €
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4251805424539 CF14357 3x Opbergvak met schommeltop, roestvrijstalen 
opbergdoos, luchtdichte koffiecontainer, 2 liter

39,99 €
4251805424546 CF14687 LED-cosmeticaspiegel met 10x vergrotende spiegel - 

make-upspiegel met 16 LED's - draadloze bediening - m
29,99 €

4251805424553 CF14783 4-delige koffiekopset in moderne Art Deco stijl - 
koffiekan, ook voor thee en glühwein - keramiek koffiek

29,99 €
4251805424560 CF14784 4-delige koffiemokset in moderne Art Deco stijl - 

keramische koffiemok - koffiepot, ook voor thee en glüh
29,99 €

4251805424577 CF14754 bamboe kruidenmolen, handmatige zout- en 
pepermolen met keramische molen, traploos instelbaar 

17,99 €
4251805424584 CF14460 3x glinsterende hangende decoratie - Kerstboom om te 

staan of op te hangen - Kerstboom van kunststof - 16 c
17,99 €

4251805424591 CF14461 3x glinsterende hangende decoratie - Kerstboom om te 
staan of op te hangen - Kerstboom van kunststof - 16 c

19,99 €
4251805424607 CF14462 3x glinsterende hangende decoratie - Kerstboom om te 

staan of op te hangen - Kerstboom van kunststof - 16 c
19,99 €

4251805424614 CF14463 3x glinsterende hangende decoratie - Kerstboom om te 
staan of op te hangen - Kerstboom van kunststof - 16 c

19,99 €
4251805424621 CF14464 3x glinsterende hangende decoratie - Kerstboom om te 

staan of op te hangen - Kerstboom van kunststof - 16 c
19,99 €

4251805424638 CF14465 3x glinsterende hangende decoratie - Kerstboom om te 
staan of op te hangen - Kerstboom van kunststof - 16 c

19,99 €
4251805424645 CF14658 4-delige hangende decoratieset - houten hangers in 

ster- en dennenboomvorm - kerstversiering [keuze varie
14,99 €

4251805424652 CF14657 4-delige hangende decoratieset - houten hangers in 
ster- en dennenboomvorm - kerstversiering [keuze varie

14,99 €
4251805424676 CF14788 Etagère 3-laags van porselein, met handvat, 3 niveaus 

voor bijv. B. gebak, fruit, sandwiches, pralines en teatim
34,99 €

4251805424683 CF14711 4-delige set kaasplank met mes - houten kaasplateau 
en drie verschillende kaasmessen - kaasplateau voor he

29,99 €
4251805424690 CF14713 yoga roll, stimulerende fascia roller - stimuleert de 

bloedsomloop en ontspant na werk, fitness, yoga, traini
29,99 €

4251805424706 CF14714 yoga roll, stimulerende fascia roller - stimuleert de 
bloedsomloop en ontspant na werk, fitness, yoga, traini

29,99 €
4251805424713 CF14813 keukenrolhouder staand in zwart - papierrolhouder voor 

in de keuken - staande rolhouder van roestvrij staal - ke
29,99 €

4251805424720 CF14597 optrekstang, verstelbare optrekstang voor het 
deurkozijn, met softgrip, ideaal voor thuistrainingen en f

29,99 €
4251805424737 CF14598 multifunctionele optrekstang, optrekstang en 

optrekstang, antislip softgrip-handgrepen, belastbaar to
39,99 €

4251805424775 CF14531 balanskussen - opblaasbaar bal zitkussen - mobiel 
kussen met Ø 33 cm - balanskussen voor fitness, revalid

29,99 €
4251805471298 CF14596 dijbeentrainer - handige arm- en beentrainer met 

softgrip - ideaal voor krachttraining, training en fitness, 
19,99 €

4251805424799 CF14596 dijbeentrainer - handige arm- en beentrainer met 
softgrip - ideaal voor krachttraining, training en fitness, 

19,99 €
4251805424805 CF14596 dijbeentrainer - handige arm- en beentrainer met 

softgrip - ideaal voor krachttraining, training en fitness, 
19,99 €

4251805424812 CF14531 balanskussen - opblaasbaar bal zitkussen - mobiel 
kussen met Ø 33 cm - balanskussen voor fitness, revalid

29,99 €
4251805424829 CF14785 2x memobord - krijtbord om neer te zetten - 

leisteenbord om op te schrijven - bordje met houten sta
17,99 €

4251805424836 CF14830 memobord - krijtbord om op te hangen - decoratief 
bord om op te schrijven - 38,5 x 28,5 cm

29,99 €
4251805424843 CF14831 memobord - krijtbord om op te hangen - decoratief 

bord om op te schrijven - 40 x 30 cm
29,99 €

4251805424850 CF14474 Pilatesring - weerstandsring voor yoga en pilates 
training - fitnesstoestel voor dijen en armen - diameter 

29,99 €
4251805424867 CF14474 Pilatesring - weerstandsring voor yoga en pilates 

training - fitnesstoestel voor dijen en armen - diameter 
29,99 €

4251805424874 CF14474 Pilatesring - weerstandsring voor yoga en pilates 
training - fitnesstoestel voor dijen en armen - diameter 

29,99 €
4251805424881 CF14820 9-delige vloerpuzzel, zachte puzzelmatten met de cijfers 

van 1 tot 9, ideaal voor kinderen vanaf 2 jaar, praktisch
17,99 €

4251805424904 CF14819 6x mini "Body Shape" stretchband - oefenband met 3 
weerstandsniveaus - fitnessband

14,99 €
4251805424911 CF14594 2x yoga tape gemaakt van polyester - yoga riem met 

metalen sluiting - tape voor beter stretchen voor beginn
14,99 €

4251805443431 CF14595 Yoga weerstandsband van polyester en rubber - 
oefenband voor spieropbouw, Pilates en yoga - fitnessb

17,99 €
4251805443431 CF14595 Yoga weerstandsband van polyester en rubber - 

oefenband voor spieropbouw, Pilates en yoga - fitnessb
17,99 €
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4251805424942 CF14595 yoga weerstandsband van polyester en rubber - 
oefenband voor spieropbouw, pilates en yoga - fitnessb

14,99 €
4251805424966 CF14719 16-delige voorraadpotenset van kunststof - ronde potjes 

en vierkante potjes - voorraadpotten voor kleine dingen 
14,99 €

4251805424973 CF14719 32-delige voorraadpotenset van kunststof - ronde potjes 
en vierkante potjes - voorraadpotten voor kleine dingen 

17,99 €
4251805424980 CF14758 6-delige premium messenset met houten blok, 5 

verschillende keukenmessen, antislip handgrepen, mode
79,99 €

4251805424997 CF14715 48x kunststof sluitclips - sluitclips in diverse maten en 
kleuren - diepvrieszakclip voor tassen, tassen en verpak

17,99 €
4251805425000 CF14695 5-delige set glazen schalen met deksel - glazen schalen 

met deksel in 5 maten - glazen slakom met deksel voor 
29,99 €

4251805425017 CF14695 5-delige set glazen schalen met deksel - glazen schalen 
met deksel in 5 maten - glazen slakom met deksel voor 

29,99 €
4251805425024 CF14695 5-delige set glazen schalen met deksel - glazen schalen 

met deksel in 5 maten - glazen slakom met deksel voor 
29,99 €

4251805425031 CF14695 5-delige set glazen schalen met deksel - glazen schalen 
met deksel in 5 maten - glazen slakom met deksel voor 

29,99 €
4251805425048 CF14716 4x hangslot van massief metaal - veiligheidsslot met 3 

sleutels - hangslot met geharde beugel
17,99 €

4251805425079 CF14694 Ladekast met 2 lades
 - Houten nachtkastje met laden

44,99 €
4251805425086 CF14690 dienblad, ronde serveerschaal van bamboehout met 

handvat, ideaal voor het serveren van gebak, kaas en s
17,99 €

4251805425093 CF14690 dienblad, ronde serveerschaal van bamboehout met 
handvat, ideaal voor het serveren van gebak, kaas en s

17,99 €
4251805425109 CF14690 dienblad, ronde serveerschaal van bamboehout met 

handvat, ideaal voor het serveren van gebak, kaas en s
17,99 €

4251805425116 CF14721 9x darts, gebronsde stalen darts, darts met steel tip, 
plastic shaft en zwarte flights met flitsen, goede vliegeig

17,99 €
4251805425130 CF4589 badstof pantoffels maat 38/39, 12 paar - hotelslippers 

wit gesloten - gastenslippers - pension schoenen - badsl
34,99 €

4251805425130 CF4589 badstof pantoffels maat 38/39, 12 paar - hotelslippers 
wit gesloten - gastenslippers - pension schoenen - badsl

34,99 €
4251805425147 CF4589 badstof pantoffels maat 42/43, 12 paar - hotelslippers 

wit gesloten - gastenslippers - gastenhuisschoenen - ba
39,99 €

4251805425147 CF4589 badstof pantoffels maat 42/43, 12 paar - hotelslippers 
wit gesloten - gastenslippers - gastenhuisschoenen - ba

39,99 €
4251805425154 CF14833 badstof pantoffels maat 38/39, 6 paar "wafelpatroon" - 

hotelslippers gesloten wit - gastenslippers - gastenhuiss
29,99 €

4251805425161 CF14833 badstof pantoffels maat 42/43, 6 paar "wafelpatroon" - 
witte gesloten hotelslippers - gastenslippers - logeersch

29,99 €
4251805425178 CF14834 premium badstof pantoffels, 6 paar - witte gesloten 

hotelslippers - comfortabele pantoffels - badschoenen - 
29,99 €

4251805425185 CF14834 Premium badstof pantoffels, 6 paar - witte gesloten 
hotelslippers - comfortabele pantoffels - badschoenen - 

29,99 €
4251805425192 CF14688 LED lichtbron E27 18W - energiebesparende gloeilamp 

voor hangende lampen - 32 warm witte LED's - ideaal v
29,99 €

4251805425208 CF14737 40-delige props voor oudejaarsavond - rekwisieten voor 
fotohokjes van karton - accessoire voor oudejaarsavond

14,99 €
4251805425215 CF14835 keukenrol, zeer absorberende bamboe universele 

handdoeken, herbruikbare 24 vellen per rol, wasbare hu
12,99 €

4251805425222 CF14835 2x keukenrol, absorberende bamboe universele 
handdoeken, herbruikbare 24 vellen per rol, wasbare hu

19,99 €
4251805425222 CF14835 2x keukenrol, absorberende bamboe universele 

handdoeken, herbruikbare 24 vellen per rol, wasbare hu
19,99 €

4251805425239 CF14816 2x plumeau, lange en smalle microvezelstofwisser, 
ideaal voor het reinigen van radiatoren en regelmatig af

14,99 €
4251805425246 CF14816 4x plumeau, lange en smalle microvezelstofwisser, 

ideaal voor het reinigen van radiatoren en regelmatig af
19,99 €

4251805425253 CF14787 gestreepte opbergmand voor dekens, kussens, wasgoed 
en speelgoed - grote opbergdoos zonder deksel - met st

19,99 €
4251805425260 CF14786 2-delige set houten dienblad - vintage houten dienblad 

in verschillende maten - geweldige grote decoratieve sc
34,99 €

4251805425277 CF14720 200x fingerfood-spiesjes van bamboehout - houten 
spiesen met een breed gripoppervlak - grillspiesjes voor

17,99 €
4251805425338 CF12057 2x resistent onkruidvlies - afdekvlies voor tuin en bouw 

- effectieve bescherming tegen onkruid - ca. 17 g / m²
17,99 €

4251805425345 CF2251 2x Audio Y-splitser
 - 3,5 mm stekker aan 2 x stekkerdoos Koppeling

12,99 €
4251805425338 CF12057 2x resistent onkruidvlies - afdekvlies voor tuin en bouw 

- effectieve bescherming tegen onkruid - ca. 17 g / m²
17,99 €
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4251805425345 CF2251 2x Audio Y-splitser
 - 3,5 mm stekker aan 2 x stekkerdoos Koppeling

12,99 €
4251805425338 CF12057 2x resistent onkruidvlies - afdekvlies voor tuin en bouw 

- effectieve bescherming tegen onkruid - ca. 17 g / m²
17,99 €

4251805425345 CF2251 2x Audio Y-splitser
 - 3,5 mm stekker aan 2 x stekkerdoos Koppeling

12,99 €
4251805425352 CF15635 6x Kerstballen - Kerstboomballen met stoffen bekleding 

voor Kerst - boomversiering voor de kerstboom, Ø 6 cm
14,99 €

4251805425369 CF14839 28x kerstballen - kerstboomballen van echt glas voor de 
kerst - boomversiering voor de kerstboom, Ø 6 cm

34,99 €
4251805425376 CF14843 lichtgevende ster in 3D met led-verlichting en timer in 

warm wit om op te hangen, stevige premium papieren s
17,99 €

4251805425383 CF14843 lichtgevende ster in 3D met LED-verlichting en timer in 
warm wit om op te hangen, stabiele premium papieren 

19,99 €
4251805425406 CF14844 8x trekveer met dubbele haak - veer voor tenten, 

luifels, boten, caravans - bevestigingsaccessoires - trekv
19,99 €

4251805425413 CF14845 4x trekveer met dubbele haak - veer voor tenten, 
luifels, boten, caravans - bevestigingsaccessoires - trekv

19,99 €
4251805425420 CF14846 24-delige set houten figuren Kerst - Kerstversiering van 

hout - houten figuren voor in de kerstboom om op te ha
29,99 €

4251805425437 CF14837 teenwarmers 4 paar - voetwarmers voor alle 
schoenmaten - verwarmingselementen voor schoenen - 

14,99 €
4251805444186 CF14836 5-delig theeservies, theepot en 4 theekopjes van 

keramiek, kunstzinnig geglazuurd theeservies voor thee
44,99 €

4251805425468 CF14848 10x bamboe haarkam - houten kam - fijngetande 
kapperskam - handige en robuuste zakkam - 13,5 cm

12,99 €
4251805425475 CF9055 3x ijsblokjesbakjes met deksel - ijsblokjesvorm met 

inlaatopening in het deksel - ijsblokjesmachine in gewel
17,99 €

4251805425499 CF14856 Zeepautomaat met sensor - Automatische 
zeepautomaat - Elektrische zeepautomaat voor doucheg

34,99 €
4251805425505 CF14850 afdruiprek voor servies, opvouwbaar - bamboe 

afdruiprek - afdruiprek - afwasdroger - afdruiprek
34,99 €

4251805425512 CF14852 kruidenrek met 3 kruidenpotjes van roestvrij staal - 
kruidenopslag - kruidenrek van bamboe met bakje voor 

29,99 €
4251805425529 CF14854 2x zeepdispenser voor wandmontage - 

wandgemonteerde zeepdispenser navulbaar - zeepdispe
29,99 €

4251805425543 CF15688 decoratieve kerstbel - glinsterende kerstversiering om 
op te hangen - adventsdecoratie met strik, dennenappel

12,99 €
4251805425550 CF14855 2x zeepdispenser voor wandmontage - 

wandzeepdispenser, navulbaar - zeepdispenser voor do
29,99 €

4251805425567 CF12396 3x bloempot met uitneembare schotel - cachepot voor 
kamer, balkon en tuin - plantenpot voor bloemen en kru

19,99 €
4251805425574 CF11249 2x Knäckebröd blikken met deksel - Bewaarblik voor 

knäckebröd - Luchtdichte bewaardozen, ca. 20 x 9 x 14 
19,99 €

4251805425581 CF14853 Premium theezakjes opbergdoos - theedoos van 
bamboehout met 10 vakken en kijkvenster - theedoos - 

34,99 €
4251805425598 CF14851 fruitschaal gemaakt van bamboe in een geweldig design 

- staande fruitmand in appelvorm - decoratieve fruitetag
29,99 €

4251805425604 CF14498 3x LED-kaarsen in verschillende maten - LED-kaarsen 
met timerfunctie - echte waskaarsen met afstandsbedie

29,99 €
4251805425611 CF13281 3x Bloempot van bamboevezels in felle kleuren - 

Kruidenpot - Cachepot - Ø 15 x 13,5 cm [kleurkeuze var
19,99 €

4251805425628 CF13282 3x Bloempot van bamboevezels in felle kleuren - 
Kruidenpot - Cachepot - Ø 18,5 x 17 cm [kleurkeuze var

19,99 €
4251805462647 CF14842 26-delige vloerpuzzel, zachte puzzelmatten met letters, 

ideaal voor kinderen vanaf 2 jaar, praktische vloerbesch
39,99 €

4251805425659 CF14841 2x kaars in metalen schaal - elegante tafellamp - 
metalen schaal versierd met hamerslagtechniek - decor

29,99 €
4251805425666 CF14840 2-delige mengkomset van roestvrij staal - roestvrijstalen 

kom - multifunctionele keukenkom voor snacks - zilverkl
29,99 €

4251805425673 CF14676 4x gigantische cadeauzakjes voor Kerstmis - XXL 
cadeauzakjes voor adventskalenders - Kerstcadeauzakje

29,99 €
4251805425680 CF14868 4x eenhandklem - klemmen - snelspannerset voor 

vakmensen - schroefklem - handklem voor klemmen en 
17,99 €

4251805425697 CF14865 2x slakom gemaakt van roestvrij staal - kommenset - 
mengkom - fruitschaal - metalen kom - roestvrijstalen k

29,99 €
4251805425703 CF12031 2x mengkommen 3,5 en 2 liter met aanslagvoet, 

schenktuit en antislip handvat
19,99 €

4251805425727 CF14858 12-delige theeglazen set, Turkse theeglazen, originele 
oosterse Çay set voor 12 personen in traditioneel design

34,99 €
4251805425734 CF14858 6-delige theeglazen set, Turkse theeglazen, originele 

oriëntaalse Çay set voor 6 personen in traditioneel desig
29,99 €
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4251805425758 CF14866 4-delige reinigingsset, handborstel, blik, handborstel en 
universele borstel, startset perfect reinigen

17,99 €
4251805425765 CF14808 4-delige set van keramisch schilmesje en mes - 

schilmesje zeer scherp en 100% roestbestendig - voor g
14,99 €

4251805425789 CF9710 50x sleutelhangers vernikkeld van gehard staal, 
assortiment metalen ringhangers, rond in zwart voor de 

12,99 €
4251805425796 CF14876 25x sleutelhangers vernikkeld van gehard staal, 

assortiment metalen ringhangers, rond in zwart voor de 
9,99 €

4251805425796 CF14876 25x sleutelhangers vernikkeld van gehard staal, 
assortiment metalen ringhangers, rond in zwart voor de 

9,99 €
4251805425802 CF14876 50x sleutelhangers vernikkeld van gehard staal, 

assortiment metalen ringhangers, rond in zwart voor de 
12,99 €

4251805425819 CF14876 100x sleutelringen vernikkeld van gehard staal, 
assortiment metalen ringhangers, rond in zwart voor sle

14,99 €
4251805425826 CF14875 50x sleutelhangers vernikkeld van gehard staal, 

assortiment metalen ringhangers, rond in zwart, Ø 25 +
12,99 €

4251805425826 CF14875 50x sleutelhangers vernikkeld van gehard staal, 
assortiment metalen ringhangers, rond in zwart, Ø 25 +

12,99 €
4251805425833 CF14204 Balance Board - wiebelbord voor fitnesstraining en 

fysiotherapie, balansbord voor balans en stabiliteit, rug-
34,99 €

4251805425840 CF6464 4x vacuümzakken met geur, kleurrijke vacuümzakken in 
twee maten, opbergzakken als hygiënische ruimtebespa

19,99 €
4251805425864 CF14876 25x sleutelhangers vernikkeld van gehard staal, 

assortiment metalen ringhangers, rond in zilver voor de 
9,99 €

4251805425871 CF14876 50x sleutelhangers vernikkeld van gehard staal, 
assortiment metalen ringhangers, rond in zilver voor de 

9,99 €
4251805425888 CF14876 100x sleutelringen vernikkeld van gehard staal, 

assortiment metalen ringhangers, rond in zilver voor de 
12,99 €

4251805425895 CF14875 50x sleutelhangers van gehard staal, vernikkeld, 
assortiment metalen ringhangers, rond in zilver, Ø 25 + 

9,99 €
4251805425895 CF14875 50x sleutelhangers van gehard staal, vernikkeld, 

assortiment metalen ringhangers, rond in zilver, Ø 25 + 
9,99 €

4251805425901 CF14876 50x sleutelhangers vernikkeld van gehard staal, 
assortiment metalen ringhangers, rond in zwart en zilve

12,99 €
4251805425901 CF14876 50x sleutelhangers vernikkeld van gehard staal, 

assortiment metalen ringhangers, rond in zwart en zilve
12,99 €

4251805425918 CF7521 10x karabijnhaak met sleutelring - karabijnhaak met 
draaischarnier voor sleutelhanger - 55 mm

12,99 €
4251805425918 CF7521 10x karabijnhaak met sleutelring - karabijnhaak met 

draaischarnier voor sleutelhanger - 55 mm
12,99 €

4251805425925 CF7521 20x karabijnhaken met sleutelring - karabijnhaken met 
draaischarnier voor sleutelhangers - 55 mm

12,99 €
4251805425932 CF14877 5x sleutelhangers van metaal met karabijnhaak en 

winkelwagenchip, afneembare winkelchip als geluksbren
14,99 €

4251805425932 CF14877 5x sleutelhangers van metaal met karabijnhaak en 
winkelwagenchip, afneembare winkelchip als geluksbren

14,99 €
4251805425949 CF14877 5x sleutelhanger van metaal met karabijnhaak en 

winkelwagenchip, afneembare winkelchip als geluksbren
12,99 €

4251805425949 CF14877 5x sleutelhanger van metaal met karabijnhaak en 
winkelwagenchip, afneembare winkelchip als geluksbren

12,99 €
4251805425956 CF14877 5x sleutelhangers van metaal met karabijnhaak en 

winkelwagenchip, afneembare winkelchip als geluksbren
14,99 €

4251805425956 CF14877 5x sleutelhangers van metaal met karabijnhaak en 
winkelwagenchip, afneembare winkelchip als geluksbren

14,99 €
4251805425963 CF14879 12x kerstboomversieringen in twee kleuren - 

Kerstdecoratie sneeuwvlok - Hanger voor Kerstmis in br
14,99 €

4251805425970 CF12417 16x kerstboomversieringen met glittereffect - 
Kerstdecoratie sneeuwvlok - Hanger voor Kerstmis in wi

19,99 €
4251805425987 CF5931 18x kerstboomversieringen in verschillende kleuren - 

Kerstversiering sneeuwvlok - Kersthanger in wit, transpa
29,99 €

4251805425994 CF14605 4x Melamine kerstbord - Kerstmannenbord met 
verschillende motieven - Adventsbord voor gebak en fru

29,99 €
4251805426014 CF14592 tafelkrans voor kerst - adventskrans met kegels, sterren 

en rode bessen - decoratieve krans - kerstversiering - d
34,99 €

4251805426021 CF14592 tafelkrans voor kerst - adventskrans met witte kegels, 
sneeuwballen en bessen - decoratieve krans - kerstversi

39,99 €
4251805426038 CF14555 Kerstboomkant met glitter - kerstboomkant in glas voor 

de kerstboom - kerstboomkant voor de kerstboom, 26 c
19,99 €

4251805426045 CF14555 Kerstboomkant met glitter - kerstboomkant in glas voor 
de kerstboom - kerstboomkant voor de kerstboom, 26 c

19,99 €
4251805426052 CF14555 Kerstboomtopper met glitter - Kerstboomtopper van 

glas voor de kerst - Kerstboomtopper voor de kerstboo
19,99 €
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4251805426069 CF15625 9x kerstballen, kerstboomballen van kunststof voor 
kerst, boomversiering voor de kerstboom met hangers

29,99 €
4251805426076 CF15632 8x kerstballen, kerstboomballen van kunststof voor 

kerst, boomversiering voor de kerstboom met hangers
29,99 €

4251805426083 CF15622 6x kerstballen, breukvaste kunststof kerstboomballen 
voor kerst, boomversiering voor de kerstboom met hang

17,99 €
4251805426083 CF15622 6x kerstballen, breukvaste kunststof kerstboomballen 

voor kerst, boomversiering voor de kerstboom met hang
14,99 €

4251805426090 CF14881 3-delige set "Christmas" siliconen mallen - voor 
chocolade, marsepein en fondant - professionele taartde

19,99 €
4251805426106 CF0427 8x passief koellichaam van koper voor Raspberry Pi 

model A + B en Pi 2, 3, 4 - passieve koeling voor plakke
14,99 €

4251805426113 CF14592 tafelkrans voor kerst - adventskrans met kegels, rode 
bessen en glitter - decoratieve krans - kerstversiering - 

34,99 €
4251805426120 CF12031 2x mengkommen 3,5 en 2 liter met stopbodem, 

schenktuit en antislip handvat
17,99 €

4251805426137 CF12031 2x mengkommen 3,5 en 2 liter met stopbodem, 
schenktuit en antislip handvat

17,99 €
4251805426144 CF14892 decoratieve paashaas voor paasdecoratie - decoratief 

figuur voor Pasen - decoratief konijn in een geweldig on
29,99 €

4251805426151 CF14893 Paaskrans met kleurrijke paaseieren, decoratieve 
tafelkrans, te gebruiken als deurkrans, stijlvolle paasdec

39,99 €
4251805426168 CF14893 Paaskrans met kleurrijke paaseieren, decoratieve 

tafelkrans, te gebruiken als deurkrans, stijlvolle paasdec
39,99 €

4251805426175 CF14893 Paaskrans met kleurrijke paaseieren, decoratieve 
tafelkrans, te gebruiken als deurkrans, stijlvolle paasdec

34,99 €
4251805426182 CF14894 Paaskrans met paaseieren en paashaas, decoratieve 

deurkrans met hanger, te gebruiken als wandkrans
44,99 €

4251805426199 CF14894 Paaskrans met paaseieren en paashaas, decoratieve 
deurkrans met hanger, geweldige muurkrans

39,99 €
4251805426205 CF14895 Paaskrans met paaseieren en lange konijnenoren, 

decoratieve deurkrans met hanger, te gebruiken als wa
29,99 €

4251805426212 CF14896 Paaskrans met paaseieren en lange konijnenoren, 
decoratieve deurkrans met hanger, te gebruiken als wa

29,99 €
4251805426229 CF14897 paasdecoratie hanger - rieten ring met paashaas, 

bloemen en klimop om op te hangen - wilgenkrans als p
39,99 €

4251805426236 CF14898 lente deco hanger - ring van wilgen met een paar 
vogels, bloemen en blaadjes om op te hangen - wilgenk

34,99 €
4251805426243 CF14898 lente deco hanger - ring van wilgen met een paar 

vogels, bloemen en blaadjes om op te hangen - wilgenk
34,99 €

4251805426250 CF14899 Paasdecoratiehanger - wilgenring met paashaas en 
wortel om op te hangen - wilgenkrans als paasdecoratie

29,99 €
4251805426267 CF14900 2x handgemaakte stro-paashaas - decoratieve paashaas 

voor paasdecoratie - strofiguren voor Pasen - decoratief
54,99 €

4251805426274 CF14901 2x handgemaakte stro-paashazen - decoratieve 
paashaas voor paasdecoratie - decoratieve figuren voor 

59,99 €
4251805426281 CF14902 2x stro paashaas handgemaakt - decoratieve paashaas 

voor paasdecoratie - strofiguren voor Pasen - handgema
54,99 €

4251805426298 CF14903 decoratieve paashaas voor paasdecoratie - decoratieve 
figuur voor Pasen - decoratieve paashaas in geweldig d

14,99 €
4251805426304 CF14903 2x decoratieve paashaas voor paasdecoratie - 

decoratieve figuur voor Pasen - decoratieve paashaas in
29,99 €

4251805426311 CF14904 Paaskrans met kleurrijke paaseieren, decoratieve 
tafelkrans, te gebruiken als deurkrans met hanger

29,99 €
4251805426328 CF14905 Paaskrans met bloemen van hout en eieren, decoratieve 

tafelkrans, deurkrans met hanger
34,99 €

4251805426335 CF14906 Paaskrans met bloemen van hout en eieren, decoratieve 
tafelkrans, deurkrans met hanger

34,99 €
4251805426342 CF14886 Rustieke theezakje opbergdoos - Theedoos in 

landhuisstijl met 6 vakken en raam - Theedoos - Theeza
29,99 €

4251805426359 CF14886 Rustieke theezakje opbergdoos - Theedoos in 
landhuisstijl met 9 vakken en raam - Theedoos - Theeza

34,99 €
4251805426366 CF14882 2x metalen tafelbel met houten handvat - zilverkleurige 

handbel als kerstversiering - kleine, decoratieve tafelbel
17,99 €

4251805426403 CF14887 6x tapaskom, kleine platte ovenvaste kleikommen, 
terracottakleurige rustieke serveerschaal, traditioneel vo

29,99 €
4251805426410 CF14887 12x tapaskom, kleine platte ovenvaste kleikommen, 

terracottakleurige rustieke serveerschaal, traditioneel vo
39,99 €

4251805426427 CF14449 8x geschenkdoos met kerstmotieven - vouwdoos van 
stevig karton - zelfgemaakte kartonnen doos voor kleine

19,99 €
4251805426434 CF14888 2x badborstel met lange, afneembare handgreep - 

rugborstel van hout voor douchen en baden - douchebo
19,99 €
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4251805426441 CF14885 8x Chinese soeplepels reactief glazuur steengoed ideaal 
voor wontonsoep - Aziatische lepels - aperitieflepels - se

29,99 €
4251805426458 CF12811 heet lijmpistool met 2 lijmstiften, kleurloze hete lijm 

voor school, doe-het-zelf en hobby, 10W lijmpistool
12,99 €

4251805426465 CF14907 Deurkrans lente met bloemen en vlinders - Decoratieve 
tafel krans - krans decoratie met hanger - Diameter ong

29,99 €
4251805426472 CF14908 Deurkrans lente met bloemen - Decoratieve tafel krans - 

krans decoratie met hanger - Diameter ongeveer 30 cm
34,99 €

4251805426489 CF14909 Deurkrans lente met bloemen - Decoratieve tafel krans - 
krans decoratie met hanger - Diameter ongeveer 30 cm

34,99 €
4251805426496 CF14910 Paaskrans met bloemen van hout en eieren, decoratieve 

tafelkrans, deurkrans met hanger
34,99 €

4251805426502 CF14911 Deurkrans lente met bloemen - Decoratieve tafel krans - 
krans decoratie met hanger - Diameter ongeveer 30 cm

34,99 €
4251805426519 CF14912 Paaskrans met bloemen van hout en eieren, decoratieve 

tafelkrans, handgemaakte deurkrans met hanger
34,99 €

4251805426526 CF14913 Paaskrans met bloemen en eieren, decoratieve 
tafelkrans, deurkrans met hanger

34,99 €
4251805426533 CF14914 Paaskrans met bloemen en eieren, decoratieve 

tafelkrans, deurkrans met hanger
34,99 €

4251805426540 CF14915 Deurkrans lente met bloemen - Decoratieve tafel krans - 
krans decoratie met hanger - diameter ongeveer 30 cm

34,99 €
4251805426557 CF14916 Deurkrans lente met bloemen van hout - Decoratieve 

tafel krans - krans decoratie met hanger - Diameter ong
29,99 €

4251805426564 CF14917 Deurkrans lente met bloemen van hout - Decoratieve 
tafel krans - krans decoratie met hanger - Diameter ong

29,99 €
4251805426571 CF14918 Paaskrans met bloemen van hout en eieren, decoratieve 

tafelkrans, deurkrans met hanger
34,99 €

4251805426588 CF14919 Deurkrans lente met houten bloemen en bladeren - 
Decoratieve tafel krans - krans decoratie met hanger - 

29,99 €
4251805426595 CF14920 Deurkrans lente met bloemen van hout - Decoratieve 

tafel krans - krans decoratie met hanger - Diameter ong
34,99 €

4251805426601 CF14921 lentedecoratie hanger - wilgen ring met konijn en 
worteltjes om op te hangen - wilgenkrans als decoratie 

34,99 €
4251805426618 CF14922 3x decoratief vogelnest met eieren, levensecht nest 

gemaakt van takjes en stro met kunstmatige eieren, dec
29,99 €

4251805426625 CF14923 decoratief vogelnest, levensecht nest gemaakt van 
natuurlijke twijgen, geweldige decoratie voor Pasen, rea

29,99 €
4251805426632 CF14923 decoratief vogelnest, levensecht nest gemaakt van 

natuurlijke twijgen, geweldige versieringen voor Pasen, 
34,99 €

4251805426649 CF14924 decoratief vogelnest, levensecht nest gemaakt van 
natuurlijke, witgekalkte twijgen, geweldige decoratie vo

34,99 €
4251805426656 CF14924 decoratief vogelnest, levensecht nest gemaakt van 

natuurlijke, witgekalkte twijgen, geweldige decoratie vo
39,99 €

4251805426663 CF14925 wijnstokkrans, decoratieve tafelkrans gemaakt van 
takken, gewitte natuurlijke deurkrans om zelf te versiere

29,99 €
4251805426670 CF14925 wijnstokkrans, decoratieve tafelkrans gemaakt van 

takken, natuurlijke deurkrans om zelf te versieren, DIY 
39,99 €

4251805426687 CF14926 wijnstokkrans, decoratieve tafelkrans gemaakt van 
sterke takken, witte deurkrans om zelf te versieren, DIY

34,99 €
4251805426694 CF14926 wijnstokster, stervormige decoratieve tafelkrans 

gemaakt van sterke takken, witte deurkrans om zelf te v
29,99 €

4251805426700 CF14927 hartvormige plantenbak, decoratieve rieten mand, 
plantenmand met folie aan de binnenkant, ideaal om te 

29,99 €
4251805426717 CF14927 hartvormige plantenbak, decoratieve rieten mand, 

plantenmand met folie aan de binnenkant, ideaal om te 
29,99 €

4251805426724 CF14928 hartvormige plantenbak, decoratieve rieten mand, 
plantenmand met folie aan de binnenkant, ideaal voor o

29,99 €
4251805426731 CF14928 hartvormige plantenbak, decoratieve rieten mand, 

plantenmand met folie aan de binnenkant, ideaal om te 
34,99 €

4251805426748 CF14928 hartvormige plantenbak, decoratieve rieten mand, 
plantenmand met folie aan de binnenkant, ideaal om te 

44,99 €
4251805426755 CF14929 houten uil, houten figuur als decoratieve standaard - 

decoratieve uil op een houten frame - charmante bosuil 
29,99 €

4251805426762 CF14930 houten uil, houten figuur als decoratieve standaard - 
decoratieve uil op een houten frame - charmante bosuil 

19,99 €
4251805426779 CF14640 Decoratieve standaard voor Kerstmis - Vilten kerstboom 

met massief houten basis - Kerstboom als decoratie of c
29,99 €

4251805426786 CF14640 Decoratieve standaard voor Kerstmis - Vilten kerstboom 
met massief houten basis - Kerstboom als decoratie of c

29,99 €
4251805426793 CF14640 Decoratieve standaard voor Kerstmis - Vilten kerstboom 

met massief houten basis - Kerstboom als decoratie of c
29,99 €
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4251805426809 CF14456 2x kerststrikken - kerststrikken voor decoratie - 
kerstboomstrikken met pailletten [selectie varieert]

14,99 €
4251805426816 CF14412 4x placemats voor kerst - placemats voor in de keuken - 

placemats met een winters motief - tafelmatten
17,99 €

4251805426823 CF12358 8x kerstboomversiering bronskleurig - Kerstversiering 
sneeuwvlok - Kersthanger met glittereffect

14,99 €
4251805426830 CF14440 6x Kerstboomversiering decoratieve vlinder - 

Kerstvlinder voor kerstboomversiering - kunststof vlinde
17,99 €

4251805426847 CF11084 3x knutseldraad - zilverkleurig wikkeldraad op houten 
stokjes - perfect voor kerstversiering

17,99 €
4251805426946 CF9990 8x cadeauzakjes in kerstmotieven - cadeauzakje voor 

wijn- en champagneflessen - flessenzakje voor kerst
17,99 €

4251805426953 CF9990 4x cadeauzakje in kerstmotieven - cadeauzakje voor 
wijn- en champagneflessen - flessenzakje voor kerst

14,99 €
4251805426960 CF9243 2x Plastic keukenzeef - poedersuikerzeef voor bakken 

en koken - meelzeef voor de keuken - fijn gaas - Ø 14,5
17,99 €

4251805426991 CF14935 6x houten kooklepels - houten kooklepels om mee te 
koken en te bakken - kooklepelset om te roeren - houte

17,99 €
4251805427004 CF14936 4x koffiecups XL - grote koffiecups in tijdloos design - 

500 ml koffiepot - jumbo cup vaatwasmachinebestendig
34,99 €

4251805427011 CF14942 12x espressolepels van RVS - stijlvol tafelbestek in een 
eenvoudig design - theelepels - dessertlepels - theeservi

14,99 €
4251805427028 CF14942 12x roestvrijstalen barlepels - longdrinklepels - lange 

lepels voor latte macchiato - ijslepels - cocktaillepels
17,99 €

4251805427035 CF14942 12x roestvrijstalen theelepels - stijlvol tafelbestek in een 
eenvoudig design - theelepels - dessertlepels - theeservi

17,99 €
4251805427059 CF14944 12x theelepels van RVS - stijlvol tafelbestek in een 

eenvoudig design - koffielepel - dessertlepel - theeservi
17,99 €

4251805427066 CF14946 12x Paaseieren om op te hangen - Paasdecoratie in 
kwarteleitjesoptiek - Paasei van plastic met veer

19,99 €
4251805427073 CF14947 12x Paaseieren om op te hangen - Paasdecoratie in 

kwarteleitjesoptiek - Paasei van plastic met veer
19,99 €

4251805427080 CF14948 12x Paaseieren om op te hangen - Paasdecoratie in 
kwarteleitjesoptiek - Paasei van plastic met veer

19,99 €
4251805427097 CF14949 decoratieve display voor Pasen - belettering met 

paashazen - paasdecoratie om op te hangen - paasdeco
17,99 €

4251805427103 CF14950 decoratiestandaard voor Pasen - letters met paashaas - 
paasdecoratie om op te zetten - paasdecoratie van hout

14,99 €
4251805427110 CF14951 2x decoratieve displays voor Pasen - belettering met 

paashazen - paasdecoraties om op te hangen - paasdec
29,99 €

4251805427127 CF14952 deurbord "Willkommen" - decoratief lentebord van hout 
met een koord om op te hangen - decoratief paasbord v

14,99 €
4251805427134 CF14953 2x deurbord "Pasen" - decoratief bord van hout voor 

Pasen - paasdecoratie met konijnen en paaseieren - om 
14,99 €

4251805427141 CF14954 2-delige set houten paasdecoraties - deurbord en 
standaard met opschrift "Easter" - houten decoratie voo

17,99 €
4251805427158 CF14955 deurbord "Frohe Ostern" - belettering met konijn, 

bloem, kip voor Pasen - Paasdecoratie om aan de voord
14,99 €

4251805427165 CF14956 2x eenhoorn gemaakt van hout om op te staan - 
paasdecoratie van hout - standaard met eenhoornfiguur

14,99 €
4251805427172 CF14957 4x houten decoratieve paashaas - Decoratief konijn in 

vier kleuren - Decoratieve figuren voor paasdecoratie - 
17,99 €

4251805427189 CF14958 decoratiestandaard voor Pasen - letters met paashaas - 
paasdecoratie om op te zetten - paasdecoratie van hout

29,99 €
4251805427196 CF14959 2x decoratieve displays voor Pasen - belettering met 

paashazen - paasdecoraties om op te hangen - paasdec
17,99 €

4251805427202 CF14960 2x deurbord FROHE OSTERN" - houten decoratief bord 
voor Pasen - Paasdecoratie met paashaas - hangende d

17,99 €
4251805427219 CF14961 12x paaseieren om op te hangen - paasdecoraties van 

hout in leuke kleuren - paaseieren met mooie patronen
19,99 €

4251805427226 CF14961 24x hangende paaseieren - houten paasdecoraties in 
leuke kleuren - decoratieve paaseieren met mooie patro

29,99 €
4251805427226 CF14961 24x hangende paaseieren - houten paasdecoraties in 

leuke kleuren - decoratieve paaseieren met mooie patro
29,99 €

4251805427233 CF14962 36x paaseieren om op te hangen - handbeschilderde 
paasdecoraties in leuke kleuren - decoratieve paaseiere

19,99 €
4251805427240 CF14963 36x paaseieren om op te hangen - handbeschilderde 

paasdecoraties met leuke patronen - decoratieve paasei
29,99 €

4251805427257 CF14964 2x decoratieve displays voor Pasen - Paashaas in jurk 
met bloem - Paasdecoratie om op te hangen - Paasdeco

14,99 €
4251805427264 CF14965 3x decoratieve displays voor Pasen - Paashaas in jurk 

met bloem - Paasdecoratie om op te hangen - Paasdeco
14,99 €
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4251805427271 CF14966 2x decoratieve displays voor Pasen - Paashaas paar met 
bloem - Twee paashazen om op te hangen - Paasdecora

17,99 €
4251805427288 CF14967 2x decoratieve displays voor Pasen - kleine en grote 

gehurkte paashaas - paasdecoratie om op te hangen - p
17,99 €

4251805427295 CF14968 2-delige set houten paasdecoraties - staander met 
belettering en paashaas - houten decoratie voor Pasen 

17,99 €
4251805427301 CF14969 2x decoratieve displays voor Pasen - grote en kleine 

paashaas met bloem - paasdecoratie om op te hangen -
17,99 €

4251805427318 CF14970 2x decoratieve displays voor Pasen - paar paashazen 
met bloem - twee paashazen om neer te zetten - paasd

14,99 €
4251805427325 CF14971 12x Paasdecoratiehanger - Paashaas in eivorm van 

metaal - Paasdecoratie om aan struik, boom, deur en ra
17,99 €

4251805427332 CF14972 3x decoratieve metalen konijntjes - Paashazen in felle 
kleuren voor paasdecoratie - decoratieve figuren om ne

17,99 €
4251805427349 CF14972 3x decoratieve metalen konijntjes - Paashazen in felle 

kleuren voor paasdecoratie - decoratieve figuren om ne
17,99 €

4251805427356 CF14974 24x Paaseieren om op te hangen - Paasdecoratie van 
hout in leuke kleuren - Deco Paaseieren met prachtige k

14,99 €
4251805427363 CF14975 3x hangdecoratie met boot, stuurwiel en anker van hout 

- verzenddecoratie om op te hangen - maritieme hangd
14,99 €

4251805427370 CF14975 3x hangdecoratie met boot, stuurwiel en anker van hout 
- verzenddecoratie om op te hangen - maritieme hangd

12,99 €
4251805427387 CF14976 18-delige set houten figuren Pasen - Paasdecoraties van 

hout - houten figuren om aan de paasboom te bevestig
14,99 €

4251805427394 CF14977 34-delige set houten figuren Pasen - Paasdecoraties van 
hout - houten figuren om aan de paasboom te bevestig

17,99 €
4251805427400 CF14978 15-delige set houten figuren Pasen - Paasdecoraties van 

hout - houten figuren om aan de paasboom te bevestig
14,99 €

4251805427417 CF14937 2x opvouwbare diervoederschep, siliconen maatlepel 
voor katten- en hondenvoer, praktische doseerschep vo

17,99 €
4251805427424 CF14937 2x opvouwbare diervoederschep, siliconen maatlepel 

voor katten- en hondenvoer, praktische doseerschep vo
17,99 €

4251805427431 CF14980 3x Paasmand met konijn - Paasmand van vilt om te 
vullen - Vilten tas voor paashaas als cadeau - Paasdecor

19,99 €
4251805427448 CF14981 3x Paasmand met konijn - Paasmand van vilt om te 

vullen - Vilten tas voor paashaas als cadeau - Paasdecor
19,99 €

4251805427455 CF14982 3x Paasmand met konijn - Paasmand van vilt om te 
vullen - Vilten tas voor paashaas als cadeau - Paasdecor

19,99 €
4251805427462 CF14983 3x hangende decoratie van hout met zeester, vis en 

anker - decoratieve schelpen om op te hangen - maritie
12,99 €

4251805427479 CF14941 4-delige kruiden-shaker-set, elegante kruiden-shaker 
van glas en metaal, klassieke peper- en zoutstrooiers in 

14,99 €
4251805427486 CF14941 2-delige kruiden-shakerset, elegante kruiden-shaker van 

glas en metaal, klassieke peper- en zoutvaatjes in een 
12,99 €

4251805427493 CF14984 32x vlinderversiering - kleine houten vlinders in vier 
designs - houten vlinders voor tafeldecoratie en lentede

14,99 €
4251805427509 CF14984 32x hartstrooi decoratie - kleine houten harten in vier 

designs - houten harten voor tafeldecoratie in de lente, 
14,99 €

4251805427516 CF14984 32x bloemstrooi decoratie - kleine houten bloemen in 
vier designs - houten bloemen voor tafel- en lentedecor

12,99 €
4251805427523 CF14984 32x vlinderversiering - kleine houten vlinders in vier 

designs - houten vlinders voor tafeldecoratie en lentede
9,99 €

4251805427530 CF14984 128-delige set verspreide decoratie - vlinders, harten en 
bloemen van hout in verschillende uitvoeringen - houten

17,99 €
4251805427547 CF14984 128x hartstrooi decoratie - kleine houten hartjes in vier 

designs - houten hartjes voor tafeldecoratie in de lente, 
17,99 €

4251805427554 CF14945 houten kist met deksel en spanslot - rustieke houten 
opbergkist - modern gedecoreerde schatkist

19,99 €
4251805427561 CF14129 1 kg meststof voor balkonplanten, plantenbemesting 

voor alle balkon- en kuipplanten, gemaakt van biologisc
17,99 €

4251805427578 CF14687 LED cosmeticaspiegel met 10x vergrotende spiegel - 
make-up spiegel met 16 LED's - draadloze bediening - 

29,99 €
4251805427585 CF12199 2x tandenborstelbekers van melamine, 

tandenborstelhouder in houtlook, set mondspoelbekers 
17,99 €

4251805427592 CF12199 4x tandenborstelbekers van melamine, 
tandenborstelhouder in houtlook, set mondspoelbekers 

19,99 €
4251805427622 CF8275 4x ijsbeerzakwarmers - handwarmers voor volwassenen 

en kinderen - zakverwarmingskussens met grappig ijsbe
17,99 €

4251805427639 CF14988 4x zakwarmers in coltrui - handwarmers met stermotief, 
knuffelige zakverwarmingskussens in twee kleuren

17,99 €
4251805427646 CF14989 4x pocket warmer herbruikbaar - handwarmer met 

rendier en pinguïn - warmtekussen voor koude dagen e
19,99 €
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4251805427653 CF14986 warmwaterkruik 2 liter, knuffelig verwarmingskussen 
met pluche hoes, warmwaterkruik voor kinderen en vol

19,99 €
4251805427677 CF14979 2X medicatiedispenser in het NEDERLANDS - 

medicatiebox voor 7 dagen - elk 1 vakje - pillendoosje - 
12,99 €

4251805427684 CF14992 Tochtprop voor deur en raam - Deurslang 90 cm - 
Windstopper extra pluizig - Bespaar energie met tochtpr

29,99 €
4251805427684 CF14992 Tochtprop voor deur en raam - Deurslang 90 cm - 

Windstopper extra pluizig - Bespaar energie met tochtpr
29,99 €

4251805427691 CF14992 Tochtprop voor deur en raam - Deurslang 90 cm - 
Windstopper extra pluizig - Bespaar energie met tochtpr

29,99 €
4251805427691 CF14992 Tochtprop voor deur en raam - Deurslang 90 cm - 

Windstopper extra pluizig - Bespaar energie met tochtpr
29,99 €

4251805427707 CF14992 Tochtprop voor deur en raam - Deurslang 90 cm - 
Windstopper extra pluizig - Bespaar energie met tochtpr

29,99 €
4251805427707 CF14992 Tochtprop voor deur en raam - Deurslang 90 cm - 

Windstopper extra pluizig - Bespaar energie met tochtpr
29,99 €

4251805427714 CF14992 Tochtprop voor deur en raam - Deurslang 90 cm - 
Windstopper extra pluizig - Bespaar energie met tochtpr

29,99 €
4251805427714 CF14992 Tochtprop voor deur en raam - Deurslang 90 cm - 

Windstopper extra pluizig - Bespaar energie met tochtpr
29,99 €

4251805427721 CF14995 Deurkrans lente met bloemen van hout - Decoratieve 
tafel krans - krans decoratie met hanger - Diameter ong

34,99 €
4251805427738 CF14996 36x Paaseieren om op te hangen - Paasdecoraties in 

sterke pastelkleuren - Decoratieve paaseieren - Afmetin
29,99 €

4251805427745 CF14997 36x Paaseieren om op te hangen - Paasdecoraties in 
mooie pastelkleuren - Paaseieren - Afmeting: 6 cm

19,99 €
4251805427752 CF14998 36x handbeschilderde paaseieren om op te hangen - 

pastelkleurige paasdecoraties met geweldige patronen -
29,99 €

4251805427769 CF14999 36x handbeschilderde paaseieren om op te hangen - 
pastelkleurige paasdecoraties met geweldige patronen -

29,99 €
4251805427776 CF15000 24x handbeschilderde paaseieren om op te hangen - 

pastelkleurige paasdecoraties met leuke patronen - Dec
29,99 €

4251805427783 CF15001 36x handbeschilderde paaseieren om op te hangen - 
pastelkleurige paasdecoraties met geweldige patronen -

29,99 €
4251805427790 CF15002 36x handbeschilderde paaseieren om op te hangen - 

pastelkleurige paasdecoraties met geweldige patronen -
29,99 €

4251805427806 CF15003 18x Decoratieve paaseieren om op te hangen - 
Natuurlijke paasdecoratie met leuke ornamenten - Deco

29,99 €
4251805427813 CF15004 18x paaseieren om op te hangen - paasversiering in de 

vorm van een paashaas - paaseieren met konijnenoren 
19,99 €

4251805427820 CF15005 36x handbeschilderde paaseieren om op te hangen - 
pastelkleurige paasdecoraties met geweldige patronen -

29,99 €
4251805427837 CF15006 36x handbeschilderde paaseieren om op te hangen - 

pastelkleurige paasdecoraties met geweldige patronen -
29,99 €

4251805427844 CF15007 36x handbeschilderde paaseieren om op te hangen - 
kleurrijke paasdecoraties met leuke patronen - decoratie

29,99 €
4251805427851 CF15008 96x Paaseieren als paasversiering - decoratieve 

paaseieren met een natuurlijk ogend patroon - kunstma
19,99 €

4251805427868 CF15008 96x paaseieren als paasversiering - decoratieve 
paaseieren met een natuurlijk ogend patroon - kunstma

19,99 €
4251805427875 CF15009 24x Paaseieren als paasdecoratie in eierdoos - 

decoratieve paaseieren met natuurlijk ogende patronen 
17,99 €

4251805427882 CF15010 36x Paaseieren om op te hangen - Paasversieringen in 
zes mooie pastelkleuren - Paaseieren voor in het paasbo

29,99 €
4251805427899 CF15011 36x Paaseieren om op te hangen - Paasdecoratie in 

leuke kleuren - Hangdecoratie met verschillende designs
29,99 €

4251805427905 CF15021 12x houten kooklepels - houten lepelset voor koken, 
braden en bakken - houten kooklepels in twee maten

17,99 €
4251805427912 CF15021 6x houten kooklepels - houten lepelset voor koken, 

braden en bakken - houten kooklepels in twee maten
12,99 €

4251805427912 CF15021 6x houten kooklepels - houten lepelset voor koken, 
braden en bakken - houten kooklepels in twee maten

12,99 €
4251805427929 CF15018 Etagere van bamboe - Taart Etagere met 3 niveaus - 

Serveerstand voor gebak, chocolade, kaas of fruit
34,99 €

4251805427936 CF15016 6x Theeglas - Drinkglazen met handvat voor thee en 
koffie - Ideaal voor warme dranken, cacao, latte macchi

29,99 €
4251805427943 CF15016 12x Theeglas - Drinkglazen met handvat voor thee en 

koffie - Ideaal voor warme dranken, cacao, latte macchi
34,99 €

4251805427950 CF15014 Opbergdoos met deksel - Opvouwbare doos om op te 
bergen - Opvouwbare doos met deksel en handvat voor

19,99 €
4251805427967 CF15014 Opbergdoos met deksel - Opvouwbare doos om op te 

bergen - Opvouwbare doos met deksel en handvat voor
14,99 €
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4251805427974 CF15020 Bijzettafel - Ronde salontafel - Kleine salontafel - 
Plantenkrukje voor woonkamer, gang, badkamer - 30x3

34,99 €
4251805427981 CF15013 3-delige braad- en ovenschotel set - roestvrijstalen 

braadpan met handgrepen - roestvrijstalen ovenschotel 
39,99 €

4251805427998 CF12707 2x onderzoeksset voor kinderen - insectenvangset met 
vergrootglas en tang - ontdekkingsset voor kinderen - bi

17,99 €
4251805428001 CF15023 theedoos met 6 vakken - theezakje opbergdoosje van 

hout - theezakje doosje met kijkvenster - theekistje - th
29,99 €

4251805428018 CF14994 6-delige breiset, brei-weefgetouwen voor beginners & 
professionals, rechthoekige breiframes met instructies &

29,99 €
4251805428025 CF15027 glazen theepot 700 ml, hittebestendige glazen kan met 

roestvrijstalen theezeefinzet, anti-druiptuit, karaf geschi
19,99 €

4251805428032 CF15024 5 l mengkom met deksel, slakom, voedselbewaarbak & 
bakkom met aanslagvoet, spatdeksel, roeropening en sc

19,99 €
4251805428049 CF15024 5 l mengkom met deksel, slakom, voedselbewaarbak & 

bakkom met aanslagvoet, spatdeksel, roeropening en sc
19,99 €

4251805428056 CF15024 5 l mengkom met deksel, slakom, voedselbewaarbak & 
bakkom met aanslagvoet, spatdeksel, roeropening en sc

19,99 €
4251805428087 CF11887 4x metalen hangslot - hangslot met elk 3 sleutels, ideaal 

als koffer en bagageslot, veiligheidsslot met geharde me
17,99 €

4251805428094 CF11887 2x hangslot van metaal - hangslot met elk 3 sleutels, 
ideaal als koffer- en bagageslot, veiligheidsslot met geh

17,99 €
4251805428094 CF11887 2x hangslot van metaal - hangslot met elk 3 sleutels, 

ideaal als koffer- en bagageslot, veiligheidsslot met geh
17,99 €

4251805428100 CF15022 LED tafellamp met kleurwissel - LED licht met 
afstandsbediening - nachtlicht op batterijen - decoratief 

17,99 €
4251805428117 CF15015 Aromaverspreider met LED - Luchtbevochtiger met 6 

LED-kleuren en kleurverandering - Geurlamp met USB-k
17,99 €

4251805428124 CF15012 104-delige kweekset - tuinaccessoires met prikvork, 
prikstok, plantlabels, plantendas - kweekset voor zaaien

17,99 €
4251805428131 CF9164 Wandkapstok - Kapstok met 6 haken - Dubbele 

wandhaken van massief metaal voor gang, ingang, woo
17,99 €

4251805428148 CF15036 4x keramische koffiemokken - koffiemok voor Pasen 
met konijnenmotieven - koffiekan voor koude en warme

34,99 €
4251805428148 CF15036 4x keramische koffiemokken - koffiemok voor Pasen 

met konijnenmotieven - koffiekan voor koude en warme
34,99 €

4251805428155 CF15031 4x Eierdopjes met konijnenoren - Paashaas-eierdopjes - 
Eierdopjes set van keramiek in twee kleuren met permu

19,99 €
4251805428162 CF13083 2x Premium paashaasdecoratiefiguur in goud, 

Paashaasdecoratie - decoratie voor Pasen - vensterbank
34,99 €

4251805428179 CF15033 24x Paasei met confetti - Kleurrijke confetti-eieren voor 
Pasen - Confetti in echte, beschilderde kippeneieren - Kl

29,99 €
4251805428186 CF11288 4x deurhaken van roestvrij staal - kledinghaken met 

schuimbescherming - kapstokhaken voor kastdeuren en 
14,99 €

4251805428186 CF11288 4x deurhaken van roestvrij staal - kledinghaken met 
schuimbescherming - kapstokhaken voor kastdeuren en 

14,99 €
4251805428193 CF5421 8x Onderzetters van kurk voor dranken - vierkante 

onderzetters voor dranken - glazen onderzetters van kur
14,99 €

4251805428209 CF15032 10x Kledingzak - kledingzak met rits en raam - 
beschermhoes voor transport en opslag van overhemde

29,99 €
4251805428216 CF15035 12-delige bakset voor kinderen - Echte 

kinderbakaccessoires met deegschraper, bakborstel, gar
34,99 €

4251805428223 CF15034 wasmand opvouwbaar met deksel - mand voor het 
opbergen van kleding - wasbox - waskist - wasopvangb

34,99 €
4251805428230 CF10964 5 l mengkom met deksel, slakom, voedselbewaarbak & 

bakkom met stopbodem, spatbescherming, roeropening
29,99 €

4251805428247 CF13565 6x spuitkrijt in felle kleuren - krijtstift om te schilderen 
en te schrijven - straatkrijt voor kinderen - markeringss

29,99 €
4251805428261 CF11465 2x paasletter van hout "Happy Easter", vrolijke 

paasgroeten met een paashaas om neer te zetten, deco
17,99 €

4251805428278 CF12915 Hase Dekofigur - Zoete paashaas gemaakt van 
keramiek - Geweldige decoratie voor Pasen [selectie var

17,99 €
4251805428285 CF8769 opvouwbare wasmand in de kleur rood, wasbak met 

een inhoud van maximaal 50 liter
29,99 €

4251805428292 CF15050 4x decoratief schaap gemaakt van keramiek met bont - 
decoratieve figuren voor paasdecoratie - Paasschaap m

29,99 €
4251805428308 CF15051 4x decoratief schaap met knuffelbont en sjaal - 

decoratieve figuren voor paasversiering - Paasschaap m
29,99 €

4251805428315 CF15052 4x decoratief schaap met knuffelbont - decoratieve 
figuren voor paasdecoratie - Paasschaap met witte vach

17,99 €
4251805428322 CF15053 4x decoratief knuffeldoekje met bont - decoratieve 

figuren voor paasdecoratie - Paasschaap met beige bont
17,99 €
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4251805428339 CF15054 4x decoratief schaap met knuffelbont - decoratieve 
figuren voor paasversiering - Paasschaap met bruine va

17,99 €
4251805428346 CF15048 6-delige set geschenkdozen - kartonnen manden om te 

vullen - paasnest voor cadeaus en paaseieren - kartonn
19,99 €

4251805428360 CF15055 5x decoratieve paashaas gemaakt van keramiek - 
kleifiguur voor paasdecoratie - decoratieve figuren voor 

29,99 €
4251805428391 CF15057 24x Paaseieren om op te hangen - pastelkleurige 

paasdecoraties - decoratieve paaseieren met touwtje o
19,99 €

4251805428407 CF15058 4x keramische koffiemokken - koffiemok met 
paasmotieven - koffiekan voor koude en warme dranken

34,99 €
4251805428407 CF15058 4x keramische koffiemokken - koffiemok met 

paasmotieven - koffiekan voor koude en warme dranken
34,99 €

4251805428414 CF15062 2x Schaap voor paasversiering - Schaap met bont - 
Decoratiefiguren voor paasversiering - Paasschaap in tw

19,99 €
4251805428421 CF15062 2x Schaap voor paasversiering - Schaap met bont - 

Decoratiefiguren voor paasversiering - Paasschaap in tw
19,99 €

4251805428438 CF15061 2x decoratieve standaard voor Pasen - Paashaas in een 
paasei met bloem - Paasdecoratie om op te staan - Paas

29,99 €
4251805428445 CF15060 2x decoratief konijn voor paasdecoratie - paashaas 

gemaakt van vilt om op te staan - vilten konijn op houte
29,99 €

4251805428452 CF15059 3x Paastafelloper - Decoratief tafellint met 
paasmotieven - Polyester tafeldecoratie voor Pasen - Pa

17,99 €
4251805428469 CF15064 decoratieve figuur Paashaas met strik - groene 

keramiek konijn figuur - met konijnenbont gemaakt van 
29,99 €

4251805428476 CF15065 sierfiguur paasei met strik - groen keramiek eierfiguur - 
met eierschaal van mosachtig kunstgras - paasdecoratie

29,99 €
4251805428476 CF15065 sierfiguur paasei met strik - groen keramiek eierfiguur - 

met eierschaal van mosachtig kunstgras - paasdecoratie
29,99 €

4251805428483 CF15063 4x pluche eierwarmer met konijnenoren - paasdecoratie 
voor ontbijteieren - hoed om eieren warm te houden - g

17,99 €
4251805428490 CF15066 2x decoratieve paashaas - metallic glinsterende 

decoratieve figuur in de vorm van een konijn - artistieke
17,99 €

4251805428506 CF15066 2x decoratieve paashaas - metallic glinsterende 
decoratieve figuur in de vorm van een konijn - artistieke

17,99 €
4251805428513 CF15067 2x decoratief paasei - metallic glanzend decoratief 

figuur in de vorm van een ei - artistieke paasdecoratie - 
19,99 €

4251805428520 CF15067 2x decoratief paasei - metallic glanzend decoratief 
figuur in de vorm van een ei - artistieke paasdecoratie - 

19,99 €
4251805428537 CF11030 150x haken voor kerstboomversieringen - Dubbele 

haken voor kerstboomversieringen - Perfect voor decora
9,99 €

4251805428544 CF9999 150x haken voor kerstboomversieringen - Dubbele 
haken voor kerstboomversieringen - Perfect voor decora

9,99 €
4251805428544 CF9999 150x haken voor kerstboomversieringen - Dubbele 

haken voor kerstboomversieringen - Perfect voor decora
9,99 €

4251805428551 CF9998 150x haken voor kerstboomversieringen - Dubbele 
haken voor kerstboomversieringen - Perfect voor decora

9,99 €
4251805428568 CF13988 2x haken voor deurkrans - deurhanger voor decoratie - 

deurkranshaak van metaal - decoratieve kranshanger vo
14,99 €

4251805428575 CF13988 2x haken voor deurkrans - deurhaak voor krans - 
deurkranshaak van metaal - decoratieve kranshanger vo

14,99 €
4251805428599 CF13988 2x haken voor deurkrans - deurhaak voor krans - 

deurkranshaak van metaal - decoratieve kranshanger vo
14,99 €

4251805428605 CF13495 3x zilverkleurige krans met sterren - kerstkrans voor 
kerstboomversiering - sterrenkrans voor adventskrans - 

14,99 €
4251805428612 CF13492 3x zilverkleurige krans met sterren - kerstkrans voor 

kerstboomversiering - sterrenkrans voor adventskrans - 
14,99 €

4251805428629 CF7755 3-delige stylingset met drie geweldige haarborstels met 
zachte handvatten - universele borstel, ronde borstel en

17,99 €
4251805428636 CF7755 2x ronde borstel - stylingset met praktische haarborstel 

met zacht handvat - ronde borstel - ideaal voor het style
14,99 €

4251805428643 CF13494 3x goudkleurige krans met sterren - kerstkrans voor 
kerstboomversiering - sterkrans voor adventskrans - 2 

14,99 €
4251805428667 CF15076 Leprechaun, Kobold-kostuums voor St. Patrick's Day - 

outfits en accessoires voor het groene, Ierse festival - v
19,99 €

4251805428674 CF15075 Leprechaun, Kobold-kostuums voor St. Patrick's Day - 
outfits en accessoires voor het groene, Ierse festival - v

19,99 €
4251805428681 CF15090 3-delige set piraat - hoofdband, ooglapje & bandana 

met piratenmotief - piratenkostuum voor carnaval, Hallo
14,99 €

4251805428704 CF15091 Leprechaun, Kobold-kostuums voor St. Patrick's Day - 
outfits en accessoires voor het groene, Ierse festival - v

34,99 €
4251805428711 CF15092 Leprechaun, Kobold-kostuums voor St. Patrick's Day - 

outfits en accessoires voor het groene, Ierse festival - v
29,99 €
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4251805428728 CF15093 Leprechaun, Kobold-kostuums voor St. Patrick's Day - 
outfits en accessoires voor het groene, Ierse festival - v

19,99 €
4251805428735 CF15072 toverstaf met licht en geluid voor heksen, tovenaars en 

goochelaars - ideaal voor carnaval en Halloween voor ki
17,99 €

4251805428742 CF15094 4-delige rocker set - Pilotenbril met polsband, kraag en 
vingerhandschoen in lederlook met piramidevormige stu

29,99 €
4251805428759 CF15079 3-delige rocker set - armband, halsband en 

vingerhandschoen in lederlook met piramide studs - kos
17,99 €

4251805428766 CF15078 retro kostuums uit de jaren 20 dames vermomming en 
uitbreidingen - Charleston look - vintage flapper franje p

14,99 €
4251805428773 CF15078 retro kostuums uit de jaren 20 dames vermomming en 

uitbreidingen - Charleston look - vintage flapper franje p
14,99 €

4251805428780 CF15078 retro kostuums uit de jaren 20 dames vermomming en 
uitbreidingen - Charleston look - vintage flapper franje p

14,99 €
4251805428797 CF15089 retro kostuums uit de jaren 20 dames vermomming en 

uitbreidingen - Charleston look - vintage flapper franje p
19,99 €

4251805428803 CF15089 retro kostuums uit de jaren 20 dames vermomming en 
uitbreidingen - Charleston look - vintage flapper franje p

19,99 €
4251805428810 CF15095 5-delige politie kostuum set, politie kostuum voor 

carnaval, carnaval, Halloween, themafeesten, vrijgezelle
49,99 €

4251805428827 CF9170 3-delig klein tuingereedschap set met bloem troffel, 
bloem hark en kleine cultivator voor tuinwerkzaamhede

19,99 €
4251805428834 CF15096 4x paasmanden met decoratief gras, glinsterende 

paasmanden met groen paasgras van papier, emmers v
34,99 €

4251805428841 CF15038 2x houten konijn, decoratieve standaard voor Pasen, 
houten paashaas met hanger, paasdecoratie om op te s

17,99 €
4251805428858 CF15097 2x sleutelhanger beschermengel met winkelwagenchip, 

engel met uitneembare winkelchip voor in de winkelwag
14,99 €

4251805428858 CF15097 2x sleutelhanger beschermengel met winkelwagenchip, 
engel met uitneembare winkelchip voor in de winkelwag

14,99 €
4251805428865 CF15083 6-delige voorraadpotenset met deksel, kleine 

diepvriespotjes - vleeswarenboxen - opbergpotten voor 
17,99 €

4251805428872 CF15084 draaibare taartschaal Ø 30 cm - taartplateau met 
glasplaat - taartschaal - bakaccessoires - draaibare plaat

34,99 €
4251805428889 CF15047 LED ster - XL LED lamp in stervorm - draadloos 

sfeerlicht - romantische sterlamp in modern design - me
34,99 €

4251805428896 CF15085 2x lunchbox met twee aparte vakken, vleeswarenbox, 
lunchbox voor onderweg, met bestek, mes en vork in he

14,99 €
4251805428902 CF15085 2x lunchbox met twee aparte vakken, vleeswarenbox, 

lunchbox voor onderweg, met bestek, mes en vork in he
14,99 €

4251805428919 CF15046 2x kinderbestek 3-delig - mes, vork, lepel gemaakt van 
voedselveilig roestvrij staal - hoogwaardige bestekset vo

19,99 €
4251805428926 CF15111 4x Paasmanden met siergras en eikleuren - kleurrijke 

paasmanden van raffia met groen gras - raffia mand me
29,99 €

4251805429152 CF12935 Paaskrans met gekleurde eieren - Paasarrangement met 
paaseieren - Sierkrans voor Pasen - prachtige deurkrans

39,99 €
4251805428940 CF15117 2-delige set decoratieve figuren - paasei en paashaas 

met strik - groene keramieken figuren - met mosachtig 
29,99 €

4251805428940 CF15117 2-delige set decoratieve figuren - paasei en paashaas 
met strik - groene keramieken figuren - met mosachtig 

29,99 €
4251805428957 CF15118 2x Decoratiefiguur Paashaas met strik - groen keramiek 

konijnenfiguur - met konijnenbont van mosachtig kunst
29,99 €

4251805428957 CF15118 2x Decoratiefiguur Paashaas met strik - groen keramiek 
konijnenfiguur - met konijnenbont van mosachtig kunst

29,99 €
4251805428964 CF15100 decoratieve figuur Paashaas met strik - groene 

keramiek konijn figuur - met konijnenbont gemaakt van 
34,99 €

4251805428988 CF15103 decoratieve paashaas van fijn keramiek - artistieke 
decoratieve figuur voor paasdecoratie - decoratieve koni

29,99 €
4251805429008 CF15105 decoratieve paashaas van fijn keramiek - artistieke 

decoratieve figuur voor paasdecoratie - decoratieve koni
29,99 €

4251805429015 CF15110 1x decoratief figuur konijn - paashazen gemaakt van 
polyresin - standdecoratie voor Pasen met gedetailleerd

19,99 €
4251805429022 CF15110 1x decoratief figuur konijn - paashazen gemaakt van 

polyresin - standdecoratie voor Pasen met gedetailleerd
19,99 €

4251805429039 CF15121 2x premium decoratief figuur konijn, prachtig glanzende 
paashaas in parelmoer look, prachtige paasdecoratie ge

29,99 €
4251805429046 CF15121 2x premium decoratief figuur konijn, prachtig glanzende 

paashaas in parelmoer look, prachtige paasdecoratie ge
29,99 €

4251805429053 CF15121 2x premium decoratief figuur konijn, prachtig glanzende 
paashaas in parelmoer look, prachtige paasdecoratie ge

29,99 €
4251805429060 CF15104 2x decoratieve paashaas van fijne keramiek - artistieke 

decoratieve figuur voor paasdecoratie - decoratieve koni
29,99 €
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4251805429077 CF15106 2x decoratieve konijntjes voor paasdecoratie - Paashaas 
van vilt om neer te zetten - Vilten konijn op houten voet

17,99 €
4251805429084 CF15122 2x decoratief konijn voor paasdecoratie - paashaas 

gemaakt van vilt om op te staan - vilten konijn op houte
29,99 €

4251805429091 CF15108 2x decoratief konijn - paashazen gemaakt van polyresin 
- standdecoratie voor Pasen met gedetailleerde motieve

29,99 €
4251805429107 CF15109 2x decoratief konijn - paashazen gemaakt van polyresin 

- standdecoratie voor Pasen met gedetailleerde motieve
29,99 €

4251805429121 CF15115 Deco display voor Pasen - Belettering met paashaas - 
Paasdecoratie om neer te zetten - Paasdecoratie van ho

19,99 €
4251805429138 CF15116 Deco display voor Pasen - Belettering met paashaas - 

Paasdecoratie om neer te zetten - Paasdecoratie van ho
29,99 €

4251805429145 CF13120 6x Paasborden van melamine - Sierborden voor Pasen - 
Paasnest met Paashaas en Paasei-motieven [keuze vari

19,99 €
4251805429152 CF12935 Paaskrans met gekleurde eieren - Paasarrangement met 

paaseieren - Sierkrans voor Pasen - prachtige deurkrans
39,99 €

4251805429169 CF11698 3x hoes voor voedsel - vliegenkap van metaal - kleurrijk 
eetscherm - Ø 30 cm [keuze varieert]

29,99 €
4251805429176 CF11698 3x hoes voor voedsel - vliegenkap van metaal - kleurrijk 

eetscherm - Ø 30 cm [keuze varieert]
29,99 €

4251805429183 CF13877 3x hoes voor voedsel - vliegenkap van metaal - kleurrijk 
eetscherm - Ø 35 cm [keuze varieert]

34,99 €
4251805429190 CF13877 3x hoes voor voedsel - vliegenkap van metaal - kleurrijk 

eetscherm - Ø 35 cm [keuze varieert]
34,99 €

4251805429237 CF15219 3-delige paasgeschenkset met paaseieren om te vullen, 
paasgras en bastmand - hol van karton om zelf te vullen

17,99 €
4251805429244 CF15220 8-delige set paasmanden met siergras en eikleuren - 

Raffia mand met paasgras en eikleuren in 5 kleuren
29,99 €

4251805429251 CF15148 6x paaseieren om op te hangen - paasdecoratie met 
geweldige geschilderde patronen - decoratieve paaseier

19,99 €
4251805429268 CF15147 6x Paaseieren om op te hangen - Paasdecoratie met 

geweldige geschilderde patronen - Decoratie paaseieren
17,99 €

4251805429275 CF11932 3x spuitfles - chemicaliënbestendige pompverstuiver 
voor minerale oliën, verdunde zuren, oplosmiddelen - ve

19,99 €
4251805429282 CF15133 Premium Decoratief Paashazenpaar met Hart

 - Metalen konijntjes op mangohouten voetstuk - Metale
29,99 €

4251805429299 CF15134 XL Premium Decoratief Konijntjes Paar met Hart
 - Metalen konijntjes op Mongo houten voet - Metalen p

39,99 €
4251805429305 CF15135 deco konijn voor paasdecoratie - paashaas van hout 

met metalen bloem om op te staan - houten staand kon
39,99 €

4251805429312 CF15136 Premium decoratieve konijntjes - Twee metalen 
konijntjes in een frame van Mongo-hout - Paashazen va

29,99 €
4251805429329 CF15137 Premium decoratief konijn voor paasdecoratie - 

Paashaas van mangohout met metalen strik om op te st
29,99 €

4251805429336 CF15139 Premium decoratief konijn voor paasdecoratie - 
Paashaas gemaakt van mangohout met een metalen we

29,99 €
4251805429343 CF15140 XXL decoratief konijn voor paasdecoratie - paashaas 

gemaakt van vilt om op te staan - vilten konijn op een h
29,99 €

4251805429350 CF15138 Premium decoratie standaard hart - metalen hart op 
voet van Mangohout - decoratie hart van metaal om te 

19,99 €
4251805429367 CF15142 Premium decoratie standaard hart - metalen hart op 

voet van Mangohout - decoratie hart van metaal om te 
14,99 €

4251805429374 CF15144 Premium decoratie standaard hart - Deco hart van 
mangohout met metalen ster - hartdecoratie met voet o

29,99 €
4251805429381 CF15145 Premium sierstandaard hart - Metalen hart met vogel op 

sokkel van mangohout - Deco hart van metaal om neer 
29,99 €

4251805429398 CF15141 Premium metalen deco schip
 - Maritiem metalen zeilschip met mangohouten frame

29,99 €
4251805429404 CF15143 Premium Standanker - Decoratief metalen scheepsanker 

op mangohouten voet - Maritiem metalen anker voor op
19,99 €

4251805429404 CF15143 Premium Standanker - Decoratief metalen scheepsanker 
op mangohouten voet - Maritiem metalen anker voor op

19,99 €
4251805429411 CF15185 4x ijskrabber met bezem in felle kleuren, ijskrabber, 

schijfkrabber [keuze varieert]
17,99 €

4251805429428 CF7062 18x paaseieren om op te hangen + 23x zelfklevende 
plaatjes met paasmotieven - paasdecoratie in verschille

19,99 €
4251805429435 CF15230 7-delige paasdecoratieset met paasgras, knutselmandje 

en paasstickers - doe-het-zelf paasmandje - lentedecora
19,99 €

4251805429442 CF15229 16x vilten onderzetters voor drankjes - ronde tafel 
onderzetters - glazen onderzetters van vilt - onderzetter

14,99 €
4251805429459 CF15231 24x kleine slingers rollen in verschillende patronen als 

feestversiering voor verjaardagen - papieren slangen vo
19,99 €
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4251805429466 CF15153 4x eierdopjes van keramiek - eierhouder voor hem en 
haar - set eierdopjes voor stellen, geliefden en gastrono

19,99 €
4251805429473 CF15124 2x 50m² afdekfolie (4x12,5m), beschermfolie tegen 

spatten, stof en vlekken, oppervlaktebescherming bij sc
17,99 €

4251805429480 CF15149 12x decoratiehanger, houten paasei met stippen, 
houten decoratie om aan planten en muren te hangen, 

19,99 €
4251805429497 CF15149 12x decoratiehanger, houten paasei met stippen, 

houten decoratie om aan planten en muren te hangen, 
19,99 €

4251805429503 CF15238 10-delige set geschenkdozen - kartonnen manden om te 
vullen - paasnest voor cadeaus en paaseieren - kartonn

29,99 €
4251805429510 CF15239 13-delige schildersset met afdekfolie, kwasten en 

verfrollers - verfroller, schildersfolie, spatel - accessoires
14,99 €

4251805429527 CF15233 2x mini fietspomp - kleine fietspomp met framehouder - 
luchtpomp met montageset en pompbevestiging voor a

17,99 €
4251805429534 CF15222 4x Paasbord - decoratief bord voor Pasen - 

geschenkbord met charmante paashaasmotieven [select
29,99 €

4251805429541 CF15152 deco stand voor Pasen - Paashazen met een groot 
paasei - Paasdecoratie om neer te zetten gemaakt van 

19,99 €
4251805429558 CF15150 3x decoratieve paasfiguren van hout - vogels, kippen, 

eieren en bloemen - decoratieve figuren voor paasdecor
29,99 €

4251805429565 CF15151 3x decoratieve houten paasfiguren - vogels, kippen, 
konijnen, eieren en bloemen - decoratieve figuren voor 

29,99 €
4251805429572 CF13915 kunstpalm in pot, kunstpalm met stenen in pot, 

onderhoudsvriendelijke kunstplant voor in huis, kantoor,
29,99 €

4251805429589 CF15182 4x Metalen spons - Grillreiniger met handknop - BBQ-
schoonmaakborstel - Metalen pannenlikker met handvat

19,99 €
4251805429596 CF15240 3x notitieboek A5 gelinieerd - dagboek - blocnote in 

blauw-zwart met hardcover - notitieboekje - notitieboekj
17,99 €

4251805429602 CF14467 2x Kerstmuts in roze - Baby's 1st Christmas inscriptie - 
Kerstmuts met teddybeer motief - bobble muts voor Ker

12,99 €
4251805429619 CF14467 2x Kerstmuts in roze - Baby's 1st Christmas inscriptie - 

Kerstmuts met teddybeer motief - bobble muts voor Ker
14,99 €

4251805429626 CF15245 Sledetouw, lichte en scheurvaste trekband, 
sledetoebehoren trekband voor sleeën, Made in German

17,99 €
4251805429633 CF15246 Sledetouw met bel, lichte en scheurvaste trekriem, 

sledetoebehoren trektouw voor sleeën, Made in German
19,99 €

4251805429640 CF15247 Sledetouw, lichte en scheurvaste trekband, 
sledetoebehoren trekband voor sleeën, Made in German

17,99 €
4251805429657 CF15214 2x foliesnijder - aluminiumfolie dispenser - 

vershoudfolie dispenser - praktische houder voor alumin
17,99 €

4251805429664 CF15258 4x paasmanden met siergras - paasmanden met echt 
alpenweidehooi - bastmand met paasgras

19,99 €
4251805429688 CF15253 2x paaseieren om te vullen - kleurrijke vuleieren voor 

Pasen - grote paaseieren met veel paasmotieven [select
29,99 €

4251805429695 CF15255 3x Paasei om te vullen - Kleurrijke vullende eieren voor 
Pasen - Paaseieren met veel paasmotieven om weg te g

19,99 €
4251805429701 CF15252 3x Paasei om te vullen - kleurrijke vuleieren voor Pasen 

- Paaseieren met veel paasmotieven om weg te geven [
19,99 €

4251805429718 CF15251 3x Paasei om te vullen - Kleurrijke vullende eieren voor 
Pasen - Paaseieren met veel kleurpatronen om weg te g

29,99 €
4251805429725 CF15257 3x Paasei om te vullen - kleurrijke vuleieren voor Pasen 

- Paaseieren met veel paasmotieven om weg te geven [
17,99 €

4251805429749 CF15250 Paasei om te vullen - Kleurrijk vulei voor Pasen - Groot 
paasei met paasmotieven in het ontwerp van Mr. & Mrs.

14,99 €
4251805429756 CF15256 Paasei om te vullen - Paas Füllei voor volwassenen - 

Groot Paasei in zwart met opschrift "HAPPY Eastern"
14,99 €

4251805429763 CF15256 Paasei om te vullen - Paas Füllei voor volwassenen - 
Groot paasei in rood met opschrift "HAPPY spring"

14,99 €
4251805429770 CF15256 Paasei om te vullen - Paasfüllei voor volwassenen - 

Groot paasei in geel met opschrift "spring"
14,99 €

4251805429787 CF15259 4x deurhaken van RVS - kledinghaken voor buitendeur - 
garderobehaken voor kastdeur en buitenkamerdeur - 7,

12,99 €
4251805429794 CF15259 8x deurhaken van RVS - kledinghaken voor buitendeur - 

garderobehaken voor kastdeur en buitenkamerdeur - 7,
14,99 €

4251805429800 CF15260 4x deurhaken van RVS - kledinghaken voor buitendeur - 
garderobehaken voor kastdeur en buitenkamerdeur - 8,

12,99 €
4251805429817 CF15261 4x haken voor deurkrans - deurhaak voor krans - 

deurkranshaak van roestvrij staal - decoratieve kransha
17,99 €

4251805429824 CF15261 4x haken voor deurkrans - deurhaak voor krans - 
deurkranshaak van roestvrij staal - decoratieve kransha

17,99 €
4251805429831 CF15262 4x deurhaken van roestvrij staal - kledinghaken met 

schuimbescherming - kapstokhaken voor kast- en kamer
14,99 €
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4251805429848 CF15224 solaire woelmuisverjager, woelmuisverdediging met 
echografie, diervriendelijke, niet-dodelijke knaagdierverj

29,99 €
4251805429855 CF15205 2x levende val - diervriendelijke muizenval - 

gebruiksvriendelijke, niet-giftige knaagdierval met lucht
19,99 €

4251805429862 CF15186 dierenverjager op zonne-energie - verdediging van 
huiselijke en wilde dieren met bewegingsdetector, echo

44,99 €
4251805429879 CF15241 Theeketel 2.4 L - Grote roestvrijstalen waterkoker - 

Fluitketel voor kokend water - Retro waterkoker met pra
39,99 €

4251805429886 CF15242 Theeketel 2.4 L - Grote roestvrijstalen waterkoker - 
Fluitketel voor kokend water - Retro waterkoker met pra

39,99 €
4251805429893 CF15243 Theeketel 2.4 L - Grote roestvrijstalen waterkoker - 

Fluitketel voor kokend water - Retro waterkoker met pra
39,99 €

4251805429909 CF15244 Theeketel 2.4 L - Grote roestvrijstalen waterkoker - 
Fluitketel voor kokend water - Retro waterkoker met pra

39,99 €
4251805429916 CF15127 60x diepvrieszakjes 1 liter om af te sluiten, hersluitbare 

vershoudzakken voor voedselopslag - universele zakken
19,99 €

4251805429923 CF15221 21x diepvrieszakjes 6 liter om af te sluiten, hersluitbare 
vershoudzakken voor voedselopslag - universele zakken

17,99 €
4251805429930 CF15123 120x waterijszakken - mini diepvrieszakjes - ijsvorm 

voor zelfgemaakt waterijs - waterijszak met ritssluiting
19,99 €

4251805429947 CF15129 6x toastzakken, herbruikbare toastzakken met 
antiaanbaklaag, voor kaastoosts in de broodrooster, toa

14,99 €
4251805429954 CF15130 4x toastzakken extra grote, herbruikbare toastzakken 

met antiaanbaklaag, voor kaastoosts in de broodrooster
12,99 €

4251805429961 CF15263 52 stuks Set diepvrieszakjes 1L, 3L, 6L voor het 
afsluiten, hersluitbare vershoudzakken voor voedselopsl

29,99 €
4251805429978 CF15264 5-delige set toastzakken, herbruikbare toastzakken met 

antiaanbaklaag, voor contactgrills en tosti-broodroosters
14,99 €

4251805429985 CF15131 6m vacuümfolie, 2 folierollen van elk 3m, professionele 
accessoires voor foliesluitapparaten en staafvacuümseal

17,99 €
4251805429992 CF15265 60 stuks. Set diepvrieszakjes 1L, 3L om af te sluiten, 

hersluitbare vershoudzakken voor voedselopslag - unive
17,99 €

4251805430004 CF15158 Decoratieve hart standaard - metalen hart op houten 
voet - decoratieve metalen hart te staan - hart decoratie

29,99 €
4251805430011 CF15159 Decoratieve hart standaard - metalen hart op houten 

voet - decoratieve metalen hart te staan - hart decoratie
17,99 €

4251805430028 CF15174 grafdecoratie engel, gedenksteen met rozen en 
graflamphouder, weerbestendige grafdecoratie, rouwste

34,99 €
4251805430035 CF15173 grafdecoratie engel, grafsteen met kruis, roos en 

bladeren, weerbestendige grafdecoratie, rouwsteen met
29,99 €

4251805430042 CF15172 grafdecoratie engel, gedenksteen met houder voor 
graflicht, weerbestendige grafdecoratie, rouwsteen met 

19,99 €
4251805430059 CF15171 grafdecoratie engel, gedenksteen met rozen en hart, 

weerbestendige grafdecoratie, rouwsteen met herdenki
29,99 €

4251805430066 CF15170 grafdecoratie met kandelaar, rozen en biddende handen 
- gedenksteen met houder voor graflicht - weerbestendi

29,99 €
4251805430066 CF15170 grafdecoratie met kandelaar, rozen en biddende handen 

- gedenksteen met houder voor graflicht - weerbestendi
29,99 €

4251805430073 CF6984 haringentrekker - haaktrekker voor eenvoudig 
verwijderen van haringen, haken en haringen - tentacce

9,99 €
4251805430073 CF6984 haringentrekker - haaktrekker voor eenvoudig 

verwijderen van haringen, haken en haringen - tentacce
9,99 €

4251805430080 CF15160 Deco Weergave Boom - Metalen Boom op Houten Basis 
- Deco Boom gemaakt van metaal voor Plaatsing - Leve

29,99 €
4251805430097 CF15161 Deco standaard in metaal-look - "home" belettering op 

houten voet - Deco belettering neer te zetten - 29,5x16
21,99 €

4251805430103 CF15161 Deco standaard in metaal-look - "love" belettering op 
houten voet - Deco belettering neer te zetten - 29,5x16

29,99 €
4251805430110 CF15268 10-delige tondeuseset, tondeuse en baardtrimmer, 

diverse opzetstukken, netvoeding, voor nette korte kaps
17,99 €

4251805430127 CF15266 4-delige set tuingereedschap - tuingereedschap met 
bloemenspaan, handschep, bloemenhark en wiedmachi

29,99 €
4251805430134 CF15269 7-delige schilderset - zeildoek, verfroller en verfbak, 

ideaal voor decoratie-, schilder- en renovatiewerkzaamh
29,99 €

4251805430165 CF15163 decoratieve staander in metaal look met waxinelichtje - 
belettering "HOME" met 4 theelichtjes - decoratieve bel

34,99 €
4251805430172 CF15192 caketribune van bamboe - caketribune met 2 niveaus - 

serveerschaal voor gebak, bonbons, kaas of fruit
29,99 €

4251805430189 CF15192 caketribune van bamboe - caketribune met 2 niveaus - 
serveerschaal voor gebak, bonbons, kaas of fruit

29,99 €
4251805430202 CF15082 opvouwbare campingkruk - premium opvouwbare kruk 

gemaakt van FSC-hout met polyester zitting - vouwstoel
44,99 €
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4251805430219 CF15213 Premium opvouwbare houten tafel - Houten tafel voor 
tuin, terras en balkon - Opvouwbare tuintafel voor op d

54,99 €
4251805430226 CF15287 2x kunstsneeuw - spuitbus met decoratieve sneeuw - 

sneeuwnevel voor kerstversiering
29,99 €

4251805430233 CF15088 besproeiingsset, 10m tuinslang en spuitpistool met 7 
functies, draagbare lichte trommel, geschikt voor wand

34,99 €
4251805430240 CF15113 roestvrijstalen drinkfles - thermosfles "KEEP IT COOL" 

met schroefdop - bidon - thermosfles voor onderweg, s
14,99 €

4251805430257 CF15113 roestvrijstalen drinkfles - thermosfles "SUMMERTIME" 
met schroefdop - bidon - thermosfles voor onderweg, s

14,99 €
4251805430264 CF15113 roestvrijstalen drinkfles - thermosfles met schroefdop - 

drinkfles - thermosfles voor onderweg, sport, school, we
14,99 €

4251805430271 CF15113 roestvrijstalen drinkfles - thermosfles met schroefdop - 
drinkfles - thermosfles voor onderweg, sport, school, we

14,99 €
4251805430288 CF15234 Fietsbel XXL - Grote bel voor fietsen - Fietsbel voor 

stuur met Ø 22 mm
17,99 €

4251805430295 CF15235 Fietsbel XXL - Grote bel voor fietsen - Fietsbel voor 
stuur met Ø 22 mm

17,99 €
4251805430301 CF15236 Fietsbel XXL - Grote bel voor fietsen - Fietsbel voor 

stuur met Ø 22 mm
17,99 €

4251805430318 CF15237 Fietsbel XXL - Grote bel voor fietsen - Fietsbel voor 
stuur met Ø 22 mm

17,99 €
4251805430325 CF11863 Drukspuit met drukpomp in vele kleuren - 

Ruimtebesparende spuitfles met tas
19,99 €

4251805441956 CF13844 8-delige tuinslangset - slanghaspel met 15m tuinslang 
en 5 adapters - slanghaspel voor wandmontage

59,99 €
4251805430349 CF15086 Koeltas - robuuste, opvouwbare thermische koelbox - 

licht isolerende tas voor camping &amp; outdoor - zome
17,99 €

4251805430356 CF15086 Koeltas - robuuste, opvouwbare thermische koelbox - 
licht isolerende tas voor camping &amp; outdoor - zome

17,99 €
4251805430363 CF15086 Koeltas - robuuste, opvouwbare thermische koelbox - 

licht isolerende tas voor camping &amp; outdoor - zome
17,99 €

4251805430370 CF15087 2x koeltas - kleine opvouwbare thermische koelbox - 
licht isolerende tas voor camping & outdoor - zomerpick

17,99 €
4251805430387 CF15087 2x koeltas - kleine opvouwbare thermische koelbox - 

licht isolerende tas voor camping & outdoor - zomerpick
17,99 €

4251805430394 CF15270 10-delige handwerk- en verfset voor kinderen, 
koelkastmagneet voor paaseieren om zelf te schilderen, 

17,99 €
4251805430400 CF15270 20-delige handwerk- en verfset voor kinderen, 

koelkastmagneet voor paaseieren om zelf te schilderen, 
17,99 €

4251805430417 CF15042 8x Vast te schroeven wielen - Meubelwielen 4x met en 
4x zonder zwenklager - Transportwielen zonder rem

17,99 €
4251805430424 CF15114 2x Analoge thermometer - Metalen thermometer voor 

binnen en buiten - Design temperatuurmeter voor huis, 
19,99 €

4251805430431 CF15194 10-delige startset, amuse-gueule-set met houten 
dienblad, kommen, glazen en lepels - serveerplank voor

29,99 €
4251805430448 CF15114 2x Analoge thermometer - Metalen thermometer voor 

binnen en buiten - Design temperatuurmeter voor huis, 
19,99 €

4251805430462 CF15286 elektronisch dartbord, draadloos dartbord met 6 zachte 
darts en vervangende tips, e-dartmachine met 18 spelle

44,99 €
4251805430479 CF15179 2x droogrek voor wasgoed, droogrek voor verwarming 

of bad, verstelbare balkondroger, hangende droger
34,99 €

4251805430486 CF15196 analoge wandklok met grote wijzerplaat in houtdesign - 
mooie klok voor keuken, woonkamer, slaapkamer en ka

29,99 €
4251805430493 CF11679 60x Kerstboomballen in verschillende maten - 

Kerstballen voor in de kerstboom - Kerstboomversiering
54,99 €

4251805430509 CF11676 44x Kerstballen in verschillende maten - Kerstballen 
voor in de kerstboom - Kerstboomversieringen van glas

39,99 €
4251805430516 CF11677 44x Kerstballen in verschillende maten - Kerstballen 

voor in de kerstboom - Kerstboomversieringen van glas
44,99 €

4251285595392 CF11672 40x Glazen kerstboombal - Kerstballen voor de 
kerstdecoratie - Boomdecoraties voor de kerstboom

29,99 €
4251805430530 CF11691 20x kerstballen, kerstboomballen onbreekbaar gemaakt 

van kunststof voor kerst, boomversiering voor de kerstb
29,99 €

4251805430547 CF11671 24x kerstballen, kerstboomballen van echt glas voor 
kerst, boomversiering voor de kerstboom, Ø 6 cm

34,99 €
4251805430554 CF15227 afdruiprek, mini-vaatdroger zonder stroom, afdruiprek 

met afdruiprek, spoelbakrek voor keuken, camping en t
29,99 €

4251805430561 CF15227 afdruiprek, mini-vaatdroger zonder stroom, afdruiprek 
met afdruiprek, spoelbakrek voor keuken, camping en t

29,99 €
4251805430578 CF15227 afdruiprek, mini-vaatdroger zonder stroom, afdruiprek 

met afdruiprek, spoelbakrek voor keuken, camping en t
29,99 €
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4251805430592 CF15176 2x Roestvrijstalen dienblad - Ovaal dienblad voor 
serveren en decoreren - Roestvrijstalen dienblad voor br

34,99 €
4251805430608 CF15191 Snijplank gemaakt van PP plastic - Keukenplank met 

sapgroef - Robuuste snijplank voor de keuken - snijplan
19,99 €

4251805430615 CF15293 2x resistent onkruidvlies - premium afdekvlies voor tuin 
en bouw - effectieve bescherming tegen onkruid - ca. 3

29,99 €
4251805430622 CF15177 2x roestvrijstalen keukenzeef - klassieke pastazeef - 

ronde vergiet voor het wassen van fruit, groenten en sal
29,99 €

4251805430639 CF15197 20x Kleerhanger met fluwelen bekleding - Kleerhanger 
met draaibare haak - Overhemdenhanger met anti-slip 

19,99 €
4251805430646 CF15197 20x Kleerhanger met fluwelen bekleding - Kleerhanger 

met draaibare haak - Overhemdenhanger met anti-slip 
29,99 €

4251805430653 CF15282 decoratieve schaal van metaal - decoratieve design 
schaal - schaal met gehamerd design als tafeldecoratie, 

34,99 €
4251805430677 CF15226 15-delige geur geschenk set met theepot warmer - 

keramische geur lamp - aroma set met 12 geuren [selec
19,99 €

4251805430684 CF15037 18-delige beschermmattenset, ca. 50x50cm - 
ondermatten als poolmat of fitnessmat - eenvoudig inst

44,99 €
4251805430745 CF15187 Kroonkurk verzamelaar - flessendop verzamelaar doos - 

bier dop verzamelaar en wijn kurk verzamelaar doos - d
29,99 €

4251805430752 CF15309 10-delige schilderset - dekzeilen, verfrollen en 
verfbakken, ideaal voor decoratie-, schilder- en renovati

14,99 €
4251805430769 CF15311 5-delige schilderset - zeildoek, verfrollers en 

verfrollerbeugels, schildergerei voor decoratie-, schilder-
14,99 €

4251805430776 CF15331 7-delige schilderset - zeildoek, verfroller en verfbak, 
verfbenodigdheden voor decoratie-, schilder- en renovat

12,99 €
4251805430783 CF15302 3-delige schildersset - grote en kleine verfroller en 

verfbak, schildergerei voor decoratie, schilderwerk en re
17,99 €

4251805430790 CF15210 Handdoekhouder - Roestvrijstalen handdoekhouder voor 
2 handdoeken - Handdoekhouder voor wandmontage in

29,99 €
4251805430806 CF15297 8-delige set penselen - platte penselen in 4 maten - 

universele penselen voor hobby, hobby, huis, tuin en ku
17,99 €

4251805430813 CF15298 6-delige set penselen - platte penselen in 3 maten - 
universele penselen voor handwerk, hobby, huis, tuin e

14,99 €
4251805430813 CF15298 6-delige set penselen - platte penselen in 3 maten - 

universele penselen voor handwerk, hobby, huis, tuin e
14,99 €

4251805430820 CF15332 12-delige set penselen - platte penselen in 9 maten - 
universele penselen voor hobby, hobby, huis, tuin en ku

12,99 €
4251805430837 CF15284 6-delige opbergdoos set - plastic opbergdozen in 3 

maten voor camping of picknick - opbergdoos met deks
19,99 €

4251805430844 CF15208 Uitschuifbare handdoekhouder - handdoekhouder 
vervaardigd uit roestvrij staal - handdoekhouder voor w

29,99 €
4251805430851 CF15307 10x Decoratieve eieren voor Pasen - Paasdecoratie met 

natuurlijk patroon - Decoratieve paaseieren met stro, ko
17,99 €

4251805430868 CF15317 4x Decoratiefiguurtje konijn - Paashaas goudkleurig - 
Standdecoratie voor Pasen - Paashaas in twee poses [se

17,99 €
4251805430875 CF15318 39-delige handwerk- en schilderset voor kinderen - 

Paaseieren om te schilderen en op te hangen - met verf
19,99 €

4251805430882 CF15319 33-delige handwerk- en schilderset voor kinderen - 
Paaseieren om te schilderen en decoreren - Ei-verfset m

17,99 €
4251805430899 CF15283 6x gigantische XXL shooter party popper set 38 cm, 

confettikanon om te draaien voor oudejaarsavond, feest
34,99 €

4251805430905 CF15212 keukenrolhouder met opbergmand - papierrolhouder 
voor in de keuken - ophangrolhouder - keukenrolhouder

34,99 €
4251805430912 CF15189 3-delige Koelkast Organizer Set - Opbergdozen voor 

keukenkast - Organizer Systeem met 3 Koelkast Contain
29,99 €

4251805430929 CF15334 decoratieve paashaas van keramiek met 
bloemenhaarband - lieve decoratieve figuren voor paasd

29,99 €
4251805430936 CF15334 decoratieve paashaas van keramiek met 

bloemenhaarband - lieve decoratieve figuren voor paasd
29,99 €

4251805430943 CF15017 3x Veiligheidsbril volgens EN166 - veiligheidsbril met 
frontbescherming - oogbescherming voor vaklui - fietsbr

17,99 €
4251805430950 CF15112 3x Kunststof fotolijst - Stijlvolle fotolijst voor allerlei 

soorten foto's - Zilveren lijst voor favoriete foto's - 15 x 
29,99 €

4251805430967 CF15209 toiletset, toiletborstel met toiletborstelhouder, 
gesatineerd glas en RVS, toiletborstelgarnituur voor wan

34,99 €
4251805430974 CF15288 COM-FOUR 4-delige placemat sierborden - placemat - 

tafelmat - herbruikbare schotels als tafeldecoratie - sier
14,99 €

4251805430981 CF15040 3-delige set magnetische kom, telescopische magneet 
en telescopische spiegel - magnetische kom en magneti

17,99 €
4251805430998 CF13955 2x klassieke griltang, hoogwaardige keukentang voor 

het draaien van gegrild voedsel, ideaal voor grill & BBQ,
17,99 €
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4251805431001 CF15119 2-delige opbergdozenset - opbergdozen van roestvrij 
staal met kunststof deksel - opbergdoos voor camping o

29,99 €
4251805431018 CF14219 2x LED-reflector, veiligheidsreflector met 

magneetsluiting, rood knipperlicht voor joggen, fietsen, 
14,99 €

4251805431018 CF14219 2x LED-reflector, veiligheidsreflector met 
magneetsluiting, rood knipperlicht voor joggen, fietsen, 

14,99 €
4251805431025 CF15181 LED werklamp met magneet - Inspectielamp met haak - 

Snoerloze werkplaatslamp met schakelaar - Werklamp o
17,99 €

4251805431032 CF15181 LED werklamp met magneet - Inspectielamp met haak - 
Snoerloze werkplaatslamp met schakelaar - Werklamp o

17,99 €
4251805431049 CF15041 3-delige set magnetische bakken voor de garage, 

gereedschapsbak voor schroeven en bits, magnetische 
17,99 €

4251805431056 CF15215 douchemand met 2 compartimenten, douchegelhouder 
met haken om op te hangen, in hoogte verstelbare han

29,99 €
4251805431063 CF15215 douchemand met 2 compartimenten, douchegelhouder 

met haken om op te hangen, in hoogte verstelbare han
29,99 €

4251805431070 CF15178 Decoratieve fiets - Metalen Fiets Model - Vintage 
Collector's Voertuig - Decoratieve fiets om te laten zien 

34,99 €
4251805431087 CF15178 Decoratieve fiets - Metalen Fiets Model - Vintage 

Collector's Voertuig - Decoratieve fiets om te laten zien 
29,99 €

4251805431094 CF15178 Decoratieve fiets - Metalen Fiets Model - Vintage 
Collector's Voertuig - Decoratieve fiets om te laten zien 

29,99 €
4251805431100 CF15204 2x opbergdoos - Opvouwbare doos voor opslag - 

Opvouwbare doos met handvat voor kledingkast, kledin
14,99 €

4251805431117 CF15204 2x opbergdoos - Opvouwbare doos voor opslag - 
Opvouwbare doos met handvat voor kledingkast, kledin

14,99 €
4251805431124 CF15190 2x siliconen ovenhandschoen - antislip hittebestendige 

handschoen, waterdichte ovenhandschoen, antislip pan
14,99 €

4251805431131 CF15190 2x siliconen ovenhandschoen - antislip hittebestendige 
handschoen, waterdichte ovenhandschoen, antislip pan

14,99 €
4251805431148 CF15190 2x siliconen ovenhandschoen - antislip hittebestendige 

handschoen, waterdichte ovenhandschoen, antislip pan
14,99 €

4251805431155 CF15341 4-delige set kindertandenborstels met etui - 
kindertandenborstel zacht met speciale borstelharen - ta

12,99 €
4251805431162 CF15342 4-delige set kindertandenborstels met etui - 

kindertandenborstel zacht met speciale borstelharen - ta
9,99 €

4251805431179 CF15336 3-delige set met snijplank, keukenmes en dunschiller - 
robuuste keukenplank van kunststof - snijplank met ker

19,99 €
4251805431186 CF15294 decoratieve schaal van metaal - decoratieve design 

schaal - schaal met gehamerd design als tafeldecoratie, 
19,99 €

4251805431193 CF15295 decoratieve schaal van metaal - decoratieve design 
schaal - schaal met gehamerd ontwerp als tafeldecorati

29,99 €
4251805431209 CF15296 decoratieve schaal van metaal - decoratieve design 

schaal - schaal met gehamerd design als tafeldecoratie, 
34,99 €

4251805431216 CF15338 sportarmband - armzak voor de smartphone - MP3- en 
gsm-zak voor de bovenarm - ideaal voor hardlopen, jog

14,99 €
4251805431223 CF15338 sportarmband - armzak voor de smartphone - MP3- en 

gsm-zak voor de bovenarm - ideaal voor hardlopen, jog
12,99 €

4251805431230 CF15338 sportarmband - armzak voor de smartphone - MP3- en 
gsm-zak voor de bovenarm - ideaal voor hardlopen, jog

14,99 €
4251805431261 CF15346 2x Deco display voor Pasen - Belettering met paashaas 

en eend - Paasdecoratie om neer te zetten - Paasdecora
29,99 €

4251805431278 CF15347 2x Deco display voor Pasen - Belettering met paashaas 
- Paasdecoratie om neer te zetten - Paasdecoratie van h

29,99 €
4251805431285 CF15343 Deco display voor Pasen - Belettering met eend en 

bloemen - Paasdecoratie om neer te zetten - Paasdecor
17,99 €

4251805431308 CF15303 Kaasplank met kaasmes - Bamboe kaasplank met 
leisteen - Bamboe plank met leisteen voor kaasspecialit

17,99 €
4251805431315 CF15292 afvalbak met klapdeksel, bamboe tafelafvalbak met RVS 

deksel, compacte cosmeticabak voor de badkamer, keu
29,99 €

4251805431322 CF15274 2x Keramische dunschiller voor groente en fruit - 
universele dunschiller extra scherp - dunschiller met pen

12,99 €
4251805431322 CF15274 2x Keramische dunschiller voor groente en fruit - 

universele dunschiller extra scherp - dunschiller met pen
12,99 €

4251805431339 CF15306 2x hondenspeelgoedtouw, hondentouw gemaakt van 
een katoenmix, apporteerspeelgoed voor puppy's en gro

17,99 €
4251805431346 CF15279 3x voorraadpotten in retro design - ronde metalen 

koffiekan met deksel - nostalgische potten voor koffie, t
29,99 €

4251805431353 CF15353 4-delige set metalen paasborden met ca. 60g paasgras 
- sierborden voor Pasen met groen gras - paasnest met 

29,99 €
4251805431360 CF15195 12-delige set dessertschaaltjes met dessertlepels, 

decoratieve kommen van keramiek, serviesgoed voor de
34,99 €
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4251805431377 CF15195 12-delige set dessertschaaltjes met dessertlepels, 
decoratieve kommen van keramiek, serviesgoed voor de

34,99 €
4251805431384 CF15195 12-delige set dessertschaaltjes met dessertlepels, 

decoratieve kommen van keramiek, serviesgoed voor de
34,99 €

4251805431391 CF15195 12-delige set dessertschaaltjes met dessertlepels, 
decoratieve kommen van keramiek, serviesgoed voor de

34,99 €
4251805431407 CF15337 5-delige kinderservies set - bord, kom, beker, vork en 

lepel voor kinderen - plastic servies voor thuis, picknicks
29,99 €

4251805431414 CF15304 2x Bloempot van metaal - plantenpot mini metalen 
emmer - vintage bloempot - kruidenpot om te staan en 

19,99 €
4251805431438 CF8271 Kaasplank met kaasmes - leistenen plank gemaakt van 

natuurlijk leisteen - kaasplank met vork en kaasmes ge
19,99 €

4251805431445 CF8559 2x Kaasplank met kaasmes - leistenen plank gemaakt 
van natuurlijk leisteen - kaasplank met vork en kaasmes

34,99 €
4251805431452 CF8271 2x Kaasplank met kaasmes - leistenen plank gemaakt 

van natuurlijk leisteen - kaasplank met vork en kaasmes
34,99 €

4251805431476 CF5153 30x sluitclips voor zakken, herbruikbare sluitclips, met 
stickers om te labelen, clips voor tassen en muesli

14,99 €
4251805431483 CF15355 4x zakwarmer herbruikbaar - handwarmer met 

pinguïnmotief voor kinderen - warmhoudkussen voor ko
17,99 €

4251805431490 CF15356 24-delige knutsel- en schilderset voor kinderen - 
paaseieren van schuim en polystyreen om te beschilder

17,99 €
4251805431506 CF14319 frietsnijder - frietsnijder van roestvrij staal - 

aardappelpers met 2 snij-inzetstukken - fruit-, groente- 
34,99 €

4251805431537 CF15307 20x Decoratieve eieren voor Pasen - Paasdecoratie met 
natuurlijk patroon - Decoratieve paaseieren met stro, ko

29,99 €
4251805431544 CF15361 19-delige eierverfset voor kinderen, decoratieve eieren 

met verf en penseel en eierverfmachine voor paaseieren
17,99 €

4251805431551 CF15363 8-delige schilderset voor paaseieren - eierverfmachine, 
penseel, verf en stickers - zelf paaseieren schilderen - v

19,99 €
4251805431568 CF11453 2x Paaseieren om op te hangen - Paasdecoraties in 

leuke kleuren - Paaseieren met mozaïek effect - Afmetin
14,99 €

4251805431582 CF14450 12x XL cadeautas voor Kerst, Kerstman en Advent - 
cadeautas met kerstmotief - cadeautas

39,99 €
4251805431599 CF13988 4x haken voor deurkrans - deurhaak voor krans - 

deurkranshaak van metaal - decoratieve kranshanger vo
17,99 €

4251805431605 CF13988 4x haken voor deurkrans - deurhaak voor krans - 
deurkranshaak van metaal - decoratieve kranshanger vo

17,99 €
4251805431612 CF10044 3x beschermdoos voor stekkeraansluiting, 

spatwaterdichte buitengebruik, beschermende capsule v
14,99 €

4251805431629 CF15375 3x paasmand met decoratief gras en stickers - 
paasmanden van raffia met groen gras en stickers - dec

29,99 €
4251805431636 CF15376 3x trechterkan, gieter met trechteruitloop, transparante 

trechter, doseerbus voor het maken van zeep, voor olie,
17,99 €

4251805431643 CF15376 3x trechterkan, gieter met trechteruitloop, transparante 
trechter, doseerkan voor het maken van zeep, voor olie,

12,99 €
4251805431650 CF15377 20x zeilringen voor dekzeilen - set kunststof ogen voor 

stoffen, dekzeilen, tenten en zonnezeilen - zelfdichtende
14,99 €

4251805431667 CF15378 5-delige set raamstickers met lentemotieven - Statisch 
plakbare raamdecoratie voor Pasen - Zelfklevende paas

19,99 €
4251805431674 CF15379 6-delige set raamstickers met lentemotieven - Statisch 

plakbare raamdecoratie voor Pasen - Zelfklevende paas
19,99 €

4251805431681 CF15380 5-delige set XL raamstickers met lentemotieven - 
Zelfklevende raamdecoratie voor Pasen - Zelfklevende p

19,99 €
4251805431698 CF15391 2x decoratieve standaard voor Pasen, paashaas met 

glazen, paasdecoratie om op te staan, paasdecoratie va
19,99 €

4251805431704 CF14476 2x decoratieve standaard voor Pasen - Paashazen van 
hout - houten figuren om als paasdecoratie te staan

19,99 €
4251805431711 CF14475 2x decoratieve standaard voor Pasen - Paashazen van 

hout - houten figuren om als paasdecoratie te staan
29,99 €

4251805431728 CF15323 opbergdoos - Opvouwbare doos voor opslag - 
Opvouwbare doos met handvat voor kledingkast, kledin

14,99 €
4251805431735 CF15323 opbergdoos - Opvouwbare doos voor opslag - 

Opvouwbare doos met handvat voor kledingkast, kledin
14,99 €

4251805431742 CF11708 4x ijsblokjesbakje voor in totaal 64 ijsblokjes - kleurrijke 
ijsblokjesbakjes met deksel - veilig en zonder lekkage [k

29,99 €
4251805431759 CF15392 20x kerstballen, kerstboomballen onbreekbaar gemaakt 

van kunststof voor kerst, boomversiering voor de kerstb
29,99 €

4251805431766 CF15393 44x Kerstballen in verschillende maten - Kerstballen 
voor in de kerstboom - Kerstboomversieringen van glas

44,99 €
4251805431773 CF15394 44x Kerstballen in verschillende maten - Kerstballen 

voor in de kerstboom - Kerstboomversieringen van glas
44,99 €
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4251805431780 CF15395 24x kerstballen, kerstboomballen van echt glas voor 
kerst, boomversiering voor de kerstboom, Ø 6 cm

39,99 €
4251805431797 CF15396 24x kerstballen, kerstboomballen van echt glas voor 

kerst, boomversiering voor de kerstboom, Ø 6 cm
34,99 €

4251805431803 CF15397 24x kerstballen, kerstboomballen van echt glas voor 
kerst, boomversiering voor de kerstboom, Ø 6 cm

34,99 €
4251805431810 CF15398 24x kerstballen, kerstboomballen van echt glas voor 

kerst, boomversiering voor de kerstboom, Ø 6 cm
34,99 €

4251805431827 CF15399 24x kerstballen, kerstboomballen van echt glas voor 
kerst, boomversiering voor de kerstboom, Ø 6 cm

34,99 €
4251805431834 CF15400 20x mini glazen kerstboomballen - kleine kerstballen 

voor kerstversiering - boomversiering voor de kerstboo
14,99 €

4251805431841 CF15401 20x mini glazen kerstboomballen - kleine kerstballen 
voor kerstversiering - boomversiering voor de kerstboo

14,99 €
4251805431858 CF15402 20x mini glazen kerstboomballen - kleine kerstballen 

voor kerstversiering - boomversiering voor de kerstboo
17,99 €

4251805431865 CF15403 20x mini glazen kerstboomballen - kleine kerstballen 
voor kerstversiering - boomversiering voor de kerstboo

14,99 €
4251805431872 CF15404 20x mini glazen kerstboomballen - kleine kerstballen 

voor kerstversiering - boomversiering voor de kerstboo
14,99 €

4251805431889 CF15405 20x mini glazen kerstboomballen - kleine kerstballen 
voor kerstversiering - boomversiering voor de kerstboo

14,99 €
4251805431896 CF15406 20x mini glazen kerstboomballen - kleine kerstballen 

voor kerstversiering - boomversiering voor de kerstboo
14,99 €

4251805431902 CF15407 20x mini glazen kerstboomballen - kleine kerstballen 
voor kerstversiering - boomversiering voor de kerstboo

14,99 €
4251805431919 CF15408 20x mini glazen kerstboomballen - kleine kerstballen 

voor kerstversiering - boomversiering voor de kerstboo
14,99 €

4251805431926 CF15409 20x mini glazen kerstboomballen - kleine kerstballen 
voor kerstversiering - boomversiering voor de kerstboo

14,99 €
4251805431933 CF15410 20x mini glazen kerstboomballen - kleine kerstballen 

voor kerstversiering - boomversiering voor de kerstboo
14,99 €

4251805431940 CF15411 20x mini glazen kerstboomballen - kleine kerstballen 
voor kerstversiering - boomversiering voor de kerstboo

14,99 €
4251805431957 CF15412 20x mini glazen kerstboomballen - kleine kerstballen 

voor kerstversiering - boomversiering voor de kerstboo
14,99 €

4251805431964 CF15413 20x mini glazen kerstboomballen - kleine kerstballen 
voor kerstversiering - boomversiering voor de kerstboo

14,99 €
4251805431971 CF15414 20x mini glazen kerstboomballen - kleine kerstballen 

voor kerstversiering - boomversiering voor de kerstboo
14,99 €

4251805431988 CF15415 20x mini glazen kerstboomballen - kleine kerstballen 
voor kerstversiering - boomversiering voor de kerstboo

14,99 €
4251805431995 CF15416 20x mini glazen kerstboomballen - kleine kerstballen 

voor kerstversiering - boomversiering voor de kerstboo
17,99 €

4251805432008 CF15417 kerstboomtop glitterster - stertop voor kerstboom - 
kerstboomtop voor elke boomtop - kerstster onbreekbaa

14,99 €
4251805432015 CF7635 8x Premium tafelkleedclips van roestvrij staal, tafelclips 

voor binnen en buiten, met decor op de tafelclips
19,99 €

4251805432022 CF7635 8x Premium tafelkleedclips van roestvrij staal, tafelclips 
voor binnen en buiten, met decor op de tafelclips

19,99 €
4251805432039 CF7635 8x Premium tafelkleedclips van roestvrij staal, tafelclips 

voor binnen en buiten, met decor op de tafelclips
19,99 €

4251805432039 CF7635 8x Premium tafelkleedclips van roestvrij staal, tafelclips 
voor binnen en buiten, met decor op de tafelclips

19,99 €
4251805432046 CF15420 8x tafelkleedgewichten - tafelkleedgewichten van 

roestvrij staal - magnetische tafelkleedklem - ca. 60g
29,99 €

4251805432053 CF15420 8x tafelkleedgewichten - tafelkleedgewichten van 
roestvrij staal - magnetische tafelkleedclip - ca. 50g

29,99 €
4251805432060 CF15420 8x tafelkleedgewichten - tafelkleedgewichten van 

roestvrij staal - magnetische tafelkleedklem - ca. 45g
29,99 €

4251805432077 CF15420 8x tafelkleedgewichten - tafelkleedgewichten van 
roestvrij staal - magnetische tafelkleedclip - ca. 45g

29,99 €
4251805432084 CF15420 8x tafelkleedgewichten - tafelkleedgewichten van 

roestvrij staal - magnetische tafelkleedclip - ca. 50g
29,99 €

4251805432091 CF15420 8x tafelkleedgewichten - tafelkleedgewichten van 
roestvrij staal - magnetische tafelkleedklem - ca. 50g

29,99 €
4251805432107 CF15426 LED decoratieve standaard gemaakt van hout - 

belettering "FROHES FEST" op een houten basis - decor
34,99 €

4251805432114 CF15430 8x tafelkleedgewichten - tafelkleedgewichten van 
roestvrij staal - tafelkleedklemmen - ca. 35 g per stuk - 

19,99 €
4251805432121 CF15430 8x tafelkleedwegers - tafelkleedgewichten van roestvrij 

staal - tafelkleedklemmen - ca. 35g elk - tafelkleedklem
19,99 €
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4251805432138 CF15430 8x tafelkleedgewichten - tafelkleedgewichten van 
roestvrij staal - tafelkleedklemmen - ca. 40 g per stuk - 

19,99 €
4251805432145 CF15430 8x tafelkleedgewichten - tafelkleedgewichten van 

roestvrij staal - tafelkleedklemmen - ca. 40 g per stuk - 
19,99 €

4251805432152 CF15430 8x tafelkleedgewichten - tafelkleedgewichten van 
roestvrij staal - tafelkleedklemmen - ca. 40 g per stuk - 

19,99 €
4251805432169 CF15430 8x tafelkleedgewichten - tafelkleedgewichten van 

roestvrij staal - tafelkleedklemmen - ca. 40 g per stuk - 
19,99 €

4251805432176 CF15430 8x tafelkleedgewichten - tafelkleedgewichten van 
roestvrij staal - tafelkleedclips - ca. 50g elk - tafelkleedcl

19,99 €
4251805432183 CF15430 8x tafelkleedgewichten - tafelkleedgewichten van 

roestvrij staal - tafelkleedclips - ca. 40g elk - tafelkleedcl
19,99 €

4251805432190 CF15430 8x tafelkleedgewichten - tafelkleedgewichten van 
roestvrij staal - tafelkleedklemmen - ca. 40 g per stuk - 

19,99 €
4251805432206 CF15436 8x tafelkleedgewichten - tafelkleedgewichten in de vorm 

van libellen en vlinders - tafelkleedclips - ca. 35g elk - ta
17,99 €

4251805432213 CF15436 8x tafelkleedgewichten - tafelkleedgewichten in de vorm 
van libellen en vlinders - tafelkleedklemmen - ca. 35 g p

17,99 €
4251805432220 CF15437 vilttas - praktische hangende organizer van vilt - 

opbergruimte om op te hangen - ideaal voor tenten, gar
9,99 €

4251805432237 CF13109 400 g paasgras in groen voor paasnesten - 
paasdecoraties voor handwerk - houtwol voor paasman

29,99 €
4251805432244 CF15438 6-delige paasdecoratieset, gemakkelijk zelf 

paasdecoraties te maken, eierverfmachine en paasgras, 
19,99 €

4251805432251 CF13789 USB bureau ventilator, stille mini ventilator voor kantoor 
en bureau, koele stand ventilator in klassieke kleuren

14,99 €
4251805432268 CF13789 USB bureau ventilator, stille mini ventilator voor kantoor 

en bureau, koele stand ventilator in zomerse vrolijke kle
17,99 €

4251805432275 CF15381 Decoratieve standaard in hout-look - "LOVE" letters op 
houten voet - decoratieve letters om op te staan - 29,5x

17,99 €
4251805432282 CF15321 2x roestvrijstalen keukenzeef - klassieke pastazeef met 

handvat - ronde vergiet voor het wassen van fruit, groe
29,99 €

4251805432299 CF15382 Decoratieve standaard in hout-look - "HOME"-
belettering op houten basis - decoratieve belettering om

19,99 €
4251805432305 CF15327 4x beschermnet voor de tuin - beschermhoes voor 

perken, struiken, fruitbomen - zeer fijn vogelbeschermin
19,99 €

4251805432312 CF15312 3x Glazen kan met deksel - Waterkaraf met handvat - 
Glazen karaf van 1,1 liter voor water, melk, sap en limo

34,99 €
4251805432329 CF15328 zeer resistent onkruidvlies - afdekvlies voor tuin en 

bouw - effectieve bescherming tegen onkruid - ca. 100 
17,99 €

4251805432336 CF15326 LED-dierenverjager - verdediging van huiselijke en wilde 
dieren met bewegingsdetector, echografie en LED-knipp

34,99 €
4251805432343 CF15315 12x mini ijspak - ruimtebesparend en ideaal voor 

koelboxen en koeltassen - koelelementen in geweldige k
19,99 €

4251805432350 CF15324 LED hangende lantaarn met flikkerend licht, draadloze 
hanglamp, op batterijen werkende orkaanlantaarn voor 

29,99 €
4251805432367 CF15354 Hangmat - Verrijdbare hangmat belastbaar tot 120 kg - 

Verplaatsbare hangmat voor gebruik binnenshuis, balko
34,99 €

4251805432374 CF15424 opvouwbare campingkruk - draagbare opvouwbare kruk 
met draagriemen - kleine opvouwbare stoel voor kampe

34,99 €
4251805432381 CF15386 2x Houten dienblad - Vintage dienblad met kleine 

hartjes in verschillende maten - Shabby Chic houten die
34,99 €

4251805432398 CF15330 Keukenweegschaal - Digitale Keukenweegschaal - 
Huishoudweegschaal met Fruit Design - Digitale Weegsc

19,99 €
4251805432404 CF15330 Keukenweegschaal - Digitale Keukenweegschaal - 

Huishoudweegschaal met Fruit Design - Digitale Weegsc
19,99 €

4251805432442 CF15373 lunchbox voor onderweg - lunchbox met deksel en 
rubberen sluiting - opbergbox in modern design

19,99 €
4251805432459 CF15373 lunchbox voor onderweg - lunchbox met deksel en 

rubberen sluiting - opbergbox in modern design
17,99 €

4251805432466 CF15373 lunchbox voor onderweg - lunchbox met deksel en 
rubberen sluiting - opbergbox in modern design

19,99 €
4251805432473 CF15371 cosmetische tissuebox van kunststof met bamboe 

deksel - tissuebox voor badkamer, slaapkamer en woon
29,99 €

4251805432480 CF15423 driepoot kruk, praktische campingstoel met draagtas, 
opvouwbare kruk met drie poten voor kamperen, strand

34,99 €
4251805432497 CF15427 Premium fietspomp, hoogwaardige aluminium 

vloerluchtpomp, fiets-luchtpomp met manometer en sla
44,99 €

4251805432503 CF9198 4x placemat - placemat voor in de keuken - 
hittebestendige placemats - wasbare tafelmatten - 30 x 

17,99 €
4251805432510 CF15372 2-delige set cosmetica organizer - cosmetische 

tissuedoos - grote en kleine plastic doos voor het opber
19,99 €
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4251805432527 CF15418 6-delige set huishoudboxen - kunststof opbergboxen in 
3 maten voor kamperen of picknicken - opbergbox met 

29,99 €
4251805432534 CF15360 2x voorraadpotten voor levensmiddelen - 

voorraadpotten van glas met kunststof deksels - bewaar
19,99 €

4251805432541 CF15457 3x schilderstape 33m x 30mm, nauwkeurige 
schilderstape voor gladde verfranden, temperatuurbeste

14,99 €
4251805432558 CF15460 Verfrollerset - bestaande uit 1x beugel en 2x verfroller - 

hoogpolige 10cm verfroller, 40cm beugel, vervangende 
17,99 €

4251805432565 CF15461 Verfrollerset - bestaande uit 1x beugel en 2x verfroller - 
middelhoge 25cm verfroller, 30cm beugel, vervangende

17,99 €
4251805432572 CF15462 Verfrollerset - bestaande uit 1x beugel en 2x verfroller - 

hoogpolige 25cm verfroller, 30cm beugel, vervangende 
19,99 €

4251805432589 CF15463 Verfrollerset - bestaande uit 1x beugel en 2x verfroller - 
middelhoge 18cm verfroller, 30cm beugel, vervangende

17,99 €
4251805432596 CF15464 Verfrollerset - bestaande uit 1x hanger en 3x verfroller - 

middelhoge 10cm verfroller, 25cm hanger, vervangende
14,99 €

4251805432602 CF15465 Verfrollerset - bestaande uit 1x beugel en 2x verfroller - 
langharige 18cm verfroller, 30cm beugel, reserveroller -

14,99 €
4251805432619 CF15466 Verfrollerset - bestaande uit 1x beugel en 2x verfroller - 

middelhoge 25cm verfroller, 30cm beugel, vervangende
19,99 €

4251805432626 CF15467 Verfrollerset - bestaande uit 1x beugel en 2x verfroller - 
middelhoge 10cm verfroller, 40cm beugel, vervangende

17,99 €
4251805432633 CF15468 Verfrollerset - bestaande uit 1x hanger en 3x verfroller - 

hoogpolige 10cm verfroller, 25cm hanger, vervangende 
14,99 €

4251805432640 CF15440 5x schraaprooster, kunststof verfkrabber, onmisbare 
schildersaccessoires, handig schildersrooster, voor alle g

17,99 €
4251805432657 CF15310 4x keramische koffiemok - koffiemok in modern design - 

koffiekan voor koude en warme dranken - 260 ml
29,99 €

4251805432664 CF15329 6x espressokopjes - kleurrijke keramische mokkakopjes 
- handgemaakte kleine koffiekopjes voor espresso, capp

29,99 €
4251805432671 CF15422 Expander Sport - "Light" borstexpander - Expander voor 

fitness thuis - Trainingsapparaat voor de spieren van de
12,99 €

4251805432688 CF15314 6x afwasborstel met dispenser voor afwasmiddel - 
afwasborstel met geïntegreerd afwasmiddelreservoir [ke

17,99 €
4251805432695 CF15490 binnenkas, uitrusting voor het kweken van planten, 

kwekerspot met deksel, stabiel en veerkrachtig ontwerp
34,99 €

4251805432756 CF15098 Paasdecoratiefiguur - Paasei met strik - Groene 
keramieken figuur - met mosachtig kunstgras - Paasdec

19,99 €
4251805432787 CF13216 34-delige eierschilderset voor kinderen - decoratieve 

eieren met verf en penseel voor Pasen - paaseieren om 
17,99 €

4251805432800 CF12922 2x verfset voor paaseieren - eierverfmachine, penselen 
en kleuren - zelf paaseieren schilderen - verfaccessoires

17,99 €
4251805432879 CF15482 8-delige set kunststof bewaardozen - vierkante 

bewaardoos met deksel in 4 maten - bewaardoos voor g
17,99 €

4251805432886 CF15489 3-delige opbergdoos set - plastic opbergdozen in 3 
maten voor camping of picknick - opbergdoos met deks

19,99 €
4251805432893 CF15483 lunchbox voor kinderen - lunchbox met elastische 

sluiting - opbergbox met Indiaas motief voor school en 
19,99 €

4251805432909 CF15483 lunchbox voor kinderen - lunchbox met elastische 
sluiting - opbergbox met Indiaas motief voor school en 

19,99 €
4251805432916 CF15483 lunchbox voor kinderen - lunchbox met elastische 

sluiting - opbergbox met Indiaas motief voor school en 
19,99 €

4251805432923 CF13558 magnetisch vliegengordijn voor insectenbescherming - 
vliegenhor met magneet voor de balkondeur en patiode

29,99 €
4251805432930 CF5948 2x Groenteschaaf - Roestvrijstalen groenteschaaf - 

Universele rasp met verschillende raspoppervlakken voo
14,99 €

4251805432947 CF15370 2x gieter 1.8L, mooie gieter met lange hals, 
bloemengieter voor het bewateren en bemesten van kle

29,99 €
4251805432954 CF15370 2x gieter 1.8L, mooie gieter met lange hals, 

bloemengieter voor het bewateren en bemesten van kle
29,99 €

4251805432961 CF15481 touwtrekken, 10m stevig, sterk jutetouw, met finishlijn 
en vlag, geweldig speelgoed voor touwtrekken voor op 

44,99 €
4251805432978 CF15480 zwemthermometer voor het zwembad - analoge 

temperatuurweergave - zwemthermometer voor binnen-
14,99 €

4251805432985 CF15480 2x zwemthermometer voor het zwembad - analoge 
temperatuurweergave - zwemthermometer voor binnen-

17,99 €
4251805432992 CF15421 13-delige drinkglazen set - glazen karaf en drinkglazen 

met deksel en herbruikbaar rietje - glas met deksel en ri
34,99 €

4251805433005 CF15351 4x woelmuis afstotend, diervriendelijk woelmuis 
afstotend middel, onschadelijk afschrikmiddel tegen hon

17,99 €
4251805433012 CF15351 6x insectenwerende middelen, diervriendelijke 

insectenwerende middelen, onschadelijke afschrikmidde
17,99 €
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4251805433029 CF15352 4x kattenangst, diervriendelijk huis en afweermiddel 
tegen wilde katten, onschadelijk afschrikmiddel tegen h

19,99 €
4251805433036 CF15352 6x kattenangst, diervriendelijke insectenwerende 

middelen voor huis en wilde katten, onschadelijke afsch
29,99 €

4251805433043 CF15352 2x kattenangst, diervriendelijke insectenwerende 
middelen voor huis en wilde katten, onschadelijke afsch

17,99 €
4251805433050 CF15351 2x woelmuis afstotend, diervriendelijk woelmuis 

afstotend middel, onschadelijk afschrikmiddel tegen hon
14,99 €

4251805457360 CF15350 10x afschrikmiddel voor wilde zwijnen, diervriendelijke 
afweermiddel voor wilde zwijnen, onschadelijk afweermi

29,99 €
4251805433074 CF15349 10x insectenwerende middelen, diervriendelijke 

insectenwerende middelen, onschadelijke afschrikmidde
29,99 €

4251805433111 CF15098 2x Paasdecoratiefiguur - Paasei met strik - Groene 
keramieken figuur - met mosachtig kunstgras - Paasdec

29,99 €
4251805433159 CF15500 2x vilten tas xxl voor boodschappen, kranten, papier, 

speelgoed, picknicks of op het strand, robuust gemaakt 
29,99 €

4251805433166 CF15501 vilten tas xxl voor boodschappen, kranten, papier, 
speelgoed, picknicks of op het strand, robuust gemaakt 

29,99 €
4251805433173 CF15502 vilttas xxl voor boodschappen, kranten, papier, 

speelgoed, picknick of strand, robuust gemaakt van dik 
29,99 €

4251805433180 CF15503 6x Pannenbeschermer van vilt - pannenbeschermer ter 
bescherming tegen krassen - pannenbeschermmat ook 

14,99 €
4251805433197 CF15504 6x Pannenbeschermer van vilt - pannenbeschermer ter 

bescherming tegen krassen - pannenbeschermmat ook 
14,99 €

4251805433203 CF15505 8-delige premium vilten placemat - moderne placemat 
in een tijdloos design - placemat voor maximaal 8 perso

29,99 €
4251805433210 CF15505 8-delige premium vilten placemat - moderne placemat 

in een tijdloos design - placemat voor maximaal 8 perso
29,99 €

4251805433227 CF15506 Premium vilten tafeltape - decoratie voor de feesttafel - 
tafelloper als tafeldecoratie - lang, smal tafelkleed

29,99 €
4251805433234 CF15506 Premium vilten tafeltape - decoratie voor de feesttafel - 

tafelloper als tafeldecoratie - lang, smal tafelkleed
17,99 €

4251805433241 CF12041 slangsproeier - sproeisproeier voor het besproeien van 
langwerpige, smalle zones - aansluitklare parelslang in z

29,99 €
4251805433258 CF15367 2x Houten fotolijst - Stijlvolle fotolijst voor trouwfoto's - 

Houten lijst met brede rand voor favoriete foto's - 8,5 x 
29,99 €

4251805433265 CF15322 Champagnekoeler met tafelhouder - koelemmer voor 
mousserende wijn, wijn en champagne - edele roestvrijs

34,99 €
4251805433272 CF15362 Grote strandtas - Moderne zwembadtas voor 

strandspullen - Dames shopper om te winkelen - Schou
34,99 €

4251805433289 CF15362 Grote strandtas - Moderne zwembadtas voor 
strandspullen - Dames shopper om te winkelen - Schou

34,99 €
4251805433296 CF15364 Grote strandtas - Moderne zwembadtas voor 

strandspullen - Dames shopper om te winkelen - Schou
34,99 €

4251805433302 CF15364 Grote strandtas - Moderne zwembadtas voor 
strandspullen - Dames shopper om te winkelen - Schou

29,99 €
4251805433319 CF15364 Grote strandtas - Moderne zwembadtas voor 

strandspullen - Dames shopper om te winkelen - Schou
29,99 €

4251805433326 CF15368 anker van beton met touw - decoratief scheepsanker 
om te staan en op te hangen - maritiem anker voor dec

29,99 €
4251805433333 CF15517 4x zitkussens van vilt - gecapitonneerde stoelkussens - 

rond zitkussen voor eetkamer, tuin, balkon - 2-kleurig o
39,99 €

4251805433340 CF15517 4x zitkussens van vilt - gecapitonneerde stoelkussens - 
vierkante zitkussens voor eetkamers, tuinen, balkons - 2

39,99 €
4251805433357 CF15518 4x zitkussens van vilt - gecapitonneerde stoelkussens - 

rond zitkussen voor eetkamer, tuin, balkon - antislip ond
44,99 €

4251805433364 CF15518 4x zitkussens van vilt - gecapitonneerde stoelkussens - 
rond zitkussen voor eetkamer, tuin, balkon - antislip ond

44,99 €
4251805433371 CF15518 4x zitkussens van vilt - gecapitonneerde stoelkussens - 

rond zitkussen voor eetkamer, tuin, balkon - antislip ond
44,99 €

4251805433388 CF15518 4x zitkussens van vilt - gecapitonneerde stoelkussens - 
vierkante zitkussens voor eetkamer, tuin, balkon - antisli

39,99 €
4251805433395 CF15518 4x zitkussens van vilt - gecapitonneerde stoelkussens - 

vierkante zitkussens voor eetkamer, tuin, balkon - antisli
44,99 €

4251805433401 CF15518 4x zitkussens van vilt - gecapitonneerde stoelkussens - 
vierkante zitkussens voor eetkamer, tuin, balkon - antisli

39,99 €
4251805433418 CF15365 Hangende opslag

 - Praktische ophang organizer - 
29,99 €

4251805433425 CF14312 knoflookpers - set met siliconen dunschiller en 
reinigingsborstel - knoflookroller - RVS knoflooksnijder

12,99 €
4251805433432 CF15519 6x plantborden van leisteen - Plantpluggen met krijtstift 

voor etikettering - Plantetiketten - Perkborden - Tuinbor
12,99 €
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4251805433449 CF15507 2x fruitvliegjesval - insectenval voor fruitvliegen, 
azijnvliegen en fruitvliegjes - trechterval met effectieve l

14,99 €
4251805433456 CF15513 2x Spoelbak inzetstuk - spoelbakmat hoekig - inzetstuk 

voor spoelbak beschermt het oppervlak van de gootstee
17,99 €

4251805433463 CF15509 nachtkijker voor automobilisten - nachtbril met 
gekleurde lenzen en etui - nachtbril vermindert schitteri

19,99 €
4251805433487 CF9572 snijplank van acaciahout met handvat - houten plank - 

houten snijplank - keukenplank - houten snijplank 32 x 
29,99 €

4251805433494 CF13595 Kerstdeurkrans - Adventskrans met dennenappels en 
witte bessen - decoratieve krans - kerstversiering - tafel

29,99 €
4251805433500 CF13590 Kerstdeurkrans - Adventskrans met rode bessen en 

krans van bladeren - Sierkrans - Kerstdecoratie - Tafelkr
29,99 €

4251805433517 CF13590 Kerstdeurkrans - Adventskrans met rode bessen en 
krans van bladeren - Sierkrans - Kerstdecoratie - Tafelkr

34,99 €
4251805433524 CF13590 Kerstdeurkrans - Adventskrans met rode bessen en 

krans van bladeren - Sierkrans - Kerstdecoratie - Tafelkr
39,99 €

4251805433531 CF13589 Kerstdeurkrans - Adventskrans met dennenappels, 
bessen en bladeren - Sierkrans - Kerstdecoratie - Tafelk

19,99 €
4251805433548 CF13589 Kerstdeurkrans - Adventskrans met dennenappels, 

bessen en bladeren - Sierkrans - Kerstdecoratie - Tafelk
29,99 €

4251805433555 CF13589 Kerstdeurkrans - Adventskrans met dennenappels, 
bessen en bladeren - Sierkrans - Kerstdecoratie - Tafelk

34,99 €
4251805433562 CF15528 30x hangers dennenappels in goudkleur - dennenappels 

als kerstversiering - kegeldecoratie om op te hangen - k
17,99 €

4251805433579 CF15528 30x hangers dennenappels met witte punten - 
dennenappels als kerstversiering - kegelsdecoratie om o

19,99 €
4251805433586 CF15528 30x hangers dennenappels in wit - dennenappels als 

kerstversiering - kegeldecoratie om op te hangen - knut
17,99 €

4251805433593 CF15536 20x strooidecoratie, decoratieve takken met bessen, 
decoratieve takken om te strooien als knutselspullen, ve

14,99 €
4251805433609 CF15539 150x strooidecoratie, decoratieve takken met bessen, 

decoratieve takken om te strooien als knutselspullen, ve
14,99 €

4251805433616 CF15539 300x strooidecoratie, decoratieve takken met bessen, 
decoratieve takken om te strooien als knutselspullen, ve

14,99 €
4251805433623 CF15540 240x strooidecoratie, decoratieve takken met bessen, 

decoratieve takken om te strooien als knutselspullen, ve
14,99 €

4251805433630 CF15541 50x strooidecoratie, decoratieve takken met bessen, 
decoratieve takken om te strooien als knutselspullen, ve

17,99 €
4251805433647 CF15542 25x strooidecoratie, decoratieve takken met bessen, 

decoratieve takken om te strooien als knutselspullen, ve
14,99 €

4251805433654 CF15543 50x strooidecoratie, decoratieve dennentakken om te 
strooien, decoratieve takken als handwerkbenodigdhede

17,99 €
4251805433661 CF15544 50x decoratief kaneelstokje, kaneelstokje als 

kerstversiering, kruidenschors als herfst- en winterdecor
17,99 €

4251805433678 CF15544 25x decoratief kaneelstokje, kaneelstokje als 
kerstversiering, kruidenschors als herfst- en winterdecor

17,99 €
4251805433692 CF15546 200x strooidecoraties, decoratieve harten om te 

strooien, decoratieve harten van berkenschors, handwer
17,99 €

4251805433708 CF15547 1x DIY decoratieve houten krans om te knutselen - 
krans van rotan om bijvoorbeeld ramen, tafels en deure

17,99 €
4251805433715 CF15547 2x DIY decoratieve houten krans om te knutselen - 

krans van rotan om bijvoorbeeld ramen, tafels en deure
29,99 €

4251805433722 CF15548 6x decoratieve maretak, decoratieve maretak om op te 
hangen, decoratieve takken als knutselspullen, verfraait 

17,99 €
4251805433739 CF15549 6x decoratieve maretak, decoratieve maretak om op te 

hangen, decoratieve takken als knutselspullen, verfraait 
14,99 €

4251805433746 CF15550 6x decoratieve maretak, decoratieve maretak om op te 
hangen, decoratieve takken als knutselspullen, verfraait 

14,99 €
4251805433753 CF15524 Fotolijst "LOVE" - Fotolijst voor 3 foto's met LED - 

Decoratieve lijst gemaakt van hout en kunststof om op t
17,99 €

4251805433760 CF15524 Fotolijst "HOME" - Fotolijst voor 3 foto's met LED - 
Decoratieve lijst gemaakt van hout en kunststof om op t

14,99 €
4251805433777 CF12413 Witte premium kerstboomhoes ter bescherming tegen 

dennennaalden - ronde kerstboomhoes voor de lichte b
39,99 €

4251805433784 CF15551 Premium kerstboomdeken ter bescherming tegen 
dennennaalden - ronde kerstboomdeken voor in de kers

34,99 €
4251805433791 CF15552 Premium kerstboomdeken ter bescherming tegen 

dennennaalden - ronde kerstboomdeken voor in de kers
39,99 €

4251805433807 CF14169 2x premium stoelhoezen - kerstdecoratie voor stoelen - 
beschermhoezen in kerstdesign - zitmeubelhoezen - sto

19,99 €
4251805433814 CF14169 8x premium stoelhoezen - kerstdecoratie voor stoelen - 

beschermhoezen in kerstdesign - zitmeubelhoezen - sto
54,99 €

Pagina: 264/358* Alle prijzen zijn inclusief BTW. Onder voorbehoud van tussentijdse aankoop.

prijslijst: MSRP-prijzen (Tijd 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251805433821 CF15522 Inpakpapier opbergen - Inpakpapier organizer - 
Inpakpapier zak - Opbergen voor inpakpapier rollen

29,99 €
4251805433838 CF15523 Inpakpapier opbergen - Inpakpapier organizer - 

Inpakpapier zak - Opbergen voor inpakpapier rollen
29,99 €

4251805433845 CF15313 Flesopener voor aan de muur - Bieropener met 
magnetische kroonkurkhouder - Flesopener voor aan de

17,99 €
4251805433852 CF15313 Flesopener voor aan de muur - Bieropener met 

magnetische kroonkurkhouder - Flesopener voor aan de
17,99 €

4251805433869 CF15313 Flesopener voor aan de muur - Bieropener met 
magnetische kroonkurkhouder - Flesopener voor aan de

17,99 €
4251805433876 CF15366 Flesopener voor aan de muur - Bieropener met 

opvangreservoir voor kroonkurken - Flesopener voor aa
19,99 €

4251805433883 CF15366 Flesopener voor aan de muur - Bieropener met 
opvangreservoir voor kroonkurken - Flesopener voor aa

17,99 €
4251805433890 CF15366 Flesopener voor aan de muur - Bieropener met 

opvangreservoir voor kroonkurken - Flesopener voor aa
19,99 €

4251805433920 CF12278 2x badspeelgoed voor jongens en meisjes, 
waterspeelgoed om omhoog te trekken ideaal in bad of 

17,99 €
4251805433937 CF12278 2x badspeelgoed voor jongens en meisjes, 

waterspeelgoed om omhoog te trekken ideaal in bad of 
17,99 €

4251805433944 CF15470 6x plantenmanden voor bloembollen, opkweekbak voor 
het planten en bewaren van bolgewassen, grote groene

29,99 €
4251805433951 CF15471 6x plantenmanden voor bloembollen, opkweekbak voor 

het planten en bewaren van bolgewassen, middelgrote 
17,99 €

4251805433968 CF15472 6x plantenmanden voor bloembollen, opkweekbak voor 
het planten en bewaren van bolgewassen, kleine groene

17,99 €
4251805433975 CF15566 6-delige set plantenmanden voor bloembollen, 

opkweekbak voor het planten en bewaren van bolgewas
19,99 €

4251805433982 CF13753 theelichthouder - decoratieve kandelaar voor kerst en 
herfst - kandelaar met natuurlijke materialen - handwer

29,99 €
4251805433999 CF13753 theelichthouder - decoratieve kandelaar voor kerst en 

herfst - kandelaar met natuurlijke materialen - handwer
34,99 €

4251805434002 CF15567 deurkrans voor kerst - witte adventskrans met kegels en 
bessen - decoratieve krans - kerstversiering - tafelkrans 

34,99 €
4251805434019 CF15568 deurkrans voor kerst - witte adventskrans met kegels en 

takken - decoratieve krans - kerstversiering - tafelkrans 
39,99 €

4251805434026 CF15529 Deco Tulp
 - Topkwaliteit metalen tulp op mangohouten voet

19,99 €
4251805434040 CF15533 Kaarsenhouder met decoratieve ster - Decoratieve 

kaarsenhouder van metaal met mangohouten voet - Th
34,99 €

4251805434057 CF15534 Premium Deco Schip
 - Maritiem zeilschip gemaakt van mangohout en metaal

39,99 €
4251805434064 CF15535 decostandaard "love" - belettering van metaal op 

mangohouten sokkel - decoratieve belettering om op te 
29,99 €

4251805434071 CF15537 deco display "love" - opschrift van metaal op een 
mangohouten sokkel - decoratieve belettering om op te 

34,99 €
4251805434088 CF15538 decoratiestandaard "Home" - belettering van metaal op 

een mangohouten voet - decoratieve belettering om op 
14,99 €

4251805434095 CF15553 Premium Deco Schip
 - Maritiem zeilschip gemaakt van mangohout en metaal

29,99 €
4251805434101 CF15554 Kaarsenhouder met decoratief hart - Decoratieve 

kaarsenhouder van metaal met mangohouten voet - Th
29,99 €

4251805434118 CF15555 Kaarsenhouder met decoratief hart - Decoratieve 
kaarsenhouder van metaal met mangohouten voet - Th

29,99 €
4251805434125 CF15556 Kaarsenhouder met decoratieve ster - Decoratieve 

kaarsenhouder van metaal met mangohouten voet - Th
34,99 €

4251805434132 CF15557 Kaarsenhouder met decoratief hart - Decoratieve 
kaarsenhouder van metaal met mangohouten voet - Th

34,99 €
4251805434149 CF15558 Premium decoratiestandaard hart - metalen hart met 

letters op mangohouten voet - decoratiehart van metaal
29,99 €

4251805434156 CF15559 decostandaard in houtlook - XL-opschrift "Love" van 
mangohout - houten opschrift om te plaatsen en weg te

39,99 €
4251805434163 CF15560 decostandaard "love" - opschrift van metaal in een 

cirkel van mangohout - decoratieve belettering om neer 
29,99 €

4251805434170 CF15560 decostandaard "Home" - opschrift van metaal in een 
cirkel van mangohout - decoratieve belettering om neer 

29,99 €
4251805434187 CF15561 decoratiestandaard hart - metalen hart en houten hart 

op mangohouten voet - decoratieharten van metaal en 
29,99 €

4251805434194 CF15562 Deco-display bloem - Premium deco bloem gemaakt 
van mangohout - Houten bloem met kleine metalen blo

19,99 €
4251805434200 CF15563 Premium decoratieve vogelstandaard - Metalen Vogel 

met Bloem op Mangohout Basis - Metalen Deco Vogel o
19,99 €
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4251805434217 CF15564 Premium decoratiestandaard hart - metalen hart met 
vogels op voet van mangohout - decoratiehart van meta

29,99 €
4251805434224 CF13445 2x plumeau met telescopisch handvat, stofwisser extra 

lang en uitschuifbaar, voor hoge plafonds, spinnenwebb
29,99 €

4251805434231 CF15569 deurkrans voor kerst - witte adventskrans met stoffen 
roosjes - sierkrans - kerstversiering - tafelkrans - kerstkr

49,99 €
4251805434255 CF15528 30x hangers dennenappels met zilverkleurige uiteinden 

- dennenappels als kerstversiering - kegeldecoratie om 
19,99 €

4251805434262 CF13604 30x dennenappels met zilverkleurige glitter - 
dennenappels als kerstversiering - kegeldecoratie met gl

19,99 €
4251805434279 CF15469 4x gieter, kleikegel met slang als druppelsysteem 

waterdispenser op vakantie, automatisch bewateringssy
17,99 €

4251805434286 CF15508 zwemfiguur in ruimteschipdesign - opblaasbare 
golfruiter voor kinderen - luchtbed met handvat en wate

39,99 €
4251805434293 CF15469 8x gieter, kleikegel met slang als druppelsysteem 

waterdispenser op vakantie, automatisch bewateringssy
29,99 €

4251805434309 CF15511 Bamboe Tabletstandaard - Tablethouder voor 
Smartphone en Ebook - Universele mobiele telefoonstan

14,99 €
4251805434316 CF15475 2x bloemsproeier - sproeifles voor het bewateren van 

planten - sproeifles voor waterverneveling en ongediert
17,99 €

4251805434323 CF15476 2x bloemsproeier - sproeifles voor het bewateren van 
planten - sproeifles voor waterverneveling en ongediert

17,99 €
4251805434330 CF15477 3x bloemenspuit - sproeifles voor het bewateren van 

planten - waterspuitfles voor waterverneveling en onge
19,99 €

4251805434347 CF15479 3x bloemenspuit - sproeifles voor het bewateren van 
planten - waterspuitfles voor waterverneveling en onge

29,99 €
4251805434354 CF15384 Keramische Vaas - Bloemenvaas in Bladmotief - Deco 

Vazen voor Bloemen - Deco Vaas voor Huis en Kantoor
29,99 €

4251805434361 CF15385 Keramische Vaas - Bloemenvaas in Takkenmotief - Deco 
Vazen voor Bloemen - Deco Vaas voor Huis en Kantoor

34,99 €
4251805434415 CF11046 tochtstopper voor de deur - deurbodemafdichting - 

tochtstopper met fluwelen stroken - bescherming tegen 
29,99 €

4251805434422 CF11046 tochtstopper voor de deur - deurbodemafdichting - 
tochtstopper met fluwelen stroken - bescherming tegen 

29,99 €
4251805434439 CF15495 vierkant peuterbad - opblaasbaar zwembad - zwembad 

- opzetzwembad voor de tuin - ca. 2,6 x 1,7 m
59,99 €

4251805434446 CF14858 12-delige theeglazen set, Turkse theeglazen, originele 
oriëntaalse Çay set voor 12 personen in traditioneel desi

34,99 €
4251805434453 CF14858 6-delige theeglazen set, Turkse theeglazen, originele 

oosterse Çay set voor 6 personen in traditioneel design
29,99 €

4251805434460 CF15514 3x eierstroper - eierkoker voor de magnetron - verloren 
eieren - dubbele beker voor het pocheren van eieren - 

12,99 €
4251805434477 CF9069 2x Windmolen - Windgong in bloemmotief - Kleurrijke 

windmolen voor tuin, terras en balkon
29,99 €

4251805434484 CF9253 banketbakkersmachine van kunststof, opzetstuk voor 
zandkoekjes, koekjes en mals vlees, vleesmolen met va

29,99 €
4251805434491 CF9299 2x flessenkoeler voor onderweg - wijnkoeler hoes met 

snelsluiting - koelhoes voor het koelen van bier, wijn en 
14,99 €

4251805434507 CF13043 2x Flessenkoeler voor onderweg - wijnkoeler sleeve met 
snelsluiting - koelhoes voor het koelen van bier, wijn en 

19,99 €
4251805434514 CF13048 2x Flessenkoeler voor onderweg - champagne koeler 

hoes met trekkoord - koelhoes voor het koelen van cha
29,99 €

4251805434521 CF15359 serveerschaal met stolp, stolp met schotel, 
serveerschaal voor het afdekken en serveren van schale

44,99 €
4251805434538 CF15510 36-delige tapas set van hout, serveerplank, schaal en 

houten spiesjes voor snacks, fingerfood, anti-pasti, tapa
29,99 €

4251805434545 CF15521 rugleuningbescherming voor in de auto - achterbank 
organizer voor meer opbergruimte - autostoel bescherm

29,99 €
4251805434552 CF14278 3x luchtbevochtiger van keramiek - radiatorverdamper 

voor het bevochtigen van de ruimtelucht - waterverdam
34,99 €

4251805434569 CF15583 8x Premium tafelkleedclips - tafelclips van roestvrij staal 
- tafellakenclips voor binnen en buiten

14,99 €
4251805434569 CF15583 8x Premium tafelkleedclips - tafelclips van roestvrij staal 

- tafellakenclips voor binnen en buiten
14,99 €

4251805434576 CF15583 16x Premium tafelkleedclips - tafelclips van roestvrij 
staal - tafellakenclips voor binnen en buiten

17,99 €
4251805434583 CF12011 8x tafelkleedklem met veer - stalen tafelklemmen - 

tafelkleedklem voor binnen en buiten
17,99 €

4251805434590 CF15288 8-delige placemat sierborden - placemat - tafelmat - 
herbruikbare schotels als tafeldecoratie - sierborden

29,99 €
4251805434606 CF15584 medicatiedispenser in POOLS - medicatiedoos voor 7 

dagen - 3 compartimenten - pillendoos - tablettendoos -
14,99 €
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4251805434613 CF15584 medicatiedispenser in POOLS - medicatiedoos voor 7 
dagen - 3 compartimenten - pillendoos - tablettendoos -

14,99 €
4251805434620 CF15584 medicatiedispenser in POOLS - medicatiedoos voor 7 

dagen - 3 compartimenten - pillendoos - tablettendoos -
14,99 €

4251805434637 CF15584 medicatiedispenser in POOLS - medicatiedoos voor 7 
dagen - 3 compartimenten - pillendoos - tablettendoos -

12,99 €
4251805434644 CF15584 medicatiedispenser in POOLS - medicatiedoos voor 7 

dagen - 3 compartimenten - pillendoos - tablettendoos -
14,99 €

4251805434651 CF15584 medicatiedispenser in POOLS - medicatiedoos voor 7 
dagen - 3 compartimenten - pillendoos - tablettendoos -

12,99 €
4251805434668 CF15584 medicatiedispenser in POOLS - medicatiedoos voor 7 

dagen - 3 compartimenten - pillendoos - tablettendoos -
14,99 €

4251805434675 CF15585 tablettendoos 7 dagen met Poolse inscriptie 
(Poniedzialek - Niedziela) - medicijndoos 4 compartimen

17,99 €
4251805434682 CF15586 2x medicatiedispenser - medicatiebox voor 7 dagen - 

pillendoos - pillendoos - tablettenbox - weekdispenser v
12,99 €

4251805434682 CF15586 2x medicatiedispenser - medicatiebox voor 7 dagen - 
pillendoos - pillendoos - tablettenbox - weekdispenser v

12,99 €
4251805434699 CF15587 2X medicatiedispenser in POOLS - medicatiedoos voor 7 

dagen - pillendoos - pillendoos - tablettendoos - weekdi
14,99 €

4251805434705 CF15587 2X medicatiedispenser in POOLS - medicatiedoos voor 7 
dagen - pillendoos - pillendoos - tablettendoos - weekdi

12,99 €
4251805434743 CF15584 medicatiedispenser in POOLS - medicatiedoos voor 7 

dagen - 3 compartimenten - pillendoos - tablettendoos -
14,99 €

4251805434750 CF15584 medicatiedispenser in POOLS - medicatiedoos voor 7 
dagen - 3 compartimenten - pillendoos - tablettendoos -

14,99 €
4251805434828 CF15582 13-delig genummerd kubb-spel van hout, populair 

buitenspel, Scandinavisch Vikingspel, pionnenkegels, Vik
34,99 €

4251805434835 CF15520 BBQ-grillpan van roestvrij staal met praktische 
handgrepen, grillmand voor groenten, vis en vlees, gew

29,99 €
4251805434842 CF15496 wasmand van bamboe met deksel - mand voor het 

opbergen van kleding - wasbox - waskist - wasverzamel
44,99 €

4251805434927 CF15308 2x suikerstrooier, suikerdispenser van glas, klassieke 
shaker voor bruine suiker en witte huishoudsuiker, gem

14,99 €
4251805434934 CF11497 medicijndispenser - medicijndoosje voor 7 dagen - elk 2 

vakken - pillendoosje - tabletdoosje - weekdispenser [ta
12,99 €

4251805434934 CF11497 medicijndispenser - medicijndoosje voor 7 dagen - elk 2 
vakken - pillendoosje - tabletdoosje - weekdispenser [ta

12,99 €
4251805434941 CF11497 medicijndispenser - medicijndoosje voor 7 dagen - elk 2 

vakken - pillendoosje - tabletdoosje - weekdispenser [ta
12,99 €

4251805434941 CF11497 medicijndispenser - medicijndoosje voor 7 dagen - elk 2 
vakken - pillendoosje - tabletdoosje - weekdispenser [ta

12,99 €
4251805434958 CF11497 medicijndispenser - medicijndoosje voor 7 dagen - elk 2 

vakken - pillendoosje - tabletdoosje - weekdispenser [ta
12,99 €

4251805434958 CF11497 medicijndispenser - medicijndoosje voor 7 dagen - elk 2 
vakken - pillendoosje - tabletdoosje - weekdispenser [ta

12,99 €
4251805434965 CF11497 medicijndispenser - medicijndoosje voor 7 dagen - elk 2 

vakken - pillendoosje - tabletdoosje - weekdispenser [ta
12,99 €

4251805434965 CF11497 medicijndispenser - medicijndoosje voor 7 dagen - elk 2 
vakken - pillendoosje - tabletdoosje - weekdispenser [ta

12,99 €
4251805434972 CF15369 analoge wekker, klassieke reiswekker, kwartsklok in 

metallic look, wekker zonder sluimerknop of sluimerfunc
17,99 €

4251805434989 CF15369 analoge wekker, klassieke reiswekker, kwartsklok in 
metallic look, wekker zonder sluimerknop of sluimerfunc

17,99 €
4251805434996 CF15369 analoge wekker, klassieke reiswekker, kwartsklok in 

metallic look, wekker zonder snooze-knop of snooze-fun
17,99 €

4251805434996 CF15369 analoge wekker, klassieke reiswekker, kwartsklok in 
metallic look, wekker zonder snooze-knop of snooze-fun

17,99 €
4251805435009 CF15425 kunstplant in glas met LED verlichting, stijlvolle 

sfeerverlichting, sfeerlamp met kunstbloemen, stenen e
17,99 €

4251805435016 CF15425 kunstplant in glas met LED verlichting, stijlvolle 
sfeerverlichting, sfeerlamp met kunstbloemen, stenen e

17,99 €
4251805435023 CF15425 kunstplant in glas met LED verlichting, stijlvolle 

sfeerverlichting, sfeerlamp met kunstbloemen, stenen e
17,99 €

4251805435054 CF15597 51x kerstballen, onbreekbare plastic kerstboomballen 
voor kerst, boomversiering voor de kerstboom met hang

19,99 €
4251805435054 CF15597 51x kerstballen, onbreekbare plastic kerstboomballen 

voor kerst, boomversiering voor de kerstboom met hang
19,99 €

4251285568648 CF15598 52x kerstballen, kerstboomballen van kunststof voor 
kerst, boomversiering voor de kerstboom met hangers

29,99 €
4251805435078 CF15599 30x Kerstballen - Kerstboomballen van onbreekbaar 

kunststof voor de Kerst - Boomversieringen voor de kers
29,99 €
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4251285595460 CF15600 72x kerstballen, kerstboomballen van kunststof voor 
kerst, boomversiering voor de kerstboom met hangers

34,99 €
4251805435092 CF15601 Deco Star Kerstmis - Kerstdecoratie Metalen Ster met 

Deco - Staande Witte Kerstster met Dennennaald, Bloe
14,99 €

4251805435108 CF15602 51x kerstballen, kerstboomballen onbreekbaar gemaakt 
van kunststof voor kerst, boomversiering voor de kerstb

49,99 €
4251285590120 CF15602 51x kerstballen, kerstboomballen onbreekbaar gemaakt 

van kunststof voor kerst, boomversiering voor de kerstb
39,99 €

4251805401219 CF15604 128x kerstballen, kerstboomballen van kunststof voor 
kerst, boomversiering voor de kerstboom met hangers

49,99 €
4251805401219 CF15604 128x kerstballen, kerstboomballen van kunststof voor 

kerst, boomversiering voor de kerstboom met hangers
49,99 €

4251805435139 CF15604 128x kerstballen, kerstboomballen van kunststof voor 
kerst, boomversiering voor de kerstboom met hangers

39,99 €
4251285595477 CF15606 128x kerstballen, kerstboomballen van kunststof voor 

kerst, boomversiering voor de kerstboom met hangers
39,99 €

4251285595477 CF15606 128x kerstballen, kerstboomballen van kunststof voor 
kerst, boomversiering voor de kerstboom met hangers

39,99 €
4251805435153 CF15607 6x kerstballen, breukvaste kunststof kerstboomballen 

voor kerst, boomversiering voor de kerstboom met hang
14,99 €

4251285593282 CF15607 6x kerstballen, breukvaste kunststof kerstboomballen 
voor kerst, boomversiering voor de kerstboom met hang

14,99 €
4251285593725 CF15608 Decoratiester Kerstmis, kerstdecoratie metalen ster met 

decoratie, witte kerststerstandaard met dennennaald, bl
14,99 €

4251285590229 CF15609 6x kerstballen, breukvaste kunststof kerstboomballen 
voor kerst, boomversiering voor de kerstboom met hang

14,99 €
4251805435191 CF15610 Deco Star Kerstmis - Kerstdecoratie Metalen Ster met 

Deco - Staande Witte Kerstster met Dennennaald, Bloe
14,99 €

4251805435221 CF15612 6x kerstballen, breukvaste kunststof kerstboomballen 
voor kerst, boomversiering voor de kerstboom met hang

14,99 €
4251805435238 CF15612 6x kerstballen, breukvaste kunststof kerstboomballen 

voor kerst, boomversiering voor de kerstboom met hang
14,99 €

4251285594111 CF15612 6x kerstballen, breukvaste kunststof kerstboomballen 
voor kerst, boomversiering voor de kerstboom met hang

14,99 €
4251805418866 CF15613 10-delige kerstboomhangerset, onbreekbare 

kerstboomversieringen in de vorm van kegels en cadeau
14,99 €

4251285594104 CF15615 6x kerstballen, breukvaste kunststof kerstboomballen 
voor kerst, boomversiering voor de kerstboom met hang

14,99 €
4251285594081 CF15616 6x kerstballen, breukvaste kunststof kerstboomballen 

voor kerst, boomversiering voor de kerstboom met hang
14,99 €

4251805435290 CF15617 6x kerstballen, breukvaste kunststof kerstboomballen 
voor kerst, boomversiering voor de kerstboom met hang

14,99 €
4251805435306 CF15618 Deco Star Kerst - Kerstdecoratie ster gemaakt van 

metaal - Kerst ster standaard met glitter
17,99 €

4251805435320 CF15620 Deco Star Christmas - Kerstdecoratie ster van metaal - 
Kerstster met glitter

14,99 €
4251805435337 CF15621 6x kerstballen, breukvaste kunststof kerstboomballen 

voor kerst, boomversiering voor de kerstboom met hang
14,99 €

4251805426083 CF15622 6x kerstballen, breukvaste kunststof kerstboomballen 
voor kerst, boomversiering voor de kerstboom met hang

17,99 €
4251805435344 CF15622 6x kerstballen, breukvaste kunststof kerstboomballen 

voor kerst, boomversiering voor de kerstboom met hang
14,99 €

4251805435351 CF15623 6x kerstballen, breukvaste kunststof kerstboomballen 
voor kerst, boomversiering voor de kerstboom met hang

14,99 €
4251805426069 CF15625 9x kerstballen, kerstboomballen van kunststof voor 

kerst, boomversiering voor de kerstboom met hangers
29,99 €

4251805435382 CF15626 Deco Star Christmas - Kerstdecoratie ster van metaal - 
Kerstster met glitter

14,99 €
4251285590168 CF15627 12x kerstballen, kerstboomballen van kunststof voor 

kerst, boomversiering voor de kerstboom met hangers
19,99 €

4251805435405 CF15628 12x kerstballen, kerstboomballen van kunststof voor 
kerst, boomversiering voor de kerstboom met hangers

19,99 €
4251285592025 CF15629 Decoratieve ster Kerst - Kerstboomversiering van 

metaal - Kerstdecoratie om neer te zetten - decoratieve 
12,99 €

4251805435436 CF15631 deco ster Kerst - Kerstdecoratie ster - staande kerstster 
met glitter - Kerstboomtop

12,99 €
4251805426076 CF15632 8x kerstballen, kerstboomballen van kunststof voor 

kerst, boomversiering voor de kerstboom met hangers
29,99 €

4251805435450 CF15632 8x kerstballen, kerstboomballen van kunststof voor 
kerst, boomversiering voor de kerstboom met hangers

29,99 €
4251805435467 CF15632 8x kerstballen, kerstboomballen van kunststof voor 

kerst, boomversiering voor de kerstboom met hangers
29,99 €
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4251805435474 CF15633 decoster Christmas - Kerstdecoratiester van metaal - 
staande kerstster met glitter en pailletten - gouden kers

14,99 €
4251805435481 CF15634 deco star Christmas - Kerstdecoratie ster van metaal - 

staande kerstster met glitter - gouden kerstboomtop
14,99 €

4251805425352 CF15635 6x Kerstballen - Kerstboomballen met stoffen bekleding 
voor Kerst - boomversiering voor de kerstboom, Ø 6 cm

14,99 €
4251805419467 CF13508 6X kerstballen met kerstmotieven, kerstboomballen met 

stoffen hoezen voor Kerstmis, boomversieringen voor d
14,99 €

4251285595453 CF11665 3x kerstballen, plastic kerstboomballen voor kerstmis, 
boomversieringen voor de kerstboom, Ø 10 cm

17,99 €
4251805435528 CF15638 deco star Christmas - Kerstdecoratie ster van metaal - 

staande kerstster met glitter - gouden kerstboomtop
14,99 €

4251805435535 CF15637 3x Kerstballen - Kerstboomballen met stoffen bekleding 
voor de Kerst - boomversiering voor de kerstboom, Ø 1

17,99 €
4251805435542 CF15639 decoster Christmas - Kerstdecoratiester van metaal - 

staande kerstster met glitter en pailletten - gouden kers
14,99 €

4251805435566 CF15641 decoster Christmas - Kerstdecoratiester van metaal - 
staande kerstster met glitter en pailletten - gouden kers

14,99 €
4251805435580 CF15643 Deco Star Christmas - Kerstdecoratie ster van metaal - 

Kerstster met glitter
14,99 €

4251285592117 CF15644 6x Kerstboomhangers ijspegels met sneeuw - edele 
kerstboomversieringen om te bevestigen - Kerstboomve

12,99 €
4251285590212 CF15645 3x Kerstboomhanger eikel met glitter - edele 

kerstboomversiering om te bevestigen - Kerstboomdeco
14,99 €

4251805435610 CF15646 deco star Christmas - Kerstdecoratie ster van metaal - 
staande kerstster met glitter - gouden kerstboomtop

12,99 €
4251805455380 CF15647 4x deco engel hanger gemaakt van acryl - 

kerstboomversieringen om op te hangen - hanger voor 
17,99 €

4251805455380 CF15647 4x deco engel hanger gemaakt van acryl - 
kerstboomversieringen om op te hangen - hanger voor 

17,99 €
4251805418705 CF14340 8x Kerstboomhanger "dennenappels" - 

Kerstboomversiering om te bevestigen - Kerstboomhang
14,99 €

4251805418705 CF14340 8x Kerstboomhanger "dennenappels" - 
Kerstboomversiering om te bevestigen - Kerstboomhang

14,99 €
4251805435641 CF15649 24x kerstballen, kerstboomballen van kunststof voor 

kerst, boomversiering voor de kerstboom met hangers
29,99 €

4251285568617 CF15649 24x kerstballen, kerstboomballen van kunststof voor 
kerst, boomversiering voor de kerstboom met hangers

17,99 €
4251805435665 CF15649 24x kerstballen, kerstboomballen van kunststof voor 

kerst, boomversiering voor de kerstboom met hangers
29,99 €

4251285568624 CF15650 42x kerstballen, kerstboomballen van kunststof voor 
kerst, boomversiering voor de kerstboom met hangers

29,99 €
4251805435689 CF15650 42x kerstballen, kerstboomballen van kunststof voor 

kerst, boomversiering voor de kerstboom met hangers
29,99 €

4251805435696 CF15650 42x kerstballen, kerstboomballen van kunststof voor 
kerst, boomversiering voor de kerstboom met hangers

29,99 €
4251285590151 CF15651 24x kerstballen, kerstboomballen van kunststof voor 

kerst, boomversiering voor de kerstboom met hangers
34,99 €

4251285590175 CF15651 24x kerstballen, kerstboomballen van kunststof voor 
kerst, boomversiering voor de kerstboom met hangers

34,99 €
4251285590113 CF15651 24x kerstballen, kerstboomballen van kunststof voor 

kerst, boomversiering voor de kerstboom met hangers
34,99 €

4251805435733 CF15651 24x kerstballen, kerstboomballen van kunststof voor 
kerst, boomversiering voor de kerstboom met hangers

34,99 €
4251805435740 CF15651 24x kerstballen, kerstboomballen van kunststof voor 

kerst, boomversiering voor de kerstboom met hangers
34,99 €

4251805435757 CF15651 24x kerstballen, kerstboomballen van kunststof voor 
kerst, boomversiering voor de kerstboom met hangers

29,99 €
4251805435764 CF15651 24x kerstballen, kerstboomballen van kunststof voor 

kerst, boomversiering voor de kerstboom met hangers
34,99 €

4251805435771 CF15651 24x kerstballen, kerstboomballen van kunststof voor 
kerst, boomversiering voor de kerstboom met hangers

29,99 €
4251805435788 CF15651 24x kerstballen, kerstboomballen van kunststof voor 

kerst, boomversiering voor de kerstboom met hangers
34,99 €

4251805435795 CF15649 24x kerstballen, kerstboomballen van kunststof voor 
kerst, boomversiering voor de kerstboom met hangers

29,99 €
4251805435801 CF15649 24x kerstballen, kerstboomballen van kunststof voor 

kerst, boomversiering voor de kerstboom met hangers
29,99 €

4251285590137 CF15649 24x kerstballen, kerstboomballen van kunststof voor 
kerst, boomversiering voor de kerstboom met hangers

34,99 €
4251805435825 CF15649 24x kerstballen, kerstboomballen van kunststof voor 

kerst, boomversiering voor de kerstboom met hangers
29,99 €
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4251805435849 CF15652 18x kerstballen, kerstboomballen van kunststof voor 
kerst, boomversiering voor de kerstboom met hangers

29,99 €
4251805435856 CF15653 Kerstboomtop in stervorm - Ster voor de kerstboomtop 

- Kerstboomversieringen - Kerstboomversieringen van k
17,99 €

4251805435863 CF15653 Kerstboomtop in stervorm - Ster voor de kerstboomtop 
- Kerstboomversieringen - Kerstboomversieringen van k

17,99 €
4251805421316 CF15653 Kerstboomtop in stervorm - Kerstboomversiering - Ster 

voor de kerstboomtop - Kerstboomversiering van kunsts
14,99 €

4251805435887 CF15653 Kerstboomtop in stervorm - Ster voor de kerstboomtop 
- Kerstboomversieringen - Kerstboomversieringen van k

14,99 €
4251805435894 CF15654 Kerstboomtop in stervorm - Ster voor de kerstboomtop 

- Kerstboomversieringen - Kerstboomversieringen van k
17,99 €

4251805435924 CF15656 Kerstboomtop in stervorm - Rode ster voor de 
kerstboomtop - Kerstboomversieringen - Kerstboomvers

12,99 €
4251805435931 CF15656 Kerstboomtop in stervorm - Ster voor de kerstboomtop 

- Kerstboomversieringen - Kerstboomversieringen van k
12,99 €

4251805435948 CF15657 Kerstboomtop in stervorm - Ster voor de kerstboomtop 
- Kerstboomversieringen - Kerstboomversieringen van k

12,99 €
4251805435955 CF15658 Kerstboomtop in stervorm - Ster voor de kerstboomtop 

- Kerstboomversieringen - Kerstboomversieringen van k
12,99 €

4251805435962 CF15659 Kerstboomtop in stervorm - Rode ster voor de 
kerstboomtop - Kerstboomversieringen - Kerstboomvers

12,99 €
4251805435979 CF15660 Kerstboomtop in stervorm - Ster voor de kerstboomtop 

- Kerstboomversieringen - Kerstboomversieringen van k
12,99 €

4251805435986 CF15661 Kerstboomtop in stervorm - Ster voor de kerstboomtop 
- Kerstboomversieringen - Kerstboomversieringen van k

12,99 €
4251805435993 CF15662 Kerstboomtop in stervorm - Rode ster voor de 

kerstboomtop - Kerstboomversieringen - Kerstboomvers
14,99 €

4251285591653 CF15662 Kerstboomtop in stervorm - Ster voor de kerstboomtop 
- Kerstboomversieringen - Kerstboomversieringen van k

17,99 €
4251805436013 CF15662 Kerstboomtop in stervorm - Witte ster voor de 

bovenkant van de kerstboom - Kerstboomversieringen -
14,99 €

4251805436020 CF15662 Kerstboomtop in stervorm - Ster voor de kerstboomtop 
- Kerstboomversieringen - Kerstboomversieringen van k

14,99 €
4251805436037 CF15663 Kerstboomtop in stervorm - Ster voor de kerstboomtop 

- Kerstboomversieringen - Kerstboomversieringen van k
12,99 €

4251805436044 CF15664 Kerstboomtop in stervorm - Grote ster voor de 
kerstboomtop - Kerstboomversieringen - Kerstboomvers

14,99 €
4251805436051 CF15665 Kerstboomtop in stervorm - Ster voor de kerstboomtop 

- Kerstboomversieringen - Kerstboomversieringen van k
14,99 €

4251805421545 CF15666 Kerstboomtop in stervorm - Rode ster voor de 
bovenkant van de kerstboom - Kerstboomversieringen -

12,99 €
4251805436075 CF15667 Kerstdeurkrans - Adventskrans met kegels, bloesems en 

goudkleurige ballen - decoratieve krans - kerstversiering
34,99 €

4251805436082 CF15668 Kerstdeurkrans - Adventskrans met dennennaalden en 
kerstboomballen - sierkrans Ø ca. 25 cm - Kerstdecorati

17,99 €
4251805436099 CF15669 Kersthanger voor kerstversiering - Adventskrans om aan 

de deur of muur te hangen - Krans als hanger met bolle
29,99 €

4251805436105 CF15670 decoratieve kerstboom - kleine decoratieve boom met 
rode bessen, decoratieve sneeuw, kegels - tafeldecorati

29,99 €
4251805436112 CF15671 Kerstboomdecoratie - Kleine decoratieve boom met 

kerstballen - Geweldige tafeldecoratie voor de adventstij
19,99 €

4251805436129 CF15672 Kerstboomdecoratie - Kleine decoratieve boom met 
decoratieve sneeuw, ballen en dennentakken - Leuke ta

29,99 €
4251805436136 CF15673 decoratief kerstarrangement - tafeldecoratie voor de 

adventstijd - winterse tafeldecoratie met rode bessen, d
34,99 €

4251805436143 CF15674 Kerstdecoratie - winterse tafeldecoraties met rode 
bessen, decoratieve sneeuw, kegels - tafeldecoratie voo

39,99 €
4251805436150 CF15675 Kerstboom - Kleine decoratieve boom met decoratieve 

sneeuw- en dennentakken - Leuke tafeldecoratie voor d
29,99 €

4251805436167 CF15676 Kerstdeurkrans - Adventskrans met grote bloemen en 
glitter - Herfstdecoratiekrans - Kerstdecoratie - Tafelkra

39,99 €
4251805436174 CF15677 Kerstdeurkrans - Adventskrans met grote bloemen en 

glitter - Herfstdecoratiekrans - Kerstdecoratie - Tafelkra
34,99 €

4251805436181 CF15678 LED Kerstboom - kleine kunstkerstboom met LED 
verlichting - leuke kerstdecoratie - 15 warm witte LED's

34,99 €
4251805436198 CF15679 LED deurkrans Kerst - Adventskrans met LED verlichting 

- leuke kerstversiering - 30 warm witte LED's met timer
39,99 €

4251805436204 CF15679 LED deurkrans Kerst - Adventskrans met LED verlichting 
- leuke kerstversiering - 40 warm witte LED's met timer

44,99 €
4251805436228 CF15681 hangende decoratie Kerst XL - deurdecoratie voor 

Kerstmis - Kerstdecoratie om op te hangen - wanddecor
34,99 €
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4251805436235 CF15681 hangende decoratie kerst - deurdecoratie voor kerst - 
kerstdecoratie om op te hangen - wanddecoratie kerst

17,99 €
4251805436242 CF15681 hangende decoratie kerst - deurdecoratie voor kerst - 

kerstdecoratie om op te hangen - wanddecoratie kerst
17,99 €

4251805436259 CF15682 3x lichtgevende ster in 3D met LED's - Kerstster met 
LED-verlichting en timer - Premium papieren ster om op

29,99 €
4251805436266 CF15682 3x lichtgevende ster in 3D met LED's - Kerstster met 

LED-verlichting en timer - Premium papieren ster om op
19,99 €

4251805436273 CF15682 3x lichtgevende ster in 3D met LED's - Kerstster met 
LED-verlichting en timer - Premium papieren ster om op

29,99 €
4251805436280 CF15682 3x lichtgevende ster in 3D met LED's - Kerstster met 

LED-verlichting en timer - Premium papieren ster om op
29,99 €

4251805436297 CF15683 3x lichtgevende ster in 3D met LED's - Kerstster met 
LED-verlichting en timer - Premium papieren ster om op

29,99 €
4251805436303 CF15683 3x lichtgevende ster in 3D met LED's - Kerstster met 

LED-verlichting en timer - Premium papieren ster om op
29,99 €

4251285569577 CF15683 3x lichtgevende ster in 3D met LED's - Kerstster met 
LED-verlichting en timer - Premium papieren ster om op

19,99 €
4251805436327 CF15684 3x lichtgevende ster in 3D met LED's - Kerstster met 

LED-verlichting en timer - Premium papieren ster om op
29,99 €

4251805436334 CF15684 3x lichtgevende ster in 3D met LED's - Kerstster met 
LED-verlichting en timer - Premium papieren ster om op

29,99 €
4251805436341 CF15684 3x lichtgevende ster in 3D met LED's - Kerstster met 

LED-verlichting en timer - Premium papieren ster om op
29,99 €

4251805436365 CF15686 Slinger met sterren - Kerstslinger - Sterrenslinger voor 
kerstdecoratie - Kerstdecoratie voor kerstboom - 500 c

17,99 €
4251805421484 CF13481 slinger met sterren - slinger Kerst - sterrenslinger voor 

kerstversiering - kerstversiering voor kerstboom - 500 c
14,99 €

4251285598249 CF15687 slinger met sneeuwvlokken - Kerstslinger - 
Sneeuwvlokslinger voor een kerstdecoratie - Kerstdecor

12,99 €
4251805436402 CF15687 slinger met sneeuwvlokken - Kerstslinger - 

Sneeuwvlokslinger voor kerstversiering - Kerstversiering
14,99 €

4251805436419 CF15688 decoratieve kerstkrans - adventskrans met kegels, strik, 
ballen en dennengroen - goudkleurige kerstkrans - kerst

9,99 €
4251805436433 CF15688 decoratief kersthart - glinsterende kerstversiering om op 

te hangen - adventsdecoratie met strik, bloesem en bol 
9,99 €

4251805436440 CF15690 decoratieve kerstster - goudkleurige ster met strik, 
kegel en ballen - kerstboomversiering - glinsterende ker

14,99 €
4251805436457 CF15691 decoratieve kerstster - goudkleurige ster met strik, 

kegel en ballen - kerstboomversiering - glinsterende ker
14,99 €

4251805436464 CF15692 decoratieve kerstboom - glinsterende kerstboom om op 
te hangen - adventsboom met strik en kerstbal - goude

12,99 €
4251285593732 CF15693 decoratieve kerstbel - glinsterende kerstbel om op te 

hangen - adventsdecoratie met strik, bloem en kerstbal 
9,99 €

4251805436488 CF15694 decoratiester Kerst - Kerstdecoratiester om op te 
hangen - kerstster met strik, takken en kerstfiguur - dec

29,99 €
4251805436495 CF15695 Deco Star Kerst - Kerstdecoratie ster gemaakt van 

metaal - Kerst ster standaard met glitter en pailletten
34,99 €

4251805436525 CF15698 Deco Star Kerstmis - Kerstdecoratie ster gemaakt van 
metaal - Kerstster standaard met ornament motief

17,99 €
4251285592728 CF15700 LED-decoratiester Kerst - Kerstdecoratiester met LED en 

timer - Kerststerstandaard met pailletten
29,99 €

4251805436556 CF15701 LED Kerstboomdecoratie - Kerstboomdecoratie met LED 
en timer - Kerstboomstandaard met warm wit licht

34,99 €
4251805436563 CF15702 LED-decoratiester Kerst - Kerstdecoratiester met LED en 

timer - Kerststerstandaard met pailletten
19,99 €

4251805436570 CF15703 LED Kerstboomdecoratie - Kerstboomdecoratie met LED 
en timer - Kerstboomstandaard met warm wit licht

29,99 €
4251285591943 CF15704 LED-decoratiester Kerst - Kerstdecoratiester met LED en 

timer - Kerststerstandaard met pailletten
29,99 €

4251805436594 CF15705 LED-decoratiester Kerst - Kerstdecoratiester met LED en 
timer - Kerststerstandaard met pailletten

19,99 €
4251805436600 CF15706 LED-decoratiester Kerst - Kerstdecoratiester met LED en 

timer - Kerststerstandaard met warmwit licht
29,99 €

4251805418897 CF15707 decoratiester Kerst - Kerstdecoratiester om op te 
hangen - kerstster van metaal met pailletten - decoratie

14,99 €
4251805436624 CF15708 deco LED ster Kerst - Kerstdecoratie ster om op te 

hangen - kerstster van metaal met pailletten - decoratie
19,99 €

4251805418880 CF15709 decoratiester Kerst - Kerstdecoratiester om op te 
hangen - kerstster van metaal met pailletten - decoratie

17,99 €
4251805436648 CF15710 deco LED ster Kerst - Kerstdecoratie ster om op te 

hangen - kerstster van metaal met pailletten - decoratie
19,99 €
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4251805436655 CF15711 decoratiester Kerstmis - Kerstdecoratiester om op te 
hangen - kerstster van metaal met pailletten - decoratie

19,99 €
4251805436662 CF15712 decoratiester Kerstmis - Kerstdecoratiester om op te 

hangen - kerstster van metaal met pailletten - decoratie
19,99 €

4251805421569 CF15713 decoratiester Kerst - Kerstdecoratiester om op te 
hangen - kerstster van metaal met pailletten - decoratie

17,99 €
4251805436686 CF15714 2x parelslinger voor in de kerstboom - 

kerstboomversiering parellint - kerstversiering - trouwde
17,99 €

4251805436693 CF15714 2x parelslinger voor in de kerstboom - 
kerstboomversiering parellint - kerstversiering - trouwde

17,99 €
4251805436709 CF15714 2x parelslinger voor in de kerstboom - 

kerstboomversiering parellint - kerstversiering - trouwde
14,99 €

4251805436723 CF15715 2x parelslinger voor in de kerstboom - 
kerstboomversiering parellint - kerstversiering - trouwde

14,99 €
4251805436730 CF15715 2x parelslinger voor in de kerstboom - 

kerstboomversiering parellint - kerstversiering - trouwde
14,99 €

4251805436747 CF15715 2x parelslinger voor in de kerstboom - 
kerstboomversiering parellint - kerstversiering - trouwde

14,99 €
4251805436754 CF14444 Disco bal - spiegel bal om op te hangen - disco bal voor 

feest - feest bal voor oudejaarsavond, verjaardag, them
39,99 €

4251805436761 CF15717 6x Disco bal - spiegel bal om op te hangen - disco bal 
voor feest - feest bal voor oudejaarsavond, verjaardag, 

14,99 €
4251805436778 CF15717 6x Disco bal - spiegel bal om op te hangen - disco bal 

voor feest - feest bal voor oudejaarsavond, verjaardag, 
17,99 €

4251805436785 CF15717 6x Disco bal - spiegel bal om op te hangen - disco bal 
voor feest - feest bal voor oudejaarsavond, verjaardag, 

19,99 €
4251805436792 CF15525 2x chenille plumeau met telescopische stang - 

uitschuifbare stofmop met wasbare chenille hoes - voor 
29,99 €

4251805436808 CF15526 2x chenille plumeau met telescopische stang - 
uitschuifbare stofmop met wasbare chenille hoes - voor 

29,99 €
4251805436815 CF15383 3x houten kist voor het opbergen van sieraden - houten 

kistje juwelendoosje - klein houten kistje met deksel - d
29,99 €

4251805436822 CF6250 300x houten wasknijpers - duurzame houten 
wasknijpers van berkenhout - onbehandelde houten wa

29,99 €
4251805436839 CF15581 3-delige set multifunctionele scharen, schaar bestaande 

uit grote huishoudschaar, kleine keukenschaar en knuts
12,99 €

4251805436846 CF15581 3-delige set multifunctionele scharen, schaar bestaande 
uit grote huishoudschaar, kleine keukenschaar en knuts

9,99 €
4251805436853 CF15581 3-delige set multifunctionele scharen, schaar bestaande 

uit grote huishoudschaar, kleine keukenschaar en knuts
9,99 €

4251805436860 CF15573 6x antistressbal - knijpbal voor stressvermindering en 
spelen - glinsterende knijpbal in geweldige kleuren [sele

19,99 €
4251805436877 CF15572 4x antistressbal - monster-squeeze-bal voor 

stressvermindering en spelen - kleurrijke squeeze-bal m
12,99 €

4251805436884 CF15721 60-delige schildersset, schildershandschoenen en kwast 
in vier maten voor schilderen, knutselen, kunst, hobby, 

17,99 €
4251805436891 CF15722 65-delige schildersset, schildershandschoenen, 

schildersroller, penseel en verfbak voor schilder-, renov
29,99 €

4251805436907 CF15723 54-delige schildersset, schildershandschoenen, 
schildersroller, vervangingsroller en verfbak voor schilde

9,99 €
4251805436914 CF15325 100x schildershandschoenen, wegwerphandschoenen 

voor schilderwerk, waterdichte kunststof werkhandscho
9,99 €

4251805436914 CF15325 100x schildershandschoenen, wegwerphandschoenen 
voor schilderwerk, waterdichte kunststof werkhandscho

9,99 €
4251805436921 CF15473 Veren Boa - Premium Veren Boa Zwart voor Retro 

Kostuums - Veren Sjaal voor jaren '20 Kostuum, Party e
19,99 €

4251805436938 CF15474 Veren Boa - Premium Veren Boa blauw voor Retro 
Kostuums - Veren Sjaal voor jaren '20 Kostuum, Party e

19,99 €
4251805436945 CF12639 3x keramische kookplaatschraper - universele schraper 

voor gladde oppervlakken - praktische ceran-veldschrap
19,99 €

4251805436952 CF15725 1x deurstopper, zware deurhouder, schattig 
hondendesign, functioneel woonaccessoire, stopper voo

19,99 €
4251805436969 CF15726 deurstopper, zware deurhouder, schattig hondendesign, 

functioneel woonaccessoire, stopper voor ramen en deu
29,99 €

4251805436976 CF15727 deurstopper, zware deurhouder, schattig hondendesign, 
functioneel woonaccessoire, stopper voor ramen en deu

29,99 €
4251805436983 CF15728 deurstopper, zware deurhouder, schattig hondendesign, 

functioneel woonaccessoire, stopper voor ramen en deu
19,99 €

4251805436990 CF15320 7-delige dartset, klassiek dartbord met 6 stalen darts 
(metaal) in 2 kleuren, dartbord en pijlen, achterkant is e

29,99 €
4251805437003 CF15490 2x binnenkas, uitrusting voor het kweken van planten, 

kweekpot met deksel, stabiel en veerkrachtig ontwerp
34,99 €
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4251805437010 CF15731 Vogelhuisje van hout - Nestkastje voor kleine vogels - 
Decoratief vogelvoederhuisje om op te hangen - Vogelh

19,99 €
4251805437027 CF15731 Vogelhuisje van hout - Nestkastje voor kleine vogels - 

Decoratief vogelvoederhuisje om op te hangen - Vogelh
19,99 €

4251805437034 CF15731 Vogelhuisje van hout - Nestkastje voor kleine vogels - 
Decoratief vogelvoederhuisje om op te hangen - Vogelh

19,99 €
4251805437041 CF11198 24x haringen van staal - lange en robuuste haringen 

voor op de camping en buiten - ideaal voor normale en 
17,99 €

4251805437058 CF15578 12m Touw voor alle doeleinden - Polypropyleen Boot 
Touw - Premium Polypropyleen Touw 16-Plait - Gevloch

34,99 €
4251805437065 CF15733 24x tentharingen van staal - extra dikke haringen voor 

kamperen en buiten - ideaal voor normale en harde gro
29,99 €

4251805437072 CF15729 melktandendoos, tandendoos voor melktanden en het 
eerste haar, houten tandendoos, melktandendoos voor 

14,99 €
4251805437089 CF15729 melktandendoos, tandendoos voor melktanden en het 

eerste haar, houten tandendoos, melktandendoos voor j
14,99 €

4251805437096 CF15732 20x Houten kleerhanger - Kleerhanger met draaibare 
haak - Massief houten kleerhanger - Kleerhanger met br

34,99 €
4251805437102 CF15730 10-delige set timmermanspotloden en puntenslijper, 

ovale houten potloden met een lijndikte van 1-2 mm, on
14,99 €

4251805437126 CF15737 100x Drukverzegelde zakken - Transparante zakken met 
drukzegel - Hersluitbare zak met rits - Polyzakken met z

14,99 €
4251805437133 CF13922 4x Massagebal - Egelbal met noppen - Fasciaballen voor 

massages - Noppenbal voor het masseren van handen, 
17,99 €

4251805437140 CF13922 4x Massagebal - Egelbal met noppen - Fasciaballen voor 
massages - Noppenbal voor het masseren van handen, 

17,99 €
4251805437157 CF13922 4x Massagebal - Egelbal met noppen - Fasciaballen voor 

massages - Noppenbal voor het masseren van handen, 
17,99 €

4251805437164 CF15758 4x decoratieve winterslinger - decoratief lint met slee, 
kerstman en winterstad - kersttafeldecoratie - tafelloper

17,99 €
4251805437171 CF15759 4x kerstversiering - mooie XL sneeuwvlokken voor kerst 

- ijskristallen als hanger of decoratie voor aan tafel, deu
29,99 €

4251805437188 CF15760 Sterrenslinger met belletjes - wintermuur hangen - 
decoratief lint met sterren - kerstboomversieringen - ha

14,99 €
4251805437195 CF15761 Kerstdecoratie - mooie kunstsneeuwbal voor Kerstmis - 

sneeuwbal als decoratie voor op tafel, deur en raam
12,99 €

4251805437201 CF15761 Kerstdecoratie - mooie kunstsneeuw voor kerst - 
sneeuwbal als decoratie voor tafel, deur en raam

17,99 €
4251805437218 CF15761 Kerstdecoratie - mooie kunstsneeuw voor kerst - 

sneeuwbal als decoratie voor tafel, deur en raam
12,99 €

4251805437225 CF15761 Kerstdecoratie - mooie kunstsneeuw voor kerst - 
sneeuwbal als decoratie voor tafel, deur en raam

14,99 €
4251805437232 CF15762 2x decoratieve winterslinger - decoratief lint met 

sneeuwvlokken en ijskristallen - winterse meubelophang
17,99 €

4251805437249 CF15763 Kerstdecoratie - mooie kunstsneeuw voor kerst - 
sneeuwbal als decoratie voor tafel, deur en raam

14,99 €
4251805437256 CF15764 witte premium kerstboomdeken voor de 

kerstboomstandaard, ronde kerstboomdeken voor de ke
17,99 €

4251805437263 CF15764 Kerstdecoraties - mooie decoratieve items voor de kerst 
- stands, hangers of decoraties voor tafels, deuren en ra

14,99 €
4251805437270 CF15765 tafelloper winter - wit decoratief lint met sneeuwvlokken 

- kersttafeldecoratie - decoratieve ketting als woonkame
19,99 €

4251805437287 CF15765 tafelloper winter - wit decoratief lint met sneeuwvlokken 
- kersttafeldecoratie - decoratieve ketting als woonkame

19,99 €
4251805437294 CF15766 2x decoratieve winterslinger - sneeuwbalketting als 

kerstboomhanger, raamdecoratie, deur- en tafeldecorati
17,99 €

4251805437300 CF15766 2x decoratieve winterslinger - sneeuwbalketting als 
kerstboomhanger, raamdecoratie, deur- en tafeldecorati

17,99 €
4251805437317 CF15766 winterdecoratieslinger - sneeuwbalketting als 

kerstboomhanger, raamdecoratie, deur- en tafeldecorati
12,99 €

4251805437324 CF15766 winterdecoratieslinger - sneeuwballenketting als 
kerstboomhanger, raamdecoratie, deur- en tafeldecorati

19,99 €
4251805437331 CF10766 12x Kerstdecoratie - sneeuwster hanger - hangende 

decoratie voor het versieren van de kerstboom - Kerstb
14,99 €

4251805437348 CF15767 3x Keramische bewaardoos - Opbergdoos met bamboe 
deksel - Kleine keramische voedselcontainer

29,99 €
4251805437355 CF15767 3x Keramische voorraaddoos - voorraaddoos met 

bamboe deksel - keramische voedselcontainer
39,99 €

4251805437362 CF15767 3x Keramische voorraaddoos - Voorraaddoos met 
bamboe deksel - Keramische voedselcontainer met patr

44,99 €
4251805437379 CF15768 4x automatische bewatering voor kamerplanten - 

waterdispenser voor planten - kleikegels voor het bewat
29,99 €
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4251805437386 CF15769 4x automatische bewatering voor kamerplanten - 
waterdispenser voor planten - kleikegels voor het bewat

29,99 €
4251805437393 CF15770 4x automatische bewatering voor kamerplanten - 

waterdispenser voor planten - kleikegels voor het bewat
29,99 €

4251805437409 CF13753 theelichthouder - decoratieve kandelaar voor kerst en 
herfst - kandelaar met natuurlijke materialen - handwer

29,99 €
4251805437416 CF15771 Kersthangers voor kerstversiering - Kerstboomhangers 

als winterdecoratie - decoratieve figuren als kamerdecor
19,99 €

4251805437423 CF15772 Kerstarrangement in bloempot - kegels, twijgen en 
glinsterende bessen in sierpot - handgemaakt bloemstu

29,99 €
4251805437430 CF15773 Kerstarrangement in bloempot - kegels, twijgen en 

bessen in een decoratieve juteband - handgemaakt bloe
29,99 €

4251805437447 CF15774 Kersthangers voor kerstversiering - Kerstboomhangers 
als winterdecoratie - kamerdecoratie of cadeau - aanha

17,99 €
4251805437454 CF10152 2x opbergdoos voor thee en theezakjes - theedoos van 

transparant kunststof met 6 vakken - theedoos voor the
29,99 €

4251805437461 CF10649 6x Edel porseleinen borden - dessert bord in wit - 
serveer bord in friet design - 20,5 x 13,5 cm

34,99 €
4251805437478 CF15774 Kersthangers voor kerstversiering - Kerstboomhangers 

als winterdecoratie - kamerdecoratie of cadeau - aanha
17,99 €

4251805437485 CF15774 Kersthangers voor kerstversiering - Kerstboomhangers 
als winterdecoratie - decoratieve figuren als kamerdecor

14,99 €
4251805437492 CF15777 Kerstarrangement - witte kegels, twijgen en 

glinsterende bessen als decoratieve wanddecoratie - ha
29,99 €

4251805437508 CF15778 herfstdeco hanger - wilgenring met eekhoorns, kegels 
en blaadjes om op te hangen - wilgenkrans als paasdec

29,99 €
4251805437515 CF15779 kerststuk in bloempot met goudkleurige kegels - droge 

planten in sierpot - handgemaakt bloemstuk als tafeldec
34,99 €

4251805437522 CF15780 Premium kerstrendier voor de kerstdecoratie, 
winterelandfiguur als decoratief item, kamerdecoratie of

29,99 €
4251805437539 CF15780 Premium kerstrendier voor de kerstdecoratie, 

winterelandfiguur als decoratief item, kamerdecoratie of
29,99 €

4251805437546 CF15781 decoratieve kerstboom, kleine decoratieve boom, 
geweldige tafeldecoraties, ideaal voor de adventstijd, co

34,99 €
4251805437553 CF15782 decoratieve ster 3D van kunststof - glanzend metallic 

decoratieve ster - klassieke decoratie voor winter en ker
17,99 €

4251805437560 CF15782 decoratieve ster 3D van kunststof - glanzend metallic 
decoratieve ster - klassieke decoratie voor winter en ker

14,99 €
4251805437577 CF15782 decoratieve ster 3D van kunststof - glanzend metallic 

decoratieve ster - klassieke decoratie voor winter en ker
17,99 €

4251805437584 CF15782 decoratieve ster 3D van kunststof - glanzend metallic 
decoratieve ster - klassieke decoratie voor winter en ker

17,99 €
4251805437591 CF15783 Premium kerstelfen voor kerstversiering, winterfiguren 

als decoratieartikelen, schattige hoekkrukken als kamer
34,99 €

4251805437607 CF15783 Premium kerstelfen voor kerstversiering, winterfiguren 
als decoratieartikelen, schattige hoekkrukken als kamer

17,99 €
4251805437614 CF15784 2x ster van hout - decoratieve ster van massief hout - 

rustieke stijl - decoratie voor winter en kerst - elk 15cm
14,99 €

4251805437621 CF15784 2x ster van hout - decoratieve ster van massief hout - 
rustieke stijl - decoratie voor winter en kerst - elk 20cm

29,99 €
4251805437638 CF15785 wijnstokkrans met sterren, decoratieve tafelkrans 

gemaakt van takken, witte natuurlijke deurkrans om zelf
29,99 €

4251805437645 CF15785 wijnstokkrans met sterren, decoratieve tafelkrans 
gemaakt van takken, gebleekte natuurlijke deurkrans o

29,99 €
4251805437652 CF15785 wijnstokkrans met sterren, decoratieve tafelkrans 

gemaakt van takken, witte natuurlijke deurkrans om zelf
29,99 €

4251805437669 CF15785 wijnstokkrans met sterren, decoratieve tafelkrans 
gemaakt van takken, gebleekte natuurlijke deurkrans o

34,99 €
4251805437676 CF15786 decoratieve kerstboom, decoratieve boom met kegels 

en stoffen rozen, geweldige tafeldecoraties, ideaal voor 
39,99 €

4251805437683 CF15787 theelichthouder - decoratieve kandelaar voor kerst en 
herfst - kandelaar met natuurlijke materialen - handwer

19,99 €
4251805437690 CF15787 adventskrans langwerpig, kerstkaarshouder voor 4 

kaarsen, kandelaar, adventsarrangement, XL adventska
44,99 €

4251805437706 CF15788 kerstslinger, 120 cm lange witte adventsslinger met 
glitter, herbruikbare slinger voor kerstdecoratie

44,99 €
4251805437713 CF15789 deurkrans voor kerst - witte adventskrans met blaadjes 

en kegels - sierkrans - kerstversiering - tafelkrans - kers
34,99 €

4251805437720 CF15790 theelichthouder - decoratieve kandelaar - kandelaar met 
bloemen, twijgen en kegels op boomrooster - handwerk

39,99 €
4251805437737 CF15790 theelichthouder - decoratieve kandelaar - kandelaar met 

bloemen, twijgen en kegels op boomrooster - handwerk
34,99 €
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4251805437744 CF15791 deurkrans voor Kerstmis - witte adventskrans met 
kegels en bladeren - decoratieve krans - kerstversiering 

39,99 €
4251805437751 CF15792 deurkrans voor Kerstmis - witte adventskrans met veel 

kegels en bessen - decoratieve krans - kerstversiering - 
49,99 €

4251805437768 CF15792 deurkrans voor Kerstmis - witte adventskrans met witte 
kegels - decoratieve krans - kerstversiering - tafelkrans 

39,99 €
4251805437775 CF15793 Deurkrans voor Kerstmis - witte adventskrans met 

kerstboomballen - decoratieve krans Ø 38 cm - kerstver
39,99 €

4251805437782 CF15793 deurkrans voor Kerstmis - witte adventskrans met 
kerstboomballen - decoratieve krans - kerstversiering - t

44,99 €
4251805437799 CF15794 sneeuwpop figuur maat XL, winterdecoratie figuur met 

kegellichaam gemaakt van bladeren, liefdevol handwerk
34,99 €

4251805437805 CF15794 sneeuwpop figuur maat L, winterdecoratie figuur met 
kegellichaam gemaakt van bladeren, liefdevol handwerk

34,99 €
4251805437812 CF15795 sneeuwpop paar maat L, lieve kerstdecoratie, ideaal als 

tafeldecoratie voor Advent, mooie decoratieve figuren v
34,99 €

4251805437829 CF15795 sneeuwpop paar maat L, lieve kerstdecoratie, ideaal als 
tafeldecoratie voor Advent, mooie decoratieve figuren v

29,99 €
4251805437836 CF15797 sneeuwpop figuur maat M, kerstversiering met 

omkeerbare pailletten, ideaal als tafeldecoratie voor adv
19,99 €

4251805437843 CF15798 Kerstdeurkrans - Adventskrans met kegels, ballen en 
bloemen - decoratieve krans - kerstversiering - tafelkran

39,99 €
4251805437850 CF15799 Kerstdeurkrans - Adventskrans met dennenappels en 

kerstboomballen - decoratieve krans Ø ca. 30 cm - Kerst
34,99 €

4251805437867 CF15800 Kerstdeurkrans - Adventskrans met ballen, appels, 
bessen en kunstsneeuw - sierkrans Ø 33 cm - kerstversi

34,99 €
4251805437874 CF15801 Kerstdeurkrans - Adventskrans met dennenappels en 

kerstboomballen - Sierkrans - Kerstdecoratie - Tafelkran
34,99 €

4251805437881 CF15802 Kerstdeurkrans - Adventskrans met kegels, bessen, 
pompons en bloemen - decoratieve krans - kerstversieri

34,99 €
4251805437898 CF15803 LED deurkrans Kerst - Adventskrans met LED 

verlichting, dennenappels en roze bloemen - Kerstdecor
39,99 €

4251805437904 CF15804 Kerstdeurkrans - Adventskrans met roze strikken en 
roze bloemen - sierkrans - Kerstdecoratie - tafelkrans - 

34,99 €
4251805437911 CF15805 Kerstdeurkrans - Adventskrans met kegels, twijgen en 

witte bessen - decoratieve krans - kerstversiering - tafel
44,99 €

4251805437928 CF15806 Kerstdeurkrans - Adventskrans met dennenappels, 
bloemen en grassprieten - decoratieve krans - kerstversi

29,99 €
4251805437935 CF15807 Kerstdeurkrans - Adventskrans met verschillende 

soorten kegels en witte bessen - decoratieve krans - ker
39,99 €

4251805437942 CF15808 Kersthanger voor de kerstdecoratie, Kerstboomhanger 
als winterdecoratieartikel, decoratiefiguur als kamerdec

19,99 €
4251805437959 CF15809 Kersthangers voor kerstversiering, kerstboomhangers 

als winterdecoratie, kamerdecoratie of cadeau
14,99 €

4251805437966 CF15809 Kersthangers voor kerstversiering, kerstboomhangers 
als winterdecoratie, kamerdecoratie of cadeau

17,99 €
4251805437973 CF15809 Kersthanger voor de kerstdecoratie, Kerstboomhanger 

als winterdecoratieartikel, decoratiefiguur als kamerdec
14,99 €

4251805437980 CF15810 Kerstarrangement in een bloempot - diverse soorten 
kegels en houten kralen in een decoratieve schorspot - 

29,99 €
4251805437997 CF15810 Kerstarrangement in bloempot - diverse soorten kegels 

in decoratieve bark pot - handgemaakt bloemstuk als ta
29,99 €

4251805438000 CF15811 theelichthouder - decoratieve kandelaar voor kerst en 
herfst - kandelaar met natuurlijke materialen - handwer

19,99 €
4251805438017 CF15812 adventskrans langwerpig, kerstkaarshouder voor 4 

kaarsen, kandelaar, adventsarrangement, XL adventska
34,99 €

4251805438024 CF15813 decoratieve kerstboom, kleine decoratieve boom, 
geweldige tafeldecoraties, ideaal voor de adventstijd, co

44,99 €
4251805438031 CF15813 decoratieve kerstboom, kleine decoratieve boom, 

geweldige tafeldecoraties, ideaal voor de adventstijd, co
34,99 €

4251805438048 CF15814 tafelkrans met sterren, decoratieve tafelkrans gemaakt 
van takken, natuurlijke deurkrans om zelf te versieren, 

39,99 €
4251805438055 CF15814 tafelkrans met sterren, decoratieve tafelkrans gemaakt 

van takken, natuurlijke deurkrans om zelf te versieren, 
44,99 €

4251805438062 CF15815 Kerstarrangement in bloempot - kegels, twijgen en 
bessen in een decoratieve juteband - handgemaakt bloe

29,99 €
4251805438079 CF15744 4x drinkbeker met bloemmotief - herbruikbare 

multifunctionele beker voor tuin, picknick, camping - du
17,99 €

4251805438086 CF15816 theelichthouder - decoratieve kandelaar voor kerst en 
herfst - kandelaar met natuurlijke materialen - handwer

17,99 €
4251805438093 CF15816 adventskrans langwerpig, kerstkaarshouder voor 4 

kaarsen, kandelaar, adventsarrangement, XL adventska
44,99 €
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4251805438109 CF15817 tafelkrans voor kerst - witte adventskrans met kegels - 
decoratieve krans met 4 waxinelichthouders - kerstkrans

44,99 €
4251805438116 CF15818 Kerstarrangement - kegels, twijgen en glinsterende 

bessen als decoratieve wanddecoratie - handgemaakt bl
29,99 €

4251805438123 CF15819 decoratieve kerstboom, kleine decoratieve boom, 
geweldige tafeldecoraties, ideaal voor de adventstijd, co

39,99 €
4251805438130 CF15820 theelichthouder - decoratieve kandelaar voor kerst en 

herfst - kandelaar met natuurlijke materialen - handwer
19,99 €

4251805438147 CF15821 Kerstdeurkrans - Adventskrans met dennenappels en 
groene appels - decoratie en tafelkrans - liefdevol hand

44,99 €
4251805438154 CF15822 Kerstdeurkrans - Adventskrans met rode bloemen en 

paddenstoelen - decoratie en tafelkrans voor herfst en k
39,99 €

4251805438161 CF15822 Kerstdeurkrans - Adventskrans met rode bloemen en 
paddenstoelen - decoratie en tafelkrans voor herfst en k

49,99 €
4251805438178 CF15823 decoratieve kerstboom, kleine decoratieve boom, 

geweldige tafeldecoraties, ideaal voor de adventstijd, co
39,99 €

4251805438185 CF15824 theelichthouder - decoratieve kandelaar voor kerst en 
herfst - kandelaar met natuurlijke materialen - handwer

17,99 €
4251805438192 CF15824 theelichthouder - decoratieve kandelaar voor kerst en 

herfst - kandelaar met natuurlijke materialen - handwer
29,99 €

4251805438208 CF15824 theelichthouder - decoratieve kandelaar voor kerst en 
herfst - kandelaar met natuurlijke materialen - handwer

34,99 €
4251805438215 CF15750 3-delige mengkomset - bakkom met maatschaal - 

mengkom met schenktuit - stapelbaar - inhoud 1 L, 2 L 
29,99 €

4251805438222 CF15750 3-delige mengkomset - bakkom met maatschaal - 
mengkom met schenktuit - stapelbaar - inhoud 1 L, 2 L 

29,99 €
4251805438239 CF15750 3-delige mengkomset - bakkom met maatschaal - 

mengkom met schenktuit - stapelbaar - inhoud 1 L, 2 L 
29,99 €

4251805438246 CF15748 3-delige set voorraadpotten voor levensmiddelen - 
voorraadpotten van kunststof in 3 maten voor kampere

29,99 €
4251805438253 CF15739 6-delig kruidenstel - kruidenpotjes met kunststof 

deksels in houten rekje - peper- en zoutstel in modern d
17,99 €

4251805438260 CF15746 3x borden met BBQ-motief - herbruikbare borden voor 
barbecue, tuin, picknick, camping - duurzaam [selectie v

17,99 €
4251805438277 CF15745 6x drinkbekers met BBQ motief - herbruikbare 

herbruikbare bekers voor barbecue, tuin, picknick, camp
19,99 €

4251805438284 CF14744 4x luchtbevochtiger verwarming - radiator 
luchtbevochtiger - vering binnen - verwarming waterver

34,99 €
4251805438291 CF15825 4x luchtbevochtiger verwarming - radiator 

luchtbevochtiger conisch - verwarming waterverdamper 
29,99 €

4251805438307 CF15826 3-delige serviesset - herbruikbaar, herbruikbaar servies 
van melamine - kopjes, kommen en borden met een zo

19,99 €
4251805438314 CF15826 3-delige serviesset - herbruikbaar, herbruikbaar servies 

van melamine - kopjes, kommen en borden met een zo
19,99 €

4251805438321 CF15826 3-delige serviesset - herbruikbaar, herbruikbaar servies 
van melamine - kopjes, kommen en borden met een zo

19,99 €
4251805455212 CF15743 2x coffee to go mok van kunststof - koffiemok to go - 

coffee to go - herbruikbare drinkbeker - reisbeker met d
17,99 €

4251805438345 CF15743 2x coffee to go mok van kunststof - koffiemok to go - 
coffee to go - herbruikbare drinkbeker - reisbeker met d

17,99 €
4251805438352 CF15840 3x automatische bewatering voor kamerplanten - 

waterdispenser voor planten - kleikegels voor het bewat
29,99 €

4251805438369 CF15743 2x coffee to go mok van kunststof - koffiemok to go - 
coffee to go - herbruikbare drinkbeker - reisbeker met d

17,99 €
4251805438376 CF15743 2x coffee to go mok van kunststof - koffiemok to go - 

coffee to go - herbruikbare drinkbeker - reisbeker met d
17,99 €

4251805438383 CF15844 3x automatische bewatering voor kamerplanten - 
waterdispenser voor planten - kleikegels voor het bewat

29,99 €
4251805438390 CF15845 3x automatische bewatering voor kamerplanten - 

waterdispenser voor planten - kleikegels voor het bewat
29,99 €

4251805438406 CF15757 10x geuroliën in een set - kamergeur wellness - geurolie 
voor geurverspreiders, luchtverfrissers, waterverdamper

29,99 €
4251805438413 CF15756 10x geuroliën in een set - kamergeur natuurreis - 

geurolie voor geurverspreiders, luchtverfrissers, waterve
29,99 €

4251805438420 CF15755 10x geuroliën in een set - kamergeur zomerdroom - 
geurolie voor geurverspreiders, luchtverfrissers, waterve

29,99 €
4251805438437 CF15738 3x Wasknijpermand - Wasknijperzak in manddesign 

voor binnen en buiten - Wasknijperzak om op te hangen
29,99 €

4251805438451 CF10439 12x Onderzetter van leisteen - Glazen onderzetter met 
antislip rubber voetjes - Decoratieve tafelonderzetter - P

34,99 €
4251805438468 CF15754 60x poetsdoek - Huishouddoeken van viscose - 

Absorberende, slijtvaste allesdoekjes - Herbruikbare poe
29,99 €
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4251805438475 S-1000 2x SAT-raam-doorvoer - kabel-doorvoer voor raam en 
deur - antennekabel-raam-doorvoer met F-contact - SAT

9,99 €
4251805438482 S-1000 4x SAT-raam-doorvoer - kabel-doorvoer voor raam en 

deur - antennekabel-raam-doorvoer met F-contact - SAT
9,99 €

4251805438499 CF15749 20x bamboe rietje - Biologisch afbreekbare rietjes - 
Milieuvriendelijke bamboe rietjes - Duurzame drinkbuize

14,99 €
4251805438505 CF15749 40x bamboe rietje - Biologisch afbreekbare rietjes - 

Milieuvriendelijke bamboe rietjes - Duurzame drinkbuize
17,99 €

4251805438512 CF15842 200x papieren rietjes - Milieuvriendelijke rietjes voor 
feesten, verjaardagen, bruiloften en afstudeerfeesten - 

17,99 €
4251805438529 CF15842 400x papieren rietjes - Milieuvriendelijke rietjes voor 

feesten, verjaardagen, bruiloften en afstudeerfeesten - 
29,99 €

4251805438536 CF15842 200x papieren rietjes - Milieuvriendelijke rietjes voor 
feesten, verjaardagen, bruiloften en afstudeerfeesten - 

17,99 €
4251805438543 CF15842 400x papieren rietjes - Milieuvriendelijke rietjes voor 

feesten, verjaardagen, bruiloften en afstudeerfeesten - 
29,99 €

4251805438550 CF15842 200x papieren rietjes - Milieuvriendelijke rietjes voor 
feesten, verjaardagen, bruiloften en afstudeerfeesten - 

17,99 €
4251805438567 CF15842 400x papieren rietjes - Milieuvriendelijke rietjes voor 

feesten, verjaardagen, bruiloften en afstudeerfeesten - 
29,99 €

4251805438574 CF15852 3x Houten hanger voor de kerstboom - Houten 
kerstboomversiering - Houten kerstversiering met drie 

12,99 €
4251805438581 CF15852 3x Houten hanger voor de kerstboom - Houten 

kerstboomversiering - Houten kerstversiering met drie 
9,99 €

4251805438598 CF15853 3x Houten hanger voor de kerstboom - Houten 
kerstboomversiering - Houten kerstversiering met drie 

14,99 €
4251805438604 CF15853 3x Houten hanger voor de kerstboom - Houten 

kerstboomversiering - Houten kerstversiering met drie 
14,99 €

4251805438611 CF15854 3x Houten hanger voor de kerstboom - Houten 
kerstboomversiering - Houten kerstversiering met drie 

14,99 €
4251805438628 CF15855 6x metalen hangers voor de kerstboom - 

kerstboomversieringen van metaal - kerstversiering met
17,99 €

4251805438635 CF15856 Kerstkrans gevlochten - Deurkrans "WELKOM" voor 
Kerstmis - Kerstdecoratie om op te hangen - Houten kra

29,99 €
4251805438642 CF15856 Kerstkrans gevlochten - Deurkrans "WELKOM" voor 

Kerstmis - Kerstdecoratie om op te hangen - Houten kra
34,99 €

4251805438659 CF15856 Kerstkrans gevlochten - Deurkrans "WELKOM" voor 
Kerstmis - Kerstdecoratie om op te hangen - Houten kra

29,99 €
4251805438666 CF15856 Kerstkrans gevlochten - Deurkrans "WELKOM" voor 

Kerstmis - Kerstdecoratie om op te hangen - Houten kra
29,99 €

4251805438673 CF15857 Decoratief display voor Kerstmis - Kerstman gemaakt 
van hout om neer te zetten - Kerstman om te versieren 

29,99 €
4251805438680 CF15857 Decoratieve Kerstmis Display - Rendier gemaakt van 

hout om op te staan - Kerstmis Display voor het versier
19,99 €

4251805438697 CF15857 Decoratief display voor Kerstmis - sneeuwpop gemaakt 
van hout om neer te zetten - houten display om te versi

29,99 €
4251805438703 CF15857 Decoratieve Kerstmis Display - XL Rendier gemaakt van 

hout om op te staan - Kerstmis Display voor het decorer
29,99 €

4251805438710 CF15858 Decoratieve display voor Kerstmis - Kerst dennenboom 
gemaakt van hout - Kerstboom om te versieren en cade

34,99 €
4251805438727 CF15859 Decoratief display voor Kerstmis - Kerstboom van hout - 

Kerstboom met kerstman om te versieren
34,99 €

4251805438734 CF15859 Decoratieve Display voor Kerstmis - houten kerstboom - 
kerstboom met sneeuwpop voor het versieren

29,99 €
4251805438741 CF1146 2x Mini HDMI-adapterkabel - Mini HDMI mannetje naar 

standaard HDMI-vrouwtje - HDMI verbindingskabel voor
14,99 €

4251805438741 CF1146 2x Mini HDMI-adapterkabel - Mini HDMI mannetje naar 
standaard HDMI-vrouwtje - HDMI verbindingskabel voor

14,99 €
4251805438758 CF15860 Hangdecoratie Kerstmis - Houten hanger in hartvorm - 

Groot decoratief hart met kerstman - Kerstmis wanddec
29,99 €

4251805438765 CF15860 Hangdecoratie Kerstmis - Houten hanger in de vorm 
van een ster - Groot decoratief hart met de Kerstman - 

29,99 €
4251805438772 CF15861 Hangdecoratie Kerstmis - Houten hanger met opschrift - 

Houten deurbord Kerstmis - Hanger voor deuren, muren
12,99 €

4251805438789 CF15862 Hangdecoratie Kerstmis - Houten hanger met 
sneeuwpop en opschrift - Houten deurbord Kerstmis - H

29,99 €
4251805438796 CF15862 Hangdecoratie Kerstmis - Houten hanger met 

sneeuwpop en opschrift - Houten deurbord Kerstmis - H
29,99 €

4251805438802 CF15863 Decoratief display voor Kerstmis - sneeuwpop gemaakt 
van hout om neer te zetten - Kerstdecoratie om te versi

34,99 €
4251805438819 CF15863 Decoratief display voor Kerstmis - Kerstman gemaakt 

van hout om neer te zetten - Kerstdecoratie om te versi
34,99 €
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4251805438826 CF15864 Decoratief display voor Kerstmis - XL houten 
sneeuwpop om te plaatsen - Kerstdecoratie om te versi

44,99 €
4251805438833 CF15864 Decoratief display voor Kerstmis - XL Kerstman gemaakt 

van hout om op te hangen - Kerstdecoratie om te versie
39,99 €

4251805438840 CF15865 Decoratief display voor Kerstmis - XL houten 
sneeuwpop om te plaatsen - Kerstdecoratie om te versi

34,99 €
4251805438857 CF15865 Decoratief display voor Kerstmis - XL Kerstman gemaakt 

van hout om op te hangen - Kerstdecoratie om te versie
34,99 €

4251805438864 CF10593 16x melamine koffiekopjes - plastic bekers van 
melamine - breukvaste koffiekop voor kamperen en pick

39,99 €
4251805438871 CF15866 Decoratief display voor Kerstmis - sneeuwpop gemaakt 

van hout om neer te zetten - Kerstdecoratie om te versi
34,99 €

4251805438888 CF15867 Decoratief display voor Kerstmis - Kerstman gemaakt 
van gelakt hout - Premium kerstversiering om op te han

29,99 €
4251805438895 CF15867 Decoratief display voor Kerstmis - Kerstman gemaakt 

van gelakt hout - Premium kerstversiering om op te han
34,99 €

4251805438901 CF15868 Decoratief display voor Kerstmis - sneeuwpop gemaakt 
van hout om neer te zetten - Kerstdecoratie om te versi

29,99 €
4251805438918 CF15868 Decoratief display voor Kerstmis - Kerstman gemaakt 

van hout om neer te zetten - Kerstdecoratie om te versi
29,99 €

4251805438925 CF15869 Hangdecoratie Kerstmis - Houten hanger belettering 
met belletje - Houten deurbordje "Willkommen" - Hange

19,99 €
4251805438932 CF15870 Hangdecoratie Kerstmis - Houten hanger met letters 

van de Kerstman - Houten deurbord Kerstmis - Hanger 
29,99 €

4251805438949 CF15870 Hangdecoratie Kerstmis - Houten hanger met letters 
van de Kerstman - Houten deurbord Kerstmis - Hanger 

19,99 €
4251805438956 CF15871 Hangdecoratie Kerstmis - Houten hanger met letters 

van de Kerstman en eland - Houten deurbord Kerstmis 
29,99 €

4251805438963 CF15871 Hangdecoratie Kerstmis - Houten hanger met letters 
van de Kerstman en eland - Houten deurbord Kerstmis 

19,99 €
4251805438970 CF15871 Hangdecoratie Kerstmis - Houten hanger letters met 

sneeuwpop en vogel - Houten deurbord Kerstmis voor d
19,99 €

4251805438987 CF15872 Opknoping decoratie Kerstmis - Houten hanger 
belettering met sneeuwpop - Houten deurbord Kerstmis

29,99 €
4251805438994 CF15872 Hangdecoratie Kerstmis - Houten hanger met letters 

van de Kerstman - Houten deurbord Kerstmis - Hanger 
29,99 €

4251805439007 CF15872 Hangdecoratie Kerstmis - Houten hanger met letters 
van de Kerstman - Houten deurbord Kerstmis - Hanger 

29,99 €
4251805439014 CF15851 6x flexibel ijspak - koelkompres met 15 koelcellen - 

koelpakket voor huishouden, sport en vrije tijd
19,99 €

4251805439021 CF15843 theeketel 1,5 L - campingketel van roestvrij staal - 
fluitketel voor kokend water - retro waterkoker

29,99 €
4251805439045 CF15841 statiefventilator, 50 W vloerventilator, compacte 

windmachine met 3 vermogensniveaus, grote tafelventil
59,99 €

4251805439052 CF15873 9x premium kerstmanhangers voor in de kerstboom, 
betoverende kerstboomfiguurhangers als boomhangers,

34,99 €
4251805439069 CF15874 9x premium kerstmanhangers voor in de kerstboom, 

betoverende kerstboomfiguurhangers als boomhangers,
29,99 €

4251805439076 CF15875 12x premium kerstmanhangers voor in de kerstboom, 
betoverende kerstboomfiguurhangers als boomhangers,

29,99 €
4251805439083 CF15876 12x premium kerstmanhangers voor in de kerstboom, 

betoverende kerstboomfiguurhangers als boomhangers,
29,99 €

4251805439090 CF15877 12x premium kerstmanhangers voor in de kerstboom, 
betoverende kerstboomfiguurhangers als boomhangers,

29,99 €
4251805439106 CF15878 12x premium kerstmanhangers voor in de kerstboom, 

betoverende kerstboomfiguurhangers als boomhangers,
29,99 €

4251805439113 CF15879 9x premium kerstmanhangers voor in de kerstboom, 
betoverende kerstboomfiguurhangers als boomhangers,

29,99 €
4251805439120 CF15880 9x premium kerstmanhangers voor in de kerstboom, 

betoverende kerstboomfiguurhangers als boomhangers,
29,99 €

4251805439137 CF15881 9x premium kerstmanhangers voor in de kerstboom, 
betoverende kerstboomfiguurhangers als boomhangers,

29,99 €
4251805439144 CF15882 10x premium kerstmanhangers voor in de kerstboom, 

betoverende kerstboomfiguurhangers als boomhangers,
29,99 €

4251805439151 CF15882 10x premium kerstmanhangers voor in de kerstboom, 
betoverende kerstboomfiguurhangers als boomhangers,

29,99 €
4251805439168 CF15883 9x premium kerstmanhangers voor in de kerstboom, 

betoverende kerstboomfiguurhangers als boomhangers,
29,99 €

4251805439175 CF15884 9x premium kerstmanhangers voor in de kerstboom, 
betoverende kerstboomfiguurhangers als boomhangers,

29,99 €
4251805439182 CF15885 2x premium paar kerstelfen voor kerstversiering, 

Scandinavische figuren als winterdecoratie, hoekkrukke
17,99 €
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4251805439199 CF15886 2x premium paar kerstelfen voor kerstversiering, 
Scandinavische figuren als winterdecoratie, hoekkrukke

17,99 €
4251805439205 CF15887 6x premium kerstkabouters voor kerstversiering, 

winterfiguren als decoratieartikelen, schattige hoekkruk
29,99 €

4251805439205 CF15887 6x premium kerstkabouters voor kerstversiering, 
winterfiguren als decoratieartikelen, schattige hoekkruk

29,99 €
4251805439212 CF15887 3x premium kerstkabouters voor kerstversiering, 

winterfiguren als decoratieve items, schattige hoekkrukj
14,99 €

4251805439229 CF15887 3x premium kerstkabouters voor kerstversiering, 
winterfiguren als decoratieve items, schattige hoekkrukj

17,99 €
4251805439236 CF15888 2x Premium kerstelfen voor kerstversiering, 

winterfiguren als decoratieartikelen, schattige hoekkruk
19,99 €

4251805439243 CF15888 2x Premium kerstelfen voor kerstversiering, 
winterfiguren als decoratieartikelen, schattige hoekkruk

19,99 €
4251805439250 CF15889 3x premium kerstkabouters voor kerstversiering, 

winterfiguren als decoratieve items, schattige hoekkrukj
34,99 €

4251805439267 CF15889 3x premium kerstkabouters voor kerstversiering, 
winterfiguren als decoratieve items, schattige hoekkrukj

29,99 €
4251805439274 CF15890 2x elandfiguur voor de kerstdecoratie, 

winterrendierfiguur als Zweeds decoratief item, schattig 
19,99 €

4251805439281 CF15890 elandfiguur voor de kerstdecoratie, winterrendierfiguur 
als Zweeds decoratief item, schattig hoekkrukje als kam

17,99 €
4251805439298 CF15890 elandfiguur voor de kerstdecoratie, winterrendierfiguur 

als Zweeds decoratief item, schattig hoekkrukje als kam
17,99 €

4251805439304 CF14056 2x Premium kerstelfen voor kerstversiering, 
winterfiguren als decoratieartikelen, schattige hoekkruk

29,99 €
4251805439311 CF15891 2x premium paar kerstelfen voor kerstversiering, 

Scandinavische figuren als winterdecoratie, hoekkrukke
34,99 €

4251805439328 CF15892 2x premium paar kerstelfen voor kerstversiering, 
Scandinavische figuren als winterdecoratie, hoekkrukke

29,99 €
4251805439335 CF14054 2x Premium kerstelfen voor kerstversiering, 

winterfiguren als decoratieartikelen, schattige hoekkruk
19,99 €

4251805439342 CF14055 Premium kerstelfen voor kerstversiering, winterfiguren 
als decoratieartikelen, schattige hoekkrukken als kamer

19,99 €
4251805439359 CF14055 2x Premium kerstelfen voor kerstversiering, 

winterfiguren als decoratieartikelen, schattige hoekkruk
29,99 €

4251805439366 CF14055 2x Premium kerstelfen voor kerstversiering, 
winterfiguren als decoratieartikelen, schattige hoekkruk

29,99 €
4251805439373 CF15893 elandfiguur voor de kerstdecoratie, winterrendierfiguur 

als Zweeds decoratief item, schattig hoekkrukje als kam
34,99 €

4251805439380 CF15893 elandfiguur voor de kerstdecoratie, winterrendierfiguur 
als Zweeds decoratief item, schattig hoekkrukje als kam

29,99 €
4251805439397 CF15894 elandfiguur voor de kerstdecoratie, winterrendierfiguur 

als Zweeds decoratief item, schattig hoekkrukje als kam
29,99 €

4251805439403 CF15894 elandfiguur voor de kerstdecoratie, winterrendierfiguur 
als Zweeds decoratief item, schattig hoekkrukje als kam

29,99 €
4251805439410 CF15895 Groot elffiguur voor kerstversiering, winterse staande 

figuur als Zweeds decoratief item, schattig elfje op pale
34,99 €

4251805439427 CF15895 Groot elffiguur voor kerstversiering, winterse staande 
figuur als Zweeds decoratief item, schattig elfje op pale

29,99 €
4251805439434 CF15895 Groot elffiguur voor kerstversiering, winterse staande 

figuur als Zweeds decoratief item, schattig elfje op pale
34,99 €

4251805439441 CF15896 2x premium paar kerstelfen voor kerstversiering, 
Noordpoolfiguren als winterdecoratie, schattig hoekkruk

34,99 €
4251805439458 CF15897 Groot elffiguur voor de kerstversiering, winters staand 

figuur als Zweeds decoratief item, schattig elfje op teles
39,99 €

4251805439465 CF15897 Groot elffiguur voor de kerstversiering, winters staand 
figuur als Zweeds decoratief item, schattig elfje op teles

39,99 €
4251805439472 CF15898 3x premium kerstelfen voor kerstversiering, 

winterfiguren als decoratieartikelen, als kamerdecoratie 
14,99 €

4251805439489 CF15827 4-delige set zoutvaatje - peper- en zoutvaatje van 
roestvrij staal - specerijenvaatje in modern design - zout

12,99 €
4251805439496 CF10601 4x opblaasbare bekerhouder voor in het zwembad - 

Blikhouder "Flamingo" drijvend - Zwembadspeelgoed - 
17,99 €

4251805439502 CF15836 6x Herbruikbare plastic drinkbekers - Plastic bekers met 
zomerse kleuren en motieven - Breukvaste herbruikbare

17,99 €
4251805439519 CF15836 12x Herbruikbare plastic drinkbekers - Plastic bekers 

met zomerse kleuren en motieven - Breukvaste herbruik
19,99 €

4251805439526 CF15837 6-delige saladeschalen - Kleine schaaltjes voor salade, 
snacks, noten en fruit - Decoratieve snackschaaltjes vaa

29,99 €
4251805439533 CF15834 Broodtrommel - Broodtrommel voor toastbrood - 

Broodtrommel voor tosti - Toastdoos van transparante k
29,99 €
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4251805439540 CF15834 Broodtrommel - Broodtrommel voor toastbrood - 
Broodtrommel voor tosti - Toastdoos van transparante k

29,99 €
4251805439557 CF15829 24x tafeltennisballen, witte tafeltennisballen in 

standaard maat, gameballen voor pingpong, beerpong 
19,99 €

4251805439557 CF15829 24x tafeltennisballen, witte tafeltennisballen in 
standaard maat, gameballen voor pingpong, beerpong 

19,99 €
4251805439564 CF15830 24x tafeltennisballen, kleurrijke tafeltennisballen in 

standaardformaat, gameballen voor pingpong, beerpon
14,99 €

4251805439571 CF15828 12x shuttle, kleurrijke shuttles, ballenset voor training, 
hobby, plezier en vrije tijd, meerkleurige badmintonballe

17,99 €
4251805439588 CF14224 Premium kerstzak - rode geschenkzak om te vullen - 

kerstzakjes met pompons & kabouters als decoratie, mo
17,99 €

4251805439595 CF14224 2x premium kerstzak - rode geschenkzak om te vullen - 
kerstzakjes met pompons & kabouters als decoratie, mo

29,99 €
4251805439601 CF15899 Premium kerstboomhoes ter bescherming tegen 

dennennaalden - ronde kerstboomhoes voor de kerstbo
34,99 €

4251805439618 CF15899 Premium kerstboomhoes ter bescherming tegen 
dennennaalden - ronde kerstboomhoes voor de kerstbo

39,99 €
4251805439625 CF15900 Premium kerstelfen voor kerstversiering, winterfiguren 

als decoratieartikelen, schattige hoekkrukken als kamer
29,99 €

4251805439649 CF15832 3x duikspelbal met lint, grappig bad- en 
strandspeelgoed, duikset om te leren duiken voor kinder

17,99 €
4251805439656 CF15901 kerstelf XXL in schattig design - dwerg met hoed als 

winterdecoratie - kerstelf decoratie om neer te zetten - 
29,99 €

4251805439663 CF15901 kerstkabouter XL in een schattig design - 
winterdecoratie dwerg met muts - kerstversiering om op

17,99 €
4251805439670 CF15902 LED-kabouterfiguur op slee - lieve kerstdecoratie met 

licht - Kerst pixy decoratie om neer te zetten - Kerstdec
17,99 €

4251805439687 CF15902 1x XL kerstkoboldenset in schattig design, leuk voor je 
kerstversiering of als cadeau.

19,99 €
4251805439694 CF15903 1x XXL kerstelf in een schattig design, leuk voor je 

kerstversiering of om weg te geven.
19,99 €

4251805439700 CF15903 1x XXL kerstelf in een schattig design, leuk voor je 
kerstversiering of om weg te geven.

29,99 €
4251805439717 CF15904 Groot elffiguur in XXXL voor de kerstversiering, winterse 

staande figuur als Zweeds decoratief item, schattig elfje
39,99 €

4251805439724 CF15905 XL kerstelf met led-verlichting, leuk staand figuur voor 
je kerstversiering, decoratieve display

39,99 €
4251805439731 CF15906 LED sneeuwpop - kerstversiering - prachtige 

decoratieve items voor kerst - geweldige sfeerverlichtin
29,99 €

4251805439748 CF15906 Kerstdecoraties - mooie decoratieve items voor de kerst 
- stands, hangers of decoraties voor tafels, deuren en ra

29,99 €
4251805439755 CF15907 Kerstdecoratie meisje met kaars - staand kerstfiguur - 

Kerstdecoratie figuur - staand figuur met flikkerend LED
29,99 €

4251805439762 CF15907 Kerstdecoratie meisje met kaars - staand kerstfiguur - 
Kerstdecoratie figuur - staand figuur met flikkerend LED

29,99 €
4251805439779 CF15907 Kerstdecoratie meisje met kaars - staand kerstfiguur - 

Kerstdecoratie figuur - staand figuur met flikkerend LED
29,99 €

4251805439786 CF15908 LED figuur uil met glazen bol - LED verlichting om neer 
te zetten - decoratief kerstfiguur

34,99 €
4251805439793 CF15909 LED-figuur Kerstman met rendier - LED-verlichting om 

op te staan - decoratief figuur voor Kerstmis
39,99 €

4251805439809 CF15909 LED-figuur sneeuwpop met dennenboom - LED-
verlichting om op te staan - decoratief figuur voor Kerst

44,99 €
4251805439816 CF15909 LED-figuur Kerstman met dennenboom - LED-verlichting 

om op te staan - decoratief figuur voor Kerstmis
44,99 €

4251805439823 CF15910 3x LED hanger dwerg met neus en baard - 
Scandinavische dwerg met puntmuts - Zweedse kerstm

17,99 €
4251805439830 CF15910 3x LED hanger dwerg met neus en baard - 

Scandinavische dwerg met puntmuts - Zweedse kerstm
19,99 €

4251805439847 CF15911 2x hangende decoraties voor de kerstboom - 
Kerstboomversiering in de vorm van een uil - Kerstboom

17,99 €
4251805439854 CF15912 XL kabouter met lantaarn - kerstversiering - 

kabouterfiguur met waxinelichthouder - winterfiguur als 
44,99 €

4251805439861 CF15912 XL Kaboutervrouw met lantaarn - Kerstdecoratie - 
Kabouterfiguur met waxinelichthouder - Winterfiguur als

49,99 €
4251805439878 CF15913 LED-kerstdecoratie sneeuwpopfiguren - decoratief 

display voor woonkamerdecoratie - winters woonaccess
44,99 €

4251805439885 CF15913 LED kerstversiering sneeuwpop figuren - winters 
woonaccessoire met verlichting - decoratief display

44,99 €
4251805439892 CF15914 1x schattige decoratieve eekhoorn. De eekhoorn kan 

binnen en buiten worden gebruikt en verfraait uw huis.
44,99 €
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4251805439908 CF15914 1x schattige decoratieve egel met paddenstoel. De egel 
kan binnen en buiten worden gebruikt en verfraait uw h

44,99 €
4251805439915 CF15915 herfstdecoratie paddenstoelen - decoratieve display - 

vliegenzwam theelichthouder - decoratieve kandelaar - 
19,99 €

4251805439922 CF15915 herfstdecoratie decoratieve paddenstoelen - decoratief 
element vliegenzwam met 3 dieren - decoratieve standa

34,99 €
4251805439939 CF15916 2x decoratieve engel beschermengel met hart, 

decoratieve figuurdisplay, hart met opschrift
14,99 €

4251805439946 CF15916 2x decoratieve engel beschermengel met hart, 
decoratieve figuurdisplay, hart met opschrift

17,99 €
4251805439953 CF15916 2x decoratieve engel beschermengel met hart, 

decoratieve figuurdisplay, hart met opschrift
17,99 €

4251805439960 CF15917 kerstdecoraties met kandelaars - contemplatieve 
decoratieartikelen voor Kerstmis - displays voor tafels, d

29,99 €
4251805439977 CF15913 Kerstdecoratie sneeuwpopfiguren - decoratieve display 

voor woonkamerdecoratie - winterse woonaccessoire vo
44,99 €

4251805439984 CF13874 6x flessenkoeler, koelcontainer met citroenmotieven, 
isolerende flessenzak voor het koelen van wijn-, champ

17,99 €
4251805439991 CF9611 6x Roestvrijstalen koffielepel - Barlepel - Lange 

dranklepel - Lange lepel voor latte macchiato - IJslepel -
17,99 €

4251805440003 CF15833 4x duikgame duikstokken, grappig bad- en 
strandspeelgoed, duikset om te leren duiken voor kinder

17,99 €
4251805440010 CF6936 set van 2 tuinhandschoenen voor dames, bloemmotief, 

gemaakt van latex, antisliplaag, maat M
12,99 €

4251805440027 CF6936 set van 2 tuinhandschoenen voor dames, 
bloemenmotief, gemaakt van latex, antisliplaag, maat L

12,99 €
4251805440041 CF15850 40X boomkaarsen van was - kerstboomkaarsen, 

kerstboomkaarsen, piramidekaarsen voor Kerstmis - klei
29,99 €

4251805440058 CF15846 Houten dienblad - Vintage houten dienblad met koord 
handgrepen - Geweldig decoratief dienblad met charma

19,99 €
4251805440065 CF15847 Houten dienblad - Vintage houten dienblad met koord 

handgrepen - Groot decoratief dienblad met charmante 
17,99 €

4251805440072 CF15747 Bamboe dienblad - Rond houten dienblad met barbecue 
motief - Dienblad met handvaten - Vintage decoratief di

19,99 €
4251805440089 CF15747 Bamboe dienblad - Rond houten dienblad met barbecue 

motief - Dienblad met handvaten - Vintage decoratief di
17,99 €

4251805440096 CF15747 Bamboe dienblad - Rond houten dienblad met barbecue 
motief - Dienblad met handvaten - Vintage decoratief di

19,99 €
4251805440102 CF8946 10-delige set plastic voorraadpotten, voorraaddoos met 

deksel, voedselbewaarboxen in 5 maten, geschikt voor 
14,99 €

4251805440119 CF15931 11-delige plastic voorraadpotenset, voorraaddoos met 
deksel, voedselbewaarboxen in 6 maten, geschikt voor 

29,99 €
4251805440126 CF8954 7-delige set kunststof voorraadpotten, voorraadbak met 

deksel, voedselbewaarboxen in 7 maten, geschikt voor 
19,99 €

4251805440133 CF15849 40X boomkaarsen van was - kerstboomkaarsen, 
kerstboomkaarsen, piramidekaarsen voor Kerstmis - klei

29,99 €
4251805440140 CF15933 40X boomkaarsen van was - kerstboomkaarsen, 

kerstboomkaarsen, piramidekaarsen voor Kerstmis - klei
29,99 €

4251805440157 CF1461 2-delige tafelkledenset bestaande uit tafelkleed en 
tafelloper in kerstdessin met kaarsen

29,99 €
4251805440164 CF1461 2-delige tafelkledenset bestaande uit tafelkleed en 

tafelloper in kerstdessin met sterren
29,99 €

4251805440171 CF15934 2x decoratieve kussenhoes 45x45cm - set 
kussenhoezen met kerstmotief - decoratieve hoes voor 

17,99 €
4251805440188 CF15934 2x decoratieve kussenhoes 45x45cm - set 

kussenhoezen met kerstmotief - decoratieve hoes voor 
17,99 €

4251805440195 CF3148 metalen asbak met draaifunctie voor binnen en buiten - 
draaiasbak gesloten - windasbak - stormgaasbakken - a

17,99 €
4251805440201 CF15936 Kerstdeurkrans - Adventskrans met diverse 

kerstboomballen in prachtige kleuren Ø ca. 32 cm - gew
39,99 €

4251805440218 CF15936 Kerstdeurkrans - Adventskrans met diverse 
kerstboomballen in prachtige kleuren Ø ca. 32 cm - gew

39,99 €
4251805440225 CF15936 Kerstdeurkrans - Adventskrans met diverse 

kerstboomballen in prachtige kleuren Ø ca. 32 cm - gew
39,99 €

4251805440232 CF15937 Kerstdeurkrans - Adventskrans met klatergoud en 
kerstboomballen in prachtige kleuren Ø ca. 40 cm - gew

39,99 €
4251805440249 CF15937 Kerstdeurkrans - Adventskrans met klatergoud en 

kerstboomballen in prachtige kleuren Ø ca. 40 cm - gew
39,99 €

4251805440256 CF15938 Kerstdeurkrans - Adventskrans met diverse 
kerstboomballen in prachtige kleuren Ø ca. 32 cm - gew

39,99 €
4251805440263 CF15936 Kerstdeurkrans - Adventskrans met diverse 

kerstboomballen in prachtige kleuren Ø ca. 32 cm - gew
39,99 €
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4251805440270 CF15939 Kerstdeurkrans - Adventskrans met kegels, sterren en 
kerstboomballen - sierkrans Ø ca. 30 cm - Kerstdecorati

29,99 €
4251805440287 CF15940 Deurkrans Kerstmis - Adventskrans met kegels, sterren, 

ballen en bloesems - Decoratieve krans - Kerstversiering
34,99 €

4251805440294 CF15940 Deurkrans Kerstmis - Adventskrans met kegels, 
bloesems en kerstballen - Decoratieve krans - Kerstversi

26,99 €
4251805440300 CF15941 Deurkrans Kerstmis - Adventskrans met kerstballen en 

sterslinger - Decoratieve krans - Kerstversiering - Tafelk
26,99 €

4251805440317 CF15942 Kerstdeurkrans - Adventskrans met kerstboomballen en 
takken - decoratieve krans Ø ca. 30 cm - Kerstdecoratie

34,99 €
4251805440324 CF15943 Deurkrans Kerstmis - Adventskrans met kerstballen, 

takken en bessen - Decoratieve krans - Kerstversiering -
26,99 €

4251805440331 CF15944 Kerstdeurkrans - Adventskrans met kerstboomballen en 
takken - decoratieve krans Ø ca. 30 cm - Kerstdecoratie

29,99 €
4251805440348 CF15945 LED deurkrans Kerstmis - Adventskrans met LED-

verlichting, kerstboomballen en dennenappels - geweldi
39,99 €

4251805440355 CF15932 rustieke theezakjes opbergdoos - theedoos in 
landhuisstijl met 6 vakken en kijkvenster - theedoos - th

19,99 €
4251805440362 CF15946 kerstslinger, 180 cm lang Adventsslinger met veel 

kerstboomballen, kunstslinger voor kerstversiering
44,99 €

4251805440379 CF15946 kerstslinger, 180 cm lang Adventsslinger met veel 
kerstboomballen, kunstslinger voor kerstversiering

44,99 €
4251805440386 CF15947 kerstslinger, 180 cm lange adventsslinger met 

kerstboomballen, dennenappels en sterren, kunstslinger
44,99 €

4251805440393 CF15948 3x kerstboomhanger kegels - dennenappels voor in de 
kerstboom - kerstboomversieringen om te bevestigen vo

14,99 €
4251805440409 CF15949 6x kerstboomhanger kegels - dennenappels voor in de 

kerstboom - kerstboomversieringen om te bevestigen vo
19,99 €

4251805440416 CF15950 Kersthangers voor kerstversiering, Kerstboomhangers 
als winterdecoratie, hangers met kleurrijke, glinsterende

29,99 €
4251805440423 CF15951 Kersthanger voor kerstversiering, Kerstboomhanger als 

winterdecoratie, krans als hanger met kleurrijke, glinste
19,99 €

4251805440430 CF15952 Kunstkerstboom met kerstballen - Gedecoreerde 
kerstboom voor kerstversiering - Kerstboom voor kerstv

44,99 €
4251805440447 CF15953 Kunstmatige Kerstboom met Kerstboomballen - 

Gedecoreerde Kerstboom voor Kerstdecoratie - Kerstbo
34,99 €

4251805440454 CF15954 Kunstmatige Kerstboom met Kerstboomballen - 
Gedecoreerde Kerstboom voor Kerstdecoratie - Kerstbo

39,99 €
4251805440461 CF15955 Kunstmatige Kerstboom met Kerstboomballen - 

Gedecoreerde Kerstboom voor Kerstdecoratie - Kerstbo
34,99 €

4251805440478 CF15956 Kunstmatige Kerstboom met Kerstboomballen - 
Gedecoreerde Kerstboom voor Kerstdecoratie - Kerstbo

19,99 €
4251805440485 CF15957 Kunstmatige Kerstboom met Kerstboomballen - 

Gedecoreerde Kerstboom voor Kerstdecoratie - Kerstbo
29,99 €

4251805440492 CF15957 Kunstmatige Kerstboom met Kerstboomballen - 
Gedecoreerde Kerstboom voor Kerstdecoratie - Kerstbo

29,99 €
4251805440508 CF15958 Kerstarrangement met LED in de bloempot - kegels, 

twijgen en bessen in de decoratieve bloempot - 10 war
34,99 €

4251805440515 CF15958 Kerstarrangement met LED in de bloempot - kegels, 
twijgen en bessen in de decoratieve bloempot - 10 war

29,99 €
4251805440522 CF15959 decoratieboom, kleine decoratieve boom, geweldige 

tafeldecoratie, ideaal voor de adventstijd, complemente
19,99 €

4251805440539 CF15960 decoratieve boom, kleine decoratieve boom, geweldige 
tafeldecoraties, ideaal voor de adventstijd, complement

12,99 €
4251805440546 CF15930 3x Bloempot om op te hangen voor balkon - hangpot 

voor planten en kruiden - plantenpot met haak voor tuin
17,99 €

4251805440553 CF15930 3x Bloempot om op te hangen voor balkon - hangpot in 
felle kleuren voor planten en kruiden - plantenpot met h

14,99 €
4251805440560 CF15975 1x Kerstboom ballenslinger - ballenslinger voor een 

sfeervolle kerstversiering - Kerstversiering voor in de ker
29,99 €

4251805440577 CF15975 1x Kerstboom ballenslinger - ballenslinger voor een 
sfeervolle kerstversiering - Kerstversiering voor in de ker

29,99 €
4251805440584 CF15975 1x Kerstboom ballenslinger - ballenslinger voor een 

sfeervolle kerstversiering - Kerstversiering voor in de ker
29,99 €

4251805440591 CF3038 solar lantaarnketting - LED lichtketting met 10 lantaarns 
- kleurrijke decoratie voor huis en tuin - buitendecoratie

17,99 €
4251805440638 CF15977 12x Kerstboomhangers ijspegels - 

Kerstboomversieringen voor in de kerstboom - Kerstboo
14,99 €

4251805440645 CF15978 Kerstboomdecoratie in hartvorm om te openen - 
Kersthanger als doos voor de kerstboom - gedecoreerde

19,99 €
4251805440652 CF15925 6x LED hangdecoratie van hout - maritieme decoratie 

om op te hangen - decoratie voor de badkamer - Ø 14,5
17,99 €
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4251805440669 CF15961 10x vogelverschrikkerboom - vogelverschrikker voor 
duif, kraai, mus - vogelverschrikker - hanger, kunststof, 

19,99 €
4251805440676 CF15920 2x hangende plantenbak voor balkon - hangpot voor 

planten en kruiden - plantenbak met haak voor in de tui
19,99 €

4251805440683 CF15920 2x hangende plantenbak voor balkon - hangpot voor 
planten en kruiden - plantenbak met haak voor in de tui

19,99 €
4251805440690 CF15920 2x hangende plantenbak voor balkon - hangpot voor 

planten en kruiden - plantenbak met haak voor in de tui
19,99 €

4251805440706 CF15962 LED lichtsnoer in komvorm voor buiten - feestlichtsnoer 
met 10 LED's in warm wit licht - buitenverlichting - 1,65

17,99 €
4251805440713 CF15919 Bloempot van metaal - plantenpot melkkan - vintage 

bloempot - decoratieve pot om te staan en op te hange
19,99 €

4251805440720 CF15921 Bloempot van metaal - bloempot om op te hangen - 
hangpot voor balkon en terras - bloempot om neer te ze

19,99 €
4251805440737 CF15926 Metalen bloempot - Plant pot gieter - Vintage bloempot 

- Deco pot om te staan en op te hangen
19,99 €

4251805440744 CF15924 lantaarnketting voor binnen en buiten - lichtketting met 
20 leds - kleurrijke decoratie voor huis en tuin - buitend

39,99 €
4251805440751 CF15918 3x metalen bloempotten - mini metalen emmers 

plantenbakken - kleurrijke bloempotten - kruidenpot voo
29,99 €

4251805440768 CF15918 3x metalen bloempotten - mini metalen emmers 
plantenbakken - kleurrijke bloempotten - kruidenpot voo

29,99 €
4251805440775 CF15918 3x metalen bloempotten - mini metalen emmers 

plantenbakken - kleurrijke bloempotten - kruidenpot voo
29,99 €

4251805440782 CF15918 3x metalen bloempotten - mini metalen emmers 
plantenbakken - kleurrijke bloempotten - kruidenpot voo

29,99 €
4251805440799 CF15985 keukenweegschaal - digitale keukenweegschaal - 

huishoudweegschaal in roestvrijstalen design - digitale 
19,99 €

4251805440805 CF15984 4x Microvezeldoek XL - Reinigingsdoek van microvezel - 
Reinigingsdoek voor glas, keuken, badkamer, auto - Her

17,99 €
4251805440812 CF15986 2x mini handventilator - miniventilator met 

bevestigingsclip - batterijgevoede reisventilator voor on
14,99 €

4251805440829 CF15981 12-delig badspeelgoed - visvangspel met schepnet en 
vis - badspeelgoed voor bad, zwembad en peuterbad

34,99 €
4251805440836 CF11342 3x opvouwbare nylon boodschappentas, 

boodschappentas met bloemmotief, herbruikbare boods
12,99 €

4251805440836 CF11342 3x opvouwbare nylon boodschappentas, 
boodschappentas met bloemmotief, herbruikbare boods

12,99 €
4251805440843 CF15982 4x ijsblokjesvorm voor elk 10 ijsblokjes - ijsblokjesbakje 

met siliconen bodem voor betere hantering - ijsblokjesst
19,99 €

4251805440850 CF15987 koeltas met koelelement - opvouwbare thermische 
koelbox - lichte isolerende tas voor kamperen & outdoor

29,99 €
4251805440867 CF15987 koeltas met koelelement - opvouwbare thermische 

koelbox - lichte isolerende tas voor kamperen & outdoor
17,99 €

4251805440874 CF15987 koeltas met koelelement - opvouwbare thermische 
koelbox - lichte isolerende tas voor kamperen & outdoor

29,99 €
4251805440881 CF15988 Waterdichte rugzak - Waterdichte rugzak met draagriem 

- Robuuste bootzak voor watersport - Trektas 30 liter
29,99 €

4251805440898 CF15988 Waterdichte rugzak - Waterdichte rugzak met draagriem 
- Robuuste bootzak voor watersport - Trektas 30 liter

29,99 €
4251805440904 CF15988 Waterdichte rugzak - Waterdichte rugzak met draagriem 

- Robuuste bootzak voor watersport - Trektas 30 liter
29,99 €

4251805440911 CF15988 Waterdichte rugzak - Waterdichte rugzak met draagriem 
- Robuuste bootzak voor watersport - Trektas 30 liter

29,99 €
4251805440928 CF15922 absorberende waterzak - Onmiddellijke bescherming bij 

overstroming in het huishouden - Onmiddellijke hulp bij 
29,99 €

4251805440935 CF8088 350x Voedsel spiesjes van bamboe hout - Houten 
spiesjes met grip oppervlak - Grill spiesjes voor huishou

17,99 €
4251805440942 CF15923 absorberende waterzak - Onmiddellijke bescherming bij 

overstroming in het huishouden - Onmiddellijke hulp bij 
29,99 €

4251805440959 CF15983 9-delige geschenkset met geurverwarmer, theelichtjes, 
kaarsen en was - keramische geurlamp - aromaset voor 

29,99 €
4251805440966 CF15983 9-delige geurcadeauset met warmer - keramische 

geurlamp - aromaset voor aangename kamergeuren en 
29,99 €

4251805440973 CF15983 9-delige geurcadeauset met warmer - keramische 
geurlamp - aromaset voor aangename kamergeuren en 

29,99 €
4251805440980 CF15752 300x Cocktail spiesjes met parel - spiesjes voor 

fingerfood - party picker gemaakt van hout - voorgerech
17,99 €

4251805440997 CF15753 120x Cocktailspiesjes met motief - Spiesjes voor 
fingerfood - Partyspiesjes van hout - hapjes Piekser voo

17,99 €
4251805441000 CF5635 48-delige kerstboomversiering houten hangerset - 

Kerstboomversieringen voor het versieren van de kerstb
14,99 €
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4251805441000 CF5635 48-delige kerstboomversiering houten hangerset - 
Kerstboomversieringen voor het versieren van de kerstb

14,99 €
4251805461190 CF15248 staande ventilator 50 W - ventilator met timer en 

afstandsbediening - in hoogte verstelbare vloerventilator
49,99 €

4251805441024 CF15249 45 W torenventilator met afstandsbediening, 
oscillerende kolomventilator met timer en slaapfunctie, 

49,99 €
4251805441031 CF16005 12-delige make-up set - cosmetische borstels - 

eivormige make-up sponsjes - gezichtsreinigingspads - i
14,99 €

4251805441048 CF14731 snoerkoord met LED-verlichting, decoratief touw met 
warmwitte LED-lampen, lichtketting op batterijen met ti

29,99 €
4251805441055 CF10035 heupfles van roestvrij staal, zakfles met schroefdop, 200 

ml
14,99 €

4251805441062 CF15997 4x Microvezeldoek - Reinigingsdoek gemaakt van 
microvezel - Reinigingsdoek voor glas, keuken, badkam

9,99 €
4251805441079 CF15995 2x Hangende opslag

 - Praktische ophang organizer - 
29,99 €

4251805441093 CF15848 3x taartplateaus van karton met kerstmotieven, 
taartbordjes met 3 lagen voor peperkoek, cupcakes of t

19,99 €
4251805441093 CF15848 3x taartplateaus van karton met kerstmotieven, 

taartbordjes met 3 lagen voor peperkoek, cupcakes of t
19,99 €

4251805441130 CF15994 Grote strandtas - Moderne zwembadtas voor 
strandspullen - Dames shopper om te winkelen - Schou

29,99 €
4251805441147 CF15994 Grote strandtas - Moderne zwembadtas voor 

strandspullen - Dames shopper om te winkelen - Schou
29,99 €

4251805441154 CF15999 8x Glazen onderzetters voor drankjes - Ronde 
onderzetters voor drankjes voor elke tafel - Glazen onde

19,99 €
4251805441161 CF15992 Ondoorzichtig balkon-privacyscherm - Balkonafdekking 

met koord voor bevestiging - Windscherm en zonwering
29,99 €

4251805441178 CF15993 ondoorzichtig balkonscherm - balkondoek met koord 
voor bevestiging - wind- en zonwering voor balkons - lic

29,99 €
4251805441185 CF16002 3-delig afvalscheidingssysteem, herbruikbare 

afvalzakken voor plastic, papier en oud metaal, zakken 
29,99 €

4251805441192 CF15989 Magnetische vliegenhor deur - insectenhor voor de deur 
- vliegengordijn met magent sluiting voor balkon, terras 

17,99 €
4251805441208 CF15990 2-delige tuinsproeiset - tuinhanddouche voor waterslang 

- multisproeier voor besproeiing van tuin, perken en pla
19,99 €

4251805441215 CF16000 2x onderzetter gemaakt van bamboe - duurzame 
onderzetters voor potten, pannen, braadpannen en wok

14,99 €
4251805441222 CF16000 2x onderzetter gemaakt van bamboe - duurzame 

onderzetters voor potten, pannen, braadpannen en wok
14,99 €

4251805441239 CF16003 4x microvezel autospons - top autoverzorging met 
absorberende wasspons - wasstraat met herbruikbare p

12,99 €
4251805441239 CF16003 4x microvezel autospons - top autoverzorging met 

absorberende wasspons - wasstraat met herbruikbare p
12,99 €

4251805441246 CF16003 8x microvezel autospons - top autoverzorging met 
absorberende wasspons - wasstraat met herbruikbare p

12,99 €
4251805441253 CF15436 8x tafelkleedgewichten - tafelkleedgewichten in de vorm 

van libellen en vlinders - tafelkleedklemmen - ca. 35 g p
17,99 €

4251805441260 CF10152 2x opbergdoos voor thee en theezakjes - theedoos van 
transparant kunststof met 6 vakken - theedoos voor the

29,99 €
4251805441277 CF10152 2x opbergdoos voor thee en theezakjes - theedoos van 

transparant kunststof met 6 vakken - theedoos voor the
29,99 €

4251805441284 CF10152 2x opbergdoos voor thee en theezakjes - theedoos van 
transparant kunststof met 6 vakken - theedoos voor the

29,99 €
4251805441291 CF10152 2x opbergdoos voor thee en theezakjes - theedoos van 

transparant kunststof met 6 vakken - theedoos voor the
29,99 €

4251805441307 CF16001 4x plug-in compound voor bloemstukken in cilindervorm 
- plug foam voor verse bloemen - plug spons voor hand

19,99 €
4251805441314 CF15996 2x gipsverband set met DIY fotolijst en decoratie, voor 

handafdrukken en voetafdrukken van kinderen en baby'
14,99 €

4251805441321 CF7629 2x Tuinsproeier - Tuinhanddouche voor waterslang - 
Slanghulpstuk voor besproeiing van tuin, perken en plan

17,99 €
4251805441338 CF13845 2-delige tuinslangset - waterslang met multifunctionele 

douche - 7,5m spiraalslang voor tuin en terras
39,99 €

4251805441345 CF16004 winkelmandje met hengsel - lichtgewicht kunststof 
mand - voor het vervoeren van aankopen - stevige kuns

29,99 €
4251805441352 CF16004 winkelmandje met hengsel - lichtgewicht kunststof 

mand - voor het vervoeren van aankopen - stevige kuns
29,99 €

4251805441369 CF16004 winkelmandje met hengsel - lichtgewicht kunststof 
mand - voor het vervoeren van aankopen - stevige kuns

34,99 €
4251805441383 CF16014 2-delige veiligheidsset - veiligheidsbril volgens EN166 en 

gehoorbescherming van PBM categorie III - gehoor- en 
17,99 €
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4251805441390 CF15735 10x Shooter Partij Popper Set
 - Confetti Kanon - Kleurrijke Glanzende Confetti voor O

34,99 €
4251805441406 CF16006 2x snoerkoord met LED-verlichting, decoratief touw met 

warmwitte LED-lampen, lichtketting op batterijen voor b
29,99 €

4251805441413 CF16012 2x Analoge thermometer - Metalen thermometer voor 
binnen en buiten - Kleurrijke temperatuurmeter met blo

29,99 €
4251805441420 CF15998 14-delige hobbymesenset, scherpe scalpels, cutter voor 

modelbouw en 3D-printen, nauwkeurige modelbouw en 
17,99 €

4251805441437 CF16011 2x onderzetter gemaakt van bamboe - duurzame 
onderzetters voor potten, pannen, braadpannen en wok

17,99 €
4251805441444 CF16011 4x onderzetter gemaakt van bamboe - duurzame 

onderzetters voor potten, pannen, ovenschalen en wokk
29,99 €

4251805441451 CF16015 4x M4 haak- en oogspanschroeven, 304 roestvrijstalen 
spanschroeven, touwspanners voor het bevestigen van 

14,99 €
4251805441468 CF16015 4x M5 haak- en oogspanschroeven, 304 roestvrijstalen 

spanschroeven, touwspanners voor het bevestigen van 
14,99 €

4251805441475 CF16016 6x M5 staalkabelklem, 304 roestvrijstalen 
beugelkabelklem, kabelklem met beugel voor het bevest

14,99 €
4251805441482 CF7559 2x dakgootbescherming voor regenpijpen, 

regenpijpbescherming voor bladeren, bladeren, takken -
14,99 €

4251805441499 CF16017 4x dakgootbescherming voor regenpijpen, 
regenpijpbescherming voor gebladerte, bladeren, takke

17,99 €
4251805441505 CF16018 dakgootbeschermingsset 8 meter voor huis, carport, 

stabiel met clips, op maat te knippen, weerbestendig - d
14,99 €

4251805441512 CF9472 3x zadelbeschermhoezen, waterdichte 
regenbescherming voor het fietszadel, zadelbeschermin

17,99 €
4251805441529 CF16019 6x karabijnhaak met schroefsluiting - grote karabijnhaak 

met hoog draagvermogen - schroefkarabijnhaak voor z
14,99 €

4251805441536 CF16019 6x karabijnhaak met schroefsluiting - grote karabijnhaak 
met hoog draagvermogen - schroefkarabijnhaak voor z

17,99 €
4251805441543 CF16020 2-delige regenbeschermingsset, waterdichte 

rugzakbescherming en zadelregenbescherming voor de 
14,99 €

4251805441550 CF5578 messingdraad voor knutselen en boetseren 45 m - 
bloemendraad voor arrangementen - knutseldraad - boe

9,99 €
4251805441567 CF5578 koperdraad voor knutselen en boetseren 45 m - 

bloemendraad voor arrangementen - knutseldraad - boe
9,99 €

4251805441574 CF16013 2x Wegwerpbarbecue - handige wegwerpbarbecue met 
houtskool, aanmaakhulp en water - barbecue voor trekt

29,99 €
4251805441581 CF16007 2x Deurstopper van roestvrij staal - Robuuste 

deurhouder met rubberen voet - Deurbumper in edele u
19,99 €

4251805441598 CF16007 4x Deurstopper van roestvrij staal - Robuuste 
deurhouder met rubberen voet - Deurbumper in edele u

29,99 €
4251805441604 CF16008 2x Elektrische pepermolen - Roestvrijstalen zout- en 

pepermolen - zout- en peperstrooier met keramische m
29,99 €

4251805441611 CF16010 2-delige braadslede en bakvorm - Braadslede met 
antiaanbaklaag, rooster en handvatten - Braadpan met 

34,99 €
4251805441628 CF16021 2x Kersttafelkrans - Adventskrans met dennenappels, 

bessen en kunstsneeuw - decoratieve krans - Kerstdeco
14,99 €

4251805441697 CF16025 6x kerstversiering in een zakje, houten schijven en 
boomschors - kersthagelslag - knutselset - tafeldecorati

14,99 €
4251805441703 CF16026 6x kerstversiering in een zakje - takjes, sterren en 

sierappels - kerstversieringen - knutselset - tafeldecorati
17,99 €

4251805441710 CF16027 9x kerstversiering in een zakje, kegels, twijgen, 
sinaasappels, kaneel en mos - kersthagelslag - knutsels

17,99 €
4251805441734 CF16029 4x decoratieve arrangementen, twijgen als geweldige 

kerstdecoraties, mooie kamerdecoraties, ook voor krans
14,99 €

4251805441741 CF16029 4x decoratieve arrangementen, twijgen als geweldige 
kerstdecoraties, mooie kamerdecoraties, ook voor krans

14,99 €
4251805441758 CF16029 4x decoratieve arrangementen, twijgen als geweldige 

kerstdecoraties, mooie kamerdecoraties, ook voor krans
14,99 €

4251805441765 CF16029 4x decoratieve arrangementen, twijgen als geweldige 
kerstdecoraties, mooie kamerdecoraties, ook voor krans

14,99 €
4251805441772 CF16030 3x decoratieve arrangementen, twijgen als geweldige 

kerstdecoraties, mooie kamerdecoraties, ook voor krans
14,99 €

4251805441789 CF16031 3x decoratieve arrangementen, kunstbloemen als leuke 
kerstversiering, mooie kamerdecoratie, ook voor kranse

14,99 €
4251805441796 CF16031 3x decoratieve arrangementen, kunstbloemen als leuke 

kerstversiering, mooie kamerdecoratie, ook voor kranse
14,99 €

4251805441802 CF16031 3x decoratieve arrangementen, kunstbloemen als leuke 
kerstversiering, mooie kamerdecoratie, ook voor kranse

17,99 €
4251805441819 CF16031 3x decoratieve arrangementen, kunstbloemen als leuke 

kerstversiering, mooie kamerdecoratie, ook voor kranse
17,99 €
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4251805441826 CF16031 3x decoratieve arrangementen, kunstbloemen als leuke 
kerstversiering, mooie kamerdecoratie, ook voor kranse

14,99 €
4251805441833 CF16032 4x decoratieve arrangementen, twijgen als geweldige 

kerstdecoraties, mooie kamerdecoraties, ook voor krans
14,99 €

4251805441840 CF16033 2x decoratieve arrangementen, kunstbloemen als leuke 
kerstversiering, mooie kamerdecoratie, ook voor kranse

14,99 €
4251805441857 CF16034 4x decoratieve arrangementen, twijgen als geweldige 

kerstdecoraties, mooie kamerdecoraties, ook voor krans
17,99 €

4251805441864 CF16035 6x decoratieve takken, decoratieve bloementakken om 
op te hangen, decoratieve takken als knutselspullen, ver

19,99 €
4251805441871 CF16036 6x kerstversiering in een zakje - decoratieve takjes - 

kersthagelslag - knutselset - tafeldecoratie - adventskra
14,99 €

4251805441888 CF16037 4x decoratieve paddenstoelen, kunstpaddenstoelen om 
in te pluggen als leuke kerstdecoratie, mooie kamerdec

14,99 €
4251805441895 CF16038 1kg strooidecoratie, decoratieve houten schijven om te 

strooien - houten spaanders van natuurlijk hout met sch
29,99 €

4251805441901 CF11247 LED-lichtketting met decoflesjes en kurken stop - 6 
LED-decoflesjes van glas met kunstplanten en stenen - 

19,99 €
4251805441918 CF9198 4x placemat - placemat voor in de keuken - 

hittebestendige placemats - wasbare tafelmatten - 30 x 
17,99 €

4251805441925 CF8649 Roestvrijstalen thermosfles - Dubbelwandige 
thermosfles - Thermosfles met één hand te bedienen - 

19,99 €
4251805441932 CF7708 2x kniekussens voor in de tuin - kniemat voor tuinieren 

- kniebeschermers voor knutselen en vrije tijd - kniebes
19,99 €

4251805441949 CF16044 Opbergtas voor kransen en guirlandes - grote 
containerdoos met handvat voor kerstversieringen, paas

19,99 €
4251805441956 CF13844 8-delige tuinslangset - slanghaspel met 15m tuinslang 

en 5 adapters - slanghaspel voor wandmontage
59,99 €

4251805441963 CF2424 20x kinderbeveiliging voor stopcontacten, 
stopcontactbeveiliging - kinderbeveiliging met draaimec

14,99 €
4251805441970 CF16048 4x XL grondankers van massief staal - extreem stabiele 

grondankers voor tenten, paviljoens, springkastelen & tr
29,99 €

4251805441987 CF16049 4x XL grondankers van massief staal - extreem stabiele 
grondankers voor tenten, paviljoens, springkastelen & tr

39,99 €
4251805441994 CF16050 4x XL grondankers van massief staal - extreem stabiele 

grondankers voor tenten, paviljoens, springkastelen & tr
34,99 €

4251805442007 CF16051 4x XL grondankers van massief staal - extreem stabiele 
grondankers voor tenten, paviljoens, springkastelen & tr

39,99 €
4251805442014 CF16052 8x XL grondankers van massief staal - extreem stabiele 

grondankers voor tenten, paviljoens, springkastelen & tr
39,99 €

4251805471748 CF14103 Aardappelpers - handpers voor aardappelen, fruit en 
groenten met uitneembare zeef - ideaal voor aardappel

19,99 €
4251805442038 CF16053 12x tentharingen - robuuste stalen haringen met 

schroefdraad en touwhouder - rotsgrondharingen voor k
29,99 €

4251805442045 CF16053 24x tentharingen - robuuste stalen haringen met draad 
en touwhouder - rotsgrondharingen voor kamperen en 

34,99 €
4251805442052 CF16053 20x tentharingen, robuuste stalen haringen met draad 

en touwhouder, rotsgrondharingen voor kamperen, box 
34,99 €

4251805442069 CF8125 8x Roestvrijstalen afvoerzeefje - Roestvrijstalen 
gootsteenzeefje ter bescherming tegen haren en etensr

9,99 €
4251805442076 CF9785 2x RVS afvoerzeef - RVS spoelbakzeef ter bescherming 

tegen haar- en etensresten - Universele zeef voor keuke
9,99 €

4251805442076 CF9785 2x RVS afvoerzeef - RVS spoelbakzeef ter bescherming 
tegen haar- en etensresten - Universele zeef voor keuke

9,99 €
4251805442083 CF16055 Paracord koord Ø 3 mm, 100 m - touw met 3 

kernstrengen voor boten, camping, buiten - nylon touw 
29,99 €

4251805442090 CF16056 Paracord koord Ø 4 mm, 100 m - touw met 6 
kernstrengen voor boten, camping, buiten - nylon touw 

29,99 €
4251805442106 CF16041 Luchtbed - Water luchtbed met geïntegreerd kussen - 

Luchtbed zwembad om te baden, zonnen, zwemmen en
19,99 €

4251805442113 CF16041 Luchtbed - Water luchtbed met geïntegreerd kussen - 
Luchtbed zwembad om te baden, zonnen, zwemmen en

19,99 €
4251805442120 CF16041 Luchtbed - Water luchtbed met geïntegreerd kussen - 

Luchtbed zwembad om te baden, zonnen, zwemmen en
19,99 €

4251805442137 CF16047 Opvouwbaar opstapje met rubberen noppen - 
Draagbaar opvouwbaar krukje belastbaar tot 150 kg - O

29,99 €
4251805442144 CF16047 Opvouwbaar opstapje met rubberen noppen - 

Draagbaar opvouwbaar krukje belastbaar tot 150 kg - O
29,99 €

4251805442151 CF16047 Opvouwbaar opstapje met rubberen noppen - 
Draagbaar opvouwbaar krukje belastbaar tot 150 kg - O

29,99 €
4251805442168 CF15986 2x mini handventilator - miniventilator met 

bevestigingsclip - batterijgevoede reisventilator voor on
17,99 €
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4251805442175 CF16042 Windasbak XL - Grote porseleinen asbak - Premium 
asbak met gekleurde strepen - 13,5 x 7 cm

19,99 €
4251805442182 CF16042 Windasbak XL - Grote porseleinen asbak - Premium 

asbak met gekleurde strepen - 13,5 x 7 cm
17,99 €

4251805442199 CF16042 Windasbak XL - Grote porseleinen asbak - Premium 
asbak met gekleurde strepen - 13,5 x 7 cm

17,99 €
4251805442205 CF16042 Windasbak XL - Grote porseleinen asbak - Premium 

asbak met gekleurde strepen - 13,5 x 7 cm
17,99 €

4251805442229 CF16040 2x slangsproeier - tuinslang met regenfunctie voor het 
besproeien van langgerekte, smalle ruimtes zoals perke

19,99 €
4251805442236 CF16054 3x Bloempot van metaal - Plantenpot metalen emmer 

klein - Gekleurde bloempot - Kruidenpot om op te staan
29,99 €

4251805442243 CF16046 luchtverfrisser, betoverende kamergeur, geuroliefles 
met houten stokjes en decoratieve kunstbloem, geurend

17,99 €
4251805442250 CF16046 luchtverfrisser, betoverende kamergeur, geuroliefles 

met houten stokjes en decoratieve kunstbloem, geurend
17,99 €

4251805442267 CF16046 luchtverfrisser, betoverende kamergeur, geuroliefles 
met houten stokjes en decoratieve kunstbloem, geurend

17,99 €
4251805442274 CF16046 luchtverfrisser, betoverende kamergeur, geuroliefles 

met houten stokjes en decoratieve kunstbloem, geurend
14,99 €

4251805442281 CF16045 Mini luchtkoeler - Mobiele airconditioning met USB-
aansluiting - Kleine verdampingskoeler met LED - Koelv

29,99 €
4251805442298 CF15358 tochtstoppers voor deuren en ramen - 90 cm deurslang 

- pluizige windstoppers - bespaar energie met tochtstop
29,99 €

4251805442304 CF15358 tochtstoppers voor deuren en ramen - 90 cm deurslang 
- pluizige windstoppers - bespaar energie met tochtstop

29,99 €
4251805442311 CF15358 tochtstoppers voor deuren en ramen - 90 cm deurslang 

- pluizige windstoppers - bespaar energie met tochtstop
29,99 €

4251805442328 CF15358 tochtstoppers voor deuren en ramen - 90 cm deurslang 
- pluizige windstoppers - bespaar energie met tochtstop

29,99 €
4251805442335 CF15358 tochtstoppers voor deuren en ramen - 90 cm deurslang 

- pluizige windstoppers - bespaar energie met tochtstop
29,99 €

4251805442342 CF15358 tochtstoppers voor deuren en ramen - 90 cm deurslang 
- pluizige windstoppers - bespaar energie met tochtstop

29,99 €
4251805442359 CF7200 parasolhouder van gepoedercoat metaal - balkonhouder 

voor parasols - paraplubak voor brede balkonleuningen,
29,99 €

4251805442366 CF16069 72x wierookkegels in fruitige geuren - wierookstokjes 
voor de zomer - wierookkegels

17,99 €
4251805442373 CF16070 96x wierookkegels in zoetzure geuren - wierookstokjes 

voor de zomer - wierookkegels
19,99 €

4251805442380 CF16071 60x wierookkegels in bloemige geuren - wierookstokjes 
voor de zomer - wierookkegels

17,99 €
4251805442403 CF16057 6x kerstversiering in een zakje - decoratieve takjes - 

kersthagelslag - knutselset - tafeldecoratie - adventskra
14,99 €

4251805442410 CF13587 ventilator sproeiflacon, kindvriendelijke sproeiventilator, 
watersproeier voor verkoeling in de zomer, sproeinevel 

17,99 €
4251805442427 CF16072 6x Kerstboomhangers candy cane - 

kerstboomversieringen om op te hangen - kerstballen in
17,99 €

4251805442434 CF16072 6x Kerstboomhangers candy cane - 
kerstboomversieringen om op te hangen - kerstballen in

17,99 €
4251805442441 CF16073 3x kerstboomhangers candy cane XXL - 

kerstboomversieringen om op te hangen - kerstballen in
17,99 €

4251805442458 CF16073 3x kerstboomhangers candy cane XXL - 
kerstboomversieringen om op te hangen - kerstballen in

17,99 €
4251805442465 CF16074 3x premium kerstboomversiering - dinosaurussen 

gemaakt van glas als kerstversiering - kerstboomhanger
29,99 €

4251805442472 CF16075 3x premium kerstboomversiering - schaatsen van glas 
als kerstversiering - kerstboomhangers - plasticvrij alter

19,99 €
4251805442489 CF12777 3x premium kerstboomversiering - doodshoofden als 

kerstversiering - morbide hangers - grappige kerstboom
34,99 €

4251805442496 CF16076 3x premium kerstboomversiering - glazen dennenappels 
als kerstversiering - kerstboomhangers - plasticvrij alter

17,99 €
4251805442502 CF16077 3x premium kerstboomversiering - schaal, bot en hond 

van glas als kerstversiering - kerstboomhanger - plastic
29,99 €

4251805442519 CF16078 3x premium kerstboomversiering - fastfood gemaakt 
van glas als kerstversiering - kerstboomhangers - plastic

17,99 €
4251805442533 CF16079 3x Kerstboomhanger cadeau - Kerstbal geschenkdoos - 

Kerstboomversieringen in geschenkvorm voor de kerstb
17,99 €

4251805442540 CF16080 3x premium kerstboomversiering - rendier van glas als 
kerstversiering - kerstboomhanger - plasticvrij alternatie

29,99 €
4251805442557 CF16081 3x premium kerstboomversiering - Alien gemaakt van 

glas als kerstversiering - kerstboomhanger - plasticvrij a
19,99 €
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4251805442564 CF16082 3x premium kerstboomversiering - uil van glas als 
kerstversiering - kerstboomhanger - plasticvrij alternatie

29,99 €
4251805442571 CF16083 3x premium kerstboomversiering - handschoenen van 

glas als kerstversiering - kerstboomhangers - plasticvrij 
17,99 €

4251805442588 CF16084 3x premium kerstboomversiering - donuts van glas als 
kerstversiering - kerstboomhangers - plasticvrij alternati

19,99 €
4251805442595 CF16085 3x premium kerstboomversiering - glazen ijshoorntje als 

kerstversiering - kerstboomhanger - plasticvrij alternatie
29,99 €

4251805442601 CF16086 LED decoratieve standaard van hout - verlichte letters 
op houten voet - decoratieve letters om neer te zetten v

34,99 €
4251805442618 CF16087 LED decoratieve standaard van hout - verlichte letters 

op houten voet - decoratieve letters om neer te zetten v
34,99 €

4251805442625 CF16088 LED decoratieve standaard van hout - verlichte letters 
op houten voet - decoratieve letters om neer te zetten v

29,99 €
4251805442632 CF16089 LED decoratieve standaard van hout - verlichte letters 

op houten voet - decoratieve letters om neer te zetten v
29,99 €

4251805442649 CF16090 LED decoratieve standaard van hout - verlichte letters 
op houten voet - decoratieve letters om neer te zetten v

29,99 €
4251805442656 CF16091 LED decoratieve standaard van hout - verlichte letters 

op houten voet - decoratieve letters om neer te zetten v
29,99 €

4251805442663 CF16092 LED decoratieve standaard van hout - verlichte letters 
op houten voet - decoratieve letters om neer te zetten v

29,99 €
4251805442670 CF16093 LED decoratieve standaard van hout - verlichte letters 

op houten voet - decoratieve letters om neer te zetten v
17,99 €

4251805442687 CF16094 LED decoratieve standaard van hout - verlichte letters 
op houten voet - decoratieve letters om neer te zetten v

29,99 €
4251805442694 CF16095 LED decoratieve standaard van hout - verlichte letters 

op houten voet - decoratieve letters om neer te zetten v
29,99 €

4251805442700 CF16096 LED decoratieve standaard van hout - verlichte letters 
op houten voet - decoratieve letters om neer te zetten v

29,99 €
4251805442717 CF16097 LED decoratieve standaard van hout - verlichte letters 

op houten voet - decoratieve letters om neer te zetten v
29,99 €

4251805442724 CF16098 LED decoratieve standaard van hout - verlichte letters 
op houten voet - decoratieve letters om neer te zetten v

19,99 €
4251805442731 CF16099 LED decoratieve standaard van hout - verlichte letters 

op houten voet - decoratieve letters om neer te zetten v
29,99 €

4251805442748 CF16100 LED decoratieve standaard van hout - verlichte letters 
op houten voet - decoratieve letters om neer te zetten v

19,99 €
4251805442755 CF16101 LED decoratieve standaard van hout - verlichte letters 

op houten voet - decoratieve letters om neer te zetten v
19,99 €

4251805442762 CF16102 deco standaard van hout - versierde letters op een 
houten sokkel - decoratieve letters om voor de kerst ne

17,99 €
4251805442779 CF16103 LED decoratieve standaard van hout - verlichte letters 

op houten voet - decoratieve letters om neer te zetten v
29,99 €

4251805442786 CF16104 deco standaard van hout - versierde letters op een 
houten sokkel - decoratieve letters om voor de kerst ne

17,99 €
4251805442793 CF16105 3-delige BBQ-grillset met grillschort, grilltang en draaier 

- grillbestek van roestvrij staal en kookschort in zwart
17,99 €

4251805442809 CF16106 hangende decoratie kerst - houten hanger met opschrift 
voor kerst - houten deurbord voor deur, raam of muur -

17,99 €
4251805442816 CF16107 hangende decoratie kerst - houten hanger met opschrift 

voor kerst - houten deurbord voor deur, raam of muur -
12,99 €

4251805442823 CF16108 hangende decoratie kerst - houten hanger met opschrift 
voor kerst - houten deurbord voor deur, raam of muur -

17,99 €
4251805442830 CF16108 hangende decoratie kerst - houten hanger met opschrift 

voor kerst - houten deurbord voor deur, raam of muur -
19,99 €

4251805442847 CF16109 2x hangende decoratie kerst - houten hanger met 
opschrift voor kerst - houten deurbord voor deur, raam 

17,99 €
4251805442854 CF16110 2x decoratieve displays voor kerst - rendieren van hout 

om neer te zetten - kerstdisplays om te versieren en we
17,99 €

4251805442861 CF16111 2x decoratieve displays voor kerst - rendieren van hout 
om neer te zetten - kerstdisplays om te versieren en we

17,99 €
4251805442878 CF16111 2x decoratieve displays voor kerst - rendieren van hout 

om neer te zetten - kerstdisplays om te versieren en we
17,99 €

4251805442885 CF16110 2x decoratieve displays voor kerst - rendieren van hout 
om neer te zetten - kerstdisplays om te versieren en we

14,99 €
4251805442892 CF16112 2x decoratieve displays voor kerst - rendieren van hout 

om neer te zetten - kerstdisplays om te versieren en we
17,99 €

4251805442908 CF16112 2x decoratieve displays voor kerst - rendieren van hout 
om neer te zetten - kerstdisplays om te versieren en we

17,99 €
4251805442915 CF16113 2x decoratieve displays voor kerst - rendieren van hout 

om neer te zetten - kerstdisplays om te versieren en we
17,99 €
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4251805442922 CF16113 2x decoratieve displays voor kerst - rendieren van hout 
om neer te zetten - kerstdisplays om te versieren en we

14,99 €
4251805442939 CF16114 3-delige hangende decoratieset van metaal - 

Kerstmanfiguur, sneeuwpopfiguur en rendierfiguur om o
14,99 €

4251805442946 CF16115 3-delige hangende decoratieset van polyresin - 
Kerstmanfiguur, sneeuwpopfiguur en rendierfiguur om o

14,99 €
4251805442953 CF16116 6x kerstboomversieringen houten hangerset - 

kerstboomversieringen om te versieren - kerstboomversi
14,99 €

4251805442960 CF16116 6x kerstboomversieringen houten hangerset - 
kerstboomversieringen om te versieren - kerstboomversi

14,99 €
4251805442977 CF16117 12x kerstboomversieringen houten hanger - 

kerstboomversieringen om te versieren - kerstboomversi
14,99 €

4251805442984 CF16118 LED-boom als decoratieve verlichting - lichtboom als 
decoratie - Kerstboom van hout - LED-verlichting als sfe

14,99 €
4251805442991 CF16119 LED-ster als decoratieve verlichting - lichtster als 

decoratie - kerstster van hout - LED-verlichting als sfeerl
14,99 €

4251805443004 CF16120 LED-ster als decoratieve verlichting - lichtster als 
decoratie - kerstster van hout - LED-verlichting met time

19,99 €
4251805443011 CF16121 mini kerstboom van hout - decoratieve decoraties - 

standaard met veel ornamenten om op te hangen - kun
29,99 €

4251805443028 CF16122 mini sneeuwpop van hout - decoratieve sieraden - 
standaard met veel ornamenten om op te hangen - kun

17,99 €
4251805443035 CF16123 3x houten standaard voor Kerstmis - rendier, kerstman 

en sneeuwpop gemaakt van hout om op te staan - deco
14,99 €

4251805443042 CF16123 3x houten standaard voor Kerstmis - rendier, kerstman 
en sneeuwpop gemaakt van hout om op te staan - deco

14,99 €
4251805443059 CF16124 2x decoratieve displays voor Kerstmis - rendieren 

gemaakt van hout met pluche om op te zetten - Kerstdi
14,99 €

4251805443066 CF16125 3x kerstzakjes van vilt - kerstmandje, cadeaumandje - 
viltzakjes voor kleine cadeautjes - cadeauzakje voor ker

14,99 €
4251805443073 CF16126 3x Kerstzakjes van vilt - Kerstmandje, cadeaumandje - 

vilten zakjes voor kleine cadeautjes - cadeauzakje voor 
14,99 €

4251805443080 CF16127 3x kerstzakjes van vilt - kerstmandje, cadeaumandje - 
viltzakjes voor kleine cadeautjes - cadeauzakje voor ker

14,99 €
4251805443097 CF16128 3x Kerstzakjes van vilt - Kerstmandje, cadeaumandje - 

viltzakjes voor kleine cadeautjes - cadeauzakje voor Ker
14,99 €

4251805443103 CF16129 6x hangende decoraties voor kerst - kerstsymbolen van 
metaal om op te hangen - tinnen figuren als hangers vo

17,99 €
4251805443110 CF16130 12x hangende decoratie voor Kerstmis - metalen bellen 

om op te hangen - decoratieve bellen van plaatstaal als 
14,99 €

4251805443127 CF16131 6x hangende decoratie voor Kerstmis - metalen bellen 
om op te hangen - decoratieve bellen van plaatstaal als 

14,99 €
4251805443134 CF16132 6x hangende decoratie voor Kerstmis - metalen bellen 

om op te hangen - decoratieve bellen van plaatstaal als 
17,99 €

4251805443141 CF16133 Kersttrein met vier houten aanhangers - decoratieve 
kersttrein - Kersttafeldecoratie, houten trein, 24cm

14,99 €
4251805443158 CF16133 Kersttrein met vier houten aanhangers - decoratieve 

kersttrein - Kersttafeldecoratie, houten trein, 24cm
14,99 €

4251805443165 CF16134 Kersttrein van vilt - decoratieve kersttrein met hangers - 
kersttafeldecoraties - decoratieve trein

14,99 €
4251805443172 CF16135 Kersttrein van vilt - decoratieve kersttrein met hangers - 

kersttafeldecoraties - decoratieve trein
14,99 €

4251805443189 CF16136 3x hangende decoraties voor Kerstmis - hangende 
figuren van vilt - sneeuwpop, kerstman en rendier om a

17,99 €
4251805443196 CF16137 3x kerstversiering van vilt - decoratieve standaard - 

kersttafeldecoratie - groep klassieke vilten figuren
17,99 €

4251805443202 CF16138 2x kerstversiering van vilt - decoratieve standaard - 
kersttafeldecoratie - kerstman en sneeuwpop met auto 

14,99 €
4251805443219 CF16139 2x decoratieve display voor Kerstmis - Kerstboom van 

vilt met houten voet - Kerstboom als decoratie voor tafe
17,99 €

4251805443226 CF16140 2x decoratieve display voor Kerstmis - Kerstboom van 
vilt met houten voet - Kerstboom als decoratie voor tafe

19,99 €
4251805443233 CF16141 2x decoratieve standaard voor kerst - rendier gemaakt 

van vilt om te staan - kerststandaard voor decoratie en 
34,99 €

4251805443240 CF16142 4-delige kerstplacemat - vilten placemat voor eetkamer 
en keuken - vilten placemats met sterren

19,99 €
4251805443257 CF16143 3x kerstelfen voor kerstversiering, winterfiguren als 

decoratieartikelen, schattige tafeldecoraties of als kamer
17,99 €

4251805443264 CF16144 3x kerstelfen voor kerstversiering, winterfiguren als 
decoratieartikelen, schattige tafeldecoraties of als kamer

17,99 €
4251805443271 CF16145 3x wijnflessenhoezen - flessentassen in kerstdesign - 

flessendecoratie voor de kersttafel - geruite flessentrui a
17,99 €
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4251805443288 CF16146 2x wijnfleshoezen - flessenzakken in kerstdesign - 
flessendecoratie voor de kersttafel - geruite flessentrui a

12,99 €
4251805443295 CF16147 3x wijnflessenhoezen - flessentassen in kerstdesign - 

flessendecoratie voor de kersttafel - flessenkabouters al
17,99 €

4251805443301 CF16148 2x LED-sneeuwman als decoratieve verlichting - 
lichtbeeld - kerstfiguur van keramiek - LED-verlichting m

29,99 €
4251805443318 CF16149 2x LED-sneeuwman als decoratieve verlichting - 

lichtbeeld - kerstfiguur van keramiek - LED-verlichting m
29,99 €

4251805443325 CF16150 6x kaarthouder Wichtel - clips voor menukaarten, 
naamkaartjes, plaatskaarten en foto's - Kersttafel en we

17,99 €
4251805443332 CF16151 4x kaarthouder Gnome - clips voor menukaarten, 

naamkaartjes, plaatskaarten en foto's - Kersttafel en we
14,99 €

4251805443349 CF16152 3x Kerstmand - pluche geschenkmand in kerstdesign - 
X-Mas draagtas - geschenktas voor Kerstmis

19,99 €
4251805443356 CF16152 3x Kerstmand - pluche geschenkmand in kerstdesign - 

X-Mas draagtas - geschenktas voor Kerstmis
29,99 €

4251805443363 CF16153 3x houten standaard voor kerst - vilten kabouters in 
stervorm gemaakt van hout om op te staan - decoratiev

17,99 €
4251805443370 CF13827 8x coldpack voor koeltas - koelelementen voor koelbox - 

coldpack voor huishouden en vrije tijd - 220 ml
29,99 €

4251805443394 CF16155 Kindercommode met 2 laden - Kinderplank met 
opbergdozen - Houten plank voor kinderen met laden - 

44,99 €
4251805443400 CF16155 Kindercommode met 2 laden - Kinderplank met 

opbergdozen - Houten plank voor kinderen met laden - 
44,99 €

4251805443417 CF3382 inktdoos met 24 kleuren en dekkend wit - aquarelverf 
voor kinderen - aquarelverfdoos voor school - aquarelve

17,99 €
4251805443424 CF10486 2x premium decoratieve standaard ster - sterbeeld van 

vernikkeld aluminium op een voet van mangohout - dec
17,99 €

4251805443431 CF14595 Yoga weerstandsband van polyester en rubber - 
oefenband voor spieropbouw, Pilates en yoga - fitnessb

17,99 €
4251805443431 CF14595 Yoga weerstandsband van polyester en rubber - 

oefenband voor spieropbouw, Pilates en yoga - fitnessb
17,99 €

4251805443448 CF16165 kandelaar met decoratief figuur - Decoratieve kandelaar 
van vernikkeld aluminium met mangohouten voet - The

29,99 €
4251805443455 CF16166 kandelaar met decoratief figuur - Decoratieve kandelaar 

van vernikkeld aluminium met mangohouten voet - The
19,99 €

4251805443462 CF16167 kandelaar met decoratief figuur - Decoratieve kandelaar 
van vernikkeld aluminium met mangohouten voet - The

17,99 €
4251805443479 CF16173 kandelaar met decoratief figuur - Decoratieve kandelaar 

van vernikkeld aluminium met mangohouten voet - The
29,99 €

4251805443486 CF16173 kandelaar met decoratief figuur - Decoratieve kandelaar 
van vernikkeld aluminium met mangohouten voet - The

19,99 €
4251805443493 CF16181 Premium standvis - decoratieve vis van metaal op 

mangohouten voet - maritieme metalen vis om op te sta
19,99 €

4251805443509 CF16182 Premium Fossil standaard - decoratieve metalen 
zeeschelp op mangohouten voet - maritiem metalen fos

14,99 €
4251805443516 CF16183 Premium stand zeepaardje - decoratief zeepaardje 

gemaakt van metaal op mangohouten voet - maritiem 
14,99 €

4251805443523 CF16184 Premium decoratieve standaard ster - sterbeeld van 
vernikkeld aluminium op een voet van mangohout - dec

17,99 €
4251805443530 CF16184 Premium decoratieve standaard ster - sterbeeld van 

vernikkeld aluminium op een voet van mangohout - dec
14,99 €

4251805443547 CF16184 2x premium decoratieve standaard ster - sterbeeld van 
vernikkeld aluminium op een voet van mangohout - dec

19,99 €
4251805443554 CF16185 Premium decoratieve standaard - sculptuurbeeld van 

vernikkeld aluminium op een voet van mangohout - dec
19,99 €

4251805443561 CF16186 Premium decoratieve standaard - sculptuurbeeld van 
vernikkeld aluminium op een voet van mangohout - dec

29,99 €
4251805443578 CF16187 Premium decoratieve standaard ster - sterbeeld van 

vernikkeld aluminium op een voet van mangohout - dec
14,99 €

4251805443585 CF16192 decostandaard "HEIMAT" - belettering van vernikkeld 
aluminium op een mangohouten voet - decoratieve bele

19,99 €
4251805443592 CF16194 decostandaard "LIEBE" - belettering van vernikkeld 

aluminium op een mangohouten voet - decoratieve bele
14,99 €

4251805443608 CF16187 Premium decoratieve standaard ster - sterbeeld van 
vernikkeld aluminium op een voet van mangohout - dec

14,99 €
4251805443615 CF16196 Premium decoratieve standaard - sculptuurbeeld van 

vernikkeld aluminium op een voet van mangohout - dec
19,99 €

4251805443622 CF16197 Premium decoratieve standaard - sculptuurbeeld van 
vernikkeld aluminium op een voet van mangohout - dec

34,99 €
4251805443639 CF16197 Premium decoratieve standaard - sculptuurbeeld van 

vernikkeld aluminium op een voet van mangohout - dec
29,99 €
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4251805443646 CF16198 Premium decoratieve standaard - sculptuurbeeld van 
vernikkeld aluminium op een voet van mangohout - dec

17,99 €
4251805443653 CF16199 Premium decoratieve standaard - sculptuurbeeld van 

vernikkeld aluminium op een voet van mangohout - dec
17,99 €

4251805443660 CF16200 Premium decoratieve standaard - sculptuurbeeld van 
vernikkeld aluminium op een voet van mangohout - dec

29,99 €
4251805443677 CF16201 kandelaar met decoratief figuur - Decoratieve kandelaar 

van vernikkeld aluminium met mangohouten voet - The
19,99 €

4251805443684 CF16202 3x hangende decoratie sneeuwvlok - decoratiefiguur 
van vernikkeld aluminium - kerst- en elegant woonacces

17,99 €
4251805443691 CF16202 3x hangende decoratie sneeuwvlok - decoratiefiguur 

van vernikkeld aluminium - kerst- en elegant woonacces
17,99 €

4251805443707 CF16190 decostandaard "LOVE" - belettering van vernikkeld 
aluminium op een mangohouten voet - decoratieve bele

17,99 €
4251805443714 CF16159 Drijvende hoepel - Grote kleurrijke drijvende ring voor 

badplezier - Drijvende hoepel voor kinderen om te zwe
14,99 €

4251805443721 CF16159 Drijvende hoepel - Grote kleurrijke drijvende ring voor 
badplezier - Drijvende hoepel voor kinderen om te zwe

14,99 €
4251805443738 CF16159 Drijvende hoepel - Grote kleurrijke drijvende ring voor 

badplezier - Drijvende hoepel voor kinderen om te zwe
14,99 €

4251805443745 CF16162 Zwemfiguurtje in vliegtuigdesign - opblaasbare 
rubberboot voor kinderen - luchtmatras voor zwemplezi

19,99 €
4251805443752 CF16162 Drijvend figuur in motorbootdesign - opblaasbare 

rubberboot voor kinderen - luchtmatras voor zwemplezi
19,99 €

4251805443769 CF16162 Zwemfiguur in goudvismotief - opblaasbare rubberboot 
voor kinderen - luchtmatras voor zwemplezier - zwemfig

19,99 €
4251805443776 CF16157 peuterbad voor kinderen, 3-rings kinderbad in blauw 

met reparatiepatches, 147x33cm, ca. 288 liter zwembad
34,99 €

4251805443783 CF16158 peuterbad voor kinderen, 3-rings kinderbad in blauw 
met reparatiepatches, 168x38cm, ca. 420 liter zwembad

34,99 €
4251805443790 CF16175 3x grote strandtas - dames shopper om te winkelen - 

zwembadtas voor strandartikelen - schoudertas voor str
29,99 €

4251805443806 CF14010 3 meter premium duivenverdedigingsspikes 4 rijen - 
roestvrij staal 304 - roestvrij en duurzaam - 12 element

34,99 €
4251805443813 CF16203 24x montageclip voor vogelcontrole spikes - accessoires 

voor duivencontrole - bevestigingsclips voor vogelcontro
9,99 €

4251805443820 CF16188 ijsemmer met ijsblokjestang, plastic ijsemmer met 
deksel en handvat, lichte ijskoeler voor op het strand, tu

29,99 €
4251805443837 CF16188 ijsemmer met ijsblokjestang, plastic ijsemmer met 

deksel en handvat, lichte ijskoeler voor op het strand, tu
29,99 €

4251805443844 CF16188 ijsemmer met ijsblokjestang, plastic ijsemmer met 
deksel en handvat, lichte ijskoeler voor op het strand, tu

29,99 €
4251805443851 CF16204 27-delige Kerstboom Decoratie Houten Hangerset - 

Kerstboom Decoraties voor het versieren van de kerstbo
14,99 €

4251805443868 CF16205 27-delige Kerstboom Decoratie Houten Hangerset - 
Kerstboom Decoraties voor het versieren van de kerstbo

14,99 €
4251805443875 CF16206 36-delige Kerstboom Decoratie Houten Hangerset - 

Kerstboom Decoraties voor het versieren van de kerstbo
14,99 €

4251805443882 CF16207 6x Kerstboom decoraties houten hanger set - 
Kerstboom decoraties voor het decoreren - Kerstboom d

14,99 €
4251805443899 CF16208 6x Kerstboomversieringen houten hanger set - 

Kerstboomversieringen voor decoraties - Kerstboomvers
14,99 €

4251805443905 CF16209 6x Kerstboomversieringen houten hanger set - 
Kerstboomversieringen voor decoraties - Kerstboomvers

14,99 €
4251805443912 CF16210 6x Kerstboom decoraties houten hanger set - 

Kerstboom decoraties voor het decoreren - Kerstboom d
14,99 €

4251805443929 CF16211 6x Kerstboom decoraties houten hanger set - 
Kerstboom decoraties voor het decoreren - Kerstboom d

14,99 €
4251805443936 CF16212 Decoratieve kerst Display - Herten in het bos gemaakt 

van hout om op te staan - Kerst Display voor Winter De
14,99 €

4251805443950 CF7187 2x dakgootbescherming set van 6 meter met clips, op 
maat te knippen en weerbestendig, dakgootbeschermin

29,99 €
4251805443967 CF16195 6x afwasborstel - afwasborstel met ophanghaak, 

afwasborstel voor de keuken, keukenborstel in moderne
17,99 €

4251805443974 CF16168 brooddoos met broodmes, brooddoos met bamboe 
deksel en keramisch mes, deksel te gebruiken als snijpl

34,99 €
4251805443981 CF16168 brooddoos met broodmes, brooddoos met bamboe 

deksel en keramisch mes, deksel te gebruiken als snijpl
34,99 €

4251805443998 CF16180 3x foliesnijder - aluminiumfolie dispenser - 
vershoudfolie dispenser - praktische houder voor bakpa

19,99 €
4251805444001 CF16213 LED lichtketting met timer - Kerstverlichting lichtketting 

met 20 LED sterren gemaakt van hout - Kerstdecoratie 
12,99 €
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4251805444018 CF16213 LED fee lights met timer - Kerstverlichting fee lights met 
20 LED sneeuwvlokken gemaakt van hout - Indoor Kerst

9,99 €
4251805444025 CF16156 4x opvouwbare nylon boodschappentas, herbruikbare 

boodschappentas, boodschappentas met transporttas in
17,99 €

4251805444032 CF16174 8x kunststof vliegenmepper - insectenwerend middel in 
felle kleuren - licht en flexibel muggenwerend middel - 

29,99 €
4251805444049 CF16179 taartdoos - transportdoos voor gebak, brood en 

etenswaren - brooddoos - container met deksel, handva
29,99 €

4251805444056 CF16179 taartdoos - transportdoos voor gebak, brood en 
etenswaren - brooddoos - container met deksel, handva

29,99 €
4251805444063 CF16179 taartdoos - transportdoos voor gebak, brood en 

etenswaren - brooddoos - container met deksel, handva
29,99 €

4251805444070 CF16176 kroonkurkenverzamelaar - flessendoppen verzamelbox - 
bierviltjesverzamelaar en verzamelbox - dekselcollector 

29,99 €
4251805444087 CF16177 wijnkurkcollector - flessendop-verzameldoos voor 

kurkcollectoren - wijnkurkverzameldoos - dekselcollector
29,99 €

4251805444094 CF16154 gieter 1L, mooie gieter met lange hals, voor het 
bewateren en bemesten van kleine en middelgrote kam

29,99 €
4251805444100 CF16154 gieter 1L, mooie gieter met lange hals, voor het 

bewateren en bemesten van kleine en middelgrote kam
29,99 €

4251805444117 CF16154 gieter 1L, mooie gieter met lange hals, voor het 
bewateren en bemesten van kleine en middelgrote kam

29,99 €
4251805444124 CF16154 gieter 1L, mooie gieter met lange hals, voor het 

bewateren en bemesten van kleine en middelgrote kam
29,99 €

4251805444131 CF16172 kunstplant in pot, groene kunstplant met gekartelde 
bladeren voor in huis, kantoor, praktijk of kantoor, zeer 

29,99 €
4251805444148 CF16171 kunstplant in pot, groene kunstplant met grote bladeren 

voor thuis, kantoor, praktijk of kantoor, zeer onderhoud
29,99 €

4251805444155 CF16170 kunstplant in pot, groene kunstplant met grote bladeren 
voor thuis, kantoor, praktijk of kantoor, zeer onderhoud

29,99 €
4251805444162 CF16169 kunstplant in pot, groene kunstplant met grote bladeren 

voor thuis, kantoor, praktijk of kantoor, zeer onderhoud
19,99 €

4251805444179 CF16178 5-delige sake-set, sake-kan en 4 sake-bekers van 
keramiek, kunstig geglazuurd sake-servies voor sake-ce

34,99 €
4251805444186 CF14836 5-delig theeservies, theepot en 4 theekopjes van 

keramiek, kunstzinnig geglazuurd theeservies voor thee
44,99 €

4251805444193 CF11497 medicatiedispenser - medicatiebox voor 7 dagen - 2 
vakken elk - pillendoos - pillendoos - tablettenbox - wee

12,99 €
4251805444209 CF13301 12x locker- en ladebeveiliging - lockerslot om te plakken 

- kinderslot voor kastdeuren zonder boren - beveiliging 
17,99 €

4251805444216 CF16297 inklapbare opstap met rubberen noppen - Draagbare 
opklapbare kruk, belastbaar tot 100 kg - Opvouwbare o

29,99 €
4251805444223 CF16297 inklapbare opstap met rubberen noppen - Draagbare 

opklapbare kruk, belastbaar tot 100 kg - Opvouwbare o
29,99 €

4251805444230 CF16297 inklapbare opstap met rubberen noppen - Draagbare 
opklapbare kruk, belastbaar tot 100 kg - Opvouwbare o

29,99 €
4251805444254 CF16292 rustieke theezakjes opbergdoos - theedoos in 

landhuisstijl met 6 vakken en kijkvenster - theedoos - th
19,99 €

4251805444261 CF16292 rustieke theezakjes opbergdoos - theedoos in 
landhuisstijl met 6 vakken en kijkvenster - theedoos - th

19,99 €
4251805444278 CF16293 2x hangende droger met elk 20 clips - mini droogmolen 

om op te hangen - wasdroger voor sokken [keuze varie
29,99 €

4251805444285 CF16275 Kunstorchidee in pot, mooie kunstbloem, bloemstuk in 
zachte kleuren, kunstorchidee als vensterbank en tafeld

34,99 €
4251805444292 CF16275 Kunstorchidee in pot, mooie kunstbloem, bloemstuk in 

zachte kleuren, kunstorchidee als vensterbank en tafeld
29,99 €

4251805444308 CF16294 3x afwasborstels - afwasborstels met ophanghaken, 
afwasborstels voor de keuken, keukenborstels in moder

14,99 €
4251805444315 CF16432 4-delige reinigingsset, handborstel, stoffer, handborstel 

en afwasborstel, startset perfect reiniging
19,99 €

4251805444322 CF16298 3-delige set snijplanken van bamboehout, robuuste snij- 
en serveerplanken van natuurlijk hout, antibacteriële on

17,99 €
4251805444339 CF16280 2x make-up organizer met make-up spiegel - 

cosmeticadoos met spiegel in de bamboe deksel - plasti
29,99 €

4251805444346 CF16280 2x make-up organizer met make-up spiegel - 
cosmeticadoos met spiegel in de bamboe deksel - plasti

17,99 €
4251805444353 CF16283 windgong van bamboe met vogelhuisje - klokkenspel 

voor buiten - beiaard om op te hangen voor balkon en t
34,99 €

4251805444360 CF1130 4x locker- en ladeslot - lockerslot om te plakken - 90° 
hoek - kinderslot lockerdeuren zonder boren - veiligheid

12,99 €
4251805444360 CF1130 4x locker- en ladeslot - lockerslot om te plakken - 90° 

hoek - kinderslot lockerdeuren zonder boren - veiligheid
12,99 €
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4251805444377 CF16193 2x spiegels als muurstickers, zelfklevende 
mozaïektegels, spiegelfolie van acryl als decoratieve mu

17,99 €
4251805444384 CF1130 8x locker- en ladebeveiliging - kastslot om te lijmen - 

90° hoek - kinderslot kastdeuren zonder boren - beveilig
14,99 €

4251805444384 CF1130 8x locker- en ladebeveiliging - kastslot om te lijmen - 
90° hoek - kinderslot kastdeuren zonder boren - beveilig

14,99 €
4251805444391 CF16440 koeltas - opvouwbare thermische koelbox met 

draagriem - klassieke isolerende tas voor picknick, camp
17,99 €

4251805444407 CF16440 koeltas - opvouwbare thermische koelbox met 
draagriem - klassieke isolerende tas voor picknick, camp

19,99 €
4251805444414 CF16440 koeltas - opvouwbare thermische koelbox met 

draagriem - klassieke isolerende tas voor picknick, camp
19,99 €

4251805444421 CF12932 4x bloembakhouder voor balkonleuningen en 
balustrades - flexibele bevestiging van metaal voor plan

29,99 €
4251805444421 CF12932 4x bloembakhouder voor balkonleuningen en 

balustrades - flexibele bevestiging van metaal voor plan
29,99 €

4251805444438 CF16439 20x Plantenetiketten XL - grote pluggen voor 
etikettering - plug-in etiketten voor bloembedden en pla

17,99 €
4251805444445 CF16438 2x Luchtontvochtiger met geur - Luchtontvochtiger 

zonder elektriciteit - Binnenontvochtiger tegen stoom, s
17,99 €

4251805444452 CF16438 2x Luchtontvochtiger met geur - Luchtontvochtiger 
zonder elektriciteit - Binnenontvochtiger tegen stoom, s

17,99 €
4251805444469 CF16438 2x Luchtontvochtiger met geur - Luchtontvochtiger 

zonder elektriciteit - Binnenontvochtiger tegen stoom, s
17,99 €

4251805444476 CF16438 2x Luchtontvochtiger met geur - Luchtontvochtiger 
zonder elektriciteit - Binnenontvochtiger tegen stoom, s

17,99 €
4251805444483 CF16448 2-delige haard afdichting - Kachel afdichtingskoord en 

lijm - Glasvezel deur afdichting voor open haard - Hitteb
19,99 €

4251805444490 CF10208 2-delige haard afdichting - Kachel afdichtingskoord en 
lijm - Glasvezel deur afdichting voor open haard - Hitteb

29,99 €
4251805444506 CF10209 2-delige haard afdichting - Kachel afdichtingskoord en 

lijm - Glasvezel deur afdichting voor open haard - Hitteb
29,99 €

4251805444513 CF10210 2-delige haard afdichting - Kachel afdichtingskoord en 
lijm - Glasvezel deur afdichting voor open haard - Hitteb

19,99 €
4251805444520 CF10212 2-delige haard afdichting - Kachel afdichtingskoord en 

lijm - Glasvezel deur afdichting voor open haard - Hitteb
19,99 €

4251805444537 CF12744 Schoorsteenkanaalafdekking met isolatieplaat - 
Schoorsteenkap van gegalvaniseerd staal - Schoorsteen

19,99 €
4251805444544 CF11439 watersproeiers voor kinderen - octopussproeiers voor 

veel waterpret in de tuin - kleurrijke gazonsproeier [kleu
29,99 €

4251805444551 CF16459 2x Boemerang - Werpspeelgoed voor kinderen en 
volwassenen - Boemerang in 2 uitvoeringen [selectie va

17,99 €
4251805444568 CF16461 4x Frisbie ring voor kinderen en volwassenen - 

werpschijf ook voor honden - frisbeeschijf 28,5 cm - vlie
29,99 €

4251805444575 CF16462 2x Frisbie voor kinderen en volwassenen - Foamschijf - 
Frisbeeschijf 22,5 cm - Vliegende schijf in felle kleuren [

19,99 €
4251805444582 CF16457 Kinderbadje rond voor kinderen - Opblaasbaar 

kinderbadje - Zwembad - Klein pop-up zwembad voor in
29,99 €

4251805444599 CF16458 Pierenbadje voor kinderen - Opblaasbadje voor kinderen 
- Zwembad - Klein pop-up zwembad voor in de tuin - ca

34,99 €
4251805444605 CF16453 2x koeltas - klassieke opvouwbare thermische koelbox - 

kleine 6 L isoleertas voor picknick, camping, outdoor, sp
17,99 €

4251805444612 CF16454 koeltas rond - opvouwbare thermische koeler voor één 
fles - kleine geïsoleerde tas voor picknick, camping, out

14,99 €
4251805444629 CF16454 koeltas rond - opvouwbare thermische koeler voor één 

fles - kleine geïsoleerde tas voor picknick, camping, out
14,99 €

4251805444636 CF16456 3x koeltas - klassieke opvouwbare thermische koelbox - 
kleine isolerende tas voor picknick, camping, outdoor, s

19,99 €
4251805444643 CF16455 koeltas - opvouwbare thermische koelbox - licht 

isolerende tas voor camping & outdoor - 12 liter - zomer
19,99 €

4251805444650 CF16455 koeltas - opvouwbare thermische koelbox - licht 
isolerende tas voor camping & outdoor - 12 liter - zomer

19,99 €
4251805444667 CF16467 koeltas - opvouwbare thermische koelbox - lichte 

koelmand voor kamperen, buitenshuis, winkelen - prakti
29,99 €

4251805444674 CF16467 koeltas - opvouwbare thermische koelbox - lichte 
koelmand voor kamperen, outdoor, winkelen - praktisch

29,99 €
4251805444681 CF16467 koeltas - opvouwbare thermische koelbox - lichte 

koelmand voor kamperen, buitenshuis, winkelen - prakti
29,99 €

4251805444698 CF16460 3x Duikringen voor kinderen - Duikspeelgoed ring - 
Badspeelgoed voor kinderen in drie kleuren - Duikring s

19,99 €
4251805444704 CF16464 3x Koffieblik - Decoratieve voorraadblikken in 3 

uitvoeringen - Bewaarblik met deksel voor koffie, thee, 
29,99 €
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4251805444711 CF16469 2-delige schilderset A3 - viltstiften in felle kleuren - 
tekenpapier blok met 10 vellen en in 10 kleuren

14,99 €
4251805444728 CF16470 2-delige kleurset A4 - viltstiften in felle kleuren - 

tekenpapier blok met 20 vellen en in 10 kleuren
12,99 €

4251805444735 CF16468 2x Ladebox - Plastic opbergbox voor kinderspeelgoed, 
knutselmateriaal, pennen - Praktische sorteerdoos met 

34,99 €
4251805444742 CF16465 8-delige set opbergdozen - lade-indeler in 3 maten - 

opbergdoos voor lade, plank en kast
14,99 €

4251805444759 CF16465 8-delige set opbergdozen - lade-indeler in 3 maten - 
opbergdoos voor lade, plank en kast

14,99 €
4251805444766 CF16465 8-delige set opbergdozen - lade-indeler in 3 maten - 

opbergdoos voor lade, plank en kast
12,99 €

4251805444773 CF16559 10x zandzak met stropdas - extreem robuuste PP-zak - 
stoffen zak voor verpakking, industrie, graan of overstro

19,99 €
4251805444780 CF16560 2x opvouwbare keukenzeven met en zonder handvat, 

opvouwbare siliconen zeef, pastazeef, uitlekzeef voor pa
29,99 €

4251805444797 CF16561 10x zandzak met stropdas - extra UV-gestabiliseerd & 
snelsluiting - extreem robuuste PP-zak - stoffen zak voo

29,99 €
4251805444803 CF15154 Deco weergaveboom XL - Metalen boom op houten voet 

- Deco boom van metaal om op te staan - Levensboom 
39,99 €

4251805444810 CF16466 Bamboe Badplateau - Praktische Badsteun - Houten 
Badcaddys - Badplateau met 65 x 14,5 cm

29,99 €
4251805444827 CF10493 zelfklevend magneetband met dispenser, magneetstrips 

voor huishouden, werk of school, 6 m magneetbanddisp
14,99 €

4251805444841 CF16569 8x De Gewichten van de tafelkleed - De Gewichten van 
de tafelkleed met Klem - de Klem van de de Tafelkleed 

17,99 €
4251805444858 CF16569 8x De Gewichten van de tafelkleed - De Gewichten van 

de tafelkleed met Klem - de Klem van de de Tafelkleed 
17,99 €

4251805444865 CF16569 8x De Gewichten van de tafelkleed - De Gewichten van 
de tafelkleed met Klem - de Klem van de de Tafelkleed 

17,99 €
4251805444872 CF16569 8x De Gewichten van de tafelkleed - De Gewichten van 

de tafelkleed met Klem - de Klem van de de Tafelkleed 
17,99 €

4251805444889 CF16565 Klamboe wit - Klamboe voor eenpersoonsbed, 
tweepersoonsbed, kinderbedje - Nauwsluitende insecten

19,99 €
4251805444896 CF10202 2x Kolenlepel met gelakt schepblad - Kolenlepel met 

houten steel - Kolenlepel voor open haard, kachel, grill
29,99 €

4251805444902 CF16564 8-delige set tuinslangkoppelingen - tuinaccessoireset 
voor waterslang - aansluitadapter voor tuinslang met Ø 

14,99 €
4251805444919 CF16574 4x porseleinen koffiemok - koffiemok in modern design 

- koffiepot voor koude en warme dranken
29,99 €

4251805444926 CF16562 8x schilmesje van RVS - scherp keukenmes met 7 cm 
lemmet - aardappelmes in felle kleuren - groentemes

9,99 €
4251805444933 CF16568 Zwenkbare gazonsproeier - vierkante sproeier voor 

oppervlaktebesproeiing tot 90 m² - sproeier voor tuinbe
29,99 €

4251805444940 CF16575 4x veegset - veegset bestaande uit handborstel en 
stoffer - handbezem in moderne kleuren - stoffer met ru

17,99 €
4251805444957 CF16571 4x luchtverfrisser, betoverende kamergeur in vier 

geweldige geuren, geuroliefles met houten stokjes, geur
14,99 €

4251805444964 CF16563 2x Noodhamer met gordelsnijder - Noodhamer voor 
auto - Veiligheidshamer met gordelmes - Raamhamer e

17,99 €
4251805444971 CF16572 4x Afwasborstel met handvat - Ronde afwasborstel met 

handvat - Afwasborstel voor serviesgoed, potten en pan
17,99 €

4251805444988 CF16585 3-delige afwasborstel en schrobborstelset - Ronde 
afwasborstel voor de vaat - Lange schrobborstel met ste

17,99 €
4251805444995 CF16579 8x Rietlepel met 2 reinigingsborstels

 - Roestvrijstalen rietjeslepel - drinkrietje met roerlepel -
14,99 €

4251805445008 CF16577 3x Koelbatterij XXL in blauw - Koelelementen voor 
koelbox en koeltas - Koelbatterijen voor huishouden en 

19,99 €
4251805445015 CF16577 6x Koelbatterij XXL in blauw - Koelelementen voor 

koelbox en koeltas - Koelbatterijen voor huishouden en 
34,99 €

4251805445022 CF16577 9x Koelbatterij XXL in blauw - Koelelementen voor 
koelbox en koeltas - Koelbatterijen voor huishouden en 

39,99 €
4251805445046 CF0042 2x Vuurstaal met schraper - vuursteen voor het maken 

van vuur - outdoor vuurstarter voor camping, kamperen
12,99 €

4251805407488 CF11914 100x grondankers van gecoat staal - robuuste 
grondpennen voor het bevestigen van onkruidvlies en fo

19,99 €
4251805407464 CF11914 25x grondankers van gecoat staal - robuuste 

grondpennen voor het bevestigen van onkruidvlies en fo
14,99 €

4251805445077 CF13773 2x trekveren met dubbele haken - veer voor tenten, 
luifels, caravans - bevestigingstoebehoren - trekveer zo

17,99 €
4251805445084 CF13773 4x trekveren met dubbele haken - veer voor tent, luifel, 

caravan - bevestigingstoebehoren - trekveer zonnezeil - 
29,99 €
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4251805445091 CF11917 4x tuinzak met handvatten - opvouwbare tuinafvalzak 
XXL - scheurvaste opvouwbare bak voor blad en groena

39,99 €
4251805445107 CF11917 6x tuinzak met handvatten - opvouwbare tuinafvalzak 

XXL - scheurvaste opvouwbare afvalbak voor blad en gr
54,99 €

4251805445114 CF16595 8x XL grondankers van massief staal - extreem stabiele 
grondankers voor tenten, paviljoens, springkastelen & tr

44,99 €
4251805445121 CF16610 16x XL grondankers van massief staal - extreem 

stabiele grondankers voor tenten, paviljoens, springkast
54,99 €

4251805445138 CF16587 8x XL grondankers van massief staal - extreem stabiele 
grondankers voor tenten, paviljoens, springkastelen & tr

34,99 €
4251805445145 CF14020 8x XL grondankers van massief staal - extreem stabiele 

grondankers voor tenten, paviljoens, springkastelen & tr
49,99 €

4251805445152 CF16048 8x XL grondankers van massief staal - extreem stabiele 
grondankers voor tenten, paviljoens, springkastelen & tr

39,99 €
4251805445169 CF16566 3-delige dienbladen set gemaakt van teakhout - Houten 

dienblad in twee maten - Dienblad met rustieke uitstrali
39,99 €

4251805445176 CF16567 2-delige dienbladen set gemaakt van hout en metaal - 
Vintage houten dienblad in twee maten - Dienblad met r

34,99 €
4251805445183 CF5449 Mini HDMI-adapterkabel schuin - Mini HDMI-stekker 

naar standaard HDMI-aansluiting - HDMI-verbindingska
12,99 €

4251805445206 CF8773 10x kaasdoek, pasdoek en knoedeldoek, klassieke 
fijngeweven doeken in wit, herbruikbaar, hoge scheurva

29,99 €
4251805445206 CF8773 10x kaasdoek, pasdoek en knoedeldoek, klassieke 

fijngeweven doeken in wit, herbruikbaar, hoge scheurva
29,99 €

4251805445213 CF16589 2x beschermend pak met capuchon en rits - enkellaags 
schildersoverall one-size - hoogte van 160 tot 200 cm - 

29,99 €
4251805445220 CF16590 Beschermpak met capuchon en ritssluiting - drielaagse 

schildersoverall one-size - hoogte van 160 tot 200 cm - 
17,99 €

4251805445237 CF16591 3x kaasdoek, pasdoek en knoedeldoek, klassieke 
fijngeweven doeken van puur katoen, naturel gekleurd, 

14,99 €
4251805445244 CF16591 6x kaasdoek, pasdoek en knoedeldoek, klassieke 

fijngeweven doeken van puur katoen, naturel gekleurd, 
17,99 €

4251805445251 CF16592 3x kaasdoek, pasdoek en knoedeldoek, klassieke 
fijngeweven doeken van puur katoen, naturel gekleurd, 

12,99 €
4251805445268 CF16592 6x kaasdoek, pasdoek en knoedeldoek, klassieke 

fijngeweven doeken van puur katoen, naturel gekleurd, 
17,99 €

4251805445275 CF16570 serveerschaal met stolp, stolp met schotel, 
serveerschaal voor het afdekken en serveren van schale

34,99 €
4251805445282 CF16593 6x cadeauzakjes voor Kerstmis, Sinterklaas en Advent - 

M cadeauzakje met kerstmotief - cadeauzakje
17,99 €

4251805445299 CF16593 12x cadeauzakjes voor Kerstmis, Sinterklaas en Advent 
- M cadeauzakje met kerstmotief - cadeauzakje

19,99 €
4251805445305 CF16594 6x cadeauzakjes voor Kerstmis, Sinterklaas en Advent - 

L cadeauzakje met kerstmotief - cadeauzakje
29,99 €

4251805445312 CF16594 12x cadeauzakjes voor Kerstmis, Sinterklaas en Advent 
- L cadeauzakje met kerstmotief - cadeauzakje

34,99 €
4251805445329 CF14085 20-delige set van premium kersthangers voor in de 

kerstboom, winterse hangers als boomversiering, kersto
17,99 €

4251805445336 CF14085 20-delige set van premium kersthangers voor in de 
kerstboom, winterse hangers als boomversiering, kersto

17,99 €
4251805445343 CF14085 20-delige mix set Premium kersthangers voor in de 

kerstboom, winterse hangers als boomversiering, kersto
29,99 €

4251805445350 CF16578 2x Inmaakpot met zwenkstop - Voorraadpotten met 
rubberen ring - Luchtdichte voorraadpot - Wire-frame p

29,99 €
4251805445367 CF16578 2x Inmaakpot met zwenkstop - Voorraadpotten met 

rubberen ring - Luchtdichte voorraadpot - Wire-frame p
29,99 €

4251805445374 CF16578 2x Inmaakpot met zwenkstop - Voorraadpotten met 
rubberen ring - Luchtdichte voorraadpot - Wire-frame p

29,99 €
4251805445381 CF16578 6x Inmaakpot met zwenkstop - Voorraadpotten met 

rubberen ring - Luchtdichte voorraadpot - Wire-frame p
39,99 €

4251805445398 CF16479 Premium deco standaard hart - deco hart gemaakt van 
mangohout met metalen ster - deco hart met basis om 

19,99 €
4251805445404 CF16475 Premium decoratieve harten display - Metalen hart met 

belettering op een basis van mangohout - Decoratief m
29,99 €

4251805445411 CF16474 Decoratieve schaal van mangohout - Houten dienblad in 
hartvorm voor kamerdecoratie - Hartvormige houten sc

29,99 €
4251805445428 CF16477 decostandaard "KUSCHELECKE" - belettering van 

metaal op een mangohouten voet - decoratieve beletteri
39,99 €

4251805445435 CF16471 deco standaard "STERNEKÜCHE" - belettering van 
metaal op een mangohouten voet - decoratieve beletteri

39,99 €
4251805445442 CF16476 deco display "ZUHAUSE" - belettering van metaal op 

een mangohouten voet - decoratieve belettering om op 
39,99 €
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4251805445459 CF13772 8-delige trampoline grondankerset - trampoline 
veiligheidsvoorziening - grondanker voor trampoline en 

44,99 €
4251805445466 CF16610 8x XL grondankers van massief staal - extreem stabiele 

grondankers voor tenten, paviljoens, springkastelen & tr
39,99 €

4251805445473 CF11260 2x sledelijn met houten handvat, rodelaccessoires, 
trekkoord voor sleeën, driewielers of andere kindervoert

19,99 €
4251805445480 CF11260 2x sledelijn met houten handvat, rodelaccessoires, 

trekkoord voor sleeën, driewielers of andere kindervoert
19,99 €

4251805445497 CF11254 sledelijn met houten handvat, rodelaccessoires, 
trekkoord voor sleeën, driewielers of andere kindervoert

14,99 €
4251805445503 CF16613 Premium sleelijn met houten handvat, extra lange 

rodelaccessoires Trektouw voor sleeën, Made in German
17,99 €

4251805445510 CF16614 2x premium sleelijn met houten handvat, extra lang 
rodelaccessoire, trekkoord voor sleeën, Made in German

29,99 €
4251805445527 CF11257 2x premium sleelijn met houten handvat, extra lang 

rodelaccessoire, trekkoord voor sleeën, Made in German
29,99 €

4251805445534 CF11262 2x premium sleelijn met houten handvat, extra lang 
rodelaccessoire, trekkoord voor sleeën, Made in German

29,99 €
4251805445541 CF11679 Premium sleelijn met houten handvat, extra sterke 

rodelaccessoires Trektouw voor sleeën, Made in German
17,99 €

4251805445572 CF11679 2x premium sleelijn met houten handvat, extra sterke 
rodelaccessoires Trektouw voor sleeën, Made in German

29,99 €
4251805445589 CF16617 2x parkeerschijf met parkeerkaarthouder, gordelsnijder 

en winkelwagenchips - kunststof parkeermeter
14,99 €

4251805445589 CF16617 2x parkeerschijf met parkeerkaarthouder, gordelsnijder 
en winkelwagenchips - kunststof parkeermeter

14,99 €
4251805445596 CF16618 2x parkeerschijf met ijskrabber, rubberen lip en 

noodvak voor ongevallenmeldingen en winkelwagenchip
14,99 €

4251805445596 CF16618 2x parkeerschijf met ijskrabber, rubberen lip en 
noodvak voor ongevallenmeldingen en winkelwagenchip

14,99 €
4251805445602 CF15427 Premium fietspomp, hoogwaardige vloerluchtpomp van 

aluminium, fietsluchtpomp met manometer en slanghou
44,99 €

4251805445619 CF16631 120x mini wasknijpers van lotushout, kleine houten 
wasknijpers als decoratie voor foto's, collages, ansichtka

12,99 €
4251805445626 CF16631 240x mini wasknijpers van lotushout, kleine houten 

wasknijpers als decoratie voor foto's, collages, ansichtka
14,99 €

4251805445633 CF16631 360x mini wasknijper van lotushout, kleine houten clip 
als decoratie voor foto's, collages, ansichtkaarten, foto's

17,99 €
4251805445640 CF16623 drijfhulpmiddel - vest voor kinderen als 

zwemhulpmiddel - modieuze zwemhulp met maritiem d
34,99 €

4251805445657 CF16623 drijfhulpmiddel - vest voor kinderen als 
zwemhulpmiddel - modieuze zwemhulp met maritiem d

34,99 €
4251805445664 CF16625 4x bloemenspuit - spuitfles met schaal - spuit voor het 

bewateren van planten - waterspuitfles voor waterverne
29,99 €

4251805445671 CF5578 roestvrij staaldraad voor knutselen en boetseren 30 m - 
bloemendraad voor arrangementen - wikkeldraad in bru

9,99 €
4251805445688 CF9147 6x bloemenwikkeldraadset, binddraad bruin, rood en 

blauw geverfd, gewikkeld op een houten stokje, 600 g
12,99 €

4251805445695 CF14027 2x botervloot - grote boterstolp met hout - botervloot 
met deksel - botervloot 19 x 12,5 x 6 cm

29,99 €
4251805445718 CF16668 tandenborstelbeker van roestvrij staal - hoogglans 

tandenborstelbeker 200 ml - premium roestvrijstalen ta
29,99 €

4251805445725 CF16668 2x tandenborstelbekers van roestvrij staal - hoogglans 
tandenborstelhouder 200 ml - premium roestvrijstalen t

29,99 €
4251805445732 CF16669 3-delige set mengkommen - kom in 3 maten - deegkom 

met stopvoet, schenktuit en antislip handvat [keuze vari
29,99 €

4251805445749 CF16670 3-delige set mengkommen - Kom in 3 maten - Deegkom 
met stopbodem, schenktuit en antislip handvat

29,99 €
4251805445756 CF16671 3-delige set mengkommen - Kom in 3 maten - Deegkom 

met stopbodem, schenktuit en antislip handvat
29,99 €

4251805445763 CF16619 hangende fruitmand - hangende fruitmand - ovale 
hangende etagère voor in de keuken - hangende fruitm

34,99 €
4251805445770 CF16608 4x veegset - veegset bestaande uit handborstel en 

stoffer - handbezem in felle kleuren - stoffer met rubber
19,99 €

4251805445787 CF16664 serveerschaal met stolp, stolp met schotel, 
serveerschaal voor het afdekken en serveren van schale

29,99 €
4251805445794 CF16653 Theedoos met 6 vakken voor maximaal 90 theezakjes - 

Zwarte houten theedoos - Theezakjesdoos met kijkvenst
34,99 €

4251805445800 CF16655 Rustieke opbergdoos voor theezakjes - theedoos in 
landelijke stijl met 6 vakken en kijkvenster - theekist - t

29,99 €
4251805445817 CF16656 Rustieke opbergdoos voor theezakjes - theedoos in 

landelijke stijl met 9 vakken en kijkvenster - theekist - t
34,99 €
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4251805445824 CF16667 5-delige messenset met houder - Messen van roestvrij 
staal voor diverse toepassingen - Scherpe keukenmesse

34,99 €
4251805445831 CF16600 2x maatbekers van staal - barmaat voor sterke drank en 

cocktails - maatbekers voor bar en keuken - afmeten en
12,99 €

4251805445848 CF16603 7-delige bamboe snijplankenset - ontbijtplanken met 
plankhouder - kleine duurzame serveerschalen - broodpl

29,99 €
4251805445855 CF16598 lunchbox met aparte compartimenten en sausbox, 

voedselbox voor werk, school, universiteit en reizen, bp
14,99 €

4251805445862 CF16598 lunchbox met aparte compartimenten en sausbox, 
voedselbox voor werk, school, universiteit en reizen, bp

14,99 €
4251805445879 CF16598 lunchbox met aparte compartimenten en sausbox, 

voedselbox voor werk, school, universiteit en reizen, bp
14,99 €

4251805445886 CF16665 2x Glazen kan met deksel - Waterkaraf met handvat - 
Glazen karaf van 1,5 liter voor water, melk, sappen en li

29,99 €
4251805445893 CF16666 2x keramieken pot - plantenpot voor bloemen en 

kruiden - plantenpot voor tuin, balkon en appartement -
17,99 €

4251805445909 CF16666 2x keramieken pot - plantenpot voor bloemen en 
kruiden - plantenpot voor tuin, balkon en appartement -

29,99 €
4251805445916 CF16609 2x Veegset - Veegset bestaande uit handborstel en 

stoffer - Handborstel in citroendessin - Schop met rubbe
19,99 €

4251805445923 CF16607 2x Yoga Handdoek - Sneldrogende Pilates Handdoek - 
Yoga Handdoeken 64 x 40 cm - Microvezel Handdoek vo

14,99 €
4251805445930 CF13787 3-delige maatbekerset met maatbekers in verschillende 

maten - maatbekers met schaalverdeling in milliliters en
17,99 €

4251805445947 CF16673 2x boomschijf van massief hout met schors - dikke 
houten schijf voor decoratie - decoratieve onderzetters 

17,99 €
4251805445954 CF11766 2x Waterkraan opzetstuk - beluchter met 

slangverlenging en watersaver - parelbeluchter met bin
12,99 €

4251805445954 CF11766 2x Waterkraan opzetstuk - beluchter met 
slangverlenging en watersaver - parelbeluchter met bin

12,99 €
4251805445961 CF16649 2x metalen sierschalen - decoratieve designschalen voor 

thuis, kantoor, vakantieappartement - moderne schaal a
14,99 €

4251805445978 CF14469 6x Kerstballen - Kerstboomballen van onbreekbaar 
kunststof voor de Kerst - Boomversieringen voor de kers

17,99 €
4251805445985 CF14469 6x Kerstballen - Kerstboomballen van onbreekbaar 

kunststof voor de Kerst - Boomversieringen voor de kers
19,99 €

4251805445992 CF14571 19-delige kerstdecoratieset - Kerstboomballen van 
onbreekbaar kunststof voor de kerst - Boomversiering v

29,99 €
4251805446005 CF16387 26-delige set kerstballen - kerstboomballen van 

onbreekbaar kunststof voor de kerstboom - boomversier
39,99 €

4251805446012 CF16390 26-delige set kerstballen - kerstboomballen van 
onbreekbaar kunststof voor de kerstboom - boomversier

34,99 €
4251805446029 CF16391 26-delige set kerstballen - kerstboomballen van 

onbreekbaar kunststof voor de kerstboom - boomversier
34,99 €

4251805446036 CF16384 26-delige set kerstballen - kerstboomballen van 
onbreekbaar kunststof voor de kerstboom - boomversier

39,99 €
4251805446043 CF16389 26-delige set kerstballen - kerstboomballen van 

onbreekbaar kunststof voor de kerstboom - boomversier
34,99 €

4251805446050 CF16385 26-delige set kerstballen - kerstboomballen van 
onbreekbaar kunststof voor de kerstboom - boomversier

34,99 €
4251805446067 CF16264 94-delige set kerstballen - kerstboomballen van 

onbreekbaar kunststof voor de kerstboom - boomversier
39,99 €

4251805446074 CF16217 12x Kerstballen - Kerstboomballen van glas voor de 
Kerst - Boomversieringen voor de kerstboom - Kerstboo

19,99 €
4251805446081 CF16221 12x Kerstballen - Kerstboomballen van glas voor de 

Kerst - Boomversieringen voor de kerstboom - Kerstboo
19,99 €

4251805446098 CF16219 12x Kerstballen - Kerstboomballen van glas voor de 
Kerst - Boomversieringen voor de kerstboom - Kerstboo

19,99 €
4251805446104 CF16218 12x Kerstballen - Kerstboomballen van glas voor de 

Kerst - Boomversieringen voor de kerstboom - Kerstboo
19,99 €

4251805446111 CF16220 12x Kerstballen - Kerstboomballen van glas voor de 
Kerst - Boomversieringen voor de kerstboom - Kerstboo

19,99 €
4251805446128 CF16228 12x Kerstballen - Kerstboomballen van glas voor de 

Kerst - Boomversieringen voor de kerstboom - Kerstboo
17,99 €

4251805446135 CF16223 12x Kerstballen - Kerstboomballen van glas voor de 
Kerst - Boomversieringen voor de kerstboom - Kerstboo

19,99 €
4251805446142 CF16227 12x Kerstballen - Kerstboomballen van glas voor de 

Kerst - Boomversieringen voor de kerstboom - Kerstboo
19,99 €

4251805446159 CF16225 12x Kerstballen - Kerstboomballen van glas voor de 
Kerst - Boomversieringen voor de kerstboom - Kerstboo

17,99 €
4251805446166 CF16224 12x Kerstballen - Kerstboomballen van glas voor de 

Kerst - Boomversieringen voor de kerstboom - Kerstboo
19,99 €
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4251805446173 CF16226 12x Kerstballen - Kerstboomballen van glas voor de 
Kerst - Boomversieringen voor de kerstboom - Kerstboo

19,99 €
4251805446180 CF16234 8x Kerstballen - Kerstboomballen van glas voor de Kerst 

- Boomversieringen voor de kerstboom - Kerstboomvers
29,99 €

4251805446197 CF16229 8x Kerstballen - Kerstboomballen van glas voor de Kerst 
- Boomversieringen voor de kerstboom - Kerstboomvers

17,99 €
4251805446203 CF16233 8x Kerstballen - Kerstboomballen van glas voor de Kerst 

- Boomversieringen voor de kerstboom - Kerstboomvers
17,99 €

4251805446210 CF16231 8x Kerstballen - Kerstboomballen van glas voor de Kerst 
- Boomversieringen voor de kerstboom - Kerstboomvers

29,99 €
4251805446227 CF16230 8x Kerstballen - Kerstboomballen van glas voor de Kerst 

- Boomversieringen voor de kerstboom - Kerstboomvers
19,99 €

4251805446234 CF16232 8x Kerstballen - Kerstboomballen van glas voor de Kerst 
- Boomversieringen voor de kerstboom - Kerstboomvers

19,99 €
4251805446241 CF16240 6x Kerstballen - Kerstboomballen van glas voor de Kerst 

- Boomversieringen voor de kerstboom - Kerstboomvers
29,99 €

4251805446258 CF16235 6x Kerstballen - Kerstboomballen van glas voor de Kerst 
- Boomversieringen voor de kerstboom - Kerstboomvers

29,99 €
4251805446265 CF16239 6x Kerstballen - Kerstboomballen van glas voor de Kerst 

- Boomversieringen voor de kerstboom - Kerstboomvers
29,99 €

4251805446272 CF16237 6x Kerstballen - Kerstboomballen van glas voor de Kerst 
- Boomversieringen voor de kerstboom - Kerstboomvers

19,99 €
4251805446289 CF16236 6x Kerstballen - Kerstboomballen van glas voor de Kerst 

- Boomversieringen voor de kerstboom - Kerstboomvers
29,99 €

4251805446296 CF16238 6x Kerstballen - Kerstboomballen van glas voor de Kerst 
- Boomversieringen voor de kerstboom - Kerstboomvers

29,99 €
4251805446302 CF16222 12x Kerstballen - Kerstboomballen van glas voor de 

Kerst - Boomversieringen voor de kerstboom - Kerstboo
17,99 €

4251805446319 CF16381 31-delige set opknoping decoratie Kerstmis - kerstboom 
ballen en dennenboom kegels gemaakt van onbreekbaa

34,99 €
4251805446326 CF16675 Champagnekoeler met kunstlederen band - koelemmer 

voor mousserende wijn, wijn en champagne - edele ijsk
29,99 €

4251805446333 CF16393 20-delige set opknoping decoratie kerst - kerstboom 
ballen in verschillende vormen gemaakt van onbreekbaa

34,99 €
4251805446340 CF16357 12x Kerstballen - Kerstboomballen van kunststof voor 

de Kerst - Boomversieringen voor de kerstboom - Kerstb
14,99 €

4251805446357 CF16354 12x Kerstballen - Kerstboomballen van kunststof voor 
de Kerst - Boomversieringen voor de kerstboom - Kerstb

14,99 €
4251805446364 CF16358 12x Kerstballen - Kerstboomballen van kunststof voor 

de Kerst - Boomversieringen voor de kerstboom - Kerstb
14,99 €

4251805446371 CF16359 12x Kerstballen - Kerstboomballen van kunststof voor 
de Kerst - Boomversieringen voor de kerstboom - Kerstb

14,99 €
4251805446388 CF16356 12x Kerstballen - Kerstboomballen van kunststof voor 

de Kerst - Boomversieringen voor de kerstboom - Kerstb
14,99 €

4251805446395 CF16355 12x Kerstballen - Kerstboomballen van kunststof voor 
de Kerst - Boomversieringen voor de kerstboom - Kerstb

14,99 €
4251805446401 CF16351 16x Kerstballen - Kerstboomballen van kunststof voor 

de Kerst - Boomversieringen voor de kerstboom - Kerstb
14,99 €

4251805446418 CF16348 16x Kerstballen - Kerstboomballen van kunststof voor 
de Kerst - Boomversieringen voor de kerstboom - Kerstb

14,99 €
4251805446425 CF16353 16x Kerstballen - Kerstboomballen van kunststof voor 

de Kerst - Boomversieringen voor de kerstboom - Kerstb
17,99 €

4251805446432 CF16350 16x Kerstballen - Kerstboomballen van kunststof voor 
de Kerst - Boomversieringen voor de kerstboom - Kerstb

17,99 €
4251805446449 CF16349 16x Kerstballen - Kerstboomballen van kunststof voor 

de Kerst - Boomversieringen voor de kerstboom - Kerstb
14,99 €

4251805446456 CF16378 16x Kerstballen - Kerstboomballen van kunststof voor 
de Kerst - Boomversieringen voor de kerstboom - Kerstb

14,99 €
4251805446463 CF16345 24x Kerstballen - Kerstboomballen van kunststof voor 

de Kerst - Boomversieringen voor de kerstboom - Kerstb
14,99 €

4251805446470 CF16342 24x Kerstballen - Kerstboomballen van kunststof voor 
de Kerst - Boomversieringen voor de kerstboom - Kerstb

14,99 €
4251805446487 CF16346 24x Kerstballen - Kerstboomballen van kunststof voor 

de Kerst - Boomversieringen voor de kerstboom - Kerstb
14,99 €

4251805446494 CF16347 24x Kerstballen - Kerstboomballen van kunststof voor 
de Kerst - Boomversieringen voor de kerstboom - Kerstb

14,99 €
4251805446500 CF16344 24x Kerstballen - Kerstboomballen van kunststof voor 

de Kerst - Boomversieringen voor de kerstboom - Kerstb
14,99 €

4251805446517 CF16343 24x Kerstballen - Kerstboomballen van kunststof voor 
de Kerst - Boomversieringen voor de kerstboom - Kerstb

14,99 €
4251805446517 CF16343 24x Kerstballen - Kerstboomballen van kunststof voor 

de Kerst - Boomversieringen voor de kerstboom - Kerstb
14,99 €
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4251805446531 CF16688 5-delige messenset met houder - roestvrijstalen messen 
voor diverse toepassingen - keukenmessen in messenbl

34,99 €
4251805446548 CF16695 Multifunctionele kom van roestvrij staal - mengkom met 

deksel en 3 raspen - roestvrijstalen kom met spatdeksel
29,99 €

4251805446555 CF16318 2x Kerstboom Decoratie Vogel - Pauw met Pailletten 
voor Kerstboom Decoratie - Plastic Vogel met Clip voor 

14,99 €
4251805446562 CF16319 2x Kerstboom Decoratie Vogel - Pauw met Pailletten 

voor Kerstboom Decoratie - Plastic Vogel met Clip voor 
17,99 €

4251805446579 CF16370 8x Kerstboomhangers in kegelvorm, breukvaste 
kerstboomversieringen, kegelhangers als kerstboomvers

14,99 €
4251805446586 CF16371 8x Kerstboomhangers in kegelvorm, breukvaste 

kerstboomversieringen, kegelhangers als kerstboomvers
14,99 €

4251805446593 CF16372 8x Kerstboomhangers in kegelvorm, breukvaste 
kerstboomversieringen, kegelhangers als kerstboomvers

14,99 €
4251805446609 CF16373 8x Kerstboomhangers in kegelvorm, breukvaste 

kerstboomversieringen, kegelhangers als kerstboomvers
14,99 €

4251805446616 CF16375 8x Kerstboomhangers in kegelvorm, breukvaste 
kerstboomversieringen, kegelhangers als kerstboomvers

14,99 €
4251805446623 CF16376 8x Kerstboomhangers in kegelvorm, breukvaste 

kerstboomversieringen, kegelhangers als kerstboomvers
14,99 €

4251805446630 CF16697 12x Kerstboomhangers in kegelvorm, breukvaste 
kerstboomversieringen, kegelhangers als kerstboomvers

14,99 €
4251805446647 CF16643 12x Decoratieve bloem met clip - Glinsterende bloemen 

om op te klemmen - Bloemenspeld als kamerdecoratie v
29,99 €

4251805446654 CF16643 12x Decoratieve bloem met clip - Glinsterende bloemen 
om op te klemmen - Bloemenspeld als kamerdecoratie v

14,99 €
4251805446661 CF16698 3x paasmand van bamboe ter decoratie - bamboemand 

als paasnest - mand met textielen inzet voor paaseieren
29,99 €

4251805446678 CF16527 lichtster in 3D met LED-verlichting om op te hangen, 
stevige papieren ster, 10 warmwitte LED's met timerfun

29,99 €
4251805446685 CF16335 6x Kerstboomversiering - glinsterende hangende 

decoratie - glinsterende takje met sierstenen om op te h
29,99 €

4251805446692 CF14541 2x LED wattenbol met 6 uur timer - verlichting met 15 
LED's - decoratie voor Kerstmis, verjaardag, bruiloft of f

29,99 €
4251805446708 CF10961 porseleinen vijzel en stamper - kruidenvijzel met 

schenktuit - hakmolen voor het malen van specerijen en
17,99 €

4251805446715 CF16550 LED kaarsenboog als kerstverlichting - kaarsenbrug met 
7 LED's - lichtboogpiramide van hout - raamlamp met ti

34,99 €
4251805446722 CF16551 LED kaarsenboog als kerstverlichting - kaarsenbrug met 

7 LED's - lichtboogpiramide van hout - raamlamp met ti
34,99 €

4251805446739 CF16328 4x Kerstboom Decoratie Vlinder - Kerst Vlinder voor 
Kerstboom Decoratie - Plastic Vlinder om op te hangen

14,99 €
4251805446746 CF16333 4x Kerstboomversiering Deco Eenhoorn - Kersteenhoorn 

voor kerstboomversieringen - kunststof eenhoorn in glas
19,99 €

4251805446753 CF16330 4x Kerstboom Decoratie Sneeuwvlok - Winter Decoratie 
voor Kerstboom Decoratie - Plastic Sneeuwvlok om op t

14,99 €
4251805446760 CF16660 2x hondenspeelgoed - piepend kauwspeelgoed voor 

honden - kerstmotieven - leerhulpmiddel voor apportere
17,99 €

4251805446777 CF16380 16x Break-proof ster hanger - Zwarte kerstboom 
ornament in de vorm van een ster - Decoratieve kerst o

17,99 €
4251805446784 CF16632 Jute Kerstzak - Grote Kerst Geschenktas - Jute Zak met 

Kerstman, Sneeuwman of Rendier print [keuze varieert]
14,99 €

4251805446807 CF16407 2x Grote Kerst Geschenktas - XL Geschenktas voor 
Adventskalender - Kerst Geschenktassen in Twee Ontwe

17,99 €
4251805446814 CF16650 2x Sneeuwmat voor kerstdecoratie - Kunstsneeuw voor 

decoratie en knutselen - Sneeuwpluis als decoratieve sn
19,99 €

4251805446821 CF16635 Sneeuwmat voor kerstdecoratie - Kunstsneeuw voor 
decoratie en knutselen - Sneeuwpluis als decoratieve sn

19,99 €
4251805446838 CF16636 3 liter kristalsneeuw voor decoratie en knutselen - 

Kunstsneeuw als kerstversiering - Winterdecoratie met k
17,99 €

4251805446845 CF16633 Sneeuwmat voor kerstdecoratie - Kunstsneeuw voor 
decoratie en knutselen - Sneeuwpluis als decoratieve sn

14,99 €
4251805446852 CF16645 2x metalen kandelaars in kerstdesign - decoratieve 

kandelaar voor de winter - kandelaars voor kerst - lichth
14,99 €

4251805446869 CF16646 kandelaar in klassiek design - eenarmige kandelaar met 
ronde voet - eenvlamskandelaar voor stokkaarsen

29,99 €
4251805446876 CF16648 kandelaars in kerstdesign - eenarmige kandelaar met 

ronde voet - eenvlamskandelaar voor kerst [selectie vari
19,99 €

4251805446883 CF16647 kandelaar in klassiek design - kandelaar met handvat en 
ronde voet - enkelvlams kandelaar voor stokkaarsen

17,99 €
4251805446890 CF16634 5 meter ijspegelslinger als kerstversiering - Kerst 

raamafbeeldingen - ijspegel winterdecoratie voor ramen
14,99 €
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4251805446906 CF16644 serveerschaal, sierbord van roestvrij staal, rond 
dienblad voor serveren en decoreren, elegant gedecore

17,99 €
4251805446913 CF16554 LED ster - XL LED lamp in stervorm - sfeerlicht om op te 

hangen - romantische sterlamp - batterijgevoede metale
39,99 €

4251805446920 CF14626 LED-huis als decoratie voor Kerstmis - Klein houten huis 
met LED-verlichting - Kerstdecoratie op batterijen [selec

29,99 €
4251805446937 CF16418 2x tafelloper Christmas - decoratieve tafelband met 

glitter - tafeldecoratie van polyamide - decoratiestof 28 
17,99 €

4251805446944 CF16417 2x tafelloper Christmas - decoratieve tafelband met 
glitter - tafeldecoratie van polyamide - decoratiestof 28 

14,99 €
4251805446951 CF16420 2x tafelloper Christmas - decoratieve tafelband met 

glitter - tafeldecoratie van polyamide - decoratiestof 28 
17,99 €

4251805446968 CF16419 2x tafelloper Christmas - decoratieve tafelband met 
glitter - tafeldecoratie van polyamide - decoratiestof 28 

17,99 €
4251805446975 CF16426 2x tafelloper Christmas - decoratieve tafelband met 

kerstmotief - tafeldecoratie voor kerst - 28 x 250 cm [se
14,99 €

4251805446982 CF16423 2x Kersttafelloper - decoratieve tafelband met 
sneeuwvlokmotief - tafeldecoratie voor kerst - 28 x 270 

14,99 €
4251805446999 CF16422 2x Kerst tafelloper - Decoratief tafellint met kerstmotief 

- Tafeldecoratie voor Kerstmis - 30 x 500 cm [keuze vari
14,99 €

4251805447002 CF14478 48x geschenkstrik in twee maten en vier kleuren - 
zelfklevende kant-en-klare strik voor het decoreren van 

17,99 €
4251805447019 CF16604 decoratieve figuur zeester - maritiem woonaccessoire - 

geweldig verzamelfiguur - artistiek en levensecht - desig
29,99 €

4251805447026 CF16604 deco figuur schelp - maritiem woonaccessoire - 
geweldig verzamelfiguur - artistiek en levensecht - desig

29,99 €
4251805447033 CF16604 deco figuur trapeziumvormig lint slak - maritiem 

woonaccessoire - geweldig verzamelfiguur - artistiek en 
29,99 €

4251805447040 CF16604 deco figuur nautilusschelp - maritiem woonaccessoire - 
geweldig verzamelfiguur - artistiek en levensecht - desig

29,99 €
4251805447057 CF16547 4x LED kaars met afstandsbediening - LED kaarsen in 

vier verschillende maten - decoratieve kaarsen met reali
44,99 €

4251805447064 CF16548 3x LED kaars met afstandsbediening - LED kaarsen in 
drie verschillende maten - decoratieve kaarsen met reali

29,99 €
4251805447071 CF16337 Roze kerstelfen voor kerstversiering, winterfiguren als 

decoratieartikelen, schattige hoekkrukken als kamerdec
29,99 €

4251805447088 CF16523 2x LED lichtketting met kerstballen - Lichtketting met 
LED licht - Decoratieve verlichting voor Kerstmis, verjaar

17,99 €
4251805447095 CF16524 2x LED lichtketting met kerstballen - Lichtketting met 

LED licht - Decoratieve verlichting voor Kerstmis, verjaar
14,99 €

4251805447101 CF16525 2x LED lichtketting met kerstballen - Lichtketting met 
LED licht - Decoratieve verlichting voor Kerstmis, verjaar

14,99 €
4251805447118 CF16654 Decoratief display voor Kerstmis - Kerstboom van hout 

met kunstbont en bellen - Kerstboom als kerstversiering
14,99 €

4251805447125 CF16528 2x LED lichtketting met kerstballen - Lichtketting met 
LED licht - Decoratieve verlichting voor Kerstmis, verjaar

14,99 €
4251805447132 CF16515 2x koordkoord met led-verlichting, decoratief koord met 

warmwitte led-lampen, lichtsnoer op batterijen voor bin
14,99 €

4251805447149 CF16531 2x LED ster - LED lamp in stervorm - sfeerlicht om op te 
zetten - romantische sterlamp - batterijgevoede metalen

29,99 €
4251805447170 CF16651 2x LED Fairy Lights met Veren - op batterijen werkende 

Fairy Lights met LED-licht - decoratieve verlichting met 
17,99 €

4251805447187 CF16555 LED lichtgordijn voor binnen en buiten - 
lichtkettinggordijn met 240 warmwitte LED's - decoratie

34,99 €
4251805447194 CF16556 LED lichtgordijn voor binnen en buiten - 

lichtkettinggordijn met 480 warmwitte LED's - decoratie
44,99 €

4251805447200 CF16449 LED wattenbolletje met timerfunctie - verlichting met 20 
LED's warm wit - decoratie voor kerst, verjaardag, bruil

29,99 €
4251805447217 CF16452 LED wattenbolletje met timerfunctie - verlichting met 15 

LED's warm wit - decoratie voor kerst, verjaardag, bruil
29,99 €

4251805447224 CF16429 decoratieve bal aan een touw - 24 LED-lampjes op het 
touw en in de bal - werkt op batterijen - 6-uurs timer

34,99 €
4251805447231 CF16430 Snoer met LED-verlichting - Decoratiekoord met ster en 

LED's - LED-lamp op batterijen voor binnenverlichting
29,99 €

4251805447248 CF16640 2x metalen kerstboombel - kerstbel - traditionele 
kerstboomversieringen - decoratieve hangende bel

14,99 €
4251805447255 CF16642 metalen kerstboombellen - kerstslinger met 6 bellen - 

traditionele kerstboomversieringen - bellenslinger
17,99 €

4251805447262 CF16641 grote metalen kerstboombel - kerstbel - traditionele 
kerstboomversieringen - decoratieve hangende bel

17,99 €
4251805447279 CF16661 3x koektrommel, blikken doos voor kerstkoekjes, 

kerstvoorraadpot met deksel, opbergdoos voor koekjes, 
29,99 €
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4251805447286 CF16662 3x koektrommel, blikken doos voor kerstkoekjes, 
kerstvoorraadpot met deksel, opbergdoos voor koekjes, 

29,99 €
4251805447293 CF16663 6x koektrommel, blik voor kerstkoekjes, 

kerstvoorraadpot met deksel, opbergdoos voor koekjes, 
29,99 €

4251805447309 CF16657 8x Onderzetters voor drank - Ronde tafelonderzetters 
met glans - Plastic onderzetters voor glas - Onderzetters

12,99 €
4251805447316 CF16658 8x Onderzetters voor drank - Ronde tafelonderzetters 

met glans - Plastic onderzetters voor glas - Onderzetters
12,99 €

4251805447323 CF16659 8x Onderzetters voor drank - Ronde tafelonderzetters 
met glans - Plastic onderzetters voor glas - Onderzetters

12,99 €
4251805447330 CF16435 2x rotan kegels met led-verlichting, gevlochten takken 

met kunstsneeuw en 10 warm witte leds, geweldige sfe
34,99 €

4251805447347 CF16699 2x rotan kegels met led-verlichting, gevlochten takken 
met kunstsneeuw en 10 warm witte leds, geweldige sfe

44,99 €
4251805447354 CF16696 Kerstboomdecoratiestandaard - Metalen boom op sokkel 

van mangohout - Metalen kerstboom om op te staan - K
29,99 €

4251805447361 CF16652 LED lichtketting met glittereieren - lichtketting met 10 
LED's - kleurrijke decoratie voor in huis en met Pasen - i

17,99 €
4251805447378 CF16683 3-delige set multifunctionele scharen, scharenset 

bestaande uit grote huishoudschaar, kleine keukenscha
12,99 €

4251805447385 CF16683 3-delige set multifunctionele scharen, scharenset 
bestaande uit grote huishoudschaar, kleine keukenscha

12,99 €
4251805447392 CF16683 3-delige set multifunctionele scharen, scharenset 

bestaande uit grote huishoudschaar, kleine keukenscha
12,99 €

4251805447408 CF16683 3-delige set multifunctionele scharen, scharenset 
bestaande uit grote huishoudschaar, kleine keukenscha

12,99 €
4251805447415 CF16679 Deurbord "Welcome" - Decoratieve houten vissen om 

op te hangen - Maritieme hangdecoratie voor thuis - Ho
17,99 €

4251805447422 CF16679 Deurbord "Welcome" - Decoratieve houten vissen om 
op te hangen - Maritieme hangdecoratie voor thuis - Ho

14,99 €
4251805447439 CF16679 Deurbord "Welcome" - Decoratieve houten vissen om 

op te hangen - Maritieme hangdecoratie voor thuis - Ho
14,99 €

4251805447446 CF16679 Deurbord "Welcome" - Decoratieve houten vissen om 
op te hangen - Maritieme hangdecoratie voor thuis - Ho

17,99 €
4251805447453 CF16678 flessenkoeler - champagnekoeler - ijsblokjeskoeler van 

roestvrij staal, wijnkoeler - ijsblokjesemmer dubbelwand
29,99 €

4251805447460 CF16677 ijsemmer met synthetisch leren band, deksel en 
handvat - koeler als wijn- en champagnekoeler - elegant

34,99 €
4251805447477 CF16676 champagnekoeler met synthetisch leren band - 

koelemmer voor mousserende wijn, wijn en champagne
29,99 €

4251805447484 CF16674 4x Metalen kom - Schaal voor dipsausjes, hapjes, 
voorgerechten of desserts - Dessertkom - Decoratieve k

17,99 €
4251805447491 CF9944 2x Knijpbal - handige knijpbal in leuke kleuren - anti-

stress speelgoed voor kinderen en volwassenen [selecti
14,99 €

4251805447507 CF16399 2x houten dienblad - rechthoekig decoratief houten 
dienblad - dienblad met sterren - grote sierschaal

29,99 €
4251805447514 CF16399 2x houten dienblad - rechthoekig decoratief houten 

dienblad - dienblad met hartjes - grote sierschaal
29,99 €

4251805447521 CF16690 3-delige set bamboemanden - opbergmand om te 
organiseren en te decoreren - opbergbox in 3 maten vo

39,99 €
4251805447538 CF16682 3-delige kommenset van roestvrij staal - Slakom in 3 

maten - Mengkom - Roestvrijstalen kom voor bakken, s
29,99 €

4251805447545 CF16689 6-delige kunststof slabestek - Set met slalepel en 
slavork in 3 kleuren - Gekleurd serveerbestek voor salad

14,99 €
4251805447569 CF16686 2x kledingborstel - praktische pluisborstel - verwijdert 

pluisjes, dierenhaar, roos en stof - gemakkelijke reinigin
12,99 €

4251805447576 CF16691 4x vervangende hoezen voor vloerwissers - 
wisserovertrek van microvezel chenille - dweilovertrek v

19,99 €
4251805447576 CF16691 4x vervangende hoezen voor vloerwissers - 

wisserovertrek van microvezel chenille - dweilovertrek v
19,99 €

4251805447583 CF16692 2x Afwasmat - Absorberende Microvezel Afwasmat - 
Afwasmat voor kopjes, borden, glazen, potten en panne

19,99 €
4251805447590 CF16687 4x telescopische rugschraper, massager voor rug, nek, 

schouder en hoofd, uittrekbare krabhanden, lichaamssc
14,99 €

4251805447590 CF16687 4x telescopische rugschraper, massager voor rug, nek, 
schouder en hoofd, uittrekbare krabhanden, lichaamssc

14,99 €
4251805447606 CF16692 2x Afwasmat - Absorberende Microvezel Afwasmat - 

Afwasmat voor kopjes, borden, glazen, potten en panne
19,99 €

4251805447613 CF16694 2x Afwasmat - Absorberende Microvezel Afwasmat - 
Afwasmat voor kopjes, borden, glazen, potten en panne

29,99 €
4251805447620 CF16694 2x Afwasmat - Absorberende Microvezel Afwasmat - 

Afwasmat voor kopjes, borden, glazen, potten en panne
29,99 €
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4251805447637 CF16700 deco skelet voor Halloween - XXL kunststof skelet om 
op te hangen - levensgroot skelet met horrorfactor voor

89,99 €
4251805447644 CF16709 4x decoratie voor Halloween - grafsteen gemaakt van 

polystyreen voor decoratie - grafsteendecoratie met hor
29,99 €

4251805447651 CF16705 2x houten elf hoofdband voor Halloween - elven tiara 
voor kinderen en volwassenen - hoofdband voor carnav

29,99 €
4251805447668 CF16702 make-up set zombie zipper, set voor een stoere zipper 

tattoo, horror, halloween, carnaval, zombie themafeest
17,99 €

4251805447675 CF16710 34-delige horrorclown partyservies en decoratieset voor 
Halloween, mottofeest of verjaardag

19,99 €
4251805447682 CF16710 68-delige horrorclown feestservies en decoratieset voor 

Halloween, mottofeest of verjaardag
34,99 €

4251805447699 CF16704 voodoo hoed - hoofddeksel voor carnaval, Halloween en 
themafeesten - bruine hoed met veren, botten en dread

34,99 €
4251805447705 CF16703 voodoo hoed - hoofddeksel voor carnaval, Halloween en 

themafeesten - zwarte hoed met veren, schedel en hoor
39,99 €

4251805447712 CF16707 Skelettenkostuum voor kinderen - Halloweenkostuum 
"Mr. X-ray" - Carnavalskostuum voor kinderen - Kostuu

29,99 €
4251805447729 CF16708 Skelettenkostuum voor kinderen - Halloweenkostuum 

"Mr. X-ray" - Carnavalskostuum voor kinderen - Kostuu
29,99 €

4251805447736 CF16706 Capuchon voor volwassenen - capuchon voor 
vampierkostuum - uniseks capuchon in zwart en rood v

34,99 €
4251805447743 CF15146 Rustiek dienblad voor thee - Dienblad met opbergdoos 

voor thee - Theedoos in landelijke stijl met 7 vakken - T
34,99 €

4251805447750 CF12815 12x geurzakjes met verschillende geuren - geurzakjes 
voor badkamer, lades, kasten, kamers en auto's - geurz

14,99 €
4251805447767 CF16681 2x Ovenwant met siliconen - Anti-slip warmtewerende 

handschoen - Katoenen ovenwant - Anti-slip pottenhoud
14,99 €

4251805447774 CF16681 2x Ovenwant met siliconen - Anti-slip warmtewerende 
handschoen - Katoenen ovenwant - Anti-slip pottenhoud

17,99 €
4251805447781 CF16680 Hangende fruitmand - Grote hangende fruitmand - 

Opbergruimte voor de keuken - Hangende fruitmand va
34,99 €

4251805447798 CF16685 Uittrekbare droogmolen voor wandmontage - 
Uittrekbare drooglijn - Wasdroger voor wandmontage - 

29,99 €
4251805447804 CF16733 4x decoratie voor Halloween - grafsteen gemaakt van 

polystyreen voor decoratie - grafsteendecoratie met hor
29,99 €

4251805447811 CF16743 9-delige set Halloween spinnenweb - spinnenweb met 
kleinere en grotere spinnen - decoratief spinnenweb voo

14,99 €
4251805447828 CF16744 32-delige set Halloween spinnenweb - spinnenweb met 

kleinere en grotere spinnen - decoratief spinnenweb voo
29,99 €

4251805447835 CF15250 3x paaseieren om te vullen - kleurrijke vuleieren voor 
Pasen - grote paaseieren met paasmotieven in het ontw

29,99 €
4251805447842 CF16750 deco standee voor Pasen - belettering met paashaas - 

paasdecoratie om op te zetten - paasdecoratie van hout
14,99 €

4251805447859 CF16750 2x decoratieve displays voor Pasen - belettering met 
paashazen - paasdecoraties om neer te zetten - paasde

17,99 €
4251805447866 CF14958 decoratieve display voor Pasen - belettering met 

schattige paashazen - paasdecoratie om te zetten - paa
29,99 €

4251805447873 CF16751 decoratieve display voor Pasen - belettering met 
paashaas - paasdecoratie om te zetten - paasdecoratie 

17,99 €
4251805447880 CF16752 decoratieve display voor Pasen - belettering met 

schattige paashazen - paasdecoratie om te zetten - paa
17,99 €

4251805447897 CF16753 houten kist voor Pasen - kleine gereedschapskisten als 
paasversiering - manden om weg te geven - paasmande

29,99 €
4251805447903 CF16753 houten kist voor Pasen - kleine gereedschapskisten als 

paasversiering - manden om weg te geven - paasversier
29,99 €

4251805447910 CF16754 decoratief display voor Pasen - belettering met een 
schattige konijnenkop als O - Paasdecoratie om op te ha

14,99 €
4251805447927 CF16755 decoratieve display Vrolijk Pasen - belettering met 

paashazen - paasdecoratie om op te hangen - paasdeco
29,99 €

4251805447934 CF16756 decoratieve display voor Pasen - belettering met 
paashazen - schattige paasdecoratie om neer te zetten -

19,99 €
4251805447941 CF16756 decoratieve display voor Pasen - belettering met 

paashazen - schattige paasdecoratie om neer te zetten -
19,99 €

4251805447958 CF16757 decoratieve standaard voor Pasen - schattige vilten 
paashaas - paasdecoratie om op te zetten - paasdecorat

17,99 €
4251805447965 CF16759 3x decoratieve standaards voor Pasen - schattige vilten 

paashazen - paasdecoratie om op te hangen - paasdeco
29,99 €

4251805447972 CF16760 2x schattige vilten zakjes - vilten mand in de vorm van 
een paashaas om te vullen en weg te geven

19,99 €
4251805447989 CF16761 3x schattige vilten zakjes - vilten mand in de vorm van 

een paashaas om te vullen en weg te geven
29,99 €
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4251805447996 CF16762 3x decoratieve staanders voor Pasen en lente - 
schattige vilten bloemen - Paasdecoratie om te plaatsen

34,99 €
4251805448009 CF16763 2x decoratieve displays voor Pasen en lente - schattige 

vilten bloemen - Paasdecoraties om op te zetten - Paasd
29,99 €

4251805448016 CF16764 deco standee voor Pasen - schattige vilten paashaas - 
paasdecoratie om op te hangen - paasdecoratie van hou

14,99 €
4251805448023 CF16764 2x decoratieve standaards voor Pasen - schattige vilten 

paashaas - paasdecoratie om op te hangen - paasdecor
17,99 €

4251805448030 CF16765 2x decoratieve standaards voor Pasen - schattige vilten 
paashaas - paasdecoratie om op te hangen - paasdecor

19,99 €
4251805448047 CF16766 2x decoratieve displays voor Pasen - schattige houten 

paashazen - paasdecoraties om neer te zetten - paasde
17,99 €

4251805448054 CF16767 2x decoratieve staanders voor Pasen - Heel schattig 
schaapje - Paasdecoratie om te zetten - Paasdecoratie g

17,99 €
4251805448061 CF16768 2x decoratieve staanders voor Pasen - Heel schattig 

schaapje - Paasdecoratie om te zetten - Paasdecoratie g
17,99 €

4251805448078 CF16769 3x vilten doos - doos voor Pasen - om te decoreren en 
ook om weg te geven - vilten mand met schattig konijn

29,99 €
4251805448085 CF16770 2x decoratieve standaards voor Pasen en lente - 

schattige vilten paashazen - Paasversiering om op te ha
17,99 €

4251805448092 CF16770 2x decoratieve standaards voor Pasen en lente - 
Schattige vilten paashaas - Paasdecoratie om op te han

29,99 €
4251805448108 CF16772 2x decoratieve standaards voor Pasen en lente - 

Schattige vilten paashaas - Paasdecoratie om op te han
17,99 €

4251805448115 CF16773 3x decoratieve standaard Paashaas - Paasdecoratie om 
op te zetten - Paashaas van vilt met bloemen en houten

29,99 €
4251805448122 CF16774 2x decoratieve display Paashaas met bloemen - 

Paasdecoratie om neer te zetten - Paasdecoratie van vilt
14,99 €

4251805448139 CF16775 2x Paashaas decoratieve standaards voor Pasen - 
Paashaaspaar van hout om neer te zetten - Paasdecorat

17,99 €
4251805448146 CF16776 3x paasmand van vilt - mand om te vullen - vilten tas 

als cadeau - paasnest in felle kleuren
29,99 €

4251805448153 CF16777 3x Paasmand van vilt - mand om te vullen - viltzakje 
Paasei om weg te geven - Paasnest - Paasdecoratie

29,99 €
4251805448160 CF16778 12x decoratieve hanger bunny - Paasdecoraties 

gemaakt van hout om op te hangen - houten hanger bu
17,99 €

4251805448177 CF16779 6x decoratieve hanger bunny - Paasdecoraties gemaakt 
van hout om op te hangen - houten hanger bunny om t

12,99 €
4251805448184 CF16780 12x Paashanger konijn - houten hanger om te 

decoreren - Paasdecoraties van hout om op te hangen -
17,99 €

4251805448191 CF16781 6x deco hangers vlinder, bloem en hart - houten 
hangers om te decoreren - lentedecoratie voor het paas

14,99 €
4251805448207 CF16782 6x decohangers Pasen - Paasdecoraties van hout om op 

te hangen - Houten hanger "Paasei" voor het paasboeke
12,99 €

4251805448214 CF16783 12x decoratieve hangers van hout met glitter - vlinder, 
hart en vogel om op te hangen - lentedecoratie

17,99 €
4251805448221 CF16784 6x decoratieve hanger konijn - Paasdecoraties gemaakt 

van hout om op te hangen - houten hanger voor het pa
14,99 €

4251805448238 CF16785 6x decoratieve hanger konijn in ei - houten hanger voor 
decoratie - paashanger voor het paasboeket - hangende

12,99 €
4251805448245 CF16786 12x deco trailer Paashaas - kleurrijke houten konijntjes 

om op te hangen - houten hanger om te versieren - paa
17,99 €

4251805448252 CF16787 6x decoratieve hangers van hout - Paasdecoraties van 
hout om op te hangen - houten hangers Paasei en kip - 

12,99 €
4251805448269 CF16788 6x decoratieve hangers van hout - kleurrijke vlinders om 

op te hangen - houten hangers voor het paasboeket - d
14,99 €

4251805448276 CF16789 12x decohangers Pasen - Paasdecoraties van hout om 
op te hangen - houten hanger voor het paasboeket grijs

14,99 €
4251805448276 CF16789 12x decohangers Pasen - Paasdecoraties van hout om 

op te hangen - houten hanger voor het paasboeket grijs
14,99 €

4251805448283 CF16789 12x decohangers Pasen - Paasdecoraties van hout om 
op te hangen - houten hanger voor het paasboeket met 

14,99 €
4251805448283 CF16789 12x decohangers Pasen - Paasdecoraties van hout om 

op te hangen - houten hanger voor het paasboeket met 
14,99 €

4251805448290 CF16791 18x decoratieve hangers Pasen - Paaseieren gemaakt 
van plastic om op te hangen - hangers voor het paasbo

29,99 €
4251805448306 CF16792 18x decohangers Pasen - Paaseieren van kunststof om 

op te hangen - Paaseieren in vele felle kleuren
17,99 €

4251805448313 CF16793 18x decoratieve paashangers - plastic paaseieren om op 
te hangen - kleurrijke paaseieren voor het paasboeket 

17,99 €
4251805448320 CF16794 6x cadeautas met kerstmotieven - cadeautas voor wijn- 

en champagneflessen - flessentas voor kerst en kerstma
17,99 €
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4251805448337 CF16795 36x decoratieve paashangers - plastic paaseieren om op 
te hangen - kleurrijke paaseieren voor het paasboeket

29,99 €
4251805448344 CF16796 6x cadeautas met kerstmotieven - cadeautas voor wijn- 

en champagneflessen - flessentas voor kerst en kerstma
17,99 €

4251805448351 CF16797 24x decohangers Pasen - Paaseieren van kunststof om 
op te hangen - hangers voor het paasboeket - eieren in 

19,99 €
4251805448368 CF16798 24x decohangers Pasen - Paaseieren van kunststof om 

op te hangen - hangers voor het paasboeket - eieren in 
17,99 €

4251805448375 CF16799 2x decoratieve displays voor Pasen - Paashaas met 
bloem en wortel van hout - konijn om op te hangen - Pa

14,99 €
4251805448382 CF16800 decoratieve standaard van vilt - decoratieve paastrein 

om neer te zetten - trein met paashaas en bloemen - pa
19,99 €

4251805448399 CF16801 2x Paashaas decoratieve standaard - houten decoratie 
om op te hangen voor Pasen - schattige houten paashaz

29,99 €
4251805448405 CF16802 3x cadeauzakje voor Pasen - tasje met paashaas om 

weg te geven - schattig cadeauzakje met paasmotief
17,99 €

4251805448412 CF16803 2x decoratieve displays voor Pasen - decoratieve houten 
paashazen met strik - houten decoratie om neer te zette

14,99 €
4251805448429 CF16804 3x decohangers Pasen - Paasdecoraties van hout om op 

te hangen - houten hanger konijn met paasei - Paasdec
17,99 €

4251805448436 CF16805 4x deco sta-konijn - Paasdecoratie om neer te zetten 
van hout - Paashaas in felle kleuren - houten decoratie

17,99 €
4251805448443 CF16806 36x decohangers Pasen - Paasdecoraties van hout om 

op te hangen - houten hangers voor het paasboeket - k
14,99 €

4251805448443 CF16806 36x decohangers Pasen - Paasdecoraties van hout om 
op te hangen - houten hangers voor het paasboeket - k

14,99 €
4251805448450 CF16807 36x decoratieve hangers Pasen - Paasdecoraties van 

hout om op te hangen - houten hanger voor het paasbo
14,99 €

4251805448450 CF16807 36x decoratieve hangers Pasen - Paasdecoraties van 
hout om op te hangen - houten hanger voor het paasbo

14,99 €
4251805448467 CF16808 36x decoratieve hangers Pasen - Paasdecoraties van 

hout om op te hangen - houten hanger voor het paasbo
14,99 €

4251805448467 CF16808 36x decoratieve hangers Pasen - Paasdecoraties van 
hout om op te hangen - houten hanger voor het paasbo

14,99 €
4251805448474 CF16809 36x decoratieve hangers Pasen - Paasdecoraties 

gemaakt van hout om op te hangen - houten hanger vo
14,99 €

4251805448481 CF16806 36x decoratieve hangers Pasen - Paasdecoraties van 
hout om op te hangen - houten hanger voor het paasbo

14,99 €
4251805448481 CF16806 36x decoratieve hangers Pasen - Paasdecoraties van 

hout om op te hangen - houten hanger voor het paasbo
14,99 €

4251805448498 CF16811 Paaskrans "Welkom" met konijn - decoratieve deurkrans 
met hanger - Paasdecoratie van hout om op te hangen

14,99 €
4251805448504 CF16812 3x hangende decoratie Maritiem - decoratie om op te 

hangen - stuur, anker en vuurtoren met schelpen - hang
17,99 €

4251805448511 CF16812 3x hangende decoratie Maritiem - decoratie om op te 
hangen - stuur, vis en zeepaardje met schelp - hangend

17,99 €
4251805448528 CF16814 3x hangende decoratie Maritiem - decoratie om op te 

hangen - boot, vuurtoren en reddingsboei met schelpen
14,99 €

4251805448535 CF16815 3x hangende decoratie Maritiem - decoratie om op te 
hangen - stuur, anker en vis van hout met schelpen - ha

17,99 €
4251805448542 CF16816 3x hangende decoratie Maritiem - decoratie om op te 

hangen - zeester, anker en stuur van hout met schelpen
17,99 €

4251805448559 CF16817 2x decoratieve displays voor Pasen - paar paashazen 
met paasei - paashazen om neer te zetten - paasdecora

17,99 €
4251805448566 CF16818 2x decoratieve displays voor Pasen - paar paashazen 

met bloem - paashazen om neer te zetten - paasdecorat
17,99 €

4251805448573 CF16758 2x decoratieve displays voor Pasen - schattige vilten 
paashazen - paasdecoraties om op te hangen - paasdec

17,99 €
4251805448580 CF16819 48-delige set bloem en vlinder - houten strooidecoratie 

met glitter - tafeldecoratie - lentedecoratie
14,99 €

4251805448597 CF16820 3x Easter cachepot - paasnest met paashaas om weg te 
geven - schattige geschenkmand met paasmotief - Ø 12

17,99 €
4251805448603 CF16820 3x Easter cachepot - paasnest met paashaas om weg te 

geven - schattige geschenkmand met paasmotief - Ø 16
14,99 €

4251805448610 CF16823 3x Easter cachepot - paasnest met paashaas om weg te 
geven - schattige geschenkmand met paasmotief - Ø 12

17,99 €
4251805448627 CF15250 Paasei om te vullen - Kleurrijk vulei voor Pasen - Groot 

paasei met paasmotieven in het ontwerp van Mr. & Mrs.
14,99 €

4251805448634 CF15250 Paasei om te vullen - Kleurrijk vulei voor Pasen - Groot 
paasei met paasmotieven in het ontwerp van Mr. & Mrs.

19,99 €
4251805448641 CF16812 3x hangende decoratie Maritiem - decoratie om op te 

hangen - schelp, zeepaardje en zeester - hangende dec
17,99 €
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4251805448658 CF16656 rustieke theezakjes opbergdoos - theedoos in 
landhuisstijl met 9 vakken en kijkvenster - theedoos - th

34,99 €
4251805448665 CF16728 dierenkruk van synthetisch leer met houten poten - 

kinderkruk met nijlpaard in animal design - gestoffeerde
94,99 €

4251805448672 CF16727 dierenkruk van synthetisch leer met houten poten - 
kinderkruk met olifant in dierenmotief - gestoffeerde kr

94,99 €
4251805448696 CF14370 2x spiraalgarde RVS 304 roestvrij - spiraalgarde 

vaatwasmachinebestendig - garde - platte garde - sausg
14,99 €

4251805471281 CF12238 9x kerstballen, kerstboomballen van onbreekbaar plastic 
voor kerstmis, boomversieringen voor de kerstboom, Ø 

17,99 €
4251805471281 CF12238 9x kerstballen, kerstboomballen van onbreekbaar plastic 

voor kerstmis, boomversieringen voor de kerstboom, Ø 
17,99 €

4251805471281 CF12238 9x kerstballen, kerstboomballen van onbreekbaar plastic 
voor kerstmis, boomversieringen voor de kerstboom, Ø 

17,99 €
4251805471281 CF12238 9x kerstballen, kerstboomballen van onbreekbaar plastic 

voor kerstmis, boomversieringen voor de kerstboom, Ø 
17,99 €

4251805471281 CF12238 9x kerstballen, kerstboomballen van onbreekbaar plastic 
voor kerstmis, boomversieringen voor de kerstboom, Ø 

17,99 €
4251805448757 CF16827 wierookvat gemaakt van klei - terracotta wierookvat - 

wierookhouder voor wierookspiralen - wierookpot voor b
29,99 €

4251805448795 CF11281 2x pizzaroller met roestvrijstalen mes - pizzasnijder voor 
pizzafans - kleine, handige pizzasnijder - pizzawiel

9,99 €
4251805448795 CF11281 2x pizzaroller met roestvrijstalen mes - pizzasnijder voor 

pizzafans - kleine, handige pizzasnijder - pizzawiel
9,99 €

4251805448771 CF11281 pizzaroller met roestvrijstalen mes - pizzasnijder voor 
pizzafans - kleine, handige pizzasnijder - pizzawiel

9,99 €
4251805448771 CF11281 pizzaroller met roestvrijstalen mes - pizzasnijder voor 

pizzafans - kleine, handige pizzasnijder - pizzawiel
9,99 €

4251805448795 CF11281 2x pizzaroller met roestvrijstalen mes - pizzasnijder voor 
pizzafans - kleine, handige pizzasnijder - pizzawiel

9,99 €
4251805448795 CF11281 2x pizzaroller met roestvrijstalen mes - pizzasnijder voor 

pizzafans - kleine, handige pizzasnijder - pizzawiel
9,99 €

4251805448795 CF11281 2x pizzaroller met roestvrijstalen mes - pizzasnijder voor 
pizzafans - kleine, handige pizzasnijder - pizzawiel

9,99 €
4251805448795 CF11281 2x pizzaroller met roestvrijstalen mes - pizzasnijder voor 

pizzafans - kleine, handige pizzasnijder - pizzawiel
9,99 €

4251805448801 CF5950 4x placemats voor Kerstmis - placemats voor in de 
keuken - placemats met verschillende motieven - tafelm

14,99 €
4251805448818 CF16830 serveerschaal, sierbord van roestvrij staal, rond 

dienblad voor serveren en decoreren, elegant gedecore
29,99 €

4251805448825 CF16834 100x wenskaarten voor Kerstmis - Kerstkaarten met 
verschillende motieven - Kaarten met enveloppen

39,99 €
4251805448832 CF16711 4x zakwarmer - herbruikbare handwarmer in 

winterdesign - zakverwarmingskussen met geweldige ke
17,99 €

4251805448849 CF16712 warmwaterkruik 2 liter, knus warmtekussen met stoffen 
hoes, warmwaterkruik voor kinderen en volwassenen, v

19,99 €
4251805448856 CF16712 warmwaterkruik 2 liter, knus warmtekussen met stoffen 

hoes, warmwaterkruik voor kinderen en volwassenen, v
19,99 €

4251285597952 CF10114 4x herbruikbare zakwarmers - handwarmers in 
warmwaterkruikontwerp om op te vouwen - warmtekus

17,99 €
4251285597952 CF10114 4x herbruikbare zakwarmers - handwarmers in 

warmwaterkruikontwerp om op te vouwen - warmtekus
17,99 €

4251805448887 CF12679 12x dipschaal, decoratieve serveerschaal voor dips, 
sauzen, meze, ijs en antipasti, snackschaal in tropische 

34,99 €
4251805448900 CF5950 8x placemats voor Kerstmis - placemats voor in de 

keuken - placemats met verschillende motieven - tafelm
29,99 €

4251285531543 CF8598 20x Etiketten met decoratief lint - geschenketiketten 
voor etikettering en decoratie - etiketten voor geschenk

14,99 €
4251805448917 CF8598 20x taglabels voor weckpotten en flessen, met stoffen 

koord, in diverse uitvoeringen
9,99 €

4251805448924 CF14283 ballon "Happy Halloween" - folieballon voor Halloween 
decoratie - Halloween slinger gemaakt van luchtballonn

14,99 €
4251805448924 CF14283 ballon "Happy Halloween" - folieballon voor Halloween 

decoratie - Halloween slinger gemaakt van luchtballonn
14,99 €

4251805448931 CF16844 4-delige set wimpels en folieballonnen, hangende 
decoratieset voor Halloween, verjaardag, mottofeest - D

17,99 €
4251805448948 CF16842 14-delige set slingers, ballonnen en brievenslinger, 

hangende decoratieset voor Halloween, verjaardag, mot
9,99 €

4251805448955 CF16843 XXL decoratieve heks om op te hangen, hangende 
decoratie sprookjesheks, levensgrote tovenares hanger 

49,99 €
4251805448962 CF16866 96-delige set voor het uithollen en snijden van 

pompoenen voor Halloween - met pompoenlepel, vlees
29,99 €
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4251805448979 CF16866 48-delige set voor het uithollen en snijden van 
pompoenen voor Halloween - met pompoenlepel, vlees

17,99 €
4251805448986 CF16829 kamerontvochtiger met 800 gram granulaat in een 

navulzakje, luchtontvochtiger zonder stroom
29,99 €

4251805448993 CF16838 schoenenlekbak - schoenenrek met afvoerkanalen - 
schoenenmat met opstaande rand

29,99 €
4251805449013 CF16729 theezakjes opbergdoos - theedoos in industriële look 

met 9 vakken en kijkvenster - theedoos - theeopberger 
34,99 €

4251805449020 CF16825 3-delige koektrommelset voor Kerstmis, 
koektrommelset, blikken kerstdozen met deksel, voorraa

19,99 €
4251805449037 CF16826 3x Kerstkoektrommel - Blik voor kerstkoekjes - 

Kerstbewaarblik met deksel - Bewaardoos voor koekjes 
29,99 €

4251805449044 CF16824 2x Kerstbewaarblik - Blikken doos voor kerstkoekjes - 
Kerstkoektrommel met houten deksel - Bewaardoos voo

29,99 €
4251805449051 CF16841 4x LED kaars met afstandsbediening - LED kaarsen in 

vier verschillende maten - decoratieve kaarsen met war
34,99 €

4251805449068 CF16732 4x Lunchbox voor onderweg - Kleurrijke lunchbox voor 
kinderen - Kinderlunchbox met coole dierenmotieven

17,99 €
4251805449075 CF16716 200x cadeaustickers voor kerst - stickers voor 

cadeaubelettering - cadeaulabels met kerstmotieven
14,99 €

4251805449082 CF16832 snowboardpisteglijbaan in rood, sneeuwglijder met 
trekkoord en handvat, sneeuwracer

29,99 €
4251805449099 CF12432 2x citruspers van roestvrij staal - sapcentrifuge voor 

citroenen, sinaasappels, limoenen - handpers voor in de
19,99 €

4251805449112 CF16828 17-delige koekjespersset, koekjesspuit met 8 sjablonen 
en 8 garnituurmondjes - koekjespers om te bakken - za

29,99 €
4251805449129 CF12871 2x LED hanglamp met trekschakelaar, snoerloze 

hanglamp, gloeilamp op batterijen met snoerschakelaar,
14,99 €

4251805449136 CF12871 2x LED hanglamp met trekschakelaar, snoerloze 
hanglamp, gloeilamp op batterijen met snoerschakelaar,

14,99 €
4251805449143 CF12871 2x LED hanglamp met trekschakelaar, snoerloze 

hanglamp, gloeilamp op batterijen met snoerschakelaar,
14,99 €

4251805449150 CF16737 2 x borstelafdichting voor deuren zelfklevend - 
monteerbare stripborstel van aluminium - deurafdichtin

29,99 €
4251805449167 CF12432 citruspers van roestvrij staal - sapcentrifuge voor 

citroenen, sinaasappels, limoenen - handpers voor in de
14,99 €

4251805449174 CF16739 juwelendoosje voor het opbergen van juwelen - elegant 
juwelendoosje voor kettingen, ringen, horloges en ande

29,99 €
4251805449181 CF16739 juwelendoosje voor het opbergen van juwelen - elegant 

juwelendoosje voor kettingen, ringen, horloges en ande
29,99 €

4251805449198 CF16498 kunstkerstboom met verlichting en timer, dennenboom 
met kunstsneeuw en 40 warmwitte LED's, kerstboomver

39,99 €
4251805449204 CF16500 kunstmatige LED-kerstkrans met sneeuw, 

winterdeurkrans wit met verlichting en timer, decoratiev
39,99 €

4251805449228 CF16443 [!!! B-WARE !!!] LED sfeerhaard - sfeervolle elektrische 
haard voor tafel en wand - elektrische haard vervangen 

44,99 €
4251805449235 CF16871 decoratieve display voor kerst - kerstboom van 

keramiek - kerstboom als kerstversiering - zilverkleurige
17,99 €

4251805449242 CF16833 5x mand van raffia in natuurlijke kleur ter decoratie - 
paasdecoratie - paasnest - mand voor paaseieren, broo

29,99 €
4251805449242 CF16833 5x mand van raffia in natuurlijke kleur ter decoratie - 

paasdecoratie - paasnest - mand voor paaseieren, broo
29,99 €

4251805449259 CF16833 10x mand van raffia in natuurlijke kleur voor decoratie - 
paasdecoratie - paasnest - mand voor paaseieren, broo

34,99 €
4251805449259 CF16833 10x mand van raffia in natuurlijke kleur voor decoratie - 

paasdecoratie - paasnest - mand voor paaseieren, broo
34,99 €

4251805449266 CF16714 2 x engelenhaar, fijn gekruld zilverkleurig klatergoud 
voor in de kerstboom, kerstversiering - 15 g per stuk

12,99 €
4251805449273 CF16715 2 x engelenhaar fijn gekruld geel/goudkleurig 

klatergoud voor in de kerstboom, kerstversiering - 15 g 
14,99 €

4251805449280 CF16874 6x weckpotten met schroefdeksel "Homemade with 
love" in zwart-wit - TOT Ø 82 mm - tot ca. 250 ml

17,99 €
4251805449297 CF16874 12x weckpotten met schroefdeksel "Homemade with 

love" in zwart-wit - TOT Ø 82 mm - tot ca. 250 ml
29,99 €

4251805449310 CF16875 12x bolvormige weckpotten met schroefdeksel 
"Homemade with love" in zwart-wit - TOT Ø 82 mm - to

29,99 €
4251805449327 CF16876 6x weckpotten met schroefdeksel "Homemade with 

love" in zwart-wit - TOT Ø 82 mm - tot ca. 330 ml
17,99 €

4251805449334 CF16876 12x weckpotten met schroefdeksel "Homemade with 
love" in zwart-wit - TOT Ø 82 mm - tot ca. 330 ml

29,99 €
4251805449341 CF16877 6x weckpotten met schroefdeksel "Homemade with 

love" in zwart-wit - TOT Ø 82 mm - tot ca. 425 ml
19,99 €
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4251805449358 CF16877 12x weckpotten met schroefdeksel "Homemade with 
love" in zwart-wit - TOT Ø 82 mm - tot ca. 425 ml

34,99 €
4251805449365 CF16878 6x weckpotten met schroefdeksel "Homemade with 

love" in zwart-wit - TOT Ø 82 mm - tot ca. 540 ml
29,99 €

4251805449372 CF16878 12x weckpotten met schroefdeksel "Homemade with 
love" in groen en roze - TOT Ø 82 mm - tot ca. 540 ml

34,99 €
4251805449389 CF16879 6x weckpotten met schroefdeksel "Homemade with 

love" in zwart-wit - TOT Ø 82 mm - tot ca. 720 ml
29,99 €

4251805449396 CF16879 12x weckpotten met schroefdeksel "Homemade with 
love" in zwart-wit - TOT Ø 82 mm - tot ca. 720 ml

34,99 €
4251805449402 CF16880 6x weckpotten met schroefdeksel "Homemade with 

love" in zwart-wit - TOT Ø 82 mm - tot ca. 948 ml
29,99 €

4251805449419 CF16880 12x weckpotten met schroefdeksel "Homemade with 
love" in zwart-wit - TOT Ø 82 mm - tot ca. 948 ml

39,99 €
4251805449426 CF16881 20x vervangende deksels voor jampotten "Homemade 

with love" - schroefdeksels voor tuimel- en weckpotten -
19,99 €

4251805449433 CF16881 40x vervangende deksels voor jampotten "Homemade 
with love" - schroefdeksels voor tuimel- en weckpotten -

29,99 €
4251805449440 CF14053 4x Premium kerstelfen maat S voor kerstversiering, 

Noordpoolfiguren als winterdecoratie, schattig hoekkruk
17,99 €

4251805449457 CF16888 8x maïsvork met 2 roestvrijstalen tanden, roestvrij - 
herbruikbare maïsspiesen - schilhulp voor gepofte aarda

17,99 €
4251805449457 CF16888 8x maïsvork met 2 roestvrijstalen tanden, roestvrij - 

herbruikbare maïsspiesen - schilhulp voor gepofte aarda
17,99 €

4251805449464 CF16888 8x maïsvork met 2 roestvrijstalen tanden, roestvrij - 
herbruikbare maïsspiesen - schilhulp voor gepofte aarda

17,99 €
4251805449464 CF16888 8x maïsvork met 2 roestvrijstalen tanden, roestvrij - 

herbruikbare maïsspiesen - schilhulp voor gepofte aarda
17,99 €

4251805449488 CF16889 1x inmaakset - starterset voor inmaken - inmaken en 
inmaken

19,99 €
4251805449495 CF9046 glaslifter voor hete weckpotten en weckpotten - voor 

potten van elk formaat - ideale hulp bij het inmaken - v
14,99 €

4251805449501 CF16890 2x appelboor van roestvrij staal 430 met kunststof 
handvat - praktische klokboor - appels ontpitten

14,99 €
4251805449518 CF16890 2x appelboor van roestvrij staal 430 met kunststof 

handvat - praktische klokboor - appels ontpitten
14,99 €

4251805449525 CF16891 pizzaschil van roestvrij staal 430 - pizza- en cakelift met 
houten handvat - pizzaschil voor pizza, tarte flambée, br

29,99 €
4251805449532 CF16892 pizzaschep van 430 roestvrij staal - pizza- en taartschep 

met inklapbare handgreep - pizzaschep voor pizza, tarte
34,99 €

4251805449549 CF16893 pizzaschil van roestvrij staal 430 - pizza- en cakelift met 
houten handvat - pizzaschil voor pizza, tarte flambée, br

29,99 €
4251805449556 CF16894 pizzaschep van 430 roestvrij staal - pizza- en cakelift 

met houten handvat - pizzaschraper voor pizza, tarte fla
34,99 €

4251805449563 CF16895 2-delige snijbestekset - grillbestek van roestvrij staal 
met houten handvat - vleesmes en vleesvork - braadvor

14,99 €
4251805449587 CF16873 LED-decoratiehangerhuis - lichtketting met 10 winterse 

houten huisjes - warmwitte LED-lampen - decoratieve L
14,99 €

4251805449594 CF14541 LED wattenbol met 6 uur timer - verlichting met 15 
LED's - decoratie voor Kerstmis, verjaardag, bruiloft of f

19,99 €
4251805449600 CF16905 pizzaschaar met serveerblad, pizzasnijder met 

roestvrijstalen messen en geïntegreerde pizzaschep
17,99 €

4251805449617 CF16906 LED sfeerhaard in retro tv-design - traploos dimbare 
elektrische haard als televisie - haardvervanger met opti

39,99 €
4251805449624 CF16907 3-delige set multifunctionele scharen, schaarset 

bestaande uit grote huishoudschaar, kleine keukenscha
12,99 €

4251805449631 CF16908 3x schaar - universele schaar - huishoudschaar - 
keukenschaar - multifunctionele schaar voor thuis of op 

14,99 €
4251805449648 CF16633 2x sneeuwmat voor de kerstdecoratie - kunstsneeuw 

voor decoratie en knutselen - sneeuwfloss als decoratie
17,99 €

4251805449655 CF3586 3x theetang van roestvrij staal 304 - bolvormige thee-ei 
- theezeefjes voor losse thee, specerijen en kruiden - ze

14,99 €
4251805449662 CF16909 theezeef van 304 roestvrij staal - grote thee-ei voor 

losse thee, kruiden en specerijen - fijnmazige theefilter 
14,99 €

4251805449679 CF16910 2x theezeef van RVS 304 - grote thee-ei voor losse 
thee, kruiden en specerijen - fijnmazige theefilter met k

14,99 €
4251805449686 CF16911 2x theezeef van 304 roestvrij staal - thee-ei voor losse 

thee, kruiden en specerijen - fijnmazige theefilter met k
14,99 €

4251805449693 CF16912 2x theezeef van 304 roestvrij staal - thee-ei voor losse 
thee, kruiden en specerijen - fijnmazige theefilter met k

14,99 €
4251805449709 CF16913 2x theezeef van RVS 304 - thee-ei voor losse thee, 

kruiden en specerijen - fijnmazige theefilter met ketting 
12,99 €
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4251805449716 CF16914 3x flesopener van roestvrij staal met natuurlijk houten 
handvat - flesopener in een eenvoudig ontwerp

17,99 €
4251805449716 CF16914 3x flesopener van roestvrij staal met natuurlijk houten 

handvat - flesopener in een eenvoudig ontwerp
17,99 €

4251805449723 CF16915 3x flesopener van roestvrij staal met een praktische 
handgreep van natuurlijk hout - flesopener in een eenvo

14,99 €
4251805449730 CF14580 4x flesopener van roestvrij staal met een praktisch 

handvat van natuurlijk hout - flesopener in een eenvoud
17,99 €

4251805449730 CF14580 4x flesopener van roestvrij staal met een praktisch 
handvat van natuurlijk hout - flesopener in een eenvoud

17,99 €
4251805449747 CF16917 2x flesopener van roestvrij staal met ergonomische 

beukenhouten handgreep - flesopener in elandkopdesig
17,99 €

4251805449747 CF16917 2x flesopener van roestvrij staal met ergonomische 
beukenhouten handgreep - flesopener in elandkopdesig

17,99 €
4251805449754 CF16918 3x flesopener van roestvrij staal met natuurlijk houten 

handvat - flesopener in een eenvoudig ontwerp
14,99 €

4251805449761 CF16919 2x aardbeienstengelverwijderaar, steelverwijderaar voor 
zacht fruit en groenten, eenvoudig verwijderen van sten

14,99 €
4251805449778 CF16920 paaskrans voor deuren of ramen - schattige paaskrans 

voor Pasen - deurdecoratie in paashaasdesign
29,99 €

4251805449785 CF16921 paaskrans voor deuren of ramen - schattige paaskrans 
voor Pasen - deurdecoratie in paashaaslook

29,99 €
4251805449792 CF16922 bloemstekkers in konijnendesign - schattige 

konijnenkop met sjaaltje - bloemstekkers voor paaskran
17,99 €

4251805449808 CF16923 2x bloemstekkers in konijnendesign - schattige 
konijnenhoofdjes met sjaaltje - bloemstekkers voor paas

19,99 €
4251805449822 CF16925 18x bloemstekkers voor Pasen - kleurrijke paaseieren 

met veren om Pasen op te plakken - paasdecoratie
19,99 €

4251805449839 CF16926 18x Paaseieren om op te hangen - Paaseieren met 
veren voor het paasboeket - hangende decoratie voor P

17,99 €
4251805449846 CF16927 18x paaseieren om op te hangen - kleurrijke paaseieren 

met veren - hangende decoratie in kwartelei-look voor h
17,99 €

4251805449853 CF16926 18x paaseieren om op te hangen - hangende decoratie 
voor het paasboeket - paaseieren met veren in kwartele

14,99 €
4251805449877 CF16928 11-delige paaseierenset - hangende decoratie voor 

Pasen - paaseieren in 3 maten om op te hangen - paasb
17,99 €

4251805449884 CF16928 11-delige paaseierenset - hangende decoratie voor 
Pasen - paaseieren in verschillende maten om op te han

17,99 €
4251805449891 CF16929 16x Paaseieren om op te hangen - hangende decoratie 

gemarmerd van kunststof - paasdecoratie voor het paas
17,99 €

4251805449907 CF16930 16x paaseieren om op te hangen - hangende decoratie 
wit/zwart/goudkleurig gemaakt van kunststof - paasdec

19,99 €
4251805449914 CF16931 16x paaseieren om op te hangen - subtiele 

hangdecoratie van kunststof in leuke kleuren - paasdec
19,99 €

4251805449921 CF16932 16x paaseieren om op te hangen - kleurrijke paaseieren 
met motief en belettering - hangende decoratie voor het

14,99 €
4251805449938 CF16933 16x paaseieren om op te hangen - mooie hangdecoratie 

van kunststof - paasdecoratie voor het paasboeket - kun
19,99 €

4251805449945 CF16934 36x paaseieren om op te hangen - kleurrijke plastic 
paaseieren met patroon - hangende decoratie voor het 

29,99 €
4251805449952 CF16935 18x Paaseieren om op te hangen - kleurrijke paaseieren 

met patroon - hangende decoratie van plastic voor het 
29,99 €

4251805449969 CF16936 18x paaseieren om op te hangen - paaseieren met 
patroon roze/blauw/wit - hangende decoratie van kunst

29,99 €
4251805449976 CF16937 18x Paaseieren om op te hangen - Paaseieren met 

patroon wit/goudkleurig - Hangdecoratie van kunststof 
29,99 €

4251805449983 CF16502 kunstmatige LED kerstster bedekt met sneeuw, winterse 
deurkrans met verlichting en timer, kerstdecoratie met 

34,99 €
4251805449990 CF16501 kunstmatige LED kerstster bedekt met sneeuw, 

winterdeurkrans wit met verlichting en timer, decoraties
29,99 €

4251805450002 CF16499 kunstmatige LED kerstkrans met sneeuw, 
winterdeurkrans wit met verlichting en timer, decoratiev

29,99 €
4251805450019 CF16495 kunstkerstster bedekt met sneeuw met verlichting en 

timer, ster met kunstsneeuw en 20 warmwitte LED's, ke
29,99 €

4251805450026 CF16496 kunstmatige kerstster bedekt met sneeuw met 
verlichting en timer, ster met kunstmatige sneeuw en 3

39,99 €
4251805450033 CF16497 kunstkerstboom met verlichting en timer, dennenboom 

met kunstsneeuw en 30 warmwitte LED's, kerstversierin
34,99 €

4251805450040 CF16938 18x paaseieren om op te hangen - kleurrijke paaseieren 
met bloemen en dieren - hangende decoratie voor het p

29,99 €
4251805450057 CF16939 18-delige paasdecoratieset - paasdecoratie voor het 

paasboeket - kleurrijke paaseieren om te bevestigen en 
17,99 €
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4251805450064 CF16939 18-delige paasdecoratieset - paasdecoratie voor het 
paasboeket - paaseieren om te bevestigen en op te plak

17,99 €
4251805450071 CF16521 LED kaarsenboog als kerstverlichting - kaarsenbrug met 

33 LED's - lichtboogpiramide - raamkandelaar voor kerst
44,99 €

4251805450088 CF16522 LED kaarsenboog als kerstverlichting - kaarsenbrug met 
10 LED's - kleine lichtboogpiramide - raamlamp voor ker

34,99 €
4251805450095 CF16526 lichtgevende ster in 3D met led-verlichting in warm wit 

om op te hangen, stabiele papieren ster in wit
29,99 €

4251805450101 CF16529 2x LED-lichtketting met dennenbomen en rendieren - 
lichtketting op batterijen - LED-decoratie voor winter, ke

17,99 €
4251805450118 CF16529 2x LED-lichtketting met dennenbomen en rendieren - 

lichtketting op batterijen - LED-decoratie voor winter, ke
17,99 €

4251805450125 CF16287 Premium kerstkabouter met LED als kerstversiering, 
Scandinavische kabouter met warm wit LED-licht, verlic

39,99 €
4251805450132 CF16285 Premium kerstkabouter met LED als kerstversiering, 

Scandinavische kabouter met warm wit LED-licht, verlic
17,99 €

4251805450149 CF16286 Premium kerstkabouter met LED als kerstversiering, 
Scandinavische kabouter met warm wit LED-licht, verlic

34,99 €
4251805450170 CF16279 3x borden voor Kerstmis, Kerstman, Advent - 

herbruikbare schotels als tafeldecoratie - decoratieve bo
29,99 €

4251805450170 CF16279 3x borden voor Kerstmis, Kerstman, Advent - 
herbruikbare schotels als tafeldecoratie - decoratieve bo

29,99 €
4251805450187 CF16253 2x borden voor Kerst, Kerstman, Advent - herbruikbare 

schotels als tafeldecoratie - sierborden - onderborden m
17,99 €

4251805450194 CF16722 flessenkoeler - champagnekoeler - ijsblokjeskoeler van 
roestvrij staal, wijnkoeler - ijsblokjesemmer dubbelwand

29,99 €
4251805450200 CF16718 dienblad van roestvrij staal - rond dienblad voor 

serveren en decoreren - glanzend dienblad
19,99 €

4251805450217 CF16718 2x dienblad van roestvrij staal - rond dienblad voor 
serveren en decoreren - glanzend dienblad

29,99 €
4251805450224 CF16644 2x serveerschaal, sierbord van roestvrij staal, rond 

dienblad voor serveren en decoreren, elegant gedecore
34,99 €

4251805450231 CF16253 4x borden voor Kerst, Kerstman, Advent - herbruikbare 
schotels als tafeldecoratie - sierborden - serveerborden 

29,99 €
4251805450927 CF16884 3x Kerstboomversiering als komkommer - 

Kerstkomkommer van echt glas met stoffen kapje - Kers
17,99 €

4251805450927 CF16884 3x Kerstboomversiering als komkommer - 
Kerstkomkommer van echt glas met stoffen kapje - Kers

17,99 €
4251805450262 CF16886 6x Kerstboomversiering als komkommer - 

Kerstkomkommer van echt glas - Kerstboomhanger in g
14,99 €

4251805450958 CF16886 3x Kerstboomversiering als komkommer - 
Kerstkomkommer van echt glas - Kerstboomhanger in g

19,99 €
4251805450286 CF15974 8x Kerstboomhanger snoep - Kerstbal cadeau snoep - 

Kerstboomversiering in snoepvorm voor de kerstboomve
29,99 €

4251805450293 CF15973 8x Kerstboomhangers snoepriet - 
Kerstboomversieringen om op te hangen - Kerstballen in

14,99 €
4251805450309 CF12223 2x decoratieve figuur notenkraker, kerstversiering in de 

vorm van een traditionele notenkraker, decoratieve note
29,99 €

4251805450316 CF15963 60x cadeaustickers voor kerst - stickers in twee 
formaten voor cadeaubelettering goudkleurig - cadeaula

17,99 €
4251805450316 CF15963 60x cadeaustickers voor kerst - stickers in twee 

formaten voor cadeaubelettering goudkleurig - cadeaula
17,99 €

4251805452358 CF15964 40x cadeaustickers voor kerst - stickers voor 
cadeaubelettering goudkleurig - cadeaulabels met kerst

14,99 €
4251805450330 CF16872 3-delige hangende decoratieset van metaal - 

Kerstmanfiguur, sneeuwpopfiguur en rendierfiguur om o
19,99 €

4251805450347 CF15974 4x Kerstboomhanger snoep - Kerstbal cadeau snoep - 
Kerstboomdecoratie in snoepvorm voor de kerstboomve

14,99 €
4251805450354 CF15970 4x Kerstboomhanger cadeau - Kerstbal geschenkdoos - 

Kerstboomversieringen in geschenkvorm voor de kerstb
14,99 €

4251805450361 CF15973 4x Kerstboomhangers snoepriet - 
Kerstboomversieringen om op te hangen - Kerstballen in

12,99 €
4251805450378 CF15967 engelenhaar fijn gekruld klatergoud goud-zilverkleurig 

voor in de kerstboom, kerstversiering - 40 g
14,99 €

4251805450385 CF16961 skelet kostuum voor kinderen - Halloween kostuum "Mr. 
X-ray" - carnavalskostuum voor kinderen - kostuum voo

29,99 €
4251805450408 CF8809 18x paaseieren om op te hangen - gespikkelde 

paasdecoraties in mooie kleuren - decoratieve paaseiere
19,99 €

4251805450415 CF8809 18x paaseieren om op te hangen - gespikkelde 
paasdecoraties in leuke kleuren - hangdecoratie voor he

29,99 €
4251805450422 CF8809 18x paaseieren om op te hangen - gespikkelde 

paasdecoraties in mooie kleuren - decoratieve paaseiere
19,99 €
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4251805450538 CF16882 Natuurlijk houten hart van rotan - geweven hart met 
decoratief lint en kleine hanger - decoratief hart voor he

29,99 €
4251805450552 CF16713 12x Kerstboomversiering XL sneeuwvlok - 

Kerstdecoratie sneeuwster om op te hangen - aanhange
14,99 €

4251805450569 CF16259 2x houten dienblad - stijlvol decoratief dienblad in 
walnootlook - modern houten dienblad - geschikt voor d

34,99 €
4251805450576 CF16260 2x houten dienblad - stijlvol decoratief dienblad in 

walnootlook - modern houten dienblad - geschikt voor d
34,99 €

4251805450583 CF16261 2x houten dienblad - stijlvol decoratief dienblad in 
walnootlook - modern houten dienblad - geschikt voor d

34,99 €
4251805450590 CF16250 2x koperkleurig dienblad - stijlvol decoratief dienblad in 

koperlook - winterblad van kunststof - geschikt voor alle
29,99 €

4251805450606 CF16262 houten dienblad - stijlvol decoratief dienblad in 
walnootlook - modern houten dienblad - geschikt voor d

39,99 €
4251805450613 CF15975 1x Kerstboom ballenslinger - ballenslinger voor een 

sfeervolle kerstversiering - Kerstversiering voor in de ker
29,99 €

4251805450675 CF11665 48x kerstballen, kerstboomballen van echt glas voor 
kerst, boomversiering voor de kerstboom, Ø 6 cm

44,99 €
4251805450705 CF11667 48x kerstballen, kerstboomballen van echt glas voor 

kerst, boomversiering voor de kerstboom, Ø 6 cm
44,99 €

4251805450798 CF15976 3x siergaren in kerstkleuren - 20 m per rol - 
hoogwaardige set cadeaukoord voor knutselen en verpa

14,99 €
4251805450804 CF15976 2x siergaren in kerstkleuren - 20 m per rol - 

hoogwaardige set cadeaukoord voor knutselen en verpa
9,99 €

4251805450828 CF16963 6x tafelkleedclips met motief - tafelclips met citroenen, 
klavers en zonnebloemen - tafelkleedclips voor binnen e

14,99 €
4251805450859 CF16943 champagnekoeler met handgrepen - koeler voor 

mousserende wijn, wijn en champagne - elegante ijskoe
34,99 €

4251805450866 CF16958 4x Shooter Party Popper Champagne, confettikanon 
voor oudejaarsavond, feestjes, verjaardagen, confettibo

29,99 €
4251805450873 CF16952 LED adventskalender van hout - kubuskalender in de 

vorm van een huis - decoratieve bureaukalender als afte
29,99 €

4251805450880 CF16953 LED adventskalender van hout - kubuskalender in de 
vorm van een slee - decoratieve bureaukalender als afte

29,99 €
4251805450897 CF16953 LED adventskalender van hout - kubuskalender in de 

vorm van een slee - decoratieve bureaukalender als afte
29,99 €

4251805450903 CF16952 LED adventskalender van hout - kubuskalender in de 
vorm van een huis - decoratieve bureaukalender als afte

29,99 €
4251805450910 CF16886 3x Kerstboomversiering als komkommer - 

Kerstkomkommer van echt glas - Kerstboomhanger in g
17,99 €

4251805450927 CF16884 3x Kerstboomversiering als komkommer - 
Kerstkomkommer van echt glas met stoffen kapje - Kers

17,99 €
4251805450927 CF16884 3x Kerstboomversiering als komkommer - 

Kerstkomkommer van echt glas met stoffen kapje - Kers
17,99 €

4251805450958 CF16886 6x Kerstboomversiering als komkommer - 
Kerstkomkommer van echt glas - Kerstboomhanger in g

14,99 €
4251805450958 CF16886 3x Kerstboomversiering als komkommer - 

Kerstkomkommer van echt glas - Kerstboomhanger in g
19,99 €

4251805450972 CF14105 2x Mini-koffer voor het opbergen van visaccessoires als 
visdoos, aasdoos voor allerlei soorten gereedschap - pla

14,99 €
4251805450989 CF16973 2x piratenpistool - antieke speelgoedpistolen ideaal voor 

Halloween en carnaval - revolverdummy als accessoire v
29,99 €

4251805450996 CF16730 houten cosmetische tissuebox - tissuebox met 
scharnierend deksel - handdoekdispenser voor badkame

19,99 €
4251805451009 CF16731 houten cosmetische tissuebox - tissuebox met 

scharnierend deksel - handdoekdispenser voor badkame
29,99 €

4251805451016 CF12428 3x parelslinger voor in de kerstboom - 
kerstboomversiering parellint - kerstversiering - trouwde

29,99 €
4251805451023 CF11914 25x grondankers van gecoat staal - robuuste 

grondpennen voor het bevestigen van onkruidvlies en fo
12,99 €

4251805451030 CF11914 100x grondankers van gecoat staal - robuuste 
grondpennen voor het bevestigen van onkruidvlies en fo

29,99 €
4251805451047 CF16887 12-delige hangerset voor kerstboomversiering - 

Kerstboomversieringen om de kerstboom te versieren - 
17,99 €

4251805451054 CF16944 2x metalen kandelaars in sneeuwvlokdesign - 
decoratieve kandelaar voor de winter - kandelaar voor k

14,99 €
4251805451061 CF13481 4x decoratieve spiraal met sterren - sterrenslinger 

spiraalvormig voor kerst - kerstslinger voor kerstboomve
14,99 €

4251805451078 CF11008 3x Kerstslinger - Sparrenslinger voor een perfecte 
kerstdecoratie - Kerstdecoratie voor kerstboom - 270 c

17,99 €
4251805451085 CF13503 2x draadslinger met sterren - kerstslinger - kerstslinger 

voor kerstboomversiering - decoratie voor adventskrans 
17,99 €
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4251805451092 CF15971 4x Kerstboomhangers snoepriet - 
Kerstboomversieringen om op te hangen - Kerstballen in

12,99 €
4251805451108 CF15972 4x Kerstboomhangers snoepriet - 

Kerstboomversieringen om op te hangen - Kerstballen in
12,99 €

4251805451122 CF15969 4x Kerstboomhanger cadeau - Kerstbal geschenkdoos - 
Kerstboomversieringen in geschenkvorm voor de kerstb

14,99 €
4251805451139 CF15968 4x Kerstboomhangers "Kerstboom" - 

Kerstboomversieringen om op te hangen - Kerstboomha
14,99 €

4251805451146 CF12761 4x Kerstboomhanger cadeau - Kerstbal geschenkdoos - 
Kerstboomversieringen in geschenkvorm voor de kerstb

17,99 €
4251805451160 CF9966 100x haken voor kerstboomversieringen - Dubbele 

haken voor kerstboomversieringen - Perfect voor decora
9,99 €

4251805451177 CF11030 200x haken voor kerstboomversieringen - Dubbele 
haken voor kerstboomversieringen - Perfect voor decora

9,99 €
4251805451184 CF12233 3x houten hangers 3D ster voor in de kerstboom - 

Kerstboomversiering van hout - Houten versieringen Ker
19,99 €

4251805451191 CF15965 premium ijspegelslinger van 2 meter als kerstdecoratie - 
kerst raamafbeeldingen - ijspegel winterdecoratie voor r

14,99 €
4251805451207 CF11030 100x haken voor kerstboomversieringen - Dubbele 

haken voor kerstboomversieringen - Perfect voor decora
9,99 €

4251805451214 CF16276 LED-rendier, decoratief kerstrendier met LED-verlichting 
aan de binnenkant, rendier als kamerdecoratie, kerstsfe

19,99 €
4251805451221 CF16278 LED-rendier, decoratief kerstrendier met LED-verlichting 

aan de binnenkant, rendier als kamerdecoratie, kerstsfe
39,99 €

4251805451238 CF16277 LED-rendier, decoratief kerstrendier met LED-verlichting 
aan de binnenkant, rendier als kamerdecoratie, kerstsfe

29,99 €
4251805451245 CF16996 2-delige bakset met deegschraper en cakeborstel van 

siliconen - deegspatel voor in de keuken - bakborstel m
12,99 €

4251805451252 CF16997 2-delige bakset met deegschraper en cakeborstel van 
siliconen - deegspatel voor in de keuken - bakborstel m

12,99 €
4251805451269 CF16552 LED-kerstverlichting in ijspegeldesign voor binnen en 

buiten - Kerstlichtketting met timerfunctie - Kegellichtke
29,99 €

4251805451276 CF16536 Glinsterende kerstster met timerfunctie - LED-ster als 
decoratieve kerstverlichting - Kerstdecoratie op batterije

34,99 €
4251805451283 CF16255 4x sprankelende onderborden - herbruikbare schotels 

als tafeldecoratie - decoratieve borden voor bruiloften, f
29,99 €

4251805451283 CF16255 4x sprankelende onderborden - herbruikbare schotels 
als tafeldecoratie - decoratieve borden voor bruiloften, f

29,99 €
4251805451290 CF16254 4x sprankelende onderborden - herbruikbare schotels 

als tafeldecoratie - decoratieve borden voor bruiloften, f
34,99 €

4251805451290 CF16254 4x sprankelende onderborden - herbruikbare schotels 
als tafeldecoratie - decoratieve borden voor bruiloften, f

34,99 €
4251805451306 CF16256 4x sprankelende onderborden - herbruikbare schotels 

als tafeldecoratie - decoratieve borden voor bruiloften, f
34,99 €

4251805451306 CF16256 4x sprankelende onderborden - herbruikbare schotels 
als tafeldecoratie - decoratieve borden voor bruiloften, f

34,99 €
4251805451313 CF16256 3x sprankelende onderborden - herbruikbare schotels 

als tafeldecoratie - decoratieve borden voor bruiloften, f
29,99 €

4251805451313 CF16256 3x sprankelende onderborden - herbruikbare schotels 
als tafeldecoratie - decoratieve borden voor bruiloften, f

29,99 €
4251805451320 CF11026 200x haken voor kerstboomversieringen - Dubbele 

haken voor kerstboomversieringen - Perfect voor decora
12,99 €

4251805451337 CF11026 100x haken voor kerstboomversieringen - Dubbele 
haken voor kerstboomversieringen - Perfect voor decora

9,99 €
4251805451344 CF16903 siliconen bakmat herbruikbaar - permanente bakmat 

voor ovens tot 220 ° C - bakmat aan beide zijden gecoa
17,99 €

4251805451351 CF16903 siliconen bakmat herbruikbaar - permanente bakmat 
voor ovens tot 230°C - bakmat aan beide zijden gecoat 

17,99 €
4251805451368 CF16408 6x vlinderclips - metalen clips met motief voor foto's, 

decoratie voor het hele jaar - clips met glinsterende vlin
17,99 €

4251805451375 CF16995 kostuumcape voor tieners - cape met capuchon voor 
vampierkostuum - unisex cape in zwart en rood voor Ha

29,99 €
4251805451382 CF16441 2x LED kerstfiguur sneeuwpop - decoratief figuur met 

LED licht voor winter en kerst - kerstboomversiering [ke
29,99 €

4251805451399 CF16990 Kerstboomdeken Ø 98 cm - Kerstboombasis met 
kerstmotief - Kersttapijt rond - Kerstboomrok

17,99 €
4251805451405 CF16252 2x karmozijnrode dienblad - stijlvol glanzend decoratief 

dienblad - winterblad van kunststof - geschikt voor alled
17,99 €

4251805451412 CF16251 2x zilverkleurig dienblad - stijlvol decoratief dienblad in 
zilveren optiek - winterse kunststof dienblad - geschikt v

17,99 €
4251805451429 CF15098 2x Paasdecoratiefiguur - Paasei met strik - Groene 

keramieken figuur - met mosachtig kunstgras - Paasdec
34,99 €
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4251805451436 CF15117 2-delige set decoratieve figuren - paasei en paashaas 
met strik - groene keramische figuren - met mosachtig k

34,99 €
4251805451450 CF17000 2x Paashaas met strik - groen keramiek konijn figuur - 

met konijnenbont van mosachtig kunstgras [keuze varie
29,99 €

4251805451467 CF16434 lichtgevende ster in 3D met led-verlichting in warm wit 
om op te hangen, stevige papieren ster, leuke kerstversi

29,99 €
4251805451474 CF17001 2x Decoratiefiguur Paashaas met strik - groen keramiek 

konijnenfiguur - met konijnenbont van mosachtig kunst
34,99 €

4251805451481 CF17002 2x Decoratiefiguur Paashaas met strik - groen keramiek 
konijnenfiguur - met konijnenbont van mosachtig kunst

39,99 €
4251805451498 CF17003 2x koudraamvlies - tuinvlies voor gewasbescherming in 

de winter - wintervlies als vorstbescherming voor dekpla
17,99 €

4251805451504 CF16437 kerstdecoratie - houten huis om te staan met LED licht - 
houten decoratie, verlicht huis - tafeldecoratie [keuze va

34,99 €
4251805451511 CF16978 6x metalen tags voor de kerstboom - 

kerstboomversieringen van metaal in de vorm van sparr
17,99 €

4251805451528 CF16979 2x metalen hangers voor de kerstboom - 
kerstboomversieringen van metaal in hartvorm - rustiek

14,99 €
4251805451542 CF16981 3x metalen hangers voor de kerstboom - 

Kerstboomversieringen van metaal in de vorm van hart, 
17,99 €

4251805451559 CF15392 40x kerstballen, kerstboomballen onbreekbaar gemaakt 
van kunststof voor kerst, boomversiering voor de kerstb

39,99 €
4251805451566 CF16977 metalen rendier op houten sokkel, decoratief metalen 

rendierbeeldje, hertbeeld als hoogwaardige kerstversieri
17,99 €

4251805451573 CF13825 3x solarlamp voor buiten - tuinlamp voor op de grond - 
tuinpadlamp - solarlamp - 8 uur brandduur

34,99 €
4251805451580 CF13826 3x solarlamp voor buiten - tuinlamp voor op de grond - 

tuinpadlamp - solarlamp - 8 uur brandduur
34,99 €

4251805451597 CF16414 4x kerstboomversiering decoratieve vogel - vogeltjes 
met pailletten voor kerstboomversiering - plastic vogels 

14,99 €
4251805451603 CF16411 4x kerstboomversiering decoratieve vogel - vogeltjes 

met pailletten voor kerstboomversiering - plastic vogels 
14,99 €

4251805451610 CF16409 4x kerstboomversiering decoratieve vogel - vogeltjes 
met pailletten voor kerstboomversiering - plastic vogels 

14,99 €
4251805451627 CF16412 4x kerstboomversiering decoratieve vogel - vogeltjes 

met pailletten voor kerstboomversiering - plastic vogels 
14,99 €

4251805451634 CF14571 19-delige kerstdecoratieset - Kerstboomballen van 
onbreekbaar kunststof voor de kerst - Boomversiering v

29,99 €
4251805451641 CF16415 2x Kerstboomdecoratie vogel - pauw met pailletten voor 

kerstboomdecoratie - kunststof vogels met clip voor ker
17,99 €

4251805451658 CF16365 16x onbreekbare sterhangers - zilverkleurige 
kerstboomversieringen in de vorm van een ster - decora

17,99 €
4251805451665 CF16366 16x breukvaste sterhangers - Zwarte 

kerstboomversiering in stervorm - Decoratieve kerstvers
14,99 €

4251805451672 CF16367 16x onbreekbare sterhangers - Kerstboomversiering in 
stervorm - Decoratieve kerstversiering voor in de kerstb

17,99 €
4251805451689 CF16368 16x onbreekbare sterhangers - Kerstboomversiering in 

stervorm - Decoratieve kerstversiering voor in de kerstb
19,99 €

4251805451696 CF16369 16x onbreekbare sterhangers - Kerstboomversiering in 
stervorm - Decoratieve kerstversiering voor in de kerstb

17,99 €
4251805451702 CF16415 2x Kerstboomdecoratie vogel - pauw met pailletten voor 

kerstboomdecoratie - kunststof vogels met clip voor ker
17,99 €

4251805451719 CF16374 8x Kerstboomhanger in de vorm van een kegel, 
onbreekbare kerstboomversiering, kegelhanger als kerst

14,99 €
4251805451726 CF14571 19-delige kerstdecoratieset - Kerstboomballen van 

onbreekbaar kunststof voor de kerst - Boomversiering v
29,99 €

4251805451634 CF14571 19-delige kerstdecoratieset - Kerstboomballen van 
onbreekbaar kunststof voor de kerst - Boomversiering v

29,99 €
4251805451740 CF14469 6x Kerstballen - Kerstboomballen van onbreekbaar 

kunststof voor de Kerst - Boomversieringen voor de kers
19,99 €

4251805451757 CF16361 31-delige set hangende decoratie Kerst - 
Kerstboomballen en dennenappels van onbreekbaar kun

34,99 €
4251805451764 CF16362 31-delige set hangende decoratie Kerst - 

Kerstboomballen en dennenappels van onbreekbaar kun
29,99 €

4251805451771 CF16363 31-delige set hangende decoratie Kerst - 
Kerstboomballen en dennenappels van onbreekbaar kun

29,99 €
4251805451795 CF16360 31-delige set hangende decoratie Kerst - 

Kerstboomballen en dennenappels van onbreekbaar kun
34,99 €

4251805451801 CF16377 24x Kerstballen - Kerstboomballen van kunststof voor 
de Kerst - Boomversieringen voor de kerstboom - Kerstb

14,99 €
4251805451818 CF16415 2x Kerstboomdecoratie vogel - pauw met pailletten voor 

kerstboomdecoratie - kunststof vogels met clip voor ker
17,99 €
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4251805451856 CF16324 2x Kerstboomversiering in strikvorm - Kerstversiering in 
feestelijke kleuren - Glinsterende kersthangers

9,99 €
4251805451863 CF16325 2x ballerina danseres als kerstboomversiering - 

danseres als kerstversiering - glinsterende hangers voor
14,99 €

4251805451870 CF16326 4x Kerstboomversiering in libeldesign - Kerstversiering 
in feestelijke kleuren - Glinsterende kersthangers

14,99 €
4251805451887 CF16329 4x Kerstboomversiering sneeuwvlok - winterdecoratie 

voor kerstboomversieringen - kunststof sneeuwvlok om 
17,99 €

4251805451894 CF16331 4x Kerstboomversiering fee - Kerstversiering in 
feestelijke kleuren - Glinsterende hangers voor het kerst

19,99 €
4251805451900 CF16332 4x ballerina danseres als kerstboomversiering - 

danseres als kerstversiering - glinsterende hangers voor
19,99 €

4251805451917 CF16334 4x Kerstboomversiering eenhoorn - Kerstversiering in 
feestelijke kleuren - Glinsterende hangers voor het kerst

17,99 €
4251805451924 CF16336 6x Kerstboomversiering - glinsterende hangende 

decoratie - glinsterende takje met sierstenen om op te h
29,99 €

4251805451931 CF16339 4x decoratief lint in kerstkleuren - cadeaukoord met 
draadversterking - ideaal voor knutselen en verpakkinge

14,99 €
4251805451948 CF16340 4x decoratief lint in kerstkleuren - breed cadeaukoord - 

ideaal voor knutselen en verpakkingen - 25 m per rol [k
14,99 €

4251805451955 CF16341 2x decoratieve draadrol - gekleurd geschenklint van 
raffia - filigraindraden 3-kleurig - fijne koorden voor dec

14,99 €
4251805451962 CF16724 2x knutselkoord op houten rol - hoogwaardige set 

cadeaukoord voor knutselen en verpakking - jute koord 
12,99 €

4251805451986 CF16724 2x knutselkoord op houten rol - hoogwaardige set 
cadeaukoord voor knutselen en verpakking - jute koord 

12,99 €
4251805451993 CF16724 2x knutselkoord op houten rol - hoogwaardige set 

cadeaukoord voor knutselen en verpakking - jute koord 
17,99 €

4251805452006 CF16899 2-delige springvormset - springvorm voor bakken met 
platte bodem - voor ovens tot 220 °C - bakvorm met an

29,99 €
4251805452013 CF16338 Roze kerstelfen voor kerstversiering, winterfiguren als 

decoratieartikelen, schattige hoekkrukken als kamerdec
29,99 €

4251805452020 CF16557 LED Kerstboombal Ø 15cm - Kerstbal met 
winterlandschappen - Kerstboomdecoratie met verlichtin

29,99 €
4251805452037 CF16558 LED Kerstboombal Ø 20cm - Kerstbal met 

winterlandschappen - Kerstboomdecoratie met verlichtin
29,99 €

4251805452044 CF16352 16x Kerstballen - Kerstboomballen van kunststof voor 
de Kerst - Boomversieringen voor de kerstboom - Kerstb

14,99 €
4251805452051 CF16988 1x tape van organische vezels voor kachels en 

schoorstenen. Veiligheidstape om uw haard of kachel af
17,99 €

4251805452051 CF16988 1x tape van organische vezels voor kachels en 
schoorstenen. Veiligheidstape om uw haard of kachel af

17,99 €
4251805452068 CF16402 2x Kerstdecoratie Kerstmanfiguur gemaakt van vilt - 

Vensterbankdecoratie voor Kerstmis - Winterdecoratie - 
29,99 €

4251805452075 CF16403 2x Kerstdecoratie Kerstmanfiguur gemaakt van vilt - 
Vensterbankdecoratie voor Kerstmis - Winterdecoratie - 

34,99 €
4251805452082 CF16404 3x decoratieve display voor Kerstmis - Kerstboom van 

vilt met een massief houten voet - Kerstboom als decor
29,99 €

4251805452099 CF16394 20-delige set hangende decoratie Kerst - 
Kerstboomballen in verschillende vormen van onbreekb

34,99 €
4251805452105 CF16395 20-delige set hangende decoratie Kerst - 

Kerstboomballen in verschillende vormen van onbreekb
34,99 €

4251805452112 CF16397 20-delige set hangende decoratie Kerst - 
Kerstboomballen in verschillende vormen van onbreekb

34,99 €
4251805452129 CF16398 26-delige set kerstboomballen - kerstballen van 

onbreekbaar kunststof voor in de kerstboom - boomvers
29,99 €

4251805452136 CF16400 3x Hanger Notenkraker, kerstboomhanger in de vorm 
van een traditionele notenkraker, diverse uitvoeringen, 

17,99 €
4251805452143 CF16948 draaibaar dienblad - ronde serveerschaal van 

bamboehout - draaibare plaat voor het serveren van ge
34,99 €

4251805452150 CF16386 26-delige set kerstboomballen - boomversieringen van 
onbreekbaar plastic voor de kerst - kerstballen voor in d

34,99 €
4251805452167 CF16388 26-delige set kerstboomballen - kerstballen van 

onbreekbaar kunststof voor in de kerstboom - boomvers
34,99 €

4251805452174 CF16392 20-delige set hangende decoratie Kerst - 
Kerstboomballen in verschillende vormen van onbreekb

34,99 €
4251805452181 CF16383 19-delige kerstdecoratieset - Kerstboomballen van 

onbreekbaar kunststof voor de kerst - Boomversiering v
39,99 €

4251805452198 CF16382 31-delige set hangende decoratie Kerst - 
Kerstboomballen en dennenappels van onbreekbaar kun

29,99 €
4251805452204 CF16379 12x Kerstballen - kunststof kerstboomballen voor in de 

kerstboom - boomversieringen voor in de kerstboom - K
19,99 €
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4251805452228 CF17012 metalen theelichthouder met stermotief - decoratieve 
kandelaar voor de winter - kersttheelichthouder - kerstd

34,99 €
4251805452235 CF17010 4x decoratieve onderzetters in bladdesign - decoratieve 

theelichthouders van metaal - moderne platte schalen al
17,99 €

4251805452242 CF17008 kandelaars in klassiek design - kandelaars met ronde 
voet en handvat - kandelaars voor een stokkaars

14,99 €
4251805452259 CF16323 2x Kerstboomversiering in strikvorm - Kerstversiering in 

feestelijke kleuren - Glinsterende kersthangers
9,99 €

4251805452273 CF17018 72x handbeschilderde paaseieren om op te hangen - 
pastelkleurige paasdecoraties met leuke patronen - dec

29,99 €
4251805452280 CF17011 decoratieve staande Boeddha - decoratieve Boeddha 

sculptuur - hoogwaardige decoratieve figuur gemaakt v
19,99 €

4251805452297 CF14358 10-delige kerstboomhangerset, breukvaste 
kerstboomversiering in de vorm van kegels & geschenke

19,99 €
4251805452303 CF14358 10-delige kerstboomhangerset, breukvaste 

kerstboomversiering in de vorm van kegels & geschenke
29,99 €

4251805452327 CF14358 10-delige kerstboomhangerset, breukvaste 
kerstboomversiering in de vorm van kegels & geschenke

29,99 €
4251805452334 CF14358 10-delige kerstboomhangerset, breukvaste 

kerstboomversiering in de vorm van kegels & geschenke
29,99 €

4251805452341 CF14801 10-delige kerstboomhangerset, breukvaste 
kerstboomversiering in de vorm van kegels & geschenke

19,99 €
4251805452358 CF15964 40x cadeaustickers voor kerst - stickers voor 

cadeaubelettering goudkleurig - cadeaulabels met kerst
14,99 €

4251805452365 CF16312 24x decoratieve bloem met clip - glinsterende bloesem 
om op te clippen - bloempin als kamerdecoratie voor Ke

29,99 €
4251805452396 CF16313 12x decoratieve bloem met clip - glinsterende bloemen 

om op te clippen - bloemstekker als kamerdecoratie voo
19,99 €

4251805452419 CF16313 12x decoratieve bloem met clip - glinsterende bloemen 
om op te clippen - bloemstekker als kamerdecoratie voo

17,99 €
4251805452426 CF16315 heester met led-verlichting om neer te zetten - stevige 

kunststof heester - 16 warmwitte leds met timerfunctie 
29,99 €

4251805452433 CF16302 24-delige geschenkverpakking voor Kerstmis en 
verjaardagen - geschenkstrikken en linten in boterachtig

14,99 €
4251805452440 CF16301 24-delige geschenkverpakkingsset voor Kerstmis en 

verjaardagen - geschenkstrikken en geschenklinten in fe
14,99 €

4251805452457 CF16315 heester met led-verlichting om op te staan - stevige 
kunststof heester - 16 warmwitte leds met timerfunctie 

29,99 €
4251805452464 CF17009 metalen theelichthouder - decoratieve theelichthouder 

in komvorm - kandelaar voor een gezellige sfeer - decor
14,99 €

4251805452471 CF17007 kandelaars in elegant design voor een feestelijke tafel - 
moderne kandelaars voor bruiloften, jubilea - metalen k

14,99 €
4251805452488 CF16290 12x ringlint in glanzende kleuren - 10 m per rol - 

hoogwaardige set cadeaulinten voor handwerk en verpa
12,99 €

4251805452495 CF16322 Kerstboomtop glitter ster - Kerstboomtop voor in de 
kerstboom - geschikt voor elke kerstboom - ster om nee

17,99 €
4251805452501 CF16322 Kerstboomtop glitter ster - Kerstboomtop voor in de 

kerstboom - geschikt voor elke kerstboom - ster om nee
19,99 €

4251805452549 CF17004 decoratiedisplay voor Kerstmis - houten display om te 
plaatsen - XL-letters Merry Christmas - Kerstdecoratie

19,99 €
4251805452556 CF17017 4x boomschijven van massief hout met schors - dikke 

houten schijven voor decoratie - decoratieve onderzette
29,99 €

4251805452563 CF17006 dienblad van roestvrij staal - rond dienblad voor 
serveren en decoreren - glanzend dienblad

17,99 €
4251805452570 CF17005 roestvrijstalen dienblad - ovale dienblad voor serveren 

en decoreren - glanzend dienblad
19,99 €

4251805452587 CF16960 sneeuwbol Kerstman met cadeautje en rendier - 
decoratieve sneeuwbol om neer te zetten met sneeuwp

17,99 €
4251805452594 CF12512 4x engelenhaar wit - Fijn klatergoud voor de kerstboom 

en adventskrans - Feeënhaar voor het decoreren met K
17,99 €

4251805452600 CF16960 sneeuwbol sneeuwpop met cadeau en rendier - 
decoratieve sneeuwbol om neer te zetten met kerstman

19,99 €
4251805452617 CF16960 sneeuwbol Kerstman met mok en rendier - decoratieve 

sneeuwbol om neer te zetten met sneeuwpopvoet - Ker
19,99 €

4251805452624 CF16980 groot decoratief anker als metalen hanger - maritieme 
metalen sieraden in ankervorm - scheepsanker als rusti

19,99 €
4251805452631 CF16960 sneeuwbol Sneeuwpop zittend met rendier - decoratieve 

sneeuwbol om neer te zetten met kerstman sokkel - ker
19,99 €

4251805452648 CF17006 2x RVS dienblad - ronde dienblad voor serveren en 
decoreren - glanzend dienblad

19,99 €
4251805452655 CF17005 2x RVS dienblad - ovale dienblad voor serveren en 

decoreren - glanzend dienblad
29,99 €
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4251805452662 CF16317 4x raamstickers ster goudkleurig / zilverkleurig - kerst 
raamstickers - zelfklevende raamafbeeldingen ster glitte

17,99 €
4251805452662 CF16317 4x raamstickers ster goudkleurig / zilverkleurig - kerst 

raamstickers - zelfklevende raamafbeeldingen ster glitte
17,99 €

4251805452679 CF17019 dierenkruk olifant van polyester met houten poten - 
kinderkruk met dierendesign - gevoerde kruk en voeten

59,99 €
4251805452686 CF17019 dierenkruk Giraffe van polyester met houten poten - 

kinderkruk met dierendesign - gestoffeerde kruk en poe
59,99 €

4251805452693 CF17019 dierenkruk aap van polyester met houten poten - 
kinderkruk met dierendesign - gestoffeerde kruk en voe

59,99 €
4251805452709 CF17023 4x 3D placemats voor kerst - placemats voor in de 

keuken - placemats met verschillende motieven - tafelm
17,99 €

4251805452716 CF17023 8x 3D placemats voor kerst - placemats voor in de 
keuken - placemats met verschillende motieven - tafelm

19,99 €
4251805452723 CF17021 3x Snowflake XL - Kerstdecoratie sneeuwster om op te 

hangen - Hanger voor kerst in wit - Kamerdecoratie [ke
29,99 €

4251805452747 CF17024 3x voorraadpotten voor voedsel - voorraadpotten van 
glas met plastic deksels - voorraadpotten voor op de ca

29,99 €
4251805452754 CF13507 8x Kerstboomhangers snoepriet - 

Kerstboomversieringen om op te hangen - Kerstballen in
14,99 €

4251805452761 CF13508 8x Kerstboomhangers snoepriet - 
Kerstboomversieringen om op te hangen - Kerstballen in

17,99 €
4251805452778 CF14863 10x Kerstboomhangerset Kerstboomkegels en cadeaus 

in zilverkleurig, wit onbreekbaar, Kerstboomversieringen
29,99 €

4251805452785 CF4046 10x Kerstboomhangerset Kerstboomkegels en cadeaus 
in zilverkleurig, wit onbreekbaar, Kerstboomversieringen

19,99 €
4251805452792 CF12237 12x Kerstboomhangerset Dennenappels in zilver, 

onbreekbaar wit, Kerstboomversieringen voor kerstboo
29,99 €

4251805452808 CF16216 2x notenkraker hanger, kerstboom hanger in de vorm 
van een traditionele notenkraker, verschillende designs, 

14,99 €
4251805452815 CF16484 XXL Kerstster met timerfunctie - LED-ster als 

decoratieve kerstverlichting - Kerstdecoratie op batterije
34,99 €

4251805452822 CF16485 LED lichtketting met 8 bollen - lichtketting met LED licht 
- decoratieve verlichting voor kerst, verjaardag, bruiloft 

19,99 €
4251805452839 CF16486 LED lichtketting met 8 bollen - lichtketting met LED licht 

- decoratieve verlichting voor kerst, verjaardag, bruiloft 
19,99 €

4251805452846 CF16487 kegels met led-verlichting - gevlochten takken met 20 
warm witte led's - geweldige sfeerverlichting met timer 

19,99 €
4251805452853 CF16488 kegel met LED-verlichting - gevlochten takken met 30 

warm witte LED's - geweldige sfeerverlichting met timer
39,99 €

4251805452860 CF16489 kegel met LED-verlichting - gevlochten takken met 40 
warm witte LED's - geweldige sfeerverlichting met timer

49,99 €
4251805456103 CF16490 decoratieve dennenboom met led-verlichting, 

gevlochten takken met 20 warmwitte leds, geweldig sfe
29,99 €

4251805452884 CF16491 decoratieve dennenboom met led-verlichting, 
gevlochten takken met 30 warmwitte leds, geweldige sf

34,99 €
4251805452891 CF16492 LED-decopiramide in dennenlook - decoratielicht met 

kunstsneeuw en 20 warmwitte LED's - geweldig sfeerlic
34,99 €

4251805452907 CF16493 LED-decoratiepiramide in dennenlook - decoratielicht 
met kunstsneeuw en 30 warmwitte LED's - geweldig sfe

34,99 €
4251805452914 CF16494 LED-decopiramide in dennenlook - decoratielicht met 

kunstsneeuw en 40 warmwitte LED's - geweldig sfeerlic
49,99 €

4251805452921 CF16900 6-delige badkamerset voor dames en heren - 
verzorgingsset met eeltpuimsteen, handborstel en spon

17,99 €
4251805452938 CF17020 4x sleutelhanger vogel - Fidget Toy Pop It Push It, Pop 

Bubble - antistress speelgoed voor onderweg om aan op
12,99 €

4251805452945 CF17020 4x sleutelhanger Dino - Fidget Toy Pop It Push It, Pop 
Bubble - antistress speelgoed voor onderweg om aan op

17,99 €
4251805452952 CF17020 4x sleutelhanger olifant - Fidget Toy Pop It Push It, Pop 

Bubble - antistress speelgoed om aan op te hangen - vo
17,99 €

4251805452969 CF17020 4x sleutelhanger hond - Fidget Toy Pop It Push It, Pop 
Bubble - antistress speelgoed voor onderweg om aan op

17,99 €
4251805452976 CF17020 4x sleutelhanger pinguïn - Fidget Toy Pop It Push It, 

Pop Bubble - antistress speelgoed voor onderweg om aa
17,99 €

4251805452983 CF17020 4x sleutelhanger beer - Fidget Toy Pop It Push It, Pop 
Bubble - antistress speelgoed voor onderweg om aan op

17,99 €
4251805452990 CF16999 2x houten dienblad - rechthoekig houten dienblad met 

boomschors - decoratief dienblad in verschillende maten
34,99 €

4251805453003 CF16543 LED huis als decoratie voor kerst - decoratief huis van 
hout - huis met LED verlichting - kerstdecoratie [keuze v

39,99 €
4251805453010 CF16544 LED sierladder met huisjes - Kerstversiering van hout - 

Huizen met led-verlichting - Kamerdecoratie op batterije
34,99 €
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4251805453027 CF16546 LED-ster - Kerstster met timerfunctie - LED-ster als 
decoratieve kerstverlichting - Kerstdecoratie op batterije

34,99 €
4251805453034 CF16945 groot decoratief anker als houten hanger - maritieme 

houten sieraden in ankervorm - scheepsanker als rustie
14,99 €

4251805453041 CF16281 4-delige LED hangende decoratieset van hout - hangend 
figuurhuis met verlichting - kerstdecoratie om op te han

29,99 €
4251805453058 CF16282 3x sierlint, zilverkleurig - Kerstset, cadeaukoord - 

cadeaulint voor knutselen en verpakkingen - 3-delige se
17,99 €

4251805453065 CF17029 28-delige geschenkverpakkingsset voor Kerstmis en 
verjaardagen - geschenkstrikken en geschenklinten - zel

17,99 €
4251805453072 CF17029 28-delige geschenkverpakkingsset voor Kerstmis en 

verjaardagen - geschenkstrikken en geschenklinten - zel
17,99 €

4251805453089 CF17029 28-delige geschenkverpakkingsset voor Kerstmis en 
verjaardagen - geschenkstrikken en geschenklinten - zel

17,99 €
4251805453102 CF16288 dwerg met LED-neus en lantaarn - decoratieve kerstelf 

met LED-verlichting - wiebelende dwerg met witte punt
44,99 €

4251805453119 CF16289 XL dwerg met LED neus en lantaarn - decoratieve 
kerstelf met LED verlichting - wiebelende dwerg met roz

49,99 €
4251805453126 CF16314 heester met led-verlichting om neer te zetten - stevige 

kunststof heester - 16 warm witte leds met timerfunctie 
29,99 €

4251805453133 CF16516 LED-decoratielamp ster 34,99 €
4251805453140 CF16517 LED-boom als decoratieve verlichting - lichtboom met 

32 LED's als decoratie voor de kerst - lichtboom voor bi
17,99 €

4251805453157 CF16518 LED-boom als decoratieve verlichting - lichtboom met 
48 LED's als decoratie voor de kerst - lichtboom voor bi

29,99 €
4251805453164 CF16519 LED-decoratiestandaard van hout - verlichte letters 

"XMAS" - decoratieve letters om voor Kerstmis neer te z
29,99 €

4251805453171 CF14444 2x discobol - spiegelbol om op te hangen - discobol 
voor feest - feestbal voor oudejaarsavond, verjaardag, t

39,99 €
4251805453188 CF16947 2x discobol - spiegelbol om op te hangen - discobol 

voor feest - feestbal voor oudejaarsavond, verjaardag, t
44,99 €

4251805453195 CF17019 dierenkruk nijlpaard van polyester met houten poten - 
kinderkruk met dierendesign - gestoffeerde kruk en voe

59,99 €
4251805453225 CF16506 LED hanglantaarn met flikkerend licht - draadloze 

hanglamp - batterijgevoede lantaarn met timerfunctie - 
19,99 €

4251805453232 CF16845 200x strobloem naalden - clip clips voor bloemstukken 
in bloemisterij voor bloemendecoratie - arrangement na

12,99 €
4251805453249 CF16845 400x strobloem naalden - clip clips voor bloemstukken 

in bloemisterij voor bloemendecoratie - arrangement na
14,99 €

4251805453256 CF16848 100x klimop naalden - clip clips voor bloemstukken in 
bloemisterij voor bloemdecoratie - arrangement naalden

12,99 €
4251805453263 CF16848 200x klimop naalden - clip clips voor bloemstukken in 

bloemisterij voor bloemdecoratie - arrangement naalden
17,99 €

4251805453270 CF16848 50x klimop naalden - clip clips voor bloemstukken in 
bloemisterij voor bloemdecoratie - arrangement naalden

9,99 €
4251805453287 CF16869 3x bloemenwikkeldraad set - binddraad gewikkeld op 

een houten stok - metaaldraad voor knutselen - knutsel
14,99 €

4251805453294 CF16870 3x bloemenwikkeldraadset - binddraad gewikkeld op 
een houten stok - metaaldraad voor handwerk - handwe

14,99 €
4251805453300 CF16867 110x parelkop decoratieve naalden - decoratieve 

naalden met parelkop - knutselnaalden voor bloemstukk
17,99 €

4251805453317 CF16849 2x draadharten in twee maten - golvend plat draad voor 
kransen en bloemstukken - hartvormige bindringen - de

14,99 €
4251805453324 CF16853 2x draadsterren in twee maten - golvend plat draad 

voor kransen en bloemstukken - stervormige bindringen
14,99 €

4251805453331 CF16856 2x draadsterren in twee maten - golvend plat draad 
voor kransen en bloemstukken - stervormige bindringen

17,99 €
4251805453348 CF16851 2x draadharten in twee maten - golvend plat draad voor 

kransen en bloemstukken - hartvormige bindringen - de
19,99 €

4251805453355 CF16858 50x pinhouder met zelfklevende pad - 
arrangementhouder voor knutselwerkjes - pinhouder vo

17,99 €
4251805453362 CF16859 50x pinhouder - arrangementhouder voor handwerk - 

pinhouder voor steekschuim - bloemisterijbenodigdhede
12,99 €

4251805453379 CF16862 2x bloementape - rubberen tape voor het bevestigen 
van handwerk/bloemstukken - waterdichte bloemistenta

14,99 €
4251805453386 CF16864 2x Achor Tape - waterdichte bloementape - 

bloemistentape voor het bevestigen van bloemstukken -
17,99 €

4251805453393 CF16865 4x Flower Tape - zelfklevende maskeertape voor 
bloemen - wikkeltape voor bloemisten - ambachtelijke c

17,99 €
4251805453409 CF16316 4x LED-lantaarn - lantaarn met mooie motieven - 

papieren lantaarn op batterijen - led-verlichting voor Ker
29,99 €
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4251805453416 CF16327 2x hangende decoratie rendier - decoratief rendierfiguur 
van kunststof - hert beeld om op te hangen - kerstversi

17,99 €
4251805453423 CF16542 3x LED kerstfiguur als decoratieve verlichting - houten 

figuur als kerstversiering - houten decoratie met licht - 
29,99 €

4251805453430 CF13480 4x decoratieve spiraal met sterren - sterrenslinger 
spiraalvormig voor kerst - kerstslinger voor kerstboomve

14,99 €
4251805453447 CF13533 6x Kerstballen - Kerstballen van onbreekbaar kunststof 

voor de Kerst - Boomversieringen voor de kerstboom - 
17,99 €

4251805453454 CF14099 6x Kerstballen - Kerstballen van onbreekbaar kunststof 
voor de Kerst - Boomversieringen voor de kerstboom - 

17,99 €
4251805453461 CF17041 LED kerstdecoratie van metaal - metalen figuren met 

kerstmotief - verlichte decoratiefiguren voor de adventst
29,99 €

4251805453478 CF17040 kerstversiering van metaal - plaatstalen figuren in 
kerstmotief - wiebelfiguren voor de adventstijd - winterd

14,99 €
4251805453485 CF17040 kerstversiering van metaal - plaatstalen figuren in 

kerstmotief - wiebelfiguren voor de adventstijd - winterd
14,99 €

4251805453492 CF17040 kerstversiering van metaal - plaatstalen figuren in 
kerstmotief - wiebelfiguren voor de adventstijd - winterd

14,99 €
4251805453508 CF17041 LED kerstdecoratie van metaal - metalen figuren met 

kerstmotief - verlichte decoratiefiguren voor de adventst
29,99 €

4251805453515 CF17041 LED kerstdecoratie van metaal - metalen figuren met 
kerstmotief - verlichte decoratiefiguren voor de adventst

17,99 €
4251805453522 CF16857 kruisje tape - viscose fleece voor het inpakken van 

strokransen - bindvlies voor knutselen - knutselaccessoir
17,99 €

4251805453539 CF16861 lijmplamuur - boetseerklei voor speldenhouder - 
floristische accessoires - bevestigingsplamuur voor knut

17,99 €
4251805453546 CF16863 bloementape - rubberen tape voor het bevestigen van 

handwerk / bloemstukken - waterdichte bloemistentape 
14,99 €

4251805453553 CF16243 Kerstboomtop glanzend - Kerstboomtop van echt glas 
voor de kerst - Kerstboomtop voor in de kerstboom

19,99 €
4251805453560 CF17038 2x hondenspeelgoed gingerbread man en zuurstok - 

zacht kauwspeeltje - piepspeeltje pop gemaakt van stof 
14,99 €

4251805453584 CF17038 2x hondenspeelgoed gingerbread man en zuurstok - 
zacht kauwspeelgoed - dierbenodigdheden bijtspeelgoe

14,99 €
4251805453591 CF17038 2x hondenspeelgoed gingerbread man en zuurstok - 

piepend speelgoed pop van stof - zacht kauwspeeltje - 
12,99 €

4251805453614 CF17037 2x hondenspeelgoed Kerstboom en botten - zacht 
kauwspeeltje - piepspeeltje pop van stof - dierbenodigd

14,99 €
4251805453638 CF17031 4x fotolijsten als kerstboomversiering, 

kerstboomversiering Fotolijstjes, kerstversiering en boo
14,99 €

4251805453652 CF16215 decoratieve figuur notenkraker met zwaard - 
kerstversiering in de vorm van een traditionele notenkra

34,99 €
4251805453669 CF16215 decoratieve figuur notenkraker met stok - 

kerstversiering in de vorm van een traditionele notenkra
34,99 €

4251805453676 CF16215 decoratieve figuur notenkraker met rode vlag - 
kerstversiering in de vorm van een traditionele notenkra

34,99 €
4251805453683 CF16215 decoratieve figuur notenkraker met scepter goudkleurig 

- kerstversiering in de vorm van een traditionele notenkr
34,99 €

4251805453690 CF17014 theelichthouder met decoratief hert - Kerstkandelaar 
met houten voet - decoratieve kerstkaarshouder - Kerst

17,99 €
4251805453706 CF17033 3-delige koektrommelset Kerst - opbergdozen met 

kerstmotieven - blikken dozen met deksel voor kerstkoe
29,99 €

4251805453713 CF17034 3-delige koektrommelset kersthart - opbergdozen met 
kerstmotieven - blikjes met deksel voor kerstkoekjes - o

19,99 €
4251805453744 CF17032 6-delige bakset rood - koekjesvorm en deegschraper 

met kerstmotieven - koekjes uitsteker voor kerst - deeg
19,99 €

4251805453782 CF17048 toiletborstel - toiletborstel met houder - toiletborstel van 
kunststof - toiletset

19,99 €
4251805453799 CF17045 toiletborstel - toiletborstel met houder - toiletborstel van 

kunststof - toiletset - [keuze varieert]
19,99 €

4251805453829 CF17032 6-delige groene bakset - koekjesvorm en deegschraper 
met kerstmotieven - koekjes uitsteker voor kerst - deeg

17,99 €
4251805453836 CF17043 2x bamboe veegset - veegset bestaande uit handborstel 

en stoffer - handbezem in moderne kleuren - stoffer me
29,99 €

4251805453843 CF17046 6x afwasborstel - keukenborstel in mooie kleuren - 
afwasborstel - afwasborstel - pannenborstel voor het sc

19,99 €
4251805453850 CF17044 4x flessenborstel voor reiniging - lange reinigingsborstel 

voor flessen - reinigingsborstel in verschillende kleuren [
19,99 €

4251805453874 CF17049 2x voedselrasp - nootmuskaatrasp van roestvrij staal - 
knoflookrasp - universele rasp

12,99 €
4251805453898 CF13253 opvouwbare kruk - kruk met opbergruimte - 

opbergdoos om te zitten - 40 L
39,99 €
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4251805453904 CF16428 decoratieve bal aan een touw - 24 LED-lampjes op het 
touw en in de bal - werkt op batterijen - 6-uurs timer

29,99 €
4251805453911 CF17030 4-delige familie pizzaset, pizzaplaat met houder, rooster 

voor bakplaten, makkelijk om 3 pizza's of taarten tegelij
39,99 €

4251805453928 CF17042 4x kopjes, keramische koffiekopjes, kopjesset voor 
koffie, cappuccino en mokka, theekop met 200 ml

19,99 €
4251805453935 CF17050 theelichthouder met kerstboommotief, kandelaar voor 3 

theelichtjes, kerstversiering van metaal en glas
29,99 €

4251805453942 CF16288 dwerg met LED-neus en lantaarn - decoratieve kerstelf 
met LED-verlichting - wiebelende dwerg met roze puntk

39,99 €
4251805453959 CF16289 XL dwerg met LED neus en lantaarn - decoratieve 

kerstelf met LED verlichting - wiebelende dwerg met roz
54,99 €

4251805453966 CF14340 8x Kerstboomhanger "Tannenbaum" - 
Kerstboomversiering om te bevestigen - Kerstboomhang

29,99 €
4251805453973 CF16975 apparaathaakrail met 4 bezemhaken en 5 haken voor 

kleinere apparaten.
29,99 €

4251805453980 CF16282 3x decoratief lint in felle kleuren - Kerstset van 
cadeaukoord - cadeaulint voor knutselen en verpakking 

17,99 €
4251805453997 CF16991 resistente onkruidvlies - premium afdekvlies voor tuin 

en bouw - effectieve bescherming tegen onkruid - ca. 3
19,99 €

4251805454000 CF16504 LED bollamp met batterijen - LED bol met warm wit 
licht - decoratie voor Kerstmis, verjaardag, bruiloft of fe

29,99 €
4251805454017 CF16503 LED bollicht met batterijen - LED bol met licht - 

decoratie voor Kerstmis, verjaardag, bruiloft of feest [se
29,99 €

4251805454031 CF16717 6x mottenbescherming van cederhout, hanger voor in 
de kledingkast, geurige mottenwerend middel tegen kle

17,99 €
4251805454048 CF17061 4-delige cocktailmixerset - koelbox voor flessen voor 

speciale gelegenheden - ijsblokjeshouder met tang - coc
29,99 €

4251805454055 CF17022 6x kruidenstrooier van roestvrij staal en glas - moderne 
zoutdispenser - tijdloze peperstrooier - kruidenpotje met

19,99 €
4251805454062 CF16725 4x voorraadpot met deksel - voorraadpot voor koffie, 

thee, muesli, gebakjes - pot met schroefdeksel voor klei
17,99 €

4251805454079 CF16740 3x luchtontvochtiger met dubbele functie. Lavendel 
geurlijn. Ontvochtigt je kamer en brengt een heerlijke g

14,99 €
4251805454086 CF16740 3x luchtontvochtiger met dubbele functie - ontvochtigen 

van kamer, kast, vitrine, auto - kastontvochtiger met he
17,99 €

4251805454093 CF16740 3x luchtontvochtiger met dubbele functie - ontvochtigen 
van kamer, kast, vitrine, auto - kastontvochtiger met he

14,99 €
4251805454109 CF16740 3x luchtontvochtiger met dubbele functie. Eenmaal per 

geur in roos, fris en lavendel, voor in je kast of elke and
17,99 €

4251805454116 CF17060 3-delige dienbladenset - ovale dienblad voor serveren 
en decoreren - decoratief bord van roestvrij staal in 3 m

29,99 €
4251805454130 CF17071 3x ovale schaal - serveerschalen van metaal - voor in de 

keuken, kantoor en als decoratie - decoratieve schaal vo
17,99 €

4251805454147 CF17069 5x stick aansteker in verschillende kleuren - hervulbare 
gasaansteker - aansteker voor kaarsen etc. - aansteker 

17,99 €
4251805454154 CF16314 heester met led-verlichting om neer te zetten - stevige 

kunststof heester - 16 warmwitte leds met timerfunctie 
29,99 €

4251805454161 CF17065 2-delige kruidenstrooierset - zoutvaatje en pepermolen 
van bamboe - zout- en pepermolen in klassiek design - 

17,99 €
4251805454178 CF17072 6x geurzakjes - geurzakjes set voor badkamer, lades, 

kasten, kamers en auto's. Geurverfrisser voor een natuu
14,99 €

4251805454185 CF17067 2x LED-kaars - decoratieve kaars met licht - 
batterijgevoede LED-kaars - kaars met realistisch flikker

19,99 €
4251805454192 CF17062 metalen vaas - metalen vaas voor bloemen - 

decoratieve vaas voor thuis en op kantoor - vaas met de
17,99 €

4251805454208 CF17062 metalen vaas - metalen vaas voor bloemen - 
decoratieve vaas voor thuis en op kantoor - vaas met de

17,99 €
4251805454215 CF17062 metalen vaas - metalen vaas voor bloemen - 

decoratieve vaas voor thuis en op kantoor - vaas met de
17,99 €

4251805454222 CF17070 3x 40 poetsdoeken op rol - poetsdoeken voor keuken, 
badkamer en huishouden - multifunctionele doeken [ke

19,99 €
4251805454239 CF16976 3x hoes voor voedsel - vliegenkap van metaal - kleurrijk 

eetscherm - Ø 30 cm [keuze varieert]
34,99 €

4251805454246 CF16976 3x hoes voor voedsel - vliegenkap van metaal - kleurrijk 
eetscherm - Ø 30 cm [keuze varieert]

34,99 €
4251805454253 CF16553 LED-kerstverlichting in ijspegeldesign voor binnen en 

buiten - Kerstlichtketting met timerfunctie - Kegellichtke
34,99 €

4251805454277 CF16898 zeepdispenser met sensor - automatische zeepdispenser 
- batterijgevoede zeepdispenser voor zeep etc. - elektris

29,99 €
4251805454284 CF16957 4x sierpotten gevuld met veel mooie schelpen in 

natuurlijke kleuren voor je zeegevoel in huis [keuze vari
29,99 €
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4251805454291 CF16956 2x decoratief glas gevuld met mooie schelpen in de 
kleuren grijs/bruin/wit voor jouw zeegevoel in huis.

29,99 €
4251805454307 CF16956 2x decoratief glas gevuld met mooie schelpen in de 

kleuren wit/beige voor je zeegevoel in huis
29,99 €

4251805454314 CF16537 LED Kerstboomdecoratie - Kerstboomdecoratie met LED 
en timer - Kerstboomstandaard met warmwit licht

29,99 €
4251805454321 CF16538 XXL kerstster met timerfunctie - LED-ster als 

decoratieve kerstverlichting - Kerstdecoratie op batterije
39,99 €

4251805454338 CF16954 2x tassen gevuld met mooie schelpen en hout in de 
kleur beige voor jouw zeegevoel in huis.

29,99 €
4251805454345 CF16539 XXL-kerstboom met timerfunctie - LED-boom als 

decoratieve hanger voor Kerstmis - Kerstversiering op b
39,99 €

4251805454352 CF16831 aardappelsnijder - Frietsnijder van kunststof - Frietpers 
- Frietsnijapparaat - Frietpers - Groentesnijder

29,99 €
4251805454369 CF16954 2x tassen gevuld met mooie schelpen en hout in de 

kleur bruin voor jouw zeegevoel in huis.
19,99 €

4251805454383 CF16530 LED-tuinstekker in de vorm van een dennenboom - 
verlichte sierboom met timerfunctie - kerstversiering op 

29,99 €
4251805454390 CF16693 2x velgenborstel 47 cm Auto-accessoires voor uw 

autovelgen Aluminium velgenwasborstel Velgenonderho
17,99 €

4251805454413 CF16950 80x voedselbewaarzakken 1 liter om te sluiten, 
hersluitbare voedselbewaarzakken voor voedselbewarin

14,99 €
4251805454420 CF16950 80x voedselbewaarzakken 40x 1,2 L en 40x 2,5 L voor 

afsluitbare, hersluitbare voedselbewaarzakken
14,99 €

4251805454437 CF16950 60x voedselbewaarzakken -1 liter en 3 liter met 
ritssluiting om te sluiten, hersluitbare voedselbewaarzak

17,99 €
4251805454444 CF16534 LED kerstster - Decoratieve kerstverlichting - 

Kerstdecoratie op batterijen voor in huis
29,99 €

4251805454451 CF14479 2x hangdecoratie van hout - deurbord in kustdesign - 
maritieme vintage wanddecoratie - decoratieve hanger

29,99 €
4251805454468 CF16747 2x houten hangdecoratie - deurbord in ankerdesign - 

maritieme vintage wanddecoratie - decoratieve hanger
17,99 €

4251805454475 CF16510 LED lichtketting met kerstballen en timer - verlichte 
ballenslinger voor een sfeervolle kerstversiering - kerstv

17,99 €
4251805454482 CF16511 LED lichtketting met kerstballen en timer - verlichte 

ballenslinger voor een sfeervolle kerstversiering - kerstv
19,99 €

4251805454499 CF16512 LED lichtketting met kerstballen en timer - verlichte 
ballenslinger voor een sfeervolle kerstversiering - kerstv

17,99 €
4251805454505 CF17074 2-delige set maritieme houten decoratie - hangdecoratie 

en tafeldecoratie - houten standaard en hanger
19,99 €

4251805454529 CF16971 2x Kerstzakje - cadeauzakje voor Kerstmis, Sinterklaas 
en Advent - XXL cadeauzakje met kerstmanmotief - cad

17,99 €
4251805454536 CF17047 afdruiprek met microvezel bodem - kunststof 

afdruiprooster - serviesrekken voor bestek en servies - k
19,99 €

4251805454543 CF17056 20x losbladige ordners DIN A4 - ordners met 
etiketteerstrips - kunststof ordners voor school, kantoor 

14,99 €
4251805454550 CF16509 LED-lichtketting Snowball - verlichting met 20 LED's - 

guirlande op batterijen - lichtketting met timerfunctie - k
14,99 €

4251805454567 CF16508 LED-lichtketting Snowball - verlichting met 20 LED's - 
guirlande op batterijen - lichtketting met timerfunctie - k

14,99 €
4251805454574 CF16541 LED-boom als decoratieve verlichting - lichtboom als 

kerstversiering - decoratieve houten kerstboom - houten
12,99 €

4251805454581 CF17036 hondenspeelgoed rendier - zacht knuffelig kauwspeeltje 
- pluche piepende speelgoedpop voor honden en katten

12,99 €
4251805454598 CF17036 hondenspeelgoed sneeuwpop - zacht knuffelig 

kauwspeeltje - pluche piepende speelgoedpop voor hon
12,99 €

4251805454604 CF17036 hondenspeelgoed Elf - zacht knuffelig kauwspeeltje - 
pluche piepende speelgoedpop voor honden en katten -

12,99 €
4251805454611 CF17039 hondenspeelgoed rendier - zacht kauwspeeltje - 

piepspeeltje pop van pluche - dierbenodigdheden bijtsp
14,99 €

4251805454628 CF17039 hondenspeelgoed Kerstman - zacht kauwspeeltje - 
piepspeeltje pop van pluche - dierbenodigdheden bijtsp

14,99 €
4251805454635 CF17039 sneeuwpop hondenspeelgoed - zacht kauwspeelgoed - 

pluche piepspeeltje pop - dierbenodigdheden bijtspeeltj
14,99 €

4251805454642 CF17039 hondenspeelgoed pinguïn - zacht kauwspeeltje - 
piepspeeltje pop van pluche - dierbenodigdheden bijtsp

14,99 €
4251805454659 CF17035 hondenspeelgoed Kerstman - kauwspeelgoed - 

piepspeeltje met jute touw en pluche kop - dierbenodig
14,99 €

4251805454666 CF17035 hondenspeelgoed pinguïn - kauwspeeltje - piepspeeltje 
met jute touw en pluche kop - dierbenodigdheden bijtsp

14,99 €
4251805454673 CF17035 hondenspeelgoed rendier kauwspeelgoed - piepend 

speelgoed met jute touw en pluche kop - dierbenodigdh
14,99 €
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4251805454680 CF16955 Decoratief glas gevuld met mooie grote en kleine bruine 
schelpen voor je zeegevoel in huis

17,99 €
4251805454697 CF16955 Decoratief glas gevuld met mooie witte schelpen voor je 

zeegevoel in huis
17,99 €

4251805454703 CF16955 Decoratief glas gevuld met prachtige schelpen in 
grijs/natuur voor je zeegevoel in huis

17,99 €
4251805454710 CF16541 LED ster als decoratieve verlichting - lichtster als 

kerstversiering - decoratieve houten kerstster - houten 
17,99 €

4251805454727 CF16540 LED-lichtketting met sterren of sneeuwvlokken - gordijn 
met LED-verlichting - lichtgordijn werkt op batterijen - L

19,99 €
4251805454734 CF17063 2x Kerstboomdecoratiestandaard - metalen boom op 

houten voet - metalen kerstboomdecoratie - Kerstdecor
19,99 €

4251805454765 CF17062 metalen vaas - metalen vaas voor bloemen - 
decoratieve vaas voor thuis en op kantoor - vaas met de

14,99 €
4251805454772 CF16513 LED lichtketting met kerstballen en timer - verlichte 

ballenslinger voor een sfeervolle kerstversiering - kerstv
17,99 €

4251805454789 CF16845 100x strobloem naalden - clip clips voor bloemstukken 
in bloemisterij voor bloemendecoratie - arrangement na

9,99 €
4251805454802 CF16870 6x bloemenwikkeldraad set - binddraad gewikkeld op 

een houten stok - metaaldraad voor knutselen - knutsel
17,99 €

4251805454826 CF17075 kandelaars in elegant design voor een feestelijke tafel - 
metalen kandelaars voor de kersttafel - moderne kandel

17,99 €
4251805454833 CF17076 kerstboomhoes met draaghengsel - kerstboomtas met 

draaglussen - voor afneembare kerstbomen - opbergtas
17,99 €

4251805454840 CF17077 kranstas met kijkvenster en draaggreep - voor het 
opbergen van kerst-, paas- of sierkransen - tas voor dec

14,99 €
4251805454857 CF17078 rustieke theezakjes opbergdoos - theedoos in 

landhuisstijl met 6 vakken en kijkvenster - theedoos - th
19,99 €

4251805454864 CF17079 Rustieke theezakjes opbergdoos - theedoos in landelijke 
stijl met 3 vakken en kijkvenster - theedoos - theeopber

19,99 €
4251805454871 CF16401 3x notenkrakers om op te hangen - 

Kerstboomversiering in de vorm van een traditionele not
17,99 €

4251805454888 CF16416 opbergdoos voor kerstballen - Sorteerdoos voor 
kerstboomversieringen - Kerstboomballen en opberger v

34,99 €
4251805454895 CF16424 fluwelen tafelloper - decoratieve decoratiestof - 

tafeldecoratie voor elke gelegenheid - knutselaccessoire
14,99 €

4251805454901 CF17080 2x snowboardpisteglijbanen in rood en blauw, 
sneeuwglijder met trekkoord en handvat, sneeuwracer

44,99 €
4251805454918 CF16310 30-delige decoratieve verpakkingsset - geschenklinten 

en cadeaulabels voor verpakking en decoratie - decorati
14,99 €

4251805454925 CF16424 fluwelen tafelloper - decoratieve decoratiestof - 
tafeldecoratie voor elke gelegenheid - knutselaccessoire

14,99 €
4251805454932 CF16424 fluwelen tafelloper - decoratieve decoratiestof - 

tafeldecoratie voor elke gelegenheid - knutselaccessoire
14,99 €

4251805454949 CF16243 Kerstboomtop mat - Kerstboomtop van echt glas voor 
de kerst - Kerstboomtop voor in de kerstboom

17,99 €
4251805454956 CF16311 30-delige decoratieve verpakkingsset - geschenklinten 

en cadeaulabels voor verpakking en decoratie - decorati
14,99 €

4251805454963 CF16242 Kerstboomtop zilverkleurig - Kerstboomtop mat - voor 
elke boomtop - Kerstboomversiering van glas

19,99 €
4251805454970 CF17081 30-delige decoratieve verpakkingsset - geschenklinten 

en cadeaulabels voor verpakking en decoratie - decorati
14,99 €

4251805454987 CF16244 Kerstboomtop grijswit - Kerstboomtop mat - voor elke 
boomtop - Kerstboomversiering van glas

17,99 €
4251805454994 CF16244 Kerstboomtop wit - glanzende kerstboomtop - voor elke 

boomtop - Kerstboomversiering van glas
17,99 €

4251805455007 CF16241 Kerstboomtop goudkleurig - Kerstboomtop mat - voor 
elke boomtop - Kerstboomversiering van glas

17,99 €
4251805455014 CF16241 Kerstboomtop goudkleurig - Kerstboomtop glanzend - 

voor elke boomtop - Kerstboomversiering van glas
17,99 €

4251805455021 CF16263 94-delige kerstballenset - Kerstballen glanzend/mat - 
Boomversiering voor de kerstboom - Kerstboomversierin

39,99 €
4251805455038 CF16535 LED-kerstverlichting met ballen - kerstverlichting met 

LED-verlichting - decoratieve verlichting voor Kerstmis, 
14,99 €

4251805455045 CF16265 94-delige kerstballenset - Kerstballen glanzend/mat - 
Boomversieringen voor de kerstboom - Kerstboomversie

39,99 €
4251805455052 CF16266 94-delige kerstballenset - Kerstballen glanzend/mat - 

Boomversieringen voor in de kerstboom - Kerstboomver
39,99 €

4251805455069 CF16431 LED-ster met touw - LED-verlichting met timerfunctie - 
ster als decoratieve verlichting - kerstversiering op batte

29,99 €
4251805455076 CF16433 LED decoratie ster zilverkleurig - Kerstdecoratie ster met 

verlichting - LED verlichting om op te hangen - warm wi
19,99 €
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4251805455083 CF17082 2-delige opbergset - kerstboomtas met handvatten en 
adventskranstas met venster - opbergen van kunstboom

29,99 €
4251805455090 CF16532 LED decoratieve ster zilverkleurig - Kerstdecoratie ster 

met verlichting - LED verlichting om op te hangen - war
19,99 €

4251805455106 CF11222 2x schoenenopvangbak - schoenenrek met afvoergoot - 
schoenenmat met opstaande rand

34,99 €
4251805455113 CF14370 2x spiraalgarde RVS 304 - spiraalgarde 

vaatwasmachinebestendig - schuimklopper - platte gard
17,99 €

4251805455113 CF14370 2x spiraalgarde RVS 304 - spiraalgarde 
vaatwasmachinebestendig - schuimklopper - platte gard

17,99 €
4251805455120 CF16896 wasmiddelcontainer met deksel, kunststof (gerecycled 

PP) Afmetingen: ca. 23x19x16.5cm, met wasmachine m
19,99 €

4251805455144 CF16734 mengkom van roestvrij staal en zwarte buitencoating 
kan worden gebruikt als slakom, fruitschaal of gewoon 

19,99 €
4251805455151 CF16904 150 stuks mini cadeauclip - houten clip voor foto's, 

notities of ansichtkaarten - cadeauclip in wasknijperdesi
14,99 €

4251805455151 CF16904 150 stuks mini cadeauclip - houten clip voor foto's, 
notities of ansichtkaarten - cadeauclip in wasknijperdesi

14,99 €
4251805455168 CF16904 300 stuks cadeauclip mini - houten clip voor foto's, 

notities of ansichtkaarten - cadeauclip in wasknijperdesi
14,99 €

4251805455175 CF16309 30-delige decoratieve verpakkingsset - geschenklinten 
en cadeaulabels voor verpakking en decoratie - decorati

14,99 €
4251805455182 CF16299 48x geschenkstrikken groot en klein in prachtige kleuren 

- kant-en-klare strikken voor het decoreren van cadeaus
14,99 €

4251805455199 CF16300 48 x geschenkstrikken groot en klein in prachtige 
kleuren - kant-en-klare strikken voor het decoreren van 

14,99 €
4251805455205 CF17066 2x hangende slinger met sneeuwballen - 

Kerstboomversiering - sneeuwbolstruik met decoratieve 
17,99 €

4251805455212 CF15743 2x coffee to go mok van kunststof - koffiemok to go - 
coffee to go - herbruikbare drinkbeker - reisbeker met d

17,99 €
4251805455229 CF16299 48x geschenkstrikken groot en klein in prachtige kleuren 

- kant-en-klare strikken voor het decoreren van cadeaus
14,99 €

4251805455236 CF16596 6x dunschiller in 2 uitvoeringen 3 stuks met kruis en 3 
met langste mes voor economisch schillen van groenten

14,99 €
4251805455243 CF17064 theelichthouder met rendiermotief - Kerstkaarshouder 

met houten voet - decoratieve kerstkaarshouder - Kerst
17,99 €

4251805455250 CF15336 3-delige set met snijplank, keukenmes en dunschiller - 
robuuste keukenplank van kunststof - snijplank met ker

17,99 €
4251805455267 CF15336 3-delige set met snijplank, keukenmes en dunschiller - 

robuuste keukenplank van kunststof - snijplank met ker
17,99 €

4251805455274 CF16606 bestekdoos voor in de keuken naaiset knutselspullen 
opbergdoos lade-inzet

29,99 €
4251805455281 CF17064 theelichthouder met kerstboommotief - Kerstkandelaar 

met houten voet - decoratieve kerstkaarshouder - Kerst
17,99 €

4251805455298 CF17064 theelichthouder met stermotief - Kerstkaarshouder met 
houten voet - decoratieve kerstkaarshouder - Kerstdeco

17,99 €
4251805455304 CF16860 staak egel van metaal - Kenzan voor verse bloemen - 

knutselaccessoires - bloemisterijgereedschap voor bloe
14,99 €

4251805455304 CF16860 staak egel van metaal - Kenzan voor verse bloemen - 
knutselaccessoires - bloemisterijgereedschap voor bloe

14,99 €
4251805455311 CF16599 2x tekenpapier voor kinderen om in te kleuren, kan 

worden gebruikt als posterpapier of kamerdecoratie Acti
17,99 €

4251805455328 CF14673 4x grote koffiekop met kerstmotief - koffiekopjes in 
familieverpakking - kerstbeker - vaatwasmachinebesten

34,99 €
4251805455335 CF14674 4x extra grote koffiekop met kerstmotief in 

familieverpakking - grote koffiekan - kerstbeker - vaatw
34,99 €

4251805455359 CF11279 2x theezeefje van RVS - theefilter met lekbak - 
fijnmazige theezeef voor losse thee en kruiden

29,99 €
4251805455366 CF17068 13-delige inpakpapierset voor Kerstmis - 

cadeaupapierset met ringlinten, inpakpapier, cadeaulint
29,99 €

4251805455373 CF17068 26-delige inpakpapierset voor Kerstmis - XL 
cadeauverpakkingsset met ringlinten, inpakpapier, cade

39,99 €
4251805455380 CF15647 4x deco engel hanger gemaakt van acryl - 

kerstboomversieringen om op te hangen - hanger voor 
17,99 €

4251805455380 CF15647 4x deco engel hanger gemaakt van acryl - 
kerstboomversieringen om op te hangen - hanger voor 

17,99 €
4251805455397 CF16242 Kerstboomtop zilverkleurig - Kerstboomtop glanzend - 

voor elke boomtop - Kerstboomversiering van glas
17,99 €

4251805455403 CF10554 4x roestvrijstalen theezeef - thee-ei voor losse thee, 
specerijen, kruiden - theefilters om aan de rand van het

14,99 €
4251805455410 CF16246 Kerstboomtop lichtbruin - Kerstboomtop glanzend - voor 

elke boomtop - Kerstboomversiering van glas
17,99 €
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4251805455427 CF16246 Kerstboomtop donkerbruin - Kerstboomtop glanzend - 
voor elke boomtop - Kerstboomversiering van glas

17,99 €
4251805455434 CF16245 Kerstboomtop roze - Kerstboomtop glanzend - voor elke 

boomtop - Kerstboomversiering van glas
17,99 €

4251805455441 CF16245 Kerstboomtop roze - Kerstboomtop glanzend - voor elke 
boomtop - Kerstboomversiering van glas

17,99 €
4251805455458 CF10071 springbal met eenhoorn motief - springbal voor 

kinderen in groen/transparant - geschikt voor binnen en
19,99 €

4251805455465 CF17084 4x graflicht - witte grafkaars met deksel - rouwlicht - 
herdenkingskaars als grafdecoratie - begraafplaatskaars

17,99 €
4251805455472 CF17079 Rustieke theezakjes opbergdoos - theedoos in landelijke 

stijl met 3 vakken en kijkvenster - theekist - theeopberg
17,99 €

4251805455489 CF17079 Rustieke theezakjes opbergdoos - theedoos in landelijke 
stijl met 3 vakken en kijkvenster - theedoos - theebewa

17,99 €
4251805455502 CF16505 3x LED-lantaarn met timerfunctie - LED-verlichting voor 

Kerstmis - Elektrische lantaarn op batterijen als kerstver
29,99 €

4251805455519 CF16505 3x LED-lantaarn met timerfunctie - LED-verlichting voor 
Kerstmis - Elektrische lantaarn op batterijen als kerstver

29,99 €
4251805455526 CF16505 3x LED-lantaarn met timerfunctie - LED-verlichting voor 

Kerstmis - Elektrische lantaarn op batterijen als kerstver
29,99 €

4251805455533 CF17086 4x graflicht van glas - rode grafkaars met deksel - 
rouwlicht - herdenkingskaars als grafdecoratie - begraaf

17,99 €
4251805455540 CF17085 4x graflicht - rode grafkaars met deksel - rouwlicht - 

herdenkingskaars als grafdecoratie - begraafplaatskaars
19,99 €

4251805455557 CF16549 10x LED theelichtjes - kind- en huisdiervriendelijke 
theelichtjes - kaarsen op batterijen met afstandsbedieni

19,99 €
4251805455564 CF17083 8x beschermengel sleutelhanger - cadeau voor vrienden 

en familie - talisman - beschermengel cadeau [selectie v
14,99 €

4251805455588 CF17091 2x fotolijstjes in twee formaten - stijlvolle fotolijst - 
fotolijst - fotolijst - houten fotolijst

19,99 €
4251805455595 CF14382 12x cadeauzakjes voor Kerst, Sinterklaas en Advent - 

cadeauzakje met kerstmotief - cadeauzakje [keuze varie
29,99 €

4251805455601 CF14375 16x cadeauzakjes voor Kerst, Sinterklaas en Advent - 
cadeauzakje met kerstmotief - cadeauzakje [keuze varie

29,99 €
4251805455663 CF17092 deco display kerstboom - metalen boom op houten voet 

- metalen kerstboom om neer te zetten - kerstversiering
17,99 €

4251805455687 CF17095 36x taartbodem - taartpunten als basis voor decoreren 
en serveren - taartplaten van papier

29,99 €
4251805455694 CF17096 300x taartbodem - taartpunten als basis voor decoreren 

en serveren - klein papieren taartbordje - onderzetters
14,99 €

4251805455700 CF16478 metalen sierbord - stijlvolle hartvormige decoratieve 
schaal - metalen kamerdecoratie

29,99 €
4251805455717 CF16473 deco bord van mangohout - houten schaal in hartvorm - 

hartvormig houten dienblad - kamerdecoratie
29,99 €

4251805455724 CF17093 theepot met bamboe deksel - glazen kan van 
hittebestendig glas met roestvrijstalen zeef - glazen kar

29,99 €
4251805455731 CF17094 2x glazen karaf - glazen houder voor azijn en olie - 

flessen om te vullen met kurksluiting - glazen fles
17,99 €

4251805455748 CF17111 4-delige chocoladefondueset - keramische schaal met 2 
vorken voor 2 personen met theelichthouder - keramisc

29,99 €
4251805455755 CF17107 universele rasp van roestvrij staal - kaasrasp voor 

Parmezaanse kaas en harde kaas - keukenrasp voor gro
14,99 €

4251805455762 CF17103 3x opbergdoos met bamboe deksel - kunststof 
opbergdoos voor etenswaren en kleine artikelen - voor 

29,99 €
4251805455779 CF9286 bestekafdruiprek - keukengereihouder van roestvrij 

staal - bestekmand, houten lepelrek van metaal - moder
14,99 €

4251805455786 CF9286 bestekafdruiprek - keukengereihouder van roestvrij 
staal - bestekmand, houten lepelrek van metaal - moder

17,99 €
4251805455793 CF17101 6x borden in felle kleuren - picknick- en 

barbecueaccessoires - campingservies - ruimtebesparen
29,99 €

4251805455809 CF9286 bestekafdruiprek - keukengereihouder van roestvrij 
staal - bestekmand, houten lepelrek van metaal - moder

14,99 €
4251285532540 CF9111 6x bloemenwikkeldraadset, gegloeid binddraad 

gewikkeld op een houten stokje, dikte 0,65 mm, 600 g
17,99 €

4251285532540 CF9111 6x bloemenwikkeldraadset, gegloeid binddraad 
gewikkeld op een houten stokje, dikte 0,65 mm, 600 g

17,99 €
4251285532557 CF9111 10x bloemenwikkeldraadset, gegloeid binddraad 

gewikkeld op een houten stokje, dikte 0,65 mm, 1000 g
29,99 €

4251285532557 CF9111 10x bloemenwikkeldraadset, gegloeid binddraad 
gewikkeld op een houten stokje, dikte 0,65 mm, 1000 g

29,99 €
4251805455830 CF17104 deegroller van roestvrij staal - deegroller als 

bakaccessoire - bakrol met kunststof handvatten - voor 
17,99 €
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4251805455847 CF17104 deegroller van roestvrij staal - deegroller als 
bakaccessoire - bakrol met kunststof handvatten - voor 

19,99 €
4251805455854 CF17104 deegroller van roestvrij staal - deegroller als 

bakaccessoire - bakrol met kunststof handvatten - voor 
29,99 €

4251805455861 CF17108 100x bamboe rietjes - herbruikbare rietjes - biologisch 
afbreekbaar - composteerbaar

19,99 €
4251805455878 CF17109 5-delige keukenhulpset - keukengerei van bamboe - 

lepel en spatel met houder - duurzaam
17,99 €

4251805455885 CF17097 oranje houder - verchroomd - appelhouder - opberger 
voor ronde groenten en fruit

29,99 €
4251805455892 CF17106 Etagere met 2 planken van bamboe - serveerstandaard 

- plank voor fruit, groenten en kaas
29,99 €

4251805455908 CF17105 2x kledingborstel van rubber - nat en droog te 
gebruiken - pluisborstels voor dieren, meubels, kleding 

17,99 €
4251805455915 CF17110 pepermolen van bamboe - kruidenmolen voor peper en 

zout - klassiek design - kookaccessoires
17,99 €

4251805455922 CF17102 5-delige keukenhulpset - kookgerei - houten lepel, 
pollepel, spatel en tamper om te koken

17,99 €
4251805455939 CF9939 3x kunstsneeuw - spuitbus met decoratieve sneeuw - 

sneeuwspray om te decoreren voor Kerstmis
17,99 €

4251805455946 CF9652 dienblad van bamboehout - ontbijt op bed of op de 
bank dienblad

29,99 €
4251805455960 CF16620 1x mengkom - deegkom met stopbodem, schenktuit en 

antislip handvat - keukenaccessoires [keuze varieert]
17,99 €

4251805455977 CF16428 2x decoratieve bal aan een touw - 24 LED-lampjes op 
het touw en in de bal - werkt op batterijen - 6-uurs time

39,99 €
4251805469660 CF15169 keramische theelichthouder - decoratieve kandelaar - 

zilverkleurige kandelaar - kamerdecoratie
14,99 €

4251805455991 CF15168 keramiek vaas - keramiek vaas voor bloemen - 
decoratieve vaas voor thuis en op kantoor - bloempot al

39,99 €
4251805456004 CF16530 2x LED-tuinstekkers in de vorm van een dennenboom - 

verlichte sierboom met timerfunctie - kerstversiering op 
34,99 €

4251805456011 CF16530 4x LED-tuinstekkers in de vorm van een dennenboom - 
verlichte sierboom met timerfunctie - kerstversiering op 

44,99 €
4251805456028 CF16530 LED-tuinstekker in stervorm - verlichte decoratieve ster 

met timerfunctie - kerstversiering op batterijen voor hui
29,99 €

4251805456035 CF16530 2x LED-tuinstekkers in stervorm - verlichte decoratieve 
ster met timerfunctie - kerstversiering op batterijen voor

34,99 €
4251805456042 CF16530 4x LED-tuinstekkers in stervorm - verlichte decoratieve 

ster met timerfunctie - kerstversiering op batterijen voor
44,99 €

4251805456059 CF16530 2x LED-tuinstekkers in dennen- en stervorm - verlichte 
decoratieve boom en ster met timerfunctie - kerstversier

34,99 €
4251805456066 CF16530 4x LED-tuinstekkers in dennen- en stervorm - verlichte 

decoratieve boom en ster met timerfunctie - kerstversier
44,99 €

4251805456073 CF16509 2x LED-lichtketting sneeuwbal warmwit - verlichting met 
20 LED's - slinger op batterijen - lichtketting met timerf

17,99 €
4251805456080 CF16541 LED ster en boom als decoratieve verlichting - lichtster / 

boom - decoratieve sterboom van hout - houten decorat
19,99 €

4251805456097 CF16508 2x LED-lichtketting sneeuwbal koud wit - verlichting met 
20 LED's - slinger op batterijen - lichtketting met timerf

17,99 €
4251805456103 CF16490 decoratieve dennenboom met led-verlichting, 

gevlochten takken met 20 warmwitte leds, geweldig sfe
29,99 €

4251805456110 CF16284 8x kandelaars zilver - kandelaars van metaal - 
kandelaars voor kransen en arrangementen - bloemend

14,99 €
4251805456134 CF11228 bestekbak van bamboe - uittrekbare bestekinzet voor de 

lade - opbergdoos
29,99 €

4251805456141 CF12110 4x waterdispenser van terracotta - keramische figuren 
voor het bewateren van potplanten - bewateringshulpmi

29,99 €
4251805456158 CF17137 4x borden - kunststof borden in felle kleuren - 

herbruikbare multifunctionele borden - onbreekbaar [ke
17,99 €

4251805456165 CF17139 4x borden - kunststof borden in pastelkleuren - 
herbruikbare multifunctionele borden - onbreekbaar [ke

19,99 €
4251805456172 CF17135 4x koffiebekers met handvat - bekerset herbruikbare 

plastic drinkbekers - plastic bekers in felle kleuren - onb
19,99 €

4251805456189 CF17136 4x plastic kommen - plastic snackkommen - 
herbruikbare bakjes [selectie varieert]

17,99 €
4251805456196 CF17140 2x plastic kommen - slakommen - fruitschalen - 

praktische plastic keukenaccessoires [selectie varieert]
29,99 €

4251805456202 CF13109 200g Paasgras in groen voor paasmanden - 
Paasdecoraties voor handwerk - Houtwol voor paasman

17,99 €
4251805456219 CF13109 100g Paasgras in groen voor paasmanden - 

Paasdecoraties voor handwerk - Houtwol voor paasman
12,99 €

Pagina: 323/358* Alle prijzen zijn inclusief BTW. Onder voorbehoud van tussentijdse aankoop.

prijslijst: MSRP-prijzen (Tijd 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251805456233 CF17136 8x plastic kommen - plastic snackkommen - 
herbruikbare bakjes [selectie varieert]

29,99 €
4251805456240 CF17140 2x plastic kommen - slakommen - fruitschalen - 

praktische plastic keukenaccessoires [selectie varieert]
17,99 €

4251805456257 CF17138 2x plastic kommen - slakommen - fruitschalen - 
praktische plastic keukenaccessoires [selectie varieert]

19,99 €
4251805456264 CF17138 2x plastic kommen - slakommen - fruitschalen - 

praktische plastic keukenaccessoires [selectie varieert]
19,99 €

4251805456271 CF17125 jute gewasbeschermingsvlies - winterbeschermingsvlies 
voor planten - jute hoes als weerbescherming - kuipplan

34,99 €
4251805456288 CF17126 jute gewasbeschermingstas - winterbeschermkap voor 

planten - jute hoes als weerbescherming - container pla
17,99 €

4251805456295 CF17127 1 x noppenfolie voor verpakking en bescherming - 
beschermt meubels bij verplaatsing of opslag

29,99 €
4251805456301 CF17129 serviesrek van bamboe - opvouwbaar afdruiprek - 

servieshouder voor borden en kopjes - keukenaccessoir
29,99 €

4251805456318 CF17133 2x opbergdoos - mand voor babyproducten, boeken of 
speelgoed - opbergdoos zonder deksel - kinderkamer

19,99 €
4251805456325 CF17133 2x opbergdoos - mand voor babyproducten, boeken of 

speelgoed - opbergdoos zonder deksel - kinderkamer
19,99 €

4251805456370 CF17124 Cadeauhart om te vullen - Hart vullend voor Pasen - 
Paashart met schattige dierenmotieven - Paasdecoratie 

14,99 €
4251805456387 CF17142 4 x eikaarsen in een glas met decoratief zand - 

sfeerlicht voor Pasen - glas met een schattig paashaasg
17,99 €

4251805456394 CF13032 2x decoratieve displays voor Pasen - belettering met 
paashaas - paasdecoratie om op te hangen - paasdecor

29,99 €
4251805456400 CF17130 snijplank van hoogwaardig bamboe - bord met lekbak - 

praktische keukenhulp - keukenaccessoires
34,99 €

4251805456417 CF17132 2 x kleine bamboe serveerborden - voor het serveren 
van kleine hapjes op feesten of evenementen

19,99 €
4251805456424 CF17131 3x snijplank van bamboe - houten ontbijtplanken - 

broodplanken om te snijden - keukenaccessoires
17,99 €

4251805456431 CF17134 2x keramische eierhouders - eierhouder voor in de 
koelkast - eiermand voor 6 eieren - keukenaccessoires

19,99 €
4251805456448 CF13318 9x toiletborstel - toiletborstel met houder - toiletborstel 

van kunststof - toiletset in moderne kleuren [keuze vari
34,99 €

4251805456455 CF13318 6x toiletborstel - toiletborstel met houder - toiletborstel 
van kunststof - toiletset in moderne kleuren [keuze vari

29,99 €
4251805456462 CF17141 honden- en kattenbak 3-delige set - 2 kommen in een 

houten frame - voerstation voor uw huisdieren
19,99 €

4251805456479 CF16407 4x grote cadeauzakjes voor kerst - XL cadeauzakjes 
voor adventskalenders - kerstcadeauzakjes in twee desi

29,99 €
4251805456486 CF17369 3x decoratief konijntje met pluchen ei - Schattig 

konijntje zittend in een pelsei - Paasdecoratie om neer t
17,99 €

4251805456493 CF17372 32 x hangende decoratie voor Pasen en lente - 
hangende decoratie om paas-/lentestruiken te versieren

14,99 €
4251805456493 CF17372 32 x hangende decoratie voor Pasen en lente - 

hangende decoratie om paas-/lentestruiken te versieren
14,99 €

4251805456509 CF17146 decoratieve paashaas - decoratief figuur om neer te 
zetten - decoratief paashaas - goudkleurig [keuze variee

29,99 €
4251805456516 CF17266 2x decoratieve paashaas - decoratieve figuur voor 

staand - decoratief paashaas - zilverkleurig [selectie vari
29,99 €

4251805456523 CF17119 2x decoratief konijn voor paasdecoratie - Paashaas met 
patroon van vilt om neer te zetten - Vilten konijn op hou

29,99 €
4251805456530 CF17145 2x decoratieve paashazen - decoratieve figuren om neer 

te zetten - decoratieve paaskonijnen - paasdecoratie
29,99 €

4251805456547 CF17118 Selldorado® 2x decoratief konijn voor paasdecoratie - 
Paashaas met patroon van vilt om op te staan - Vilten k

17,99 €
4251805456547 CF17118 Selldorado® 2x decoratief konijn voor paasdecoratie - 

Paashaas met patroon van vilt om op te staan - Vilten k
17,99 €

4251805456554 CF17271 2 eierverfset - Leuke set om zelf eieren te beschilderen 
met krijt - Leuk tijdverdrijf en ook geschikt om mee te s

29,99 €
4251805456561 CF17272 2x decoratieve houten konijntjes - decoratieve houten 

paashaas om neer te zetten - paasdecoratie
29,99 €

4251805456578 CF14572 2-delige paasdecoratieset "Happy Easter" - 
Paasdecoratie om neer te zetten - decoratieve decoratie

14,99 €
4251805456585 CF17113 2x houten kisten voor Pasen - kleine 

gereedschapskisten als paasversiering - manden om we
29,99 €

4251805456592 CF17368 6x premium grillspiesen met handvat, dubbele BBQ-
spies van 430 roestvrij staal, kebabspiesen met dubbele

19,99 €
4251805456608 CF17226 4x placemat koffiemotief - placemats met verschillende 

motieven - keukenaccessoires - tafelmat [selectie variee
12,99 €
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4251805456615 CF17226 8x placemat koffiemotief - placemats met verschillende 
motieven - keukenaccessoires - tafelmat [selectie variee

14,99 €
4251805456622 CF17205 flessenkoeler - champagnekoeler - ijsblokjeskoeler van 

roestvrij staal, wijnkoeler - ijsblokjesemmer dubbelwand
29,99 €

4251805456639 CF17270 LED kaars in steen - flikkerende LED kaars voor binnen 
en buiten - sfeerlicht voor romantische avonden

19,99 €
4251805456721 CF17302 theedoos met 9 vakken voor maximaal 90 theezakjes - 

witte houten opbergdoos voor thee - theezakjesdoos m
29,99 €

4251805456653 CF17302 theedoos met 9 vakken voor maximaal 90 theezakjes - 
zwarte houten opbergdoos voor thee - theezakjesdoos 

29,99 €
4251805456660 CF17302 theedoos met 9 vakken voor maximaal 90 theezakjes - 

grijze houten opbergdoos voor thee - theezakjesdoos m
29,99 €

4251805456677 CF17267 keukenrolhouder staand - papierrolhouder voor in de 
keuken - staande rolhouder van metaal - keukenrolhoud

17,99 €
4251805456684 CF17269 14-delige onderzetterset met houder - RVS onderzetters 

voor drankjes - ronde stalen onderzetters - goudkleurig
19,99 €

4251805456691 CF17299 Afdruiprek - Bamboe Afdruiprek - Afdruiprek - 
Afdruiprek - Afdruiprek

29,99 €
4251805456707 CF17268 14-delige onderzetterset met houder - RVS onderzetters 

voor drankjes - ronde stalen onderzetters - zilverkleurig
17,99 €

4251805456721 CF17302 theedoos met 9 vakken voor maximaal 90 theezakjes - 
witte houten opbergdoos voor thee - theezakjesdoos m

29,99 €
4251805456721 CF17302 theedoos met 9 vakken voor maximaal 90 theezakjes - 

witte houten opbergdoos voor thee - theezakjesdoos m
29,99 €

4251805456738 CF17268 7-delige onderzetterset met houder - RVS onderzetters 
voor drankjes - ronde stalen onderzetters - zilverkleurig

14,99 €
4251805456745 CF17269 7-delige onderzetterset met houder - RVS onderzetters 

voor drankjes - ronde stalen onderzetters - goudkleurig
17,99 €

4251805456752 CF16683 6-delige set multifunctionele scharen, set grote 
huishoudscharen, kleine keukenschaar en hobbyschaar, 

12,99 €
4251805456776 CF16683 6-delige set multifunctionele scharen, set grote 

huishoudscharen, kleine keukenschaar en hobbyschaar, 
17,99 €

4251805456783 CF17318 2x doseerders voor het zwembad - chemische dispenser 
voor chloor- of broomtabletten - voor het gedoseerd do

29,99 €
4251805456790 CF17371 2-delige set opbergmanden "Kat" - manden voor 

babyproducten, boeken of speelgoed - opbergzakken zo
34,99 €

4251805456806 CF17121 3x Paasei om te vullen - Paasei om te vullen - Paasei in 
dessin van Mr. & Mrs. Panda - Paasdecoratie [selectie v

29,99 €
4251805456813 CF17122 3x paaseieren om te vullen - paaseieren - paaseieren 

met schattige dierenmotieven - paasdecoratie [selectie 
29,99 €

4251805456820 CF17123 3x paaseieren om te vullen - paaseieren - paaseieren 
met zoete paasmotieven - paasdecoratie [selectie variee

29,99 €
4251805456844 CF17120 3x Paasei om te vullen - Paasei om te vullen - kleurrijke 

paaseieren - Paasdecoratie [selectie varieert]
17,99 €

4251805456875 CF16942 3x Paasei om te vullen - kleurrijke vuleieren voor Pasen 
- Paaseieren met paasmotief strip om te vullen en weg t

17,99 €
4251805456875 CF16942 3x Paasei om te vullen - kleurrijke vuleieren voor Pasen 

- Paaseieren met paasmotief strip om te vullen en weg t
17,99 €

4251805456882 CF16942 6x Paaseieren om te vullen - Kleurrijke vuleieren voor 
Pasen - Paaseieren met paasmotief strips om te vullen e

29,99 €
4251805456882 CF16942 6x Paaseieren om te vullen - Kleurrijke vuleieren voor 

Pasen - Paaseieren met paasmotief strips om te vullen e
29,99 €

4251805456899 CF17428 54 x kweekpotten voor planten - plantenpotten voor het 
kweken - bloempot voor het kweken van planten

17,99 €
4251805456905 CF17428 54 x kweekpotten voor planten - plantenpotten voor het 

kweken - bloempot voor planten kweken
17,99 €

4251805456912 CF17427 3x kweekset voor het kweken van kleine planten - voor 
bloemen, fruit en groenten

19,99 €
4251805456929 CF17371 2-delige set opbergmanden "Hond" - manden voor 

babyproducten, boeken of speelgoed - opbergzakken zo
34,99 €

4251805456936 CF17371 2-delige set opbergmanden "Panda" - manden voor 
babyproducten, boeken of speelgoed - opbergzakken zo

34,99 €
4251805456943 CF15254 2x XL Paasei om te vullen - Groot vulei voor Pasen - 

Zeer groot paasei met veel paasmotieven [keuze varieer
29,99 €

4251805456950 CF6936 set van 2 premium handschoenen tuin en werk voor 
dames - bloemmotief, gemaakt van latex, antislipcoatin

12,99 €
4251805456967 CF17432 2x decoratief konijntje voor paasdecoratie - paashaas 

van vilt om neer te zetten - vilten konijntje op houten v
29,99 €

4251805456974 CF4910 20x fineliners - kleurrijke pennen om te schrijven - 
kantoor- en schoolbenodigdheden - schrijfgerei - kantoo

14,99 €
4251805456998 CF17439 2x decoratieve paashaas van keramiek bedekt met gras 

- kunstig vervaardigde decoratieve figuren voor paasdec
34,99 €
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4251805457001 CF17443 2x decoratieve paashaas van keramiek bedekt met gras 
- kunstig vervaardigde decoratieve figuren voor paasdec

34,99 €
4251805457018 CF17429 decoratief displayhart - houten hart op houten voet - 

decoratief houten hart met 2 metalen vogels om op te z
14,99 €

4251805457025 CF17431 decoratieve houten paashaas - decoratieve houten 
paashaas om neer te zetten - paasdecoratie

29,99 €
4251805457032 CF17430 decoratieve houten paashaas - decoratieve houten 

paashaas om neer te zetten - paasdecoratie
19,99 €

4251805457049 CF16839 25x eierkleurpoeder - poeder voor het kleuren van 
eieren - geschikt voor bruine en witte eieren

12,99 €
4251805457049 CF16839 25x eierkleurpoeder - poeder voor het kleuren van 

eieren - geschikt voor bruine en witte eieren
12,99 €

4251805457056 CF16839 50x eierkleurpoeder - poeder voor het kleuren van 
eieren - geschikt voor bruine en witte eieren

17,99 €
4251805457063 CF5706 2x telescopische lade voor 60 cm keukenkast - retrofit 

lades - uittrekbare inbouwlade voor de keuken - uittrekb
84,99 €

4251805457070 CF8793 2x glazen kan met roestvrijstalen tuit - glazen 
waterkaraf - 1 liter glazen karaf voor water, melk, sap e

49,99 €
4251285560741 CF9490 10x A4 college blok / seminarblok / college blok á 50 

vellen gelinieerd regel 27 wit met rand / 4 gaten
29,99 €

4251805457094 CF10674 4x vogelafweerballon - duivenafschrikmiddel in 
ballonvorm - ballon om duiven te verjagen - schrik voor 

17,99 €
4251805457100 CF17444 2x vogelafschrikballon en reflectie - verdediging in 

ballon- en windgongvorm - schrik voor duiven, mussen, 
17,99 €

4251805457117 CF17195 Flessenkoeler - champagnekoeler - ijsblokjesbakje van 
roestvrij staal, wijnkoeler - dubbelwandige ijsblokjesbak

29,99 €
4251805457131 CF17417 3x wanddecoratie vis - decoratieve hangdecoratie van 

metaal - maritieme wanddecoratie - metalen hanger [ke
29,99 €

4251805457148 CF17418 metalen vis om neer te zetten - metalen figuur als 
decoratieve standaard - decoratieve school vissen - mari

29,99 €
4251805457155 CF17169 2x decoratieve paashaas - decoratieve figuur voor 

staand - decoratieve paashazen - goudkleurig [keuze va
19,99 €

4251805457162 CF17150 2x decoratieve paashaas - decoratieve figuur om op te 
staan - decoratieve paashazen op een ei

29,99 €
4251805457179 CF17170 2x decoratieve paashaas van fijn keramiek - kunstig 

decoratief figuur voor paasdecoratie - decoratief konijn 
34,99 €

4251805457186 CF17445 2x keramieken sierstandaards - decoratieve bloemen 
om neer te zetten - lentedecoratie - kamerdecoratie

29,99 €
4251805457193 CF17446 2x keramieken decoratieve stands - decoratieve 

bloemen om in geel te plaatsen - lentedecoratie - kamer
29,99 €

4251805457209 CF17447 2x decoratieve keramiek standaards - decoratieve 
bloemen om neer te zetten in roze - lentedecoratie - ka

29,99 €
4251805457216 CF7021 18x Paaseieren om op te hangen - mooie 

paasdecoraties met paasmotieven - decoratie paaseiere
29,99 €

4251805457230 CF7021 36x paaseieren om op te hangen - mooie 
paasdecoraties met leuke paasmotieven - decoratieve p

34,99 €
4251805457230 CF7021 36x paaseieren om op te hangen - mooie 

paasdecoraties met leuke paasmotieven - decoratieve p
34,99 €

4251805457247 CF7021 12x paaseieren om op te hangen - mooie 
paasdecoraties met leuke paasmotieven - decoratieve p

29,99 €
4251805457254 CF17172 2x kabouters in schattig design - tuinkabouter voor 

lentedecoratie en als cadeau - decoratieve kabouterkam
29,99 €

4251805457261 CF17174 2x kabouters in schattig design - tuinkabouter voor 
lentedecoratie en als cadeau - decoratieve kabouterkam

34,99 €
4251805457278 CF17361 taartdoos - transportdoos voor taarten en etenswaren - 

opbergdoos met deksel en handvat - dienblad grijs
29,99 €

4251805457285 CF17361 taartdoos - transportdoos voor taarten en etenswaren - 
opbergdoos met deksel en handvat - dienblad groen

29,99 €
4251805457292 CF17361 taartdoos - transportdoos voor taarten en etenswaren - 

bewaardoos met deksel en handvat - dienblad wit
29,99 €

4251805457308 CF17191 2x ovale schaal - serveerschalen van metaal - voor in de 
keuken, kantoor en als decoratie - decoratieve schaal vo

19,99 €
4251805457315 CF17340 3x veegset - veegset bestaande uit handborstel en blik - 

handborstel in moderne kleuren - schep met rubberen li
19,99 €

4251805457322 CF17391 2x luchtbevochtiger van glas - verwarmingsverdamper 
om aan de verwarming te bevestigen - radiatorverdamp

19,99 €
4251805457339 CF17192 2x botervloot - grote boterstolp van RVS - botervloot 

met deksel - botervloot 17 x 11 x 5 cm
19,99 €

4251805457346 CF17409 6x mini mandje voor het serveren van friet - metalen 
snackschaaltje - goudkleurige mini frituurmandjes - serv

29,99 €
4251805457353 CF17409 3x mini mand voor het serveren van friet - metalen 

snackschaal - goudkleurige mini frituurmandjes - servee
17,99 €
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4251805457360 CF15350 10x afschrikmiddel voor wilde zwijnen, diervriendelijke 
afweermiddel voor wilde zwijnen, onschadelijk afweermi

29,99 €
4251805457377 CF17117 2x decoratief konijn voor paasdecoratie - Paashaas met 

patroon van vilt om neer te zetten - Vilten konijn op hou
29,99 €

4251805457384 CF17116 2x decoratieve paashaas voor paasdecoratie - paashaas 
met patroon van vilt om neer te zetten - vilthaas op hou

29,99 €
4251805457391 CF13931 16-delige haarkammenset - kapperskam voor haar en 

baard - stylingkam voor dames, heren en kinderen
12,99 €

4251805457407 CF13931 16-delige haarkammenset - 2x per kleur - kapperskam 
voor haar en baard - stylingkam voor dames, heren en 

12,99 €
4251805457476 CF16734 2x mengkommen van roestvrij staal en zwarte 

buitencoating kunnen worden gebruikt als saladeschaal,
29,99 €

4251805457421 CF13685 tol met licht - Springbal voor kinderen - Kleurrijk 
knipperende enkelschommelbal - Skip it

14,99 €
4251805457438 CF14407 24x LED theelichtjes met 6 uur timmer - kind- en 

huisdiervriendelijke theelichtjes - kaarsen op batterijen
29,99 €

4251805457452 CF17452 24-delige set paaseieren met stickers - paaseieren om 
op te hangen - kleurrijke paasdecoratie - hangende dec

17,99 €
4251805457469 CF13654 Bubble Maker, op batterijen werkende 

bellenblaasmachine voor kinderen, maakt automatisch b
19,99 €

4251805457476 CF16734 2x mengkommen van roestvrij staal en zwarte 
buitencoating kunnen worden gebruikt als saladeschaal,

29,99 €
4251805457483 CF17459 3-delige grafdecoratieset - gedenksteen "Wir vermissen 

Dich" met grafvaas - begraafplaatsvaas met grondpen - 
29,99 €

4251805457490 CF17460 3-delige grafdecoratieset - gedenksteen "Wir vermissen 
Dich" met grafvaas - begraafplaatsvaas met grondpen - 

29,99 €
4251805457506 CF12700 2x gymnastiekband met bar - ritmische gymnastiekband 

- dansband met bar - kleurrijke swingband
19,99 €

4251805457537 CF17453 grafdecoratie engel - gedenksteen met opschrift "Wir 
denken an Dich" - rouwsteen met roos - weerbestendig

34,99 €
4251805457544 CF17456 grafdecoratie engel - gedenksteen met opschrift "In 

stillem Gedenken" - rouwsteen met rozenhart - weerbes
17,99 €

4251805457551 CF17458 decoratieve display "love nest" - belettering van metaal 
in een cirkel van mangohout - decoratieve belettering o

39,99 €
4251805457568 CF17457 grafdecoratie in de vorm van een hart met een 

goudkleurige roos - gedenksteen met houder voor grafk
29,99 €

4251805457568 CF17457 grafdecoratie in de vorm van een hart met een 
goudkleurige roos - gedenksteen met houder voor grafk

29,99 €
4251805457575 CF17461 decoratieve display "Home" - belettering van metaal op 

een mangohouten voet - decoratieve belettering om nee
34,99 €

4251805457582 CF4587 12x vliegenval - vliegenvanger om op te hangen - 
zelfklevende val voor vliegen en muggen - milieuvriende

12,99 €
4251805457599 CF4587 24x vliegenval - vliegenvanger om op te hangen - 

zelfklevende val voor vliegen en muggen - milieuvriende
17,99 €

4251805457612 CF17105 2x kledingborstel van rubber - nat en droog te 
gebruiken - pluisborstels voor dieren, meubels, kleding 

17,99 €
4251805457629 CF17345 12x straatkrijt in de vorm van paaseieren - felgekleurde 

krijteieren - schoolbordkrijt voor het schilderen op asfalt
19,99 €

4251805457636 CF17465 3x paasstickers [selectie varieert] 3x eierverf voor het 
kleuren van paaseieren - praktische paasdecoratieset

12,99 €
4251805457643 CF17324 LED kaars in steen - flikkerende LED kaars voor binnen 

en buiten - sfeerlicht voor romantische avonden
19,99 €

4251805457650 CF17464 4x popcornbekers - popcornschaal - drinkbeker voor 
popcorn - kleine popcornbeker voor de perfecte filmavo

17,99 €
4251805457667 CF17464 8x popcornbekers - popcornschaal - drinkbeker voor 

popcorn - kleine popcornbeker voor de perfecte filmavo
29,99 €

4251805457674 CF17451 afdruiprek voor serviesgoed, opvouwbaar en 
ruimtebesparend, ideaal voor keuken en camping - kuns

29,99 €
4251805457681 CF17385 14x afsluitclips - afsluitclips voor voedselzakken & -

zakken - afsluitclips - zakclips voor afsluiten & vers houd
17,99 €

4251805457698 CF17449 2x taartplateau van karton - taartbord met 3 
verdiepingen - serveerplateau voor gebak, cupcakes, ta

17,99 €
4251805457704 CF17449 2x taartplateau van karton - taartbord met 3 

verdiepingen - serveerplateau voor gebak, cupcakes, ta
17,99 €

4251805457711 CF17448 professionele gastronomie dienblad van roestvrij staal - 
stijlvolle presentatie van eten

29,99 €
4251805457728 CF17450 3x koffiekan - decoratieve voorraadpotten in 3 designs - 

voorraadcontainer met deksel voor koffie, thee, cacao
39,99 €

4251805457735 CF17231 3x washandschoen voor auto en huishouden - 
microvezelhandschoen - chenillehandschoen - poetshan

17,99 €
4251805457735 CF17231 3x washandschoen voor auto en huishouden - 

microvezelhandschoen - chenillehandschoen - poetshan
17,99 €
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4251805457742 CF17235 2x bloempothouder - bloempothouder voor tuin, balkon, 
terras of schanskorven

29,99 €
4251805457766 CF17401 200x plastic rietjes - herbruikbare rietjes - 

vaatwasmachinebestendig en milieuvriendelijk - 22cm
29,99 €

4251805457773 CF12353 kerstboomtop voor in de kerstboom - geschikt voor elke 
boomtop - kerstversiering - robuust en onbreekbaar - gli

14,99 €
4251805457797 CF17462 2x decoratieve houten konijntjes - decoratieve houten 

paashaas om neer te zetten - paasdecoratie
29,99 €

4251805457803 CF17463 metalen sierbord - stijlvolle hartvormige decoratieve 
schaal - metalen kamerdecoratie

29,99 €
4251805457810 CF16672 8x tafelkleedclips van roestvrij staal - tafelkleedgewicht 

- weerbestendige tafelkleedhouder
12,99 €

4251805457827 CF16672 16x tafelkleedclips van roestvrij staal - tafelkleedgewicht 
- weerbestendige tafelkleedhouder

17,99 €
4251805457834 CF9855 10x opstrijkpatches - opstrijkbare hondenmotief met 

roos - motiefpatches om op textiel te strijken - opstrijkp
14,99 €

4251805457858 CF17263 2x cadeauzakjes voor Pasen - zakjes met konijnenoren 
en pluizige staarten om weg te geven - schattige cadea

19,99 €
4251805457865 CF17259 2x Paashaas figuren groot - moderne paasdecoratie - 

gedetailleerde konijnenfiguren op vilt en hout - leuke de
29,99 €

4251805457872 CF17258 2x decoratief vilten konijn - decoratieve standaard voor 
Pasen - schattige paashaas om neer te zetten - paasdec

29,99 €
4251805457902 CF17466 2x decoratieve displays voor Pasen, kleurrijke 

paashazen met bril, paasdecoraties om op te zetten, pa
17,99 €

4251805457919 CF17467 2x decoratieve displays voor Pasen, kleurrijke 
paashazen met bril, paasdecoraties om op te zetten, pa

17,99 €
4251805457926 CF17468 2x decoratieve displays voor Pasen, kleurrijke 

paashazen met bril, paasdecoraties om op te zetten, pa
17,99 €

4251805457933 CF17469 3x decoratieve displays voor Pasen, kleurrijke 
paashazen met bril, paasdecoraties om op te zetten, pa

19,99 €
4251805457940 CF17189 Decoratieve staander voor Pasen, kleurrijke paaskip met 

kuikens, paasdecoratie om neer te zetten, paasdecorati
19,99 €

4251805457957 CF17190 decoratieve displays voor Pasen, kleurrijke 
paastaferelen, paasdecoraties om op te zetten, paasdec

19,99 €
4251805457964 CF17256 2x Paasnest met konijn - Paasmand van vilt om te 

vullen - Paasmand van vilt als cadeau - Paasdecoratie - 
17,99 €

4251805457971 CF17257 3x decoratieve kippenkraampjes - paasdecoratie 
gemaakt van vilt en hout om neer te zetten - schattige v

29,99 €
4251805457988 CF17470 3-delige Paasset - Paasmand met gras en paasei kleur - 

Paashaas vilten mand als cadeau - Paasdecoratie - Lent
12,99 €

4251805457995 CF17255 30-delige eierschilderset voor kinderen - decoratieve 
eieren met verf en penseel voor Pasen - paaseieren om 

17,99 €
4251805458008 CF17354 4x handwasborstel - nagelborstel van kunststof - 

handborstel - reinigingsborstel voor handen en vingerna
17,99 €

4251805458015 CF17221 3x voorraadpotten voor voedsel - voorraadpotten van 
glas met plastic deksels - voorraadpotten voor op de ca

39,99 €
4251805458022 CF17471 strandtas - dames shopper om te shoppen - moderne 

zwembadtas voor strandspullen - schoudertas voor op h
29,99 €

4251805458039 CF17471 strandtas - dames shopper om te shoppen - moderne 
zwembadtas voor strandspullen - schoudertas voor op h

29,99 €
4251805458046 CF17471 strandtas - dames shopper om te shoppen - moderne 

zwembadtas voor strandspullen - schoudertas voor op h
29,99 €

4251805458053 CF17167 2x decoratief ei om neer te zetten - lentedecoratie - 
paasdecoratie - goudkleurige decoratieve eieren om je h

29,99 €
4251805458060 CF17166 2x decoratief ei om neer te zetten - lentedecoratie - 

paasdecoratie - roze decoratieve eieren om je huis mee 
29,99 €

4251805458084 CF17165 2x decoratief ei om neer te zetten - lentedecoratie - 
paasdecoratie - zilverkleurige decoratieve eieren om je 

29,99 €
4251805458084 CF17165 2x decoratief ei om neer te zetten - lentedecoratie - 

paasdecoratie - zilverkleurige decoratieve eieren om je 
29,99 €

4251805458107 CF17164 3x decoratief ei om neer te zetten - lentedecoratie - 
paasdecoratie - decoratieve eieren om je huis mee te ve

19,99 €
4251805458107 CF17164 3x decoratief ei om neer te zetten - lentedecoratie - 

paasdecoratie - decoratieve eieren om je huis mee te ve
19,99 €

4251805458114 CF17472 2x schooltassen 30cm, kleine kartonnen schooltassen 
voor broers en zussen, opvouwbare suikerzak voor scho

17,99 €
4251805458121 CF17187 decoratieve displays voor Pasen, kleurrijke paashazen 

met bril, paasdecoraties om op te zetten, paasdecoratie
29,99 €

4251805458138 CF17188 decoratieve displays voor Pasen, kleurrijke paashazen 
met bril, paasdecoraties om op te zetten, paasdecoratie

29,99 €
4251805458145 CF17186 decoratieve displays voor Pasen, kleurrijke paashazen 

met bril, paasdecoraties om op te zetten, paasdecoratie
29,99 €
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4251805458152 CF17473 2x kabouters in schattig design - tuinkabouter voor 
lentedecoratie en als cadeau - decoratieve kabouterkam

29,99 €
4251805458169 CF17474 2x kabouters in schattig design - tuinkabouter voor 

lentedecoratie en als cadeau - decoratieve kabouterkam
34,99 €

4251805458176 CF17260 2x decoratieve hangers Pasen/Lente - deurraamkrans 
van vilt - viltkrans als paasdecoratie voor ramen [keuze 

17,99 €
4251805458176 CF17260 2x decoratieve hangers Pasen/Lente - deurraamkrans 

van vilt - viltkrans als paasdecoratie voor ramen [keuze 
17,99 €

4251805458183 CF17280 2x Paasmand met dierenmotieven - Paasmand om te 
vullen - pluche mand Paashaas om weg te geven - Paas

29,99 €
4251805458190 CF17475 2-delige set decoratieve figuren - paashaas en paasei 

met strik - groene keramieken figuren - met mosachtig 
34,99 €

4251805458206 CF12340 12x mini seppel hoed als decoratie voor Oktoberfest, 
carnaval of carnaval - traditionele hoed gemaakt van vilt

17,99 €
4251805458213 CF12184 2x rolmaat met riemclip voor huishouden en werkplaats 

- rolmaat met automatisch oprolsysteem - 7,5 meter rol
14,99 €

4251805458220 CF17476 Noble XL kersttas van pluche met rood koord - 
cadeautas voor kerstcadeaus - accessoires voor kerstma

19,99 €
4251805458237 CF17476 2x nobele XL kersttas van pluche met rood koord - 

cadeautas voor kerstcadeaus - accessoires voor kerstma
29,99 €

4251805458244 CF14171 2x decoratieve kussenhoezen 40x40cm - set 
kussenhoezen met kerstmotief - decoratieve hoes voor s

19,99 €
4251805458251 CF12125 20x mini houten bordset voor kruiden en kamerplanten, 

houten labels met krijt om op plantenpotten te schrijven
17,99 €

4251805458268 CF17233 3x dunschiller met keramisch mes - dunschiller voor 
groenten en fruit - universele dunschiller - keramische d

14,99 €
4251805469967 CF17241 flexibele spiraal tuinslang met sproeikop - waterslang - 

knikvast en rekbaar - blauw, gemaakt van robuust kunst
29,99 €

4251805458282 CF17478 120x borrelbekers herbruikbaar - borrelglaasjes - 
borrelglas voor feestjes, camping en onderweg - herbrui

19,99 €
4251805458299 CF17478 120x borrelbekers herbruikbaar - borrelglaasjes - 

borrelglas voor feestjes, camping en onderweg - herbrui
19,99 €

4251805458305 CF17222 opvouwbare hangplank - deurplank met 16 vakken - 
schoenenopberger - organizer voor thuis, op reis of op 

14,99 €
4251805458312 CF17223 200x groene houten plantenstokken om planten te 

stabiliseren - bloemenstok voor wijnstokken en vaste pl
17,99 €

4251805458329 CF12587 2x armband voor "Dia de los Muertos" - Halloween 
sieraden in La Catrina stijl - kostuumaccessoires voor th

17,99 €
4251805458336 CF12894 8x duikringen - duikspeelgoed voor kinderen - kleurrijke 

ringen met profiel - onderwaterspeelgoed voor in het zw
17,99 €

4251805458343 CF17419 4-delige set hagelslag - konijnen, kuikens, eieren, 
wortelen in diverse uitvoeringen - paashagelslag om te 

29,99 €
4251805458367 CF6340 3x jute lint voor decoratie en verpakking - sierlinten van 

jute - jute lint - jute stof, sierlint, jute stof voor in de tui
14,99 €

4251805458374 CF8393 2x gewasbeschermingstas van tuinvlies - afdekvlies met 
trekkoord - zonwering - wintervlies ter bescherming van

29,99 €
4251805458381 CF16602 staande keukenrolhouder - papierrolhouder voor in de 

keuken - staande rolhouder van hout en metaal - keuke
17,99 €

4251805458398 CF15043 12-delige bamboe kooklepelset - keukengerei set - 
bamboe keukengerei - kooklepel en spatel met houder -

29,99 €
4251805458404 CF11699 6-delige zonwering / luifel montageset - montage 

accessoires met muurbeugel, karabijnhaak en spanschr
29,99 €

4251805458411 CF17055 20x vervangende deksels voor jampotten "Homemade 
with love" - schroefdeksels voor potten en weckpotten -

17,99 €
4251805458435 CF6250 100x houten wasknijpers - duurzame houten 

wasknijpers van berkenhout - onbehandelde houten wa
29,99 €

4251805458466 CF12110 4x waterdispenser van terracotta - keramische figuren 
voor het bewateren van potplanten - bewateringshulp v

29,99 €
4251805458473 CF17477 politievrouw kostuum - blouse en hoed - NY Police 

Officer - kostuum voor carnaval, themafeest, Halloween
39,99 €

4251805458480 CF17245 60 x kweekpotten voor planten - plantenpotten voor het 
kweken - bloempot voor het kweken van planten

19,99 €
4251805458497 CF17244 64 x kweekpotten voor planten - plantenpotten voor het 

kweken - bloempot voor het kweken van planten
14,99 €

4251805458503 CF17225 2x kweekset voor het kweken van kleine planten - voor 
bloemen, fruit en groenten

29,99 €
4251805458510 CF17246 12x kweekpotten voor elk 12 planten - pottray voor 

bloemen - kweektray voor in de tuin - zaailingpotten
14,99 €

4251805458527 CF17333 spuitfles met drukpomp - drukspuit ideaal voor huis en 
tuin - tuinspuit - pompspuit

29,99 €
4251805458534 CF17333 spuitfles met drukpomp - drukspuit ideaal voor huis en 

tuin - tuinspuit - pompspuit
29,99 €
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4251805458541 CF17333 spuitfles met drukpomp - drukspuit ideaal voor huis en 
tuin - tuinspuit - pompspuit

29,99 €
4251805458558 CF17481 2x decoratieve stands voor lente of zomer - decoratieve 

bloemen van hout - lentedecoratie om neer te zetten - k
19,99 €

4251805458565 CF17410 3x mini mand voor het serveren van friet - metalen 
snackschaal - goudkleurige mini frituurmandjes - servee

17,99 €
4251805458572 CF17279 houten vuurtoren met visnet en schelpdecoratie - 

decoratieve vuurtoren van hout in maritieme stijl voor h
34,99 €

4251805458589 CF17279 houten vuurtoren met visnet en schelpdecoratie - 
decoratieve vuurtoren van hout in maritieme stijl voor h

34,99 €
4251805458596 CF17275 roeiboot van hout met touw en schelpen - decoratie 

vissersboot - houten boot met roeispaan - kajak, waterfi
39,99 €

4251805458602 CF17275 roeiboot van hout met touw en schelpen - decoratie 
vissersboot - houten boot met roeispaan - kajak, waterfi

39,99 €
4251805458619 CF17277 2x houten vuurtoren met visnet en schelpdecoratie, 

anker - decoratieve vuurtoren van hout in maritieme stij
34,99 €

4251805458626 CF10071 springkussen met eenhoorn motief - springkussen voor 
kinderen in roze - geschikt voor binnen en buiten - opbl

29,99 €
4251805458633 CF17483 2x decoratieve houten konijntjes - decoratieve houten 

paashaas om neer te zetten - paasdecoratie lente - displ
19,99 €

4251805458640 CF17229 10x opbergkom met deksel - meal prep container - 
foodbox 2 compartimenten - fresh opbergdoos

29,99 €
4251805458657 CF17230 10x opbergkom met deksel - Meal Prep Container - 3-

delige foodbox - vershoudbox
29,99 €

4251805458664 CF17228 10x voorraadkom met deksel - 
maaltijdvoorbereidingscontainer - voedselbox - voedselo

19,99 €
4251805458671 CF16985 zeilschip, zeilboot - maritiem display - metalen schip - 

decoratief schip van metaal en voet van mangohout
29,99 €

4251805458688 CF17328 5-delige cornhole game set - outdoor werpspel voor 
kinderen en volwassenen - zitzak

34,99 €
4251805458695 CF16580 3x bloembak voor balkon, terras of tuin - plantenbak, 

balkonbak, bloempot, relingbak - rechthoekige kunststof
17,99 €

4251805458701 CF17433 2x decoratieve konijntjes als decoratie - paashazen van 
vilt om neer te zetten - vilten konijntjes op houten voet 

34,99 €
4251805458718 CF17424 broodtrommel - kunststof lunchtrommel - bak voor 

gemengd brood en toast - keukenaccessoires - met bro
29,99 €

4251805458725 CF17397 4-delige bakset met spatel, borstel, garde en maatbeker 
- bakaccessoires - gemaakt van siliconen en kunststof

19,99 €
4251805458732 CF17490 metalen sierkonijn met mangohouten voet - paashaas 

voor lentedecoratie - paasstandaard - woonaccessoire [
17,99 €

4251805458749 CF17489 metalen decoratief konijntje met mangohouten basis - 
paashaas voor lentedecoratie - paasstandaard - decorati

29,99 €
4251805458756 CF17488 2x metalen decoratieve konijntjes met mangohouten 

voet - Paashaas voor lentedecoratie - Paasstandaard [se
29,99 €

4251805458763 CF17478 120x borrelbekers herbruikbaar - borrelglaasjes - 
borrelglas voor feestjes, camping en onderweg - herbrui

19,99 €
4251805458770 CF17484 16x herbruikbare champagneglazen - plastic 

champagneglazen voor feesten, kamperen en onderweg
29,99 €

4251805458787 CF17485 16x herbruikbare wijnbekers - plastic wijnglazen voor 
feesten, kamperen en onderweg - herbruikbaar en vaat

19,99 €
4251805458794 CF17486 24x herbruikbare drinkbekers voor feesten, kamperen 

en onderweg - herbruikbaar en vaatwasmachinebestend
19,99 €

4251805458800 CF17402 200x plastic rietjes - kleurrijke plastic rietjes, 
herbruikbaar en vaatwasmachinebestendig - duurzame 

29,99 €
4251805458817 CF17420 broodsnijplank van bamboe - bord met opvangbak voor 

kruimels - praktische keukenhulp - kruimelrooster
19,99 €

4251805458824 CF17406 7-delige sushiset met eetstokjes, kom, rolmat en 
eetstokjessteun - mooie serveerset - keukenaccessoires 

17,99 €
4251805458831 CF17407 13-delige serveerset - leistenen schaal met glazen, 

kommen en lepels - voor voorgerechten, aperitieven en 
34,99 €

4251805458848 CF17407 13-delige serveerset - leistenen schaal met glazen, 
kommen en lepels - voor voorgerechten, aperitieven en 

29,99 €
4251805458855 CF17407 13-delige serveerset - leistenen bord met glazen, 

vierkante kommen en lepels - voor voorgerechten, aperi
34,99 €

4251805458862 CF17487 4x afwasspons - kunststof spons voor huishouden en 
lichaam - reinigingsspons van zacht kunststof - reiniging

14,99 €
4251805458879 CF17403 keukenmes met beschermhoes - messenslijper in hoes - 

keukenaccessoires - RVS - kunststof handgreep - snijme
17,99 €

4251805458886 CF17398 bed serveertafel - moderne knietafel - opklapbare 
bedtafel met tablethouder - bijzettafel, bedblad

34,99 €
4251805458893 CF17396 2x make-up organizer met bamboe deksel - 

cosmeticadoos van kunststof - opbergdoos voor cosmeti
34,99 €
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4251805458909 CF15268 20-delige tondeuseset, tondeuse en baardtrimmer, 
diverse opzetstukken, netvoeding, voor nette korte kaps

29,99 €
4251805458916 CF17421 bestekhouder van bamboe - bestekmand met 

servethouder - keukengereihouder voor thuis of gastron
34,99 €

4251805458923 CF17336 3-delige bistroset - bistrotafel met 2 stoelen - moderne 
balkonmeubels - opvouwbare meubelset van hout, idea

129,99 €
4251805458930 CF17337 3-delige bistroset - bistrotafel met 2 stoelen, zit- en 

rugkussens - moderne balkonmeubels - opvouwbare me
139,99 €

4251805458954 CF17406 7-delige sushiset met eetstokjes, kom, rolmatje en 
eetstokjesblad - Aziatische serveerset - kom voor sauze

17,99 €
4251805458961 CF17338 2x klapstoel van hout - opvouwbare stoel - tuinstoel, 

voor kamperen, vissen, buiten - regisseursstoel, houten 
139,99 €

4251805458978 CF17247 picknickdeken met waterafstotende onderkant en 
draagbeugel - gecoate fleecedeken voor buiten - strand

34,99 €
4251805458985 CF17248 picknickdeken met waterafstotende onderkant en 

draagbeugel - gecoate fleecedeken voor buiten - strand
29,99 €

4251805458992 CF16986 zeilschip, zeilboot - maritiem display - metalen schip - 
decoratief schip van metaal en voet van mangohout

44,99 €
4251805459005 CF16987 zeilschip, zeilboot - maritiem display - metalen schip - 

decoratief schip van metaal en voet van mangohout
29,99 €

4251805459012 CF16480 klaverblad - geluksklavertje - metalen decoratie - 
decoratief klaverblad van metaal en voet van mangohou

17,99 €
4251805459029 CF17287 18x aluminium kom - braadpan met deksel - aluminium 

kom, grillkom, braadpan, ovenschaal, om te koken, bak
19,99 €

4251805459036 CF17286 24x aluminium kom - braadpan met deksel - aluminium 
kom, grillkom, braadpan, ovenschaal, om te koken, bak

19,99 €
4251805459043 CF9071 24x mini notitieboekje - notitieboekje voor kinderen met 

dinosaurusmotief - ideaal voor kleine cadeauzakjes - fee
19,99 €

4251805459050 CF9071 24x mini notitieboekje - notitieboekje voor kinderen met 
dinosaurusmotief - ideaal voor kleine cadeauzakjes - fee

19,99 €
4251805459067 CF17285 64x aluminium kom - braadpan, muffinvorm - 

aluminium kom, grillplaat, braadpan, bakvorm, om te ko
19,99 €

4251805459074 CF17491 grafdecoratie engel met herdenkingsspreuk "WIR 
VERMISSEN DICH" - weerbestendige grafdecoratie - rou

34,99 €
4251805459081 CF17210 3x decoratief blad van metaal - decoratieve 

waxinelichtonderzetters - moderne kamerdecoratie - zilv
29,99 €

4251805459098 CF17211 decoratief blad van metaal - stijlvolle decoratieve schaal 
in de vorm van een blad - kamerdecoratie van metaal - 

17,99 €
4251805459104 CF17193 16x sauskommen - kleine kommen - kom voor sauzen, 

dipsauzen en snacks - snackkommen, kommenset - krui
34,99 €

4251805459111 CF17492 2-delige sushi serveerset - keramische kom en pot voor 
sauzen - hoogwaardig servies om te serveren - Aziatisch

19,99 €
4251805459128 CF17380 3x opbergmanden - decoratieve manden met 

handvatten - manden voor cosmetica, speelgoed of huis
29,99 €

4251805459135 CF17243 54x kweekpotten voor planten - zaailingpotten, 
plantenpotten voor het kweken - bloempot voor het kwe

14,99 €
4251805459142 CF17392 pottenonderzetter van bamboe en roestvrij staal - 

uitschuifbare onderzetter - keukenaccessoires - in maat 
17,99 €

4251805459159 CF17478 120x borrelbekers herbruikbaar - borrelglaasjes - 
borrelglas voor feestjes, camping en onderweg - herbrui

19,99 €
4251805459166 CF13871 USB tafelventilator, miniventilator voor kantoor en 

bureau, torenventilator met verschillende snelheden
17,99 €

4251805459173 CF13871 USB tafelventilator, miniventilator voor kantoor en 
bureau, torenventilator met verschillende snelheden

17,99 €
4251805459180 CF17202 2x mengkom van RVS - multifunctionele keukenkom 

voor snacks of salades - decoratieve kom - metalen kom
29,99 €

4251805459197 CF17202 2x mengkom van RVS - multifunctionele keukenkom 
voor snacks of salades - decoratieve kom - metalen kom

29,99 €
4251805459203 CF17202 2x mengkom van RVS - multifunctionele keukenkom 

voor snacks of salades - decoratieve kom - metalen kom
29,99 €

4251805459210 CF12646 6x make-up remover tissues - microvezel 
gezichtsreinigingsdoekjes voor huidverzorging en make-

14,99 €
4251805459227 CF17284 2x antistress figuur - knijpspeeltje - knijpbal voor 

kinderen en volwassenen - zacht plastic monster met le
14,99 €

4251805459234 CF17284 2x antistress figuur - knijpspeeltje - knijpbal voor 
kinderen en volwassenen - zacht plastic monster met le

12,99 €
4251805459241 CF17196 2x keukenzeef van roestvrij staal - klassieke pastazeef 

met buitencoating - rond vergiet voor voedsel - keukena
29,99 €

4251805459258 CF17196 2x keukenzeef van roestvrij staal - klassieke pastazeef 
met buitencoating - rond vergiet voor voedsel - keukena

29,99 €
4251805459265 CF17196 2x keukenzeef van roestvrij staal - klassieke pastazeef 

met buitencoating - rond vergiet voor voedsel - keukena
29,99 €
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4251805459272 CF17348 campingkruk met tafelblad - camping klaptafel, 
klapstoel - lichtgewicht, opvouwbare aluminium campin

49,99 €
4251805459289 CF17347 camping klaptafel - klapstoel, campingkruk - 

opvouwbare campingstoel voor vissen, picknicken, wan
54,99 €

4251805459319 CF17353 vouwbox 60l - transportbox met handvatten - stabiele 
opbergbox, opbergbox, autobox, vouwbox - winkelman

34,99 €
4251805459340 CF17249 luifeldriehoek - canvas met UV-bescherming - zonwering 

voor terras, balkon, tuin en camping - zonnedak, privac
34,99 €

4251805459357 CF12063 2x gewatteerde zitkussens - stoelkussens voor binnen 
en buiten - comfortabele zitkussenset van vilt - hoekig zi

29,99 €
4251805459364 CF12064 2x gevoerde zitkussens - stoelkussens voor binnen en 

buiten - comfortabele zitkussenset van vilt - rond zitkuss
29,99 €

4251805459371 CF3556 16x tandenborstel - handtandenborstel met 
middelharde borstelharen - tandverzorgingsborstel voor 

14,99 €
4251805459340 CF17249 luifeldriehoek - canvas met UV-bescherming - zonwering 

voor terras, balkon, tuin en camping - zonnedak, privac
34,99 €

4251805459395 CF17496 4x geschenkdozen voor kerst - geschenkdozen met 
kerstmotieven - vouwdoos van stevig karton - opvouwb

29,99 €
4251805459401 CF17496 4x geschenkdozen voor kerst - geschenkdozen met 

kerstmotieven - vouwdoos van stevig karton - opvouwb
29,99 €

4251805459418 CF17497 12x cadeauzakjes met vouwdoos, zakje en sluiting - 
cadeauzakjes met kartonnen bodem in kerststijl - plastic

14,99 €
4251805459425 CF17498 6-delige geschenkdoos set in 3 formaten - 

geschenkdozen met kerstmotieven - vouwdoos van stevi
14,99 €

4251805459432 CF17498 6-delige geschenkdoos set in 3 formaten - 
geschenkdozen met kerstmotieven - vouwdoos van stevi

14,99 €
4251805459449 CF17498 6-delige geschenkdoos set in 3 formaten - 

geschenkdozen met kerstmotieven - vouwdoos van stevi
14,99 €

4251805459456 CF17500 6-delige geschenkdoosset - schuifdoosjes met 
kerstmotieven - geschenkdoosjes - vouwdoos van stevig

14,99 €
4251805459470 CF17499 100x transparante zakjes - cellofaanzakjes met 

sterretjes - voedselzakjes - bodemzakjes transparant - d
14,99 €

4251805459494 CF17499 100x transparante zakjes - cellofaanzakjes met 
sterretjes - voedselzakjes - bodemzakjes transparant - d

17,99 €
4251805459500 CF17501 100x transparante zakjes - transparante cellofaanzakjes 

als voedselzakjes - doorzichtige bodemzakjes - zakjes m
12,99 €

4251805459517 CF17501 100x transparante zakjes - transparante cellofaanzakjes 
als voedselzakjes - doorzichtige bodemzakjes - zakjes m

12,99 €
4251805459524 CF17501 100x transparante zakjes - transparante cellofaanzakjes 

als voedselzakjes - doorzichtige bodemzakjes - zakjes m
14,99 €

4251805459531 CF17501 100x transparante zakjes - transparante cellofaanzakjes 
als voedselzakjes - doorzichtige bodemzakjes - zakjes m

17,99 €
4251805459548 CF17501 200x transparante zakjes - transparante cellofaanzakjes 

als voedselzakjes - doorzichtige bodemzakjes - zakjes m
14,99 €

4251805459555 CF17502 3x borden voor Kerstmis, Sinterklaas, Advent - 
Kerstborden voor noten, fruit en zoetigheden - koekjesb

17,99 €
4251805459562 CF17503 3x borden voor Kerstmis, Sinterklaas, Advent - 

Kerstborden voor koekjes, stollen, snoepjes - geschenkb
29,99 €

4251805459579 CF17504 3x borden voor Kerstmis, Sinterklaas, Advent - 
Kerstborden voor noten, fruit en zoetigheden - koekjesb

17,99 €
4251805459586 CF17505 6x borden voor Kerstmis, Sinterklaas, Advent - 

Kerstborden voor koekjes, stol, snoep - geschenkborden
29,99 €

4251805459593 CF17506 8x placemats voor kerst - placemat met sneeuwvlokken 
voor de keuken en eetkamer - placemats met wintermot

17,99 €
4251805459609 CF17507 8x placemats voor kerst - placemats met 

adventsmotieven voor de keuken en eetkamer - placem
17,99 €

4251805459616 CF17508 8x placemats voor kerst - placemat met adventsmotief 
voor keuken en eetkamer - placemats met winters moti

17,99 €
4251805459623 CF17509 8x placemats voor kerst - placemat met rendier "Eddy" 

voor keuken en eetkamer - placemats met wintermotief 
17,99 €

4251805459630 CF17510 4x tafelkleden met kerstmotief - tafelkleed in het 
midden in kerstdesign - afwasbaar tafelkleed ca. 80 x 8

17,99 €
4251805459630 CF17510 4x tafelkleden met kerstmotief - tafelkleed in het 

midden in kerstdesign - afwasbaar tafelkleed ca. 80 x 8
17,99 €

4251805459647 CF17511 4x tafelkleed met kerstmotief - feestelijk tafellinnen 
voor tafel, adventskrans, piramide - tafelkleed in het mi

17,99 €
4251805459647 CF17511 4x tafelkleed met kerstmotief - feestelijk tafellinnen 

voor tafel, adventskrans, piramide - tafelkleed in het mi
17,99 €

4251805459654 CF17512 4x tafelkleden met kerstmotief - tafelkleed in het 
midden met kerstmotief - feestelijk tafellinnen voor op t

17,99 €
4251805459654 CF17512 4x tafelkleden met kerstmotief - tafelkleed in het 

midden met kerstmotief - feestelijk tafellinnen voor op t
17,99 €
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4251805459661 CF17513 4x tafelkleed met kerstmotief - afwasbaar tafelkleed ca. 
80 x 80 cm - tafelkleedset met kerstmotief - feestelijk ta

17,99 €
4251805459661 CF17513 4x tafelkleed met kerstmotief - afwasbaar tafelkleed ca. 

80 x 80 cm - tafelkleedset met kerstmotief - feestelijk ta
17,99 €

4251805459678 CF17514 200x cadeaustickers voor kerst - stickers voor 
cadeaudecoratie - kerstdecoratie voor kerstcadeaus - zel

14,99 €
4251805459685 CF17515 30x decoratieve kleedjes voor metselaarpotten - jam 

kleedjes - decoratie voor metselaarpotten - glazen kleed
17,99 €

4251805459692 CF17193 8x sauskommen - kleine kommen - kom voor sauzen, 
dipsauzen en snacks - snackkommen, kommenset - krui

17,99 €
4251805459708 CF7568 21x knokkelringen - midi-ringen - knokkelringen, 

spieringen, vingertopringen, geheugenring met strasste
14,99 €

4251805459715 CF17516 200g deco spinnenweb met 12 zwarte spinnen - 
griezelig wit spinnenweb - spinnenwebben als decoratie 

14,99 €
4251805459722 CF17517 200g deco spinnenweb met 24 spinnen - griezelig zwart 

spinnenweb - spinnenwebben als decoratie voor Hallow
12,99 €

4251805459739 CF17518 400g decoratief spinnenweb met 24 spinnen - griezelig 
spinnenweb - spinnenwebben als decoratie voor Hallow

17,99 €
4251805459746 CF17519 6x Halloween LED-theelichtjes - flikkerende theelichtjes 

in de vorm van een pompoen - LED-kaarsen op batterije
12,99 €

4251805459760 CF17524 premium deegroller - deegroller van roestvrij staal - 
vaatwasserbestendige roller voor pizzadeeg, pastadeeg,

19,99 €
4251805459777 CF17525 premium deegroller - deegroller van roestvrij staal - 

vaatwasserbestendige roller voor pizzadeeg, pastadeeg,
19,99 €

4251805459784 CF17526 golvende snijder - gekarteld mes van roestvrij staal - 
garnituurmes met gekartelde rand - gegolfde snijder vo

9,99 €
4251805459791 CF17527 2x golvende uitstekers - gekarteld mes van roestvrij 

staal - garnituurmes met gekartelde rand - gegolfde snij
12,99 €

4251805459807 CF16737 2x borstelafdichting voor deuren, zelfklevend - 
monteerbare stripborstel van aluminium - deurafdichtin

29,99 €
4251805459814 CF11995 2x maritiem decoratief schip van metaal - zeilschip met 

houten voet van mangohout - decoratieve standaard om
34,99 €

4251805459821 CF11619 3x statische plumeau met 6-delige, afneembare 
beschermhoes - lange stofpompon - stofbezem - handig

29,99 €
4251285577169 CF11518 2x Universeel filter voor afzuigkappen - Stoffilter 

Geschikt voor verschillende modellen afzuigventilatoren 
17,99 €

4251805459838 CF11518 2x universeel filter voor afzuigkappen - nevelfilter 
geschikt voor bijna alle modellen afzuigkappen - op maa

17,99 €
4251805459838 CF11518 2x universeel filter voor afzuigkappen - nevelfilter 

geschikt voor bijna alle modellen afzuigkappen - op maa
17,99 €

4251805459852 CF13040 4x koffiekopjes met hartjes - koffiekopjes van het fijnste 
keramiek - keramische kopjes voor koude en warme dra

17,99 €
4251805459869 CF8033 60x viltstiften - kleurrijke viltstiften in 30 kleuren in een 

kunststof etui - kleurrijke pennen uitwasbaar en ideaal o
29,99 €

4251805459876 CF8093 80x waskrijtjes in 8 kleuren - kleurrijke waskrijtjes voor 
kleuterschool, kleuterschool, school en thuis - kleurpotlo

14,99 €
4251805459883 CF17530 premium chocoladefondueset - keramieken schaal met 

waxinelichthouder - fondueset met vorken voor 4 perso
29,99 €

4251805459890 CF11695 3x decoratieve houten vis om op te hangen - houten vis 
- maritieme hangende decoratie voor in huis - houten d

14,99 €
4251805459906 CF12972 hippie bril groen - feestbril jaren 70 met groen XXL bril 

voor carnaval, carnaval, Schlagermove of een themafee
14,99 €

4251805459913 CF17531 18 st. Kleurset - kinderkronen van papier voor carnaval 
en kinderverjaardagsfeestjes - knutselset met 8 kleurrijk

12,99 €
4251805459920 CF17529 wandklok rond met grote wijzerplaat - analoge klok 

voor keuken, woonkamer of kantoor - traditioneel desig
29,99 €

4251805459937 CF17529 wandklok rond met grote wijzerplaat - analoge klok 
voor keuken, woonkamer of kantoor - traditioneel desig

29,99 €
4251805459944 CF17529 wandklok rond met grote wijzerplaat - analoge klok 

voor keuken, woonkamer of kantoor - traditioneel desig
29,99 €

4251805459951 CF11754 2x strohoed zwart met lint - zomerhoeden voor dames 
en heren - hoofddeksel voor strandoutfits - unisex - mo

17,99 €
4251805459968 CF16099 Joke artikel "MERRY WEIHNACHTEN" - LED decoratieve 

standaard van hout - verlichte letters op een houten voe
29,99 €

4251805459975 CF13026 3x hartvormige sierschaal - zwarte hartvormige schaal - 
vintage decoratie - zaklediger als opbergvak voor sleutel

19,99 €
4251805459982 CF17135 4x koffiebekers met handvat - bekerset herbruikbare 

plastic drinkbekers - plastic bekers in felle kleuren - onb
17,99 €

4251805459999 CF17538 8x plastic kommen - plastic snackkommen - 
herbruikbare bakjes - onbreekbare kommen - kampeers

19,99 €
4251805460025 CF13942 klaptafel van kunststof - ruimtebesparende tuintafel 

voor op de camping - bijzettafel voor tuin, terras en bal
39,99 €
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4251805460032 CF13942 klaptafel van kunststof - ruimtebesparende tuintafel 
voor op de camping - bijzettafel voor tuin, terras en bal

39,99 €
4251805460049 CF17546 6x metalen hangers voor de kerstboom - 

kerstboomversieringen van metaal - kerstversiering met
29,99 €

4251805460056 CF17250 luifeldriehoek - canvas met UV-bescherming - zonwering 
voor balkon, terras, tuin en camping - zonnedak, privac

34,99 €
4251805460063 CF17216 opblaasbare XL net waterbal 50 cm - strandvoetbal voor 

de zomer - stoffen bal voor tuin, strand en waterpret - z
19,99 €

4251805460070 CF17216 opblaasbare XL net waterbal 50 cm - strandvoetbal voor 
de zomer - stoffen bal voor tuin, strand en waterpret - z

19,99 €
4251805460087 CF17216 Opblaasbare XL net waterbal 50 cm - strandvoetbal 

voor de zomer - stoffen bal voor tuin, strand en waterpr
19,99 €

4251805460094 CF17309 Opblaasbaar luchtbed met netbevestiging - luchtbed 
voor strand, meer en zwembad - luchtbed met geïntegr

39,99 €
4251805460100 CF17309 opblaasbaar luchtbed met netbevestiging - luchtbed 

voor strand, meer en zwembad - luchtbed met geïntegr
39,99 €

4251805460117 CF17386 2x kamerkas voor het kweken van planten - kweekset 
voor 48 planten - plantenbak met zaailingpotten voor in 

29,99 €
4251805460124 CF17216 Opblaasbare XL net waterbal 50 cm - strandvoetbal 

voor de zomer - stoffen bal voor tuin, strand en waterpr
19,99 €

4251805460131 CF17331 3x springtouwen voor kinderen - springtouwen in 
regenboogkleuren - spring- en turntouw - springtouw 2

34,99 €
4251805460148 CF17314 Zwemring met geïntegreerd zitje en handvatten - 

Opblaasbaar waterzitje - Drijfeiland voor strand en zwe
34,99 €

4251805460155 CF17239 68 st. Kweekset voor planten - Binnenkas voor het 
kweken van planten - Kweekset voor binnen en buiten -

29,99 €
4251805460162 CF17314 Zwemring met geïntegreerd zitje en handvatten - 

Opblaasbaar waterzitje - Zwemeiland voor strand en zw
34,99 €

4251805460179 CF17308 zwembaden voor kinderen om op te blazen - peuterbad 
voor in de tuin - opblaasbaar kinderbad - buitenzwemba

39,99 €
4251805460186 CF17311 3x zwemring - kleurrijke zwemring voor zwemplezier - 

pneumatische ring om te zwemmen met dierenkop - rin
19,99 €

4251805460193 CF17236 3x boodschappentas Jumbo - plastic tassen gestreept - 
XL boodschappentassen - strandtassen voor badspullen 

19,99 €
4251805460209 CF17544 theedoos met 9 vakken - zwarte opbergdoos van hout 

en glas voor thee - theezakjesdoos met kijkvenster - the
34,99 €

4251805460223 CF17346 campingtafel van aluminium - flexibele klaptafel - 
lichtgewicht, draagbare bijzettafel voor picknicks, balko

39,99 €
4251805460230 CF17294 kinderklapstoel krokodil - visstoel groen voor kinderen - 

klapstoel voor camping en tuin - klapstoel met transport
34,99 €

4251805460247 CF17294 kinderklapstoel Panda - visstoel zwart voor kinderen - 
klapstoel voor camping en tuin - klapstoel met transport

34,99 €
4251805460254 CF17294 kinderklapstoel Tiger - visstoel oranje voor kinderen - 

klapstoel voor camping en tuin - klapstoel met transport
34,99 €

4251805460261 CF17294 kinderklapstoel olifant - visstoel blauw voor kinderen - 
klapstoel voor camping en tuin - klapstoel met transport

34,99 €
4251805460278 CF17547 2-delige koelset - koeltas en koelelement voor blikjes en 

flessen - koelpack met isoleerzak - 6L koelbox met ijspa
17,99 €

4251805460285 CF17218 4-delige peper- en zoutstelset - glazen kruidenstrooier 
met metalen deksel - zout- en peperstrooier in modern 

17,99 €
4251805460292 CF17217 4-delige peper- en zoutstelset - glazen kruidenstrooier 

met metalen deksel en handvat - peper- en zoutvaatje a
17,99 €

4251805460308 CF17319 6x filterpatroon type S1 - waterfilter geschikt voor 
zwembadpompen - vervangend patroon voor zwembad 

44,99 €
4251805460315 CF17253 3-delige onderzetterset - onderzetter van staal - 

onderzetter voor potten, pannen en ovenschalen - met r
29,99 €

4251805460322 CF17254 2x onderzetters - stalen onderzetters - onderzetters 
voor potten, pannen en ovenschalen - met rubberen vo

29,99 €
4251805460339 CF17351 flesopener voor aan de muur - bieropener met houder 

voor kroonkurken - muurflesopener in vintage design - k
29,99 €

4251805460346 CF17545 keukenrolhouder met opbergmand - papierrolhouder 
om op te hangen - hangende plank voor keukengerei - 

39,99 €
4251805460353 CF17322 2x cachepot - opbergdoos voor cosmetica, speelgoed, 

kleding, handdoeken - opbergmand voor de badkamer, 
17,99 €

4251805460360 CF17548 50x decoratieve spinnen - plastic spinnen als 
strooidecoratie - tafeldecoratie voor horrorfeesten op Ha

9,99 €
4251805460377 CF17548 100x decoratieve spinnen - plastic spinnen als 

strooidecoratie - tafeldecoratie voor horrorfeesten op Ha
12,99 €

4251805460384 CF17548 200x decoratieve spinnen - plastic spinnen als 
strooidecoratie - tafeldecoratie voor horrorfeesten op Ha

17,99 €
4251805460391 CF17343 6x microvezeldoek - zachte droogdoek voor 

autoverzorging - schoonmaakdoek voor huishoudelijk ge
14,99 €
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4251805460407 CF17342 6x microvezeldoek - zachte droogdoek - 
huishoudpoetsdoek van microvezel - poetsdoek voor gla

14,99 €
4251805460414 CF17344 8x microvezeldoek - zachte droogdoek voor 

autoverzorging - schoonmaakdoek voor huishoudelijk ge
17,99 €

4251805460421 CF17534 decoratieve borden van mangohout - rond houten 
dienblad voor kamerdecoratie - houten schaal voor fruit 

34,99 €
4251805460438 CF17533 decoratieve borden van mangohout - rechthoekig 

houten dienblad voor kamerdecoratie - houten schaal v
29,99 €

4251805460445 CF17536 decoratieve borden van mangohout - rechthoekig 
houten dienblad voor kamerdecoratie - dienblad als kam

34,99 €
4251805460452 CF17539 deco sterren gemaakt van mangohout en metaal - 

houten ster decoratief figuur - ster standaard - hout-me
29,99 €

4251805460469 CF1686 medicatiedispenser 7 dagen - medicatiebox (Morgens, 
Mittags, Abends) - pillendoos - tablettenbox - weekdispe

14,99 €
4251805460476 CF17555 3x decoratieve houten vis om op te hangen - houten vis 

- maritieme hangende decoratie voor in huis - houten d
19,99 €

4251805460483 CF17232 elektrische vliegenmepper - insectenverdelger - 
vleermuisvliegenval - batterijgevoede insectenval [keuze

29,99 €
4251805460490 CF17561 2x metalen vis om neer te zetten - metalen figuren als 

decoratieve standaard - decoratieve kamerdecoratie - m
17,99 €

4251805460506 CF17554 4x pop-up vliegenhoezen - hoezen voor eten - 
opvouwbare eetschermen in twee maten - insectenweri

29,99 €
4251805460513 CF17194 pannenonderzetter van roestvrij staal - uittrekbare 

onderzetter - keukenhulp - in maat verstelbare metalen 
17,99 €

4251805460520 CF17557 12 paar bamboe eetstokjes - herbruikbare eetstokjes - 
houten set met kleurrijk design - bamboe bestek, houte

14,99 €
4251805460537 CF17558 voorraadpot in vintage design - ronde metalen 

voorraadpot met aromazegel - nostalgische metalen voo
29,99 €

4251805460544 CF17553 2x metalen hagedis als wanddecoratie en tuindecoratie 
- kleurrijke gekko voor aan de muur of om op te liggen -

19,99 €
4251805460551 CF17240 4x tuinslangband - flexibele slanghouder - houder voor 

slangen, kabels, touwen in de tuin, kelder, werkplaats, s
14,99 €

4251805460650 CF17159 kabouters met opschrift Welcome - tuinkabouter om op 
te staan - decoratieve kabouter voor binnen en buiten - 

29,99 €
4251805460667 CF17552 8x tafelkleedgewichten - tafelkleedgewichten met clips - 

fruitige tafelkleed pom-poms - tafelkleedclips in fruitdes
17,99 €

4251805460674 CF17158 2x kabouters van keramiek - tuinkabouters voor staand 
- decoratieve kabouters voor binnen en buiten - schattig

29,99 €
4251805460681 CF17157 2x kabouters met bloem en belettering - tuinkabouters 

om op te staan - decoratieve kabouters voor binnen en 
19,99 €

4251805460698 CF17206 Maritieme schaal van mangohout met bedrukte folie, 
gelakt - diep houten bord met zeedierenmotief - serveer

19,99 €
4251805460704 CF17207 maritiem dienblad van mangohout met bedrukte folie, 

gelakt - plat mangohouten bord met zeedierenmotief - s
29,99 €

4251805460711 CF17563 2x kunstbast - decoratieve bast voor hobbyisten of 
bloemisten - bast voor huis en tuin - bast voor knutsele

17,99 €
4251805460728 CF4040 4-delige set klembanden met reflecterende strips - neon 

gele broekclips - broekclip met reflector - veilig, compac
12,99 €

4251805460735 CF17562 2x Flower Tape Wide - afplaktape voor bloemen - 
bloemist inpaktape - knutseltape - bloemisterijtape voor

17,99 €
4251805460742 CF17564 4x Flower Tape Narrow - afplaktape voor bloemen - 

bloemist inpaktape - knutseltape - bloemisterijtape voor
17,99 €

4251805460759 CF17551 keukengereihouder - metalen kooklepelstandaard - 
bestekmand in industrieel design - metalen doos als bes

29,99 €
4251805460766 CF17128 500x schildershandschoenen - wegwerphandschoenen 

voor schilder- en huishoudelijk werk - dunne, waterdicht
17,99 €

4251805460773 CF17128 1000x schildershandschoenen - wegwerphandschoenen 
voor schilder- en huishoudelijk werk - dunne, waterdicht

29,99 €
4251805460780 CF15566 3-delige set bloembollen plantenmanden, zaaitray voor 

het planten en bewaren van bolplanten, groene bollenm
12,99 €

4251805460797 CF17565 rozendoorn - professionele stengeldoorn voor rozen, 
anjers en snijbloemen - kunststof doorn met gegolfde m

17,99 €
4251805462784 CF17316 roeibootset voor 2 personen - bijboot met peddels en 

pomp - luchtboot met 2 roeispanen, dubbelwerkende po
99,99 €

4251805462791 CF17317 roeibootset voor 3 personen - rubberboot met peddels, 
pomp, zitkussen - moerasboot met roeispanen, dubbelw

129,99 €
4251805460827 CF17576 8x zelfklevende slang - raamklimmers in felle kleuren - 

slijmerige slang voor kinderverjaardagsfeestjes - raamlij
17,99 €

4251805460834 CF17316 roeibootset voor 2 personen - bijboot met peddels en 
pomp - luchtboot met 2 roeispanen, dubbelwerkende po

79,99 €
4251805460841 CF17317 roeibootset voor 3 personen - rubberboot met peddels, 

pomp, zitkussen - moerasboot met roeispanen, dubbelw
129,99 €
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4251805460858 CF17423 2x reparatieset met PVC-patches, lijm, 
luchtventielsleutel - reparatieset voor opblaasbare boten

17,99 €
4251805460865 CF17581 4-delige reinigingsborstelset - fietsborstelreinigingsset 

en velgenborstel - universele borstel, frameborstel, tand
29,99 €

4251805460872 CF17577 6x slangenspel - educatief logisch spel voor 
denkvaardigheden en creativiteit - leuk puzzelspel voor f

14,99 €
4251805460889 CF17541 2x nepbloed met spons - make-up kleur voor speciale 

effecten - bloedgel voor Halloween, carnaval of themafe
17,99 €

4251805460896 CF17540 2x kunstbloed groen - make-up kleur voor speciale 
effecten - bloedgel voor Halloween, carnaval of themafe

14,99 €
4251805460902 CF17580 2x piratensabel met schedel - zwaard voor kleine 

piraten - carnavalsaccessoire voor themafeesten, kinder
17,99 €

4251805460919 CF17583 120x hondenpoepzakjes - robuuste en lekvrije 
afvalzakken - zakken voor katten- en hondenpoep - hon

14,99 €
4251805460926 CF17582 200x hondenpoepzakjes - robuuste en lekvrije 

afvalzakken - zakken voor katten- en hondenpoep - hon
19,99 €

4251805460933 CF17584 3-delige reinigingsset - handborstel, afwasborstel en 
raamwisser - perfecte reiniging startset van bamboe en 

19,99 €
4251805460940 CF17585 2-delige reinigingsset - schrobborstel en afwasborstel - 

perfecte reinigingsset van bamboe en robuust kunststof 
17,99 €

4251805460957 CF17575 9x vogelgeleider - reflecterende vogelverschrikker - 
vogelverschrikker voor terras, tuin en balkon - windspira

17,99 €
4251805460964 CF17589 48x plastic rietjes - kleurrijke plastic rietjes, 

vaatwasmachinebestendig - glazen vervangende drinkb
14,99 €

4251805460971 CF17590 premium nekkussen - neksteunkussen met traagschuim 
- nekkussen voor volwassenen - fluweelzacht reiskussen

29,99 €
4251805460988 CF17590 premium nekkussen - neksteunkussen met traagschuim 

- nekkussen voor volwassenen - fluweelzacht reiskussen
29,99 €

4251805460995 CF17590 premium nekkussen - neksteunkussen met traagschuim 
- nekkussen voor volwassenen - fluweelzacht reiskussen

29,99 €
4251805461008 CF17590 premium nekkussen - neksteunkussen met traagschuim 

- nekkussen voor volwassenen - fluweelzacht reiskussen
29,99 €

4251805461015 CF17587 200x papieren rietjes - milieuvriendelijke papieren 
rietjes voor feesten, verjaardagen, bruiloften en diploma

17,99 €
4251805461022 CF17587 400x papieren rietjes - milieuvriendelijke papieren 

rietjes voor feesten, verjaardagen, bruiloften en diploma
29,99 €

4251805461039 CF17404 5-delige set mueslischalen - snackschalen van kunststof 
- herbruikbare bakjes, vaatwasmachinebestendig - onbr

29,99 €
4251805461046 CF17586 4x keramische meubelgrepen - vintage meubelknoppen 

- dressoirknoppen om te schroeven - handgrepen voor k
14,99 €

4251805461053 CF17586 4x keramische meubelgrepen - vintage meubelknoppen 
- antiek look pompoenvorm - handgrepen voor keukenk

14,99 €
4251805461060 CF17592 4x onderborden in glanzend rood - schotel als 

tafeldecoratie - decoratieve borden voor bruiloften, fami
29,99 €

4251805461077 CF17592 4x serveerborden glanzend goud - schotel als 
tafeldecoratie - decoratieve borden voor bruiloften, fami

29,99 €
4251805461084 CF17592 4x serveerborden glanzend zilver - schotel als 

tafeldecoratie - decoratieve borden voor bruiloften, fami
29,99 €

4251805461091 CF16255 4x onderborden in glanzend rood met glitterrand - 
schotel als tafeldecoratie - decoratieve borden voor bruil

34,99 €
4251805461107 CF17593 3x onderborden glitter met motiefrand - herbruikbare 

schotels als tafeldecoratie - sierborden - Ø 33 cm
29,99 €

4251805461114 CF17594 4x Onderborden zilver glinsterend met motiefrand - 
herbruikbare schotels - tafeldecoratie voor bruiloften en 

29,99 €
4251805461121 CF17594 4x Onderborden vintage creme wit met motiefrand - 

herbruikbare schotels - tafeldecoratie voor bruiloften en 
34,99 €

4251805461138 CF17595 4x onderborden glimmend zwart met glitter - 
herbruikbare schotels - tafeldecoratie voor bruiloften en 

34,99 €
4251805461145 CF17595 4x onderborden glanzend zwart met glitterhartjes - 

schotel als tafeldecoratie - sierborden voor bruiloften of 
29,99 €

4251805461152 CF17472 4x schooltassen 30cm, kleine kartonnen schooltassen 
voor broers en zussen, opvouwbare suikerzak voor scho

29,99 €
4251805461169 CF14009 4x heren handtas - vilten tas voor drankjes - flessentas 

van vilt voor 6 flessen - 6 dragers tot 0,5 L, grijs/zwart, 
29,99 €

4251805461176 CF17591 24x herbruikbare drinkbekers voor feesten, kamperen 
en onderweg - herbruikbaar en vaatwasmachinebestend

19,99 €
4251805461183 CF17579 3x flessenkoeler voor drankflessen - koelkraag voor 

wijn-, schuimwijn- en waterflessen - mini koeltas - opvo
14,99 €

4251805461190 CF15248 staande ventilator 50 W - ventilator met timer en 
afstandsbediening - in hoogte verstelbare vloerventilator

49,99 €
4251805461206 CF13684 2x dartpistool, semi-automatische speelgoedblaster met 

zachte schuimpijltjes, hoge precisie op korte afstanden
17,99 €
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4251805461213 CF17599 18-delige cosmeticaset met koffer - reis- en 
verzorgingsset - professionele nagelknipperset roestvrij 

17,99 €
4251805461220 CF17600 10-delige manicureset met koffer - reis- en 

verzorgingsset - professionele roestvrijstalen nagelknipp
14,99 €

4251805461237 CF17290 vloerventilator 80 W - in hoogte verstelbare 
vloerventilator met 3 vermogensniveaus - moderne vent

109,99 €
4251805461251 CF17621 2x citroenpers van glas met kunststof opzetstuk - 

sapcentrifuge voor citroenen, sinaasappels en limoenen 
19,99 €

4251805461268 CF17622 30-delige serviesset - herbruikbaar plastic servies - mok, 
kom en bord - buitenservies voor barbecues en kamper

34,99 €
4251805461275 CF17623 2-delige voorraadpottenset met deksel - ronde 

vershoudschaal, snackschaal, dipschaal - opbergdoos vo
17,99 €

4251805461282 CF17624 30-delige serviesset - herbruikbaar plastic servies - mok, 
kom en bord - buitenservies voor barbecues en kamper

34,99 €
4251805461299 CF17625 2-delige voorraadpottenset met deksel - ronde 

vershoudschaal, snackschaal, dipschaal - opbergdoos vo
17,99 €

4251805461305 CF17626 30-delige serviesset - herbruikbaar plastic servies - mok, 
kom en bord - buitenservies voor barbecues en kamper

34,99 €
4251805461312 CF13312 3x flessenkoeler voor onderweg - wijnkoelerhoes met 

zomermotieven - koelhoes voor bier, wijn en frisdrank - 
17,99 €

4251805461329 CF17627 2-delige voorraadpottenset met deksel - ronde 
vershoudschaal, snackschaal, dipschaal - opbergdoos vo

17,99 €
4251805461336 CF16830 2x serveerborden, sierborden van roestvrij staal, rond 

dienblad voor serveren en decoreren, elegant gedecore
39,99 €

4251805461343 CF16830 4x serveerschaal, sierborden van roestvrij staal, rond 
dienblad voor serveren en decoreren, elegant gedecore

49,99 €
4251805461350 CF17300 theedoos met 6 vakken - houten opbergdoos voor thee 

- theezakjesdoos met kijkvenster - theedoos [keuze vari
29,99 €

4251805461367 CF17606 16x herbruikbare champagneglazen - transparante, 
stapelbare plastic champagneglazen voor feesten, kamp

19,99 €
4251805461374 CF17607 16x herbruikbare wijnbekers - transparante, stapelbare 

plastic wijnglazen voor feesten, kamperen en onderweg 
17,99 €

4251805461381 CF13662 6x applicatiemap met verzendzak - losbladige ringband 
met klemclip - klemmap met kijkvenster - klemband van

17,99 €
4251805461398 CF17612 2x vliegenkap - voedselscherm voor voedsel - 

opvouwbare taarthoes - vliegenbescherming voor binne
19,99 €

4251805461404 CF17613 12 paar bamboe eetstokjes - herbruikbare eetstokjes - 
houten stokkenset met blauw design - bamboe bestek 

14,99 €
4251805461411 CF17264 Maritieme decoratie zeilschip met schelpen - houten 

boot met linnen zeil - nautische decoratie voor de badka
29,99 €

4251805461428 CF17276 2x maritieme decoratie zeilboten met schelp - houten 
boten met metalen zeilen - nautische decoratie voor de 

14,99 €
4251805461435 CF17537 6-delige set slakommen - kleine schaaltjes voor salade, 

snacks, noten en fruit - decoratieve snackkommen vaat
29,99 €

4251805461442 CF17535 6x koffiebekers met handvat - herbruikbare plastic 
drinkbekers - plastic bekers in felle kleuren - onbreekbar

29,99 €
4251805461466 CF17136 6-delige set slakommen - kleine schaaltjes voor salade, 

snacks, noten en fruit - decoratieve snackkommen vaat
29,99 €

4251805461473 CF17135 6x koffiebekers met handvat - herbruikbare plastic 
drinkbekers - plastic bekers in felle kleuren - onbreekbar

29,99 €
4251805461480 CF17629 6x koffiebekers met handvat - herbruikbare plastic 

drinkbekers - plastic bekers in felle kleuren - onbreekbar
29,99 €

4251805461497 CF16257 2-delige set dienbladen van hout - opbergblad wit 
geverfd - vintage houten dienblad - houten dienbladen 

34,99 €
4251805461503 CF16258 2-delige set dienbladen van hout - opbergblad wit 

geverfd - vintage houten dienblad - stijlvol decoratief di
34,99 €

4251805461510 CF9437 4-delige reflectorset - rekbare reflectorriem en polsband 
voor betere zichtbaarheid in het verkeer - veiligheid voo

17,99 €
4251805461527 CF17609 keukengereihouder - metalen kooklepelstandaard - 

bestekmand in industrieel design - metalen box als best
19,99 €

4251805461534 CF17611 2-delige set fruitmand met deksel - metalen kom en 
vliegenkap - voedselscherm - groentemand - decoratiev

19,99 €
4251805461541 CF17611 2-delige set fruitmand met deksel - metalen kom en 

vliegenkap - voedselscherm - groentemand - decoratiev
19,99 €

4251805461558 CF17603 theelichthouder van metaal - decoratieve kandelaar - 
draadlantaarn - kandelaar als kamerdecoratie - woonacc

17,99 €
4251805461565 CF17602 theelichthouder van metaal - decoratieve kandelaar - 

draadlantaarn - kandelaar als kamerdecoratie - woonacc
17,99 €

4251805461572 CF14113 4x wijnglas van roestvrij staal - wijnbeker 500 ml voor 
op reis - roestvrijstalen mok to go - wijnbeker zonder st

39,99 €
4251805461589 CF14114 2x drinkbekers van roestvrij staal - hoogglans wijnbeker 

200 ml - premium roestvrijstalen beker to go - thermob
34,99 €
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4251805461596 CF17610 12x herbruikbare drinkbekers voor feesten, tuinen, 
camping, festivals en onderweg - herbruikbare plastic b

17,99 €
4251805461602 CF17620 2x glazen fles 500 ml met kurk - glazen houder met 

kurksluiting voor het vullen met vloeistoffen - olie- en az
19,99 €

4251805461619 CF17619 4x glazen fles 250 ml met kurk - glazen bak met 
kurksluiting voor het vullen met vloeistoffen - olie- en az

29,99 €
4251805461626 CF17618 4x glazen fles 120 ml met kurk - glazen bak met 

kurksluiting voor het vullen met vloeistoffen - olie- en az
17,99 €

4251805462302 CF17628 3x zwemring - kleurrijke zwemring voor zwemplezier - 
pneumatische ring om te zwemmen met onderwatermot

17,99 €
4251805461640 CF4974 160x zelfklevende etiketten - huishoudetiketten voor 

glazen en flessen - beschrijfbare stickers voor keuken, k
9,99 €

4251805461640 CF4974 160x zelfklevende etiketten - huishoudetiketten voor 
glazen en flessen - beschrijfbare stickers voor keuken, k

9,99 €
4251805461664 CF5631 LED-kaarsenboog met timer als kerstverlichting - 

kaarsenbrug met 21 LED's - lichtboogpiramide - raamka
34,99 €

4251805461671 CF13774 Solar lichtketting met 72 warm witte LED&#39;s voor 
het zonnescherm in de vorm ster voor buiten - tuinverlic

19,99 €
4251805461688 CF12872 2x ijskrabber van stevig kunststof met ijsbreker en 

schraaprand - ijskrabber met garde - raamkrabber [keu
17,99 €

4251805461688 CF12872 2x ijskrabber van stevig kunststof met ijsbreker en 
schraaprand - ijskrabber met garde - raamkrabber [keu

17,99 €
4251805461695 CF4601 8x geometriekompas met pen - antimicrobiële 

cirkelmarkering - tekengereedschap voor kinderen en vo
17,99 €

4251805461701 CF15816 Adventskrans langwerpig, kerstkandelaar voor 4 
kaarsen, kandelaar, adventsarrangement, XL adventska

44,99 €
4251805461718 CF13753 Adventskrans langwerpig, kerstkandelaar voor 4 

kaarsen, kandelaar, adventsarrangement, XL adventska
44,99 €

4251805461725 CF4420 springtouw met metalen handvatten - te gebruiken als 
turn-, spring- en speeltouw - sportuitrusting voor kracht

17,99 €
4251805461756 CF17411 bloempot Moai head - bloempot voor tuin, balkon en 

appartement - eilandbeeld - decoratief beeld voor binne
54,99 €

4251805461763 CF17305 kunstplanten in bloempotten - bedrieglijk echte 
sierplanten in keramische potten - kunstbloemen voor b

34,99 €
4251805461770 CF17297 tijdschriftenhouder - opbergsysteem voor kranten, 

documenten en tijdschriften - organizer met verdeler - h
19,99 €

4251805461787 CF17616 16x tafelkleedclips - tafelkleedhouder voor binnen en 
buiten - windbescherming voor tafelkleden - kunststof 

17,99 €
4251805461794 CF17297 tijdschriftenhouder - opbergsysteem voor kranten, 

documenten en tijdschriften - organizer met verdeler - h
19,99 €

4251805461800 CF17297 tijdschriftenhouder - opbergsysteem voor kranten, 
documenten en tijdschriften - organizer met verdeler - h

19,99 €
4251805461817 CF17617 3x tuintafelkleed - tafelkleed citroenprint - tafelkleed 

voor binnen en buiten - gecoat tafellinnen - gekleurd pa
19,99 €

4251805461824 CF17614 parasolstandaard - opvouwbare parasolhouder - 
parasolstandaard voor tuin en terras - opvouwbare para

39,99 €
4251805461831 CF17630 3x wanddecoratie - maritieme decoratie van metaal - 

decoratieve hangende decoratie - metalen hanger - kam
17,99 €

4251805461848 CF13945 2x tuinslanghouder - touw- en slanghouder van 
kunststof voor tuin, kelder, schuur - wandhouder voor t

14,99 €
4251805461855 CF17637 12-delig servies - herbruikbaar plastic servies - 

regenboogkleurig bord en kom - reis- en kampeerservie
29,99 €

4251805461862 CF17251 toiletpapierrolhouder - rolhouder van RVS - 
wandbevestiging voor toiletpapier om te boren - toiletrol

29,99 €
4251805461879 CF17414 12-delige beschermmattenset - ondervloermat als 

poolmat - zwembadbodembeschermingstegels - eenvou
39,99 €

4251805461893 CF11374 3x heksenhoed voor heksenkostuum - tovenaarshoed 
ideaal voor carnaval, Halloween

14,99 €
4251805461909 CF16942 3x Paasei om te vullen - Kleurrijke vuleieren voor Pasen 

- Paaseieren met leuke paasmotieven om te verstoppen 
19,99 €

4251805461916 CF17641 6x paaseieren om te vullen - kleurrijke eieren voor 
Pasen - paaseieren met paasmotieven in stripstijl om te 

34,99 €
4251805461923 CF17641 3x Paaseieren om te vullen - Kleurrijke eieren voor 

Pasen - Paaseieren met paasmotieven in stripstijl om te 
17,99 €

4251805461930 CF17641 6x paaseieren om te vullen - kleurrijke eieren voor 
Pasen - paaseieren met paasmotieven in stripstijl om te 

34,99 €
4251805461947 CF17641 3x Paaseieren om te vullen - Kleurrijke eieren voor 

Pasen - Paaseieren met paasmotieven in stripstijl om te 
29,99 €

4251805461954 CF17641 3x Paaseieren om te vullen - Kleurrijke eieren voor 
Pasen - Paaseieren met paasmotieven in stripstijl om te 

34,99 €
4251805461961 CF17641 3x Paasei om te vullen - kleurrijke vuleieren voor Pasen 

- Paaseieren met paasmotieven in stripstijl om te versto
29,99 €
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4251805461978 CF15252 6x Paaseieren om te vullen - Kleurrijke vuleieren voor 
Pasen - Paaseieren met traditionele paasmotieven om te

29,99 €
4251805461985 CF15252 6x Paaseieren om te vullen - Kleurrijke vuleieren voor 

Pasen - Paaseieren met traditionele paasmotieven om te
29,99 €

4251805461992 CF15252 3x Paasei om te vullen - Kleurrijke vuleieren voor Pasen 
- Paaseieren met traditionele paasmotieven om te verst

19,99 €
4251805462005 CF15252 3x Paasei om te vullen - Kleurrijke vuleieren voor Pasen 

- Paaseieren met traditionele paasmotieven om te verst
34,99 €

4251805462012 CF17642 3x Paasei om te vullen - Kleurrijke vuleieren voor Pasen 
- Paaseieren met traditionele paasmotieven om te verst

19,99 €
4251805462029 CF17642 3x Paasei om te vullen - Kleurrijke vuleieren voor Pasen 

- Paaseieren met traditionele paasmotieven om te verst
19,99 €

4251805462036 CF17642 3x Paasei om te vullen - Kleurrijke vuleieren voor Pasen 
- Paaseieren met traditionele paasmotieven om te verst

19,99 €
4251805462043 CF15251 6x paaseieren om te vullen - Kleurrijke vuleieren voor 

Pasen - Paaseieren met veel kleurrijke stippen om weg t
29,99 €

4251805462050 CF15251 6x paaseieren om te vullen - Kleurrijke vuleieren voor 
Pasen - Paaseieren met veel kleurrijke stippen om weg t

29,99 €
4251805462067 CF15251 3x Paasei om te vullen - Kleurrijke vuleieren voor Pasen 

- Paaseieren met veel kleurrijke stippen om te verstopp
29,99 €

4251805462074 CF16942 3x XXL Paasei om te vullen - kleurrijke vuleieren voor 
Pasen - grote paaseieren met leuke paasmotieven om t

29,99 €
4251805462081 CF17634 kandelaar van metaal - decoratieve kandelaar voor 4 

kaarsen - ovale draadlantaarn - staafkandelaar als kame
29,99 €

4251805462098 CF17635 theelichthouder van metaal - decoratieve kandelaar 
voor 4 kaarsen - draadlantaarn - kandelaar als kamerde

29,99 €
4251805462104 CF17634 kandelaar van metaal - decoratieve kandelaar voor 4 

kaarsen - ovale draadlantaarn - staafkandelaar als kame
34,99 €

4251805462111 CF14154 50x premium dekzeilspanners met haken - rubberen 
spanners voor banners, posters, tenten, dekzeilen, pavil

29,99 €
4251805462128 CF14155 50x dekzeilspanners met bal - spanrubber voor 

spandoeken, posters, tenten, dekzeilen, paviljoens - ten
29,99 €

4251805462135 CF17636 5x jute lint - cadeaulint - jute touw om cadeaus in te 
pakken - koord als pakkettouw - 60m per rol - jute touw

14,99 €
4251805462142 CF17615 keukenschort van katoen - kookschort met lange 

strikbanden - keukenschort met zak - schort ter bescher
29,99 €

4251805462159 CF17633 spoelbakliner met handgrepen - liner voor de spoelbak - 
vierkante spoelbakmat - afdruiprek - liner voor de spoel

19,99 €
4251805462166 CF17208 3-delige kistenset van mangohout - houten kisten met 

handvatten - opbergkisten met patronen - houten kisten
44,99 €

4251805462173 CF17608 5000x strijkkralen - knutselkralen in felle kleuren - 
knutselset voor het opstrijken van transfers - creatief kn

17,99 €
4251805462180 CF17380 3x opbergmanden - decoratieve manden met 

handvatten - manden voor cosmetica, speelgoed of huis
34,99 €

4251805462197 CF17647 2x foam voor ringvormige bloemstukken - steekschuim 
voor verse bloemen - foam voor knutselwerk voor bruilo

34,99 €
4251805462203 CF17611 2-delige set fruitmand met deksel - metalen kom en 

vliegenkap - voedselscherm - groentemand - decoratiev
19,99 €

4251805462210 CF17611 2-delige set fruitmand met deksel - metalen kom en 
vliegenkap - voedselscherm - groentemand - decoratiev

29,99 €
4251805462227 CF17651 2x driepootskruk - praktische campingstoelen voor 

onderweg - opvouwbare driepootskruk voor kamperen, 
29,99 €

4251805462234 CF17632 hondenhanddoek - droogdoek met toegang - chenille 
droogdoek - huisdierhanddoek met steekzakken - extra 

17,99 €
4251805462241 CF17652 3-delige voorraadpottenset met deksel - ronde 

vershoudschaal, snackschaal, dipschaal - keukengerei o
19,99 €

4251805462258 CF17653 10x zandzakken tot 20kg - premium PP-tas met 
bevestigingsriem - extreem robuuste stoffen tas met vet

29,99 €
4251805462265 CF17653 10x zandzakken tot 20kg - premium PP-tas met 

bevestigingsriem - extreem robuuste stoffen tas met vet
29,99 €

4251805462272 CF17654 6x vliegtuigadapter - adapter voor hoofdtelefoon - 
stekkerverbinding - stereo jack-aansluiting - monostekk

9,99 €
4251805462319 CF10625 6x opblaasbare bekerhouders voor het zwembad - 

drijvende blikjeshouder - zwembadspeelgoed - drankko
14,99 €

4251805462296 CF2210 3x paracord survivalarmband in felle kleuren - 
armsieraden voor buiten en kamperen - veelzijdige survi

19,99 €
4251805462302 CF17628 3x zwemring - kleurrijke zwemring voor zwemplezier - 

pneumatische ring om te zwemmen met onderwatermot
17,99 €

4251805462319 CF10625 6x opblaasbare bekerhouders voor het zwembad - 
drijvende blikjeshouder - zwembadspeelgoed - drankko

14,99 €
4251805462326 CF17631 [!!!B-WARE!!!] Rustieke teak bijzettafel - teak design - 

tafelblad van boomschijf - unieke salontafel van onbeha
69,99 €
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4251805462333 CF17656 12x herbruikbare drinkbekers voor feesten, kamperen 
en onderweg - herbruikbare plastic glazen - vaatwasma

14,99 €
4251805462340 CF17657 thermoskan - dubbelwandige thermoskan van roestvrij 

staal - fles die warm en koud houdt voor onderweg met 
34,99 €

4251805462357 CF17657 thermoskan - dubbelwandige thermoskan van roestvrij 
staal - geïsoleerde kan met mokfunctie - fles die warm e

34,99 €
4251805462364 CF17657 thermoskan - fles om warm en koud te houden voor 

onderweg met handvat - isoleerkan met mokfunctie - du
34,99 €

4251805462371 CF13162 350 W eierkoker, 7-eierkoker, traploos koken van 
hardgekookte of zachtgekookte eieren, elektrische eierk

19,99 €
4251805462388 CF17620 6x glazen fles 500 ml met kurk - glazen houder met 

kurksluiting voor het vullen met vloeistoffen - olie- en az
39,99 €

4251805462395 CF17658 3x verkoelende handdoek in flesje - verkoelende 
handdoek - verkoelende handdoek bij hitte, sport, verm

29,99 €
4251805462401 CF17664 16x herbruikbare champagneglazen - plastic 

champagneglazen voor feesten, kamperen & onderweg 
29,99 €

4251805462418 CF17665 2x dromenvanger - beter slapen dankzij Dromenvanger 
- decoratief wandkleed met veren en houten kralen - wo

34,99 €
4251805462425 CF17306 peuterbad - opblaasbaar babybadje met zachte bodem 

voor kleine kinderen van 1-3 jaar - kinderzwembad voor
29,99 €

4251805462432 CF17306 peuterbad - opblaasbaar babybadje met zachte bodem 
voor kleine kinderen van 1-3 jaar - voetenbad, drankenk

29,99 €
4251805462449 CF17327 4x zeepbellen navulfles met bellenring stick - zeepbellen 

vloeistof in fles - Bubble Blow - zeepbellen mengsel, zee
29,99 €

4251805462456 CF17661 16x piratenooglapjes - piratenkostuumaccessoires voor 
carnaval, Halloween - piratenaccessoire - oogbeschermi

17,99 €
4251805462463 CF17658 2x verkoelende handdoek in een fles - Cooling Towel 

verkoelende handdoek - verkoelende handdoek bij hitte,
19,99 €

4251805462470 CF17658 2x verkoelende handdoek in een fles - verkoelende 
handdoek - verkoelende handdoek voor hitte, vermoeid

19,99 €
4251805462487 CF17658 2x verkoelende handdoek in een fles - verkoelende 

handdoek - verkoelende handdoek bij hitte, zonnebrand
19,99 €

4251805462593 CF17666 360x cocktailvorken - fingerfood spiesjes van bamboe - 
houten spiesen met een breed greepoppervlak - grillspie

17,99 €
4251805462647 CF14842 26-delige vloerpuzzel, zachte puzzelmatten met letters, 

ideaal voor kinderen vanaf 2 jaar, praktische vloerbesch
39,99 €

4251805462654 CF6892 2-delige kostuumset bestaande uit een heksenhoed en 
toverstaf voor kinderen voor Mardi Gras en Halloween

14,99 €
4251805462661 CF12379 2x antistress figuur - knijpspeeltje narwal - knijpbal voor 

kinderen en volwassenen [keuze varieert]
14,99 €

4251805462685 CF13684 2x dartpistool, semi-automatische speelgoedblaster met 
zachte schuimpijltjes, hoge precisie op korte afstanden

17,99 €
4251805462692 CF17669 tochtstopper, extra zware windstopper, effectieve 

tochtstopper, goede afdichting tegen tocht en warmteve
29,99 €

4251805462708 CF13306 4x moppantoffels voor vloerreiniging, herbruikbare 
poetsschoenen, sterk absorberende vloerwisser van mic

14,99 €
4251805462708 CF13306 4x moppantoffels voor vloerreiniging, herbruikbare 

poetsschoenen, sterk absorberende vloerwisser van mic
14,99 €

4251805462715 CF12264 8x tentharingen van staal - halfronde, robuuste 
grondharingen voor kamperen en buiten - ideaal voor n

29,99 €
4251805462746 CF17663 16x herbruikbare drinkbekers voor feesten, kamperen 

en onderweg - herbruikbaar en vaatwasmachinebestend
19,99 €

4251805462753 CF17662 16x herbruikbare wijnglazen - 
vaatwasmachinebestendige plastic wijnglazen voor feest

19,99 €
4251805462760 CF17673 6-delige vershoudpottenset met deksel - kleine 

vierkante diepvriespotten - voorraadpotten voor kamper
19,99 €

4251805462784 CF17316 roeibootset voor 2 personen - bijboot met peddels en 
pomp - luchtboot met 2 roeispanen, dubbelwerkende po

99,99 €
4251805462791 CF17317 roeibootset voor 3 personen - rubberboot met peddels, 

pomp, zitkussen - moerasboot met roeispanen, dubbelw
129,99 €

4251805462807 CF17670 2x onderzetters - metalen onderzetters - onderzetters 
voor potten, pannen en ovenschalen - met metalen voet

19,99 €
4251805462814 CF8456 160ml 2-componenten epoxyharslijm met 8x kunststof 

spatel, 80ml hars en 80ml verharder voor reparaties in 
17,99 €

4251805462821 CF17671 servethouder van zwart metaal - servetstandaard met 
bevestigingsbeugel in "CUISINE" design - dispenser voo

29,99 €
4251805462838 CF4713 15x bh clip O - voor het verbergen en inkorten van de 

bh-bandjes - zwart, wit, beige - voor tanktops en avondj
12,99 €

4251805462845 CF17209 3-delige kistenset van mangohout - opbergdozen met 
deksel en patroon - houten kisten in 3 maten - rustieke 

39,99 €
4251805462852 CF13037 36x witte decoratieve paaseieren van kunststof - grote 

en kleine kunststof eieren om te beschilderen en op te h
29,99 €
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4251805462869 CF13037 36x witte decoratieve paaseieren van kunststof - 
kunststof eieren om te beschilderen en op te hangen - k

19,99 €
4251805462876 CF13037 60x witte decoratieve plastic paaseieren - plastic eieren 

om te schilderen en op te hangen - plastic eieren voor p
29,99 €

4251805462883 CF17683 2x stro Paashaas handgemaakt - decoratieve paashaas 
voor paasdecoratie - strofiguren voor Pasen - decoratief

44,99 €
4251805462890 CF17684 2x stro Paashaas handgemaakt - decoratieve paashaas 

voor paasdecoratie - strofiguren voor Pasen - decoratief
39,99 €

4251805462906 CF17685 2x stro Paashaas handgemaakt - decoratieve paashaas 
voor paasdecoratie - strofiguren voor Pasen - decoratief

39,99 €
4251805462913 CF17677 toiletborstel met houder - toiletborstel met hygiënische 

rubberen borstelharen en standaard - plastic toiletborst
17,99 €

4251805462920 CF17678 2x kunststof pannendekselhouders - ladeverdelers - 
afdruiprek - organizer voor potten en schalen - vaatwas

17,99 €
4251805462937 CF17543 3x koelelement voor blikjes en kleine flesjes - can ice 

pack - ice packs voor koelbox en koeltas
19,99 €

4251805462944 CF17682 2x decoratief visnet - naturelkleurig visnet als 
wanddecoratie en fotohouder - visgereedschap

19,99 €
4251805462951 CF16856 2x draadster 30cm - platte draad golvend voor kransen 

en bloemstukken - bindring in stervorm - decoratieve ho
14,99 €

4251805462968 CF17639 opbergdoos - mand voor babyproducten, boeken of 
speelgoed - opbergdoos zonder deksel - kinderkamerma

17,99 €
4251805462975 CF17679 ijsemmer van roestvrij staal - dubbelwandige 

ijsblokjescontainer met deksel en handvat - champagne 
34,99 €

4251805462982 CF17686 2X kledingborstel met rubberen noppen - praktische 
pluisborstel - verwijdert pluisjes, haar, roos en stof [keu

17,99 €
4251805462999 CF17556 voorraadpot in glanzend design - ronde metalen 

voorraadpot met deksel - metalen pot
17,99 €

4251805463002 CF17219 3x mason jars met clipsluiting - voorraadpotten met 
rubberen ring - draadclippot - luchtdichte herbruikbare 

19,99 €
4251805463019 CF17219 6x weckpotten met clipsluiting - voorraadpotten met 

rubberen ring - draadclippot - luchtdichte herbruikbare 
34,99 €

4251805463026 CF15991 2x verstelbare oorkappen volgens EN 352-1 - 
gehoorkappen voor volwassenen - ideaal voor alle gelui

19,99 €
4251805463033 CF15976 3x siergaren - goudkleurig cadeaukoord voor knutselen 

en verpakken - 20 m per rol - cadeaulint - woonaccessoi
14,99 €

4251805463040 CF15455 3x verfroller met handvat - hoogpolige 10cm verfroller - 
beugel met telescopische aansluiting - professionele sch

17,99 €
4251805463057 CF16573 3x reinigingsborstel - slijtvaste schrobborstel van 

kunststof - handige antislip handgreep - universele bors
17,99 €

4251805463538 CF3807 8x Y-cinch-adapter met 3,5 mm jack-aansluiting - 
dubbele cinch-stekker naar stereo-aansluiting voor aansl

14,99 €
4251805463088 CF17680 decoratieve belettering "Moin" - staander van aluminium 

op mangohouten voet - decoratieve belettering om neer
34,99 €

4251805463095 CF17681 decoratieve belettering "Liegeplatz" - standaard van 
aluminium op een mangohouten voet - decoratieve bele

39,99 €
4251805463101 CF17349 glazen karaf met stop - tijdloze karaf voor whisky, gin, 

rum en andere sterke dranken - stijlvolle whiskykaraf - i
19,99 €

4251805463118 CF15074 2x pilotenbril - donkere pilotenbril - politiezonnebril als 
kostuumaccessoire met getinte bril voor carnaval, them

17,99 €
4251805463125 CF17688 3x heuptas met ritssluiting - heuptasje voor joggen of 

andere sporten - tas met verstelbare riem voor sleutels 
14,99 €

4251805463132 CF17689 37-delige piratenfeestbedankjesset - Goodies en 
feestartikelen voor kinderverjaardagsfeestjes - Piratenfe

17,99 €
4251805463149 CF11242 3-delige tuingereedschapset - bestaande uit een troffel 

& handcultivator voor planten en tuinieren - tuinschop v
14,99 €

4251805463156 CF17101 4x borden - kleurrijke plastic borden - herbruikbare 
multifunctionele borden - onbreekbare buitenborden, ca

29,99 €
4251805463187 CF4593 6x piratentelescoop - accessoires voor piratenkostuum - 

piratenvermommingsaccessoires - voor carnaval, thema
17,99 €

4251805463194 CF11910 16-delige piratenset - accessoireset voor 
piratenkostuum - piratenvermommingsaccessoires - voo

19,99 €
4251805463217 CF15984 4x microvezeldoek XL - schoonmaakdoek van 

microvezel - schoonmaakdoek voor glas, keuken, badka
14,99 €

4251805463224 CF7714 6x telescopische vliegenmepper - insectenwering met 
flexibel uitschuifbare handgreep - ongediertebestrijding 

12,99 €
4251805463231 CF17168 Siervis van keramiek met led-verlichting - keramiek 

figuur als standaard - siervis met warm wit led-licht [ke
19,99 €

4251805463262 CF9424 2x watersproeier - watersproeier voor verversen met 
luchtdruk - maximale inhoud: 65 ml - pompsproeier voo

19,99 €
4251805463279 CF17690 2x Halloween haarband schedel/schedel met LED licht - 

haarband als kostuumaccessoire voor themafeesten, car
17,99 €
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4251805463286 CF17690 2x Halloween-hoofdband pompoen met LED-licht - 
hoofdband als kostuumaccessoire voor themafeesten, c

17,99 €
4251805463293 CF17695 2x glazen karaf in retro look - glazen waterreservoir - 

glazen kan voor water, ijsthee of sap - maximale inhoud
29,99 €

4251805463309 CF17520 LED-lichtketting met pompoenen - Halloween-verlichting 
met 10 plastic pompoenen - vakantiedecoratie voor een 

17,99 €
4251805463316 CF1750 deurstopper, zware deurhouder, schattig kattendesign, 

functioneel woonaccessoire, stopper voor ramen en deu
29,99 €

4251805463323 CF1750 deurstopper, zware deurhouder, schattig kattendesign, 
functioneel woonaccessoire, stopper voor ramen en deu

29,99 €
4251805463330 CF17521 LED-lichtketting met bollen - Halloween-verlichting met 

10 LED's - vakantiedecoratie voor een griezelige Hallow
14,99 €

4251805463347 CF17697 deurstopper, zware deurhouder, schattig kattendesign, 
functioneel woonaccessoire, stopper voor ramen en deu

29,99 €
4251805463354 CF17697 deurstopper, zware deurhouder, schattig kattendesign, 

functioneel woonaccessoire, stopper voor ramen en deu
29,99 €

4251805463361 CF1764 deurstopper, zware deurhouder, schattig hondendesign, 
functioneel woonaccessoire, stop voor ramen en deuren

29,99 €
4251805463378 CF5908 2x gezichtsmasker "Dia de los Muertos" voor carnaval of 

Halloween - La Catrina vermomming wit kleurrijk - kostu
14,99 €

4251805463385 CF17415 2x tafellopers Halloween met goudkleurige motieven - 
tafeldecoratie voor Halloween - decoratieve tafelband v

14,99 €
4251805463392 CF17693 8-delige fruit voorraadpot set - lunchboxen in vier 

maten - opbergdoos voor kamperen, picknicken en op r
17,99 €

4251805463408 CF17694 8-delige opbergbox set dieren - lunchboxen in vier 
maten - opbergboxen voor kamperen, picknicken en op 

17,99 €
4251805463415 CF17693 8-delige opbergboxenset - lunchboxen in vier maten - 

opbergboxen voor kamperen, picknicken en op reis - pla
17,99 €

4251805463422 CF17691 8-delige voorraadpottenset van kunststof - 
vershouddoos in 4 maten - voorraadpotten voor kamper

17,99 €
4251805463439 CF17691 8-delige voorraadpottenset van kunststof - 

vershouddoos in 4 maten - voorraadpotten voor kamper
17,99 €

4251805463446 CF17416 decoratief skelet voor Halloween - hangend plastic 
spook - horrorspook met enge factor - spookachtige fee

29,99 €
4251805463453 CF17698 3-delige piratenverjaardagsset - tafelkleden en 

wimpelketting voor feestelijke decoratie voor kinderverj
17,99 €

4251805463477 CF14214 38-delige Halloween-decoratieset met spinnenweb, 
spinnen, kopjes, borden, servetten en tafelkleed voor H

29,99 €
4251805463477 CF14214 38-delige Halloween-decoratieset met spinnenweb, 

spinnen, kopjes, borden, servetten en tafelkleed voor H
29,99 €

4251805463484 CF6997 38-delige Halloween-decoratieset met spinnenweb, 
spinnen, kopjes, borden, servetten en tafelkleed voor H

34,99 €
4251805463484 CF6997 38-delige Halloween-decoratieset met spinnenweb, 

spinnen, kopjes, borden, servetten en tafelkleed voor H
34,99 €

4251805463491 CF16589 4x beschermpak met capuchon en ritssluiting - 
enkellaags schildersoverall one-size - hoogte van 160 to

39,99 €
4251805463507 CF16589 10x beschermend pak met capuchon en rits - enkellaags 

schildersoverall one-size - hoogte van 160 tot 200 cm - 
59,99 €

4251805463514 CF16590 2x beschermend pak met capuchon en rits - drielaagse 
schildersoverall one-size - hoogte van 160 tot 200 cm - 

29,99 €
4251805463521 CF16590 4x beschermend pak met capuchon en rits - drielaagse 

schildersoverall one-size - hoogte van 160 tot 200 cm - 
39,99 €

4251805463538 CF3807 8x Y-cinch-adapter met 3,5 mm jack-aansluiting - 
dubbele cinch-stekker naar stereo-aansluiting voor aansl

14,99 €
4251805463545 CF11505 2x plantschep van robuust kunststof - tuinschep voor 

het planten en verpotten van planten - bloemenschep m
19,99 €

4251805463552 CF17699 2x opblaasbaar nekkussen - comfortabel reiskussen 
voor auto-, trein- en busreizen - luchtkussenkussen in p

19,99 €
4251805463569 CF17700 3-delige video-/audioset voor het aansluiten van tv en 

dvd-spelers - adapter voor video- en geluidsoverdracht -
9,99 €

4251805463576 CF17700 2-delige video-audio set - voor de overdracht van video- 
en audiosignalen tussen verschillende apparaten - Cinch

9,99 €
4251805463583 CF17701 2x audio-/videokabel 1,5 m 3x cinch tot 3x cinch - voor 

overdracht van analoge beeld- en geluidssignalen - AV-
9,99 €

4251805463590 CF0956 3x leesloep in creditcardformaat - portefeuilleformaat 
leeshulp - vergrootglas voor lezen - kijkhulp - kunststof 

9,99 €
4251805463606 CF2045 4x tube knijper in animal design - tube knijper voor 

diverse tandpasta en voedseltubes - knijper als dierenge
12,99 €

4251805463613 CF2248 2x smartphone tafelstandaard bunny - houder van hout 
voor het plaatsen van mobiele telefoons of kleine e-boo

9,99 €
4251805463620 CF2296 14-delige professionele nail art- en modelleerborstelset 

- praktische nageldesignset met gelborstels, french brus
14,99 €
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4251805463644 CF7580 10x siliconen hoesjes voor verpleegstershorloges - 
houders voor verpleegstersklokken - beschermende horl

19,99 €
4251805463705 CF1358 2-delige haarborstelset met twee verschillende 

haarborstels - universele borstel en ronde borstel voor s
14,99 €

4251805463712 CF1358 2x ronde borstel voor stylen en drogen - föhnborstel 
voor krullend, golvend en steil haar - borstel met plastic

14,99 €
4251805463729 CF8578 4x 8in1 reparatieset voor mobiele telefoons - 

gereedschapsset voor het wrikken, openen en repareren
12,99 €

4251805463736 CF17703 platte zekeringenset 138 delig 15 - 20 ampère - platte 
zekeringen voor auto's en andere motorvoertuigen - aut

14,99 €
4251805463750 CF11636 3x opblaasbare zwemring in cool design - kleurrijke 

zwemring - zwemplezier voor kinderen en volwassenen
34,99 €

4251805463767 CF17013 16x decoratieve bloemen met clip - glinsterende 
bloemen om op te klikken - bloemspelden als kamerdec

14,99 €
4251805463774 CF11786 25-delig servies pompoen - kartonnen servies voor 

Halloween of themafeesten - spookachtig feestservies A
17,99 €

4251805463781 CF17704 10x siliconen hoesje voor verpleegstershorloge met 
bevestiging - Verpleegsterklokhouder in kleuren - horlog

19,99 €
4251805463798 CF17692 2x Halloween spinnenweb met 64 kleine zwarte spinnen 

- spinnenweb als decoratie voor Halloween, carnaval en 
19,99 €

4251805463804 CF17522 8x LED theelichtje pompoen - Halloweendecoratie met 
flikkerend LED-licht in warm wit - kaars in pompoendesi

14,99 €
4251805463811 CF17708 480x kerststickers in een doos - stickers als decoratie 

voor cadeaus - zelfklevende kerstlabels om te verfraaien
14,99 €

4251805463828 CF17362 4-delige kom en zeefset - slakommen met zeef voor het 
bereiden van gerechten - mengkom en vergiet met han

29,99 €
4251805463835 CF17711 3-delige set voorraadpotten - voorraadpotten voor eten 

- voorraadpotten voor pasta en muesli - containers voor
17,99 €

4251805463842 CF17706 2x waterfles van glas - glazen drinkfles voor sport & 
vrije tijd met metalen schroefdop en thermische dop va

19,99 €
4251805463859 CF17288 2x deco schelpbol wit/patroon - decoratie om op te 

hangen - maritiem woonaccessoire met sea flair - bal m
29,99 €

4251805463866 CF17702 20x Inmaakring voor potten met ronde rand - 
Inmaakring voor het luchtdicht afsluiten van conserven 

12,99 €
4251805463873 CF17702 40x Inmaakring voor potten met ronde rand - 

Inmaakring voor het luchtdicht afsluiten van conserven 
29,99 €

4251805463880 CF17707 4-delige voorraadpottenset met deksel - opberger voor 
eten - pasta, muesli, fruit, groente, snacks - grootverpa

29,99 €
4251805463897 CF17707 4-delige voorraadpot set met deksel - opslag voor eten - 

koffie, thee, suiker, chocolade - bulkpot
29,99 €

4251805463903 CF16629 48x decoratieve tanden voor pompoenen - plastic 
tanden voor het decoreren van gesneden pompoenen - 

14,99 €
4251805463910 CF17320 3-delige mandenset - decoratieve stoffen mand met 

handvatten - ronde opbergdozen, stoffen manden - dec
44,99 €

4251805463927 CF13609 60x wasknijpers van bamboe - duurzame houten 
wasknijpers - wasknijpers om de was op te hangen, te k

14,99 €
4251805463934 CF13609 240x wasknijpers van bamboe - duurzame houten 

wasknijpers - wasknijpers om de was op te hangen, te k
29,99 €

4251805463958 CF17713 100x XXL wasknijpers van bamboe - grote duurzame 
houten wasknijpers - onbehandelde bamboe wasknijper

17,99 €
4251805463965 CF17350 keukenweegschaal - digitale keukenweegschaal voor 

koken en bakken - meethulp voor het exact afmeten va
17,99 €

4251805463989 CF17715 2x parasolhouders om in te schroeven - grondhulzen 
voor de tuin - voet voor parasols - grondpennen - lichtg

29,99 €
4251805464009 CF14154 25x premium dekzeilspanners met haken - rubberen 

spanners voor banners, posters, tenten, dekzeilen, pavil
19,99 €

4251805464016 CF17710 vliegenhoes - insectenbescherming voor voedsel - XXL 
formaat eetscherm - opvouwbaar afdeknet van polyeste

34,99 €
4251805464023 CF9310 10-delige set rubberen spanners - bagagespanners - 

expanders met haken - elastische spanbanden voor ladi
19,99 €

4251805464030 CF9310 10-delige set rubberen spanners - bagagespanners - 
expanders met haken - elastische spanbanden voor ladi

19,99 €
4251805464047 CF9310 10-delige set rubberen spanners - bagagespanners - 

expanders met haken - elastische spanbanden voor ladi
19,99 €

4251805464054 CF9310 10-delige set rubberen spanners - bagagespanners - 
expanders met haken - elastische spanbanden voor ladi

19,99 €
4251805464061 CF9310 10-delige set rubberen spanbanden met reflecterende 

strepen - bagagespanbanden - expander met haken - s
19,99 €

4251805464078 CF9310 10-delige set elastische spanbanden met reflecterende 
strepen - bagagespanbanden in vier maten - expander 

19,99 €
4251805464085 CF9310 10-delige set rubberen spanbanden met reflecterende 

strepen - bagagespanbanden - expander met haken - s
19,99 €
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4251805464092 CF9310 10-delige set rubberen spanbanden met reflecterende 
strepen - bagagespanbanden - expander met haken - s

19,99 €
4251805464108 CF9310 10-delige set rubberen spanbanden met reflecterende 

strepen - bagagespanbanden - expander met haken - s
19,99 €

4251805464115 CF17717 bungee cords - spantouw voor spandoeken, posters, 
tenten, paviljoens - rubberen spanners voor transport, c

14,99 €
4251805464122 CF17717 bungee cords - spantouw voor spandoeken, posters, 

tenten, paviljoens - rubberen spanners voor transport, c
19,99 €

4251805464139 CF17717 bungee cords - spantouw voor spandoeken, posters, 
tenten, paviljoens - rubberen spanners voor transport, c

17,99 €
4251805464146 CF17717 bungee cords - spantouw voor spandoeken, posters, 

tenten, paviljoens - rubberen spanners voor transport, c
29,99 €

4251805464153 CF17717 bungee cords - spantouw voor spandoeken, posters, 
tenten, paviljoens - rubberen spanners voor transport, c

17,99 €
4251805464160 CF17717 bungee cords - spantouw voor spandoeken, posters, 

tenten, paviljoens - rubberen spanners voor transport, c
29,99 €

4251805464177 CF17717 bungee cords - spantouw voor banners, posters, tenten, 
paviljoens - rubberen spanners voor transport, camping,

17,99 €
4251805464184 CF17717 bungee cords - spantouw voor banners, posters, tenten, 

paviljoens - rubberen spanners voor transport, camping,
19,99 €

4251805464191 CF17717 bungee cords - spantouw voor banners, posters, tenten, 
paviljoens - rubberen spanners voor transport, camping,

19,99 €
4251805464207 CF17717 bungee cords - spantouw voor spandoeken, posters, 

tenten, paviljoens - rubberen spanners voor transport, c
19,99 €

4251805464214 CF17709 dienblad voor de armleuning - houten dienblad met 
inklapbare poten voor de rugleuning van de bank en fau

29,99 €
4251805464221 CF17718 20x spiraalhaken - gelakte metalen haak - eindstuk voor 

spanbanden, bagagespanners, dekzeiltouwen, expander
14,99 €

4251805464238 CF17718 20x spiraalhaken - gelakte metalen haak - eindstuk voor 
spanbanden, bagagespanners, dekzeiltouwen, expander

14,99 €
4251805464245 CF17718 20x spiraalhaken - gelakte metalen haak - eindstuk voor 

spanbanden, bagagespanners, dekzeiltouwen, expander
17,99 €

4251805464252 CF17719 24x touwklemmen 6 mm - aluminium chokeklemmen - 
krimpkousen voor expandertouwen - dubbele manchett

14,99 €
4251805464269 CF17719 24x touwklem 8 mm - aluminium smoorklemmen - 

krimpkousen voor expandertouwen - dubbele manchett
17,99 €

4251805464276 CF17719 12x stijgklemmen 10 mm - Aluminium smoorklemmen - 
Knijphulzen voor expandertouwen - Dubbele hulzen voo

14,99 €
4251805464290 CF9312 3x elastische banden - bagageriemen met witte strepen 

- spankabel met karabijnhaak - elastische banden voor f
17,99 €

4251805464306 CF9312 3x elastische banden - bagageriemen met reflecterende 
strepen - spankoord met karabijnhaak - elastische band

19,99 €
4251805464313 CF14551 48x geschenkstrikken in drie kleuren en twee maten - 

kant-en-klare strikken voor het decoreren van cadeaus v
14,99 €

4251805464320 CF14553 48x geschenkstrikken in drie kleuren en twee maten - 
kant-en-klare strikken voor het decoreren van cadeaus v

14,99 €
4251805464368 CF14021 2x waslijn - reiswaslijn met elk 12 roestvrijstalen clips - 

elastische rubberen waslijn met haken en stoppers
17,99 €

4251805464375 CF14160 50x metalen wasknijpers - duurzame roestvrijstalen 
handdoekclips - strandlakenclips

19,99 €
4251805464382 CF14160 100x metalen wasknijpers - duurzame roestvrijstalen 

handdoekclips - strandlakenclips
29,99 €

4251805464405 CF10698 3x emaille mokken - drinkbekers van geëmailleerd RVS - 
theepot - koffiemok voor buiten en camping - 3-delige 

17,99 €
4251805464412 CF10698 3x emaille mokken - drinkbekers van geëmailleerd RVS - 

theepot - koffiemok voor buiten en camping - 3-delige 
17,99 €

4251805464429 CF10698 3x emaille mokken - drinkbekers van geëmailleerd RVS - 
theepot - koffiemok voor buiten en camping - 3-delige 

17,99 €
4251805464436 CF10698 3x emaille mokken - drinkbekers van geëmailleerd RVS - 

theepot - koffiemok voor buiten en camping - 3-delige 
17,99 €

4251805464443 CF10698 3x emaille mokken - drinkbekers van geëmailleerd RVS - 
theepot - koffiemok voor buiten en camping - 3-delige 

19,99 €
4251805464450 CF16055 paracord koord Ø 3 mm, 50 m - touw met 3 

kernstrengen voor boot, camping, outdoor - nylon touw 
17,99 €

4251805464467 CF16056 paracord koord Ø 4 mm, 50 m - touw met 6 
kernstrengen voor boot, camping, outdoor - nylon touw 

19,99 €
4251805464474 CF17720 10x luifelladder van kunststof - ladderrubber voor het 

spannen van luifels, luifels, luifels, dekzeilen - spanladde
17,99 €

4251805464481 CF17720 20x luifelladder van kunststof - ladderrubber voor het 
spannen van luifels, luifels, luifels, dekzeilen - spanladde

29,99 €
4251805464498 CF15080 kimonokostuum voor kinderen - carnavalskostuum in de 

stijl van een geisha-gewaad of een Aziatische prinses - 
39,99 €
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4251805464504 CF17722 3-delige set mengkommen - antislip deegkommen met 
rubberen bodem, tuit en antislip handvat - bakkommen 

39,99 €
4251805464511 CF15024 5 l mengkom met deksel, slakom, 

voedselopslagcontainer & bakkom met stopbodem, spat
29,99 €

4251805464528 CF12031 2x mengkommen 3,5 en 2 liter met stopbodem, 
schenktuit en antislip handvat, bakschalenset in modern

19,99 €
4251805464535 CF12031 2x mengkommen 3,5 en 2 liter met stopbodem, 

schenktuit en antislip handvat, bakschalenset in modern
19,99 €

4251805464559 CF17723 6x Paasmand met motief - kartonnen mand om te 
vullen - paasnest voor cadeautjes en paaseieren - karto

14,99 €
4251805464566 CF17724 6x Paasmand met motief - kartonnen mand om te 

vullen - paasnest voor cadeautjes en paaseieren - karto
14,99 €

4251805464573 CF17725 6x paastas met motief - papieren zak om te vullen - 
paastas voor geschenken en paaseieren - papieren cade

14,99 €
4251805464580 CF17725 12x paastas met motief - papieren zak om te vullen - 

paastas voor geschenken en paaseieren - papieren cade
29,99 €

4251805464597 CF17725 6x paastas met motief - papieren zak om te vullen - 
paastas voor geschenken en paaseieren - papieren cade

19,99 €
4251805464603 CF17725 12x paastas met motief - papieren zak om te vullen - 

paastas voor geschenken en paaseieren - papieren cade
34,99 €

4251805464610 CF17721 3x deurmatten - vuilbestrijdingsmat met antislip 
onderkant - pompoendeurmat - welkomstmat in Hallow

19,99 €
4251805464627 CF17069 15x stick aansteker in felle kleuren - hervulbare 

gasaansteker - aansteker voor kaarsen etc. - aansteker 
39,99 €

4251805464634 CF12511 2 meter ijspegelslinger als kerstversiering - Kerst 
raamafbeeldingen - ijspegel winterdecoratie voor ramen

14,99 €
4251805464641 CF14640 3x decoratieve vilten staanders voor Kerstmis - 

Kerstboom van vilt met een voet van massief hout - Ker
39,99 €

4251805464658 CF12786 3-delige set bestaande uit lunchbox en bestek, met 
grappige indiaan en dierenmotieven voor jongens en m

12,99 €
4251805464665 CF12786 6-delige set bestaande uit lunchbox en bestek, met 

grappige indianen- en dierenmotieven voor jongens en 
17,99 €

4251805464672 CF16207 12x Kerstboomdecoratie houten hangerset - 
Kerstboomdecoratie om te decoreren - Kerstboomdecor

19,99 €
4251805464689 CF16208 12x Kerstboomversiering houten hangerset - 

Kerstboomversieringen om te decoreren - Kerstboomver
19,99 €

4251805464696 CF16209 12x Kerstboomversiering houten hangerset - 
Kerstboomversieringen om te decoreren - Kerstboomver

19,99 €
4251805464702 CF16210 12x Kerstboomversiering houten hangerset - 

Kerstboomversieringen om te decoreren - Kerstboomver
19,99 €

4251805464719 CF16211 12x Kerstboomversiering houten hangerset - 
Kerstboomversieringen om te decoreren - Kerstboomver

19,99 €
4251805464726 CF12787 3-delige set bestaande uit lunchbox en bestek, met 

grappige indiaan en dierenmotieven voor jongens en m
12,99 €

4251805464733 CF12787 6-delige set bestaande uit lunchbox en bestek, met 
grappige indianen- en dierenmotieven voor jongens en 

17,99 €
4251805464740 CF17711 3x voorraadpot - voorraadpotten voor eten - 

voorraadpotten voor pasta en muesli - bakjes voor het b
29,99 €

4251805464757 CF17711 3x voorraadpot - voorraadpotten voor eten - 
voorraadpotten voor pasta en muesli - bakjes voor het b

29,99 €
4251805464764 CF17711 3x voorraadpot - voorraadpotten voor eten - 

voorraadpotten voor pasta en muesli - bakjes voor het b
19,99 €

4251805464771 CF14783 8-delige koffiekopset in moderne art-decostijl - 
koffiekan voor thee en glühwein - keramische koffiekop 

44,99 €
4251805464788 CF11858 8x foam voor hartvormige bloemstukken - steekschuim 

voor verse bloemen - foam voor knutselwerk voor bruilo
34,99 €

4251805464795 CF14779 Kerstboomtop mat 33 cm - Kerstboomtop van echt glas 
voor de kerst - Kerstboomtop voor de kerstboom met gli

29,99 €
4251805464900 CF11488 10x aardappelperszakken van 100% katoen - 

herbruikbare knoedelzak voor het maken van knoedels 
29,99 €

4251805464917 CF16971 4x Kerstzakje - cadeauzakje voor Kerstmis, Sinterklaas 
en Advent - XXL cadeauzakje met kerstmanmotief - cad

29,99 €
4251805464924 CF10955 4x binddraad van elk 30 meter - knutseldraad in felle 

kleuren - bloemendraad voor bloemstukken - decoratief 
14,99 €

4251805464931 CF17009 2x theelichthouders van metaal - decoratieve 
theelichthouder in de vorm van een schaal - kandelaar v

17,99 €
4251805464948 CF10766 16x Kerstboomdecoratieset - sneeuwster hanger - 

Kerstboom hangende decoratie voor het versieren van d
19,99 €

4251805464955 CF17734 theelichthouder van metaal - decoratieve kandelaar 
voor 4 kaarsen - draadlantaarn - kandelaar als kamerde

29,99 €
4251805464979 CF17735 2x waxinelichthouders van metaal - decoratieve 

kandelaar - draadlantaarn - kandelaar als kamerdecorati
19,99 €

Pagina: 345/358* Alle prijzen zijn inclusief BTW. Onder voorbehoud van tussentijdse aankoop.

prijslijst: MSRP-prijzen (Tijd 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251805464986 CF17733 2x waxinelichthouders van metaal - decoratieve 
kandelaar - draadlantaarn - kandelaar als kamerdecorati

17,99 €
4251805464993 CF17727 3-delige koektrommelset voor Kerstmis, 

koektrommelset, kerstblikken met deksel, voorraadpotte
29,99 €

4251805465006 CF17212 2x Kerstdecoratiester - Kerstster op houten voet - 
Kerststandaard - Tafeldecoratie in de kersttijd - Metalen

17,99 €
4251805465013 CF16291 18x gestreept lint in glanzende kleuren - 10 m per rol - 

set cadeaulinten voor handwerk en verpakking - polylint
14,99 €

4251805465020 CF17741 decoratief dienblad van mangohout - rechthoekig 
houten dienblad voor kamerdecoratie - massief houten 

29,99 €
4251805465037 CF17732 2x decoratieve fruitappel & peer - houten decoratie in 

de vorm van een peer en een appel - accessoire van ma
29,99 €

4251805465044 CF17740 2x tafelbel - tafelbel met helder geluid - receptiebel voor 
portier, keuken, restaurant of hotels & bars - servicebel 

14,99 €
4251805465051 CF17739 Kerstboomtop in de vorm van een ster - rode ster voor 

de bovenkant van de kerstboom - Kerstboomversieringe
12,99 €

4251805465068 CF17737 Kerstboomtop in de vorm van een ster - goudkleurige 
ster voor de kerstboomtop - Kerstboomversieringen - Ke

14,99 €
4251805465075 CF17738 Kerstboomtop in de vorm van een ster - zilverkleurige 

ster voor de kerstboomtop - Kerstboomversieringen - Ke
12,99 €

4251805465082 CF17412 houten vuurtoren met LED-licht op zonne-energie - 
decoratieve vuurtoren van hout in maritieme stijl voor h

29,99 €
4251805465099 CF17412 houten vuurtoren met LED-licht op zonne-energie - 

decoratieve vuurtoren van hout in maritieme stijl voor h
29,99 €

4251805465105 CF17736 4x glittertak - glitterarrangement voor de kerstversiering 
- decoratie voor de adventskrans, kerstboom of arrange

17,99 €
4251805465112 CF17728 3x blikken doos voor kerstkoekjes - kerstbewaarblik met 

deksel - bewaardoos voor snoep, kleine cadeautjes en c
17,99 €

4251805465129 CF4667 20x roestvrijstalen pijpenragers - reinigingsborstels voor 
kleine pijpen of hoeken - miniborstels voor koffiemolens

14,99 €
4251805465136 CF17742 pompoen met verlichting - decoratie voor Halloween en 

herfst - decoratieve pompoen met een griezelig gezicht 
34,99 €

4251805465143 CF17745 100x wenskaarten voor Kerstmis - Kerstkaarten met 
verschillende motieven - kaarten met bijpassende envel

39,99 €
4251805465150 CF17746 100x wenskaarten voor Kerstmis - Kerstkaarten met 

verschillende motieven - kaarten met bijpassende envel
39,99 €

4251805465167 CF17776 10x reservelampen 2,5V / 0,35W - mini-lampen met 
groene fitting - kleine lampjes voor lichtsnoeren in bliste

14,99 €
4251805465174 CF0709 8x kabelbinders voor koptelefoon - kabelhouder en 

kabelmanager voor het oprollen van koptelefoonkabels -
12,99 €

4251805465198 CF2709 3x paracord survivalarmband - armband voor 
buitenactiviteiten en kamperen - veelzijdige survivalarm

12,99 €
4251805465204 CF2710 3x paracord survivalarmband - armband voor 

buitenactiviteiten en kamperen - veelzijdige survivalarm
12,99 €

4251805465211 CF3544 6x slijm met schetengeluid in blik - schetendeeg in 
coole kleuren - ideaal als giveaway - kleurrijk neon slijm

14,99 €
4251805465228 CF17497 24x cadeauzakjes met vouwdoos, zakje en sluiting - 

cadeauzakjes met kartonnen bodem in kerststijl - plastic
19,99 €

4251805465235 CF3573 4x tandenborstel met kindertandpasta - manuele 
tandenborstel met extra zachte haren - tandverzorgings

14,99 €
4251805465242 CF4040 8x reflectorstrips - klikarmbanden voor meer veiligheid - 

lichtstrips in reflecterend geel - broekclip voor meer rijv
14,99 €

4251805465259 CF15852 6x houten hangers voor de kerstboom - houten 
kerstboomversieringen - houten ornament kerstversierin

17,99 €
4251805465266 CF15853 6x houten hangers voor de kerstboom - houten 

kerstboomversieringen - houten ornament kerstversierin
17,99 €

4251805465273 CF15854 6x houten hangers voor de kerstboom - houten 
kerstboomversieringen - houten ornament kerstversierin

29,99 €
4251805465280 CF17751 4x Halloween decoratieve borden - decoratieve borden 

met geweldige enge motieven - schaal voor Halloween 
34,99 €

4251805465297 CF17752 4x Halloween decoratieve borden - decoratieve borden 
met geweldige enge motieven - schaal voor Halloween 

29,99 €
4251805465303 CF17753 4x Halloween decoratieve borden - decoratieve borden 

met geweldige enge motieven - schaal voor Halloween 
29,99 €

4251805465310 CF17758 12x paaseieren om op te hangen met veren - 
paaseieren in natuurlijke ei-look - hanger voor het paas

17,99 €
4251805465327 CF17759 12x decoratieve paashangers - Paashaas in de vorm van 

een ei van metaal - Paasversieringen om aan struiken, b
17,99 €

4251805465334 CF17760 12x decoratieve paashangers - Paashaas in de vorm van 
een ei van metaal - Paasversieringen om aan struiken, b

17,99 €
4251805465341 CF14971 12x decoratieve paashangers - Paashaas in de vorm van 

een ei van metaal - Paasversieringen om aan struiken, b
17,99 €
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4251805465358 CF14971 12x decoratieve paashangers - Paashaas in de vorm van 
een ei van metaal - Paasversieringen om aan struiken, b

17,99 €
4251805465365 CF17764 12x paaseieren om op te hangen met veren en bloemen 

- paaseieren in natuurlijke ei-look - hanger voor het paa
17,99 €

4251805465372 CF17765 12x paaseieren om op te hangen met veren en bloemen 
- paaseieren in natuurlijke ei-look - hanger voor het paa

17,99 €
4251805465389 CF17767 6x lente decoratieve hangers - schattige bijen gemaakt 

van metaal - decoratie om aan struiken, bomen, deuren
17,99 €

4251805465396 CF17768 "Willkommen" deurhanger - houten deurbord om op te 
hangen met kunstbloesem, strik en houten kralen - han

17,99 €
4251805465402 CF17769 2x deurhangers "Willkommen" en "Welcome" met 

hangende bloemen en vlinders - houten deurhangers - 
17,99 €

4251805465419 CF17770 2x deurhangers "Willkommen" en "Welcome" met 
hangende hartjes - houten deurbordjes om op te hange

17,99 €
4251805465426 CF17771 decoratief figuur van hout - vlinder voor lentedecoratie - 

display voor Pasen, lente, zomerdecoratie - licht houten 
14,99 €

4251805465433 CF17772 decoratieve figuur van hout - vogel voor lentedecoratie 
- staand voor Pasen, lente, zomerdecoratie - licht houte

14,99 €
4251805465440 CF17773 2x decoratieve figuren van hout - vlinder en vogel voor 

lentedecoratie - display voor Pasen, lente, zomer - lichte
29,99 €

4251805465457 CF17774 decoratieve display van hout - belettering HOME met 
hart en vogel - decoratieve belettering om neer te zette

17,99 €
4251805465464 CF17775 decoratieve display van hout - belettering LOVE met 

hartje en vogel - decoratieve belettering om neer te zett
17,99 €

4251805465471 CF5720 30-delige stempelset - stempels in felle kleuren - 
stempels voor het decoreren van ansichtkaarten en brie

14,99 €
4251805465488 CF3688 12x meetlint in leuke kleuren voor handwerk, maatwerk 

of voor op de bouwplaats - afmetingen in cm en inches 
17,99 €

4251805465495 CF17750 16x herbruikbare wijnglazen - transparante, stapelbare 
plastic wijnglazen voor feesten, kamperen en onderweg 

17,99 €
4251805465501 CF17754 4x hangende decoratie sneeuwvlok - winterdecoratie als 

kerstboomdecoratie - sneeuwvlok van kunststof om op t
14,99 €

4251805465518 CF17755 3x Jumbo boodschappentas - plastic tassen met 
wintermotieven - XL boodschappentassen - tassen voor 

19,99 €
4251805465525 CF17756 3x deurmatten - antislip vuilvangmat - winterdeurmat 

voor binnen en overdekt buiten [keuze varieert]
29,99 €

4251805465532 CF17777 6-delige lantaarnset - papieren lantaarns en stokken 
met LED-licht voor Sint Maarten, lantaarnoptocht en Hal

29,99 €
4251805465549 CF16213 2x LED-lichtsnoer met timer - energiebesparende 

kerstverlichting - lichtsnoer met 20 LED-sterren van hou
17,99 €

4251805465556 CF16213 2x LED lichtketting met timer - energiebesparende 
kerstverlichting - lichtketting met 20 LED sneeuwvlokke

17,99 €
4251805465563 CF16213 3x LED lichtketting met timer - energiebesparende 

kerstverlichting - lichtketting met elk 20 LED's - houten 
17,99 €

4251805465570 CF10926 2x plastic theezeefje - theezeefje - fijne theefilter voor 
theeliefhebbers - met stempel om in te knijpen

12,99 €
4251805465587 CF4525 2x opblaasbaar neksteunkussen - praktisch nekkussen 

om op te blazen - ideaal reiskussen voor onderweg
14,99 €

4251805465594 CF12078 2x opblaasbaar neksteunkussen - praktisch nekkussen 
om op te blazen - ideaal reiskussen voor onderweg

14,99 €
4251805465600 CF12078 2x opblaasbaar neksteunkussen - praktisch nekkussen 

om op te blazen - ideaal reiskussen voor onderweg
14,99 €

4251805465617 CF17779 1x opblaasbaar neksteunkussen - praktisch nekkussen 
om op te blazen - ideaal reiskussen voor onderweg - me

14,99 €
4251805465624 CF17779 1x opblaasbaar neksteunkussen - praktisch nekkussen 

om op te blazen - ideaal reiskussen voor onderweg - me
14,99 €

4251805465648 CF12078 2x opblaasbaar neksteunkussen - praktisch nekkussen 
om op te blazen - ideaal reiskussen voor onderweg

14,99 €
4251805465655 CF17779 2x opblaasbaar neksteunkussen - praktisch nekkussen 

om op te blazen - ideaal reiskussen voor onderweg - me
19,99 €

4251805465662 CF7562 4-delige pincetset - universele pincet voor thuis en 
hobby - rechte en gebogen punttang - cosmetische pinc

14,99 €
4251805465679 CF17778 theelichthouder van metaal - decoratieve kandelaar 

voor 4 kaarsen - draadlantaarn - kandelaar als kamerde
29,99 €

4251805465686 CF17757 piepschuim vliegtuig voor kinderen en volwassenen - 
Stabiele zweefvliegtuig met plug-in systeem - Hulp voor 

19,99 €
4251805465693 CF7759 3x vergrootglas - leeshulp van glas - aan beide zijden te 

gebruiken vergrootglas van echt glas - breukvast vergro
17,99 €

4251805465709 CF7469 3-delige Halloween-kostuumset - vermomming voor 
themafeesten of op Halloween - accessoires voor enge 

17,99 €
4251805465730 CF9744 4x deurhaken, dubbele kapstokhaken voor ophangen 

binnendeuren, makkelijk op te hangen zonder boren of 
16,99 €
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4251805465747 CF9744 4x deurhaken, dubbele kapstokhaken voor ophangen 
binnendeuren, makkelijk op te hangen zonder boren of 

16,99 €
4251805465754 CF9744 8x deurhaken, dubbele kapstokhaken voor ophangen 

binnendeuren, makkelijk op te hangen zonder boren of 
19,99 €

4251805465761 CF12868 2x rode jumpsuit met capuchon in twee verschillende 
maten - carnavalskostuums voor volwassenen - bankov

49,99 €
4251805465778 CF17785 2x grafdecoratie hart met opschrift op vleugels - 

gedenksteen in hartvorm op engelenvleugels - weerbest
19,99 €

4251805465785 CF17786 grafdecoratie hart, hartvormige gedenksteen met vogels 
en opschrift, weerbestendige grafdecoratie, rouwsteen 

17,99 €
4251805465792 CF17787 grafdecoratie engel, gedenksteen met rozen en 

opschrift, weerbestendige grafdecoratie, rouwsteen met
17,99 €

4251805465808 CF17788 grafdecoratie kruis met vleugels en opschrift - 
weerbestendige kruisgrafsteen met engelenvleugels en 

29,99 €
4251805465815 CF17789 2x grafdecoratieveer met strik - gedenksteen in de vorm 

van een vogelveer met sierstrik - weerbestendige grafde
17,99 €

4251805465822 CF17790 2x grafdecoratie roos - gedenksteen in de vorm van een 
rozenbloesem met bladeren en stengel - weerbestendig

17,99 €
4251805465921 CF9083 72x transparante vliegenstrips - vliegenaasstrips voor 

raamplooien - voeraas voor gemakkelijke bevestiging - 
29,99 €

4251805465938 CF17413 6-delige maatlepelset - maatscheppen voor bloem, 
graan of diervoeder - vulschep in 3 maten - weegschep

14,99 €
4251805414172 CF13399 6x glazen fles 500 ml met kurk - lege fles met 

kurksluiting - glazen container voor het vullen met vloei
29,99 €

4251805465952 CF17796 6x glazen fles 500 ml met kurk - lege fles met kurkstop 
- glazen container voor het vullen met vloeistoffen zoals

29,99 €
4251805465969 CF13399 6x glazen fles 250 ml met kurk - lege fles met kurkstop 

- glazen container voor het vullen met vloeistoffen zoals
29,99 €

4251805465976 CF13399 6x glazen fles 120 ml met kurk - lege fles met kurkstop 
- glazen container voor het vullen met vloeistoffen zoals

29,99 €
4251805465983 CF17798 6x glazen fles 500 ml met kurk - lege fles met kurkstop 

- glazen container voor het vullen met vloeistoffen zoals
29,99 €

4251805465990 CF17035 hondenspeelgoed sneeuwpop - kauwspeelgoed - 
piepspeeltje met jute touw en pluche kop - dierbenodig

14,99 €
4251805466003 CF17784 elektrische molen voor kruiden - molen om te malen 

met licht - kruidenmolen voor hele kruiden - zout- en pe
29,99 €

4251805466010 CF17783 keukenrasp met opvangbak - keukenrasp en 
groenteschaaf van roestvrij staal - rasp voor fruit, groen

29,99 €
4251805466027 CF17405 3x keukenzeef - zeef voor het wassen van groente en 

fruit - vergiet voor pasta - ronde keukenzeef met onders
29,99 €

4251805466058 CF14640 2x decoratieve vilten staanders voor kerst - 
dennenboom, vilt met massief houten voet - winterse w

34,99 €
4251805466065 CF14640 2x decoratieve vilten staanders voor Kerstmis - 

dennenboom van vilt met een massief houten basis - wi
34,99 €

4251805466072 CF14640 2x decoratieve vilten staanders voor Kerstmis - 
dennenboom van vilt met een massief houten basis - wi

34,99 €
4251805466089 CF17502 6x borden voor Kerstmis, Sinterklaas, Advent - 

Kerstborden voor noten, fruit en zoetigheden - koekjesb
29,99 €

4251805466096 CF17504 6x borden voor Kerstmis, Sinterklaas, Advent - 
Kerstborden voor noten, fruit en zoetigheden - koekjesb

29,99 €
4251805466102 CF17366 12-delige schalenset - herbruikbaar kunststof servies - 

buitenservies voor barbecues en camping - kom voor so
19,99 €

4251805466119 CF17366 12-delige schalenset - herbruikbaar plastic servies - kom 
voor soep, fruit of snacks - buitenservies voor barbecue

19,99 €
4251805466126 CF17395 8-delige keukengereiset - houten lepelset voor koken, 

braden en bakken - saladebestek, kooklepels en spatel 
19,99 €

4251805466133 CF17809 28-delige bierpongset - bierpong drinkspel met 24 
bekers en 4 ballen - feestspel jongens tegen meisjes - b

19,99 €
4251805466140 CF17805 2-delige dienbladenset van hout - houten dienblad - 

dienblad met handvatten in rustieke look - zwart gelakte
34,99 €

4251805466157 CF17806 decoratieve schaal van paulowniahout - houten schaal 
in de vorm van een kano voor kamerdecoratie - houten 

39,99 €
4251805466164 CF10296 24x vulbare paaseieren, kleurrijke plastic eieren om te 

vullen en op te hangen, holle plastic eieren voor paaseie
17,99 €

4251805466171 CF10298 24x vulbare paaseieren, kleurrijke plastic eieren om te 
vullen en op te hangen, holle plastic eieren voor paaseie

17,99 €
4251805466188 CF17812 sleutelsteen "medium hill" - steen met geheim vak - 

sleutelverstopplaats in steenlook - geocachingsteen
14,99 €

4251805466195 CF17812 2x sleutelsteen "medium hill" - steen met geheim vak - 
sleutelverstopplaats in steenlook - geocachingsteen

17,99 €
4251805466201 CF17808 3x opbergdoos met bamboe deksel - opbergdoos voor 

etenswaren en kleine spullen van plastic - voor de keuk
29,99 €
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4251805466218 CF17813 sleutelsteen "Pebblestone" - steen met geheim vak - 
sleutelverstopplaats in steenlook - geocachingsteen

14,99 €
4251805466225 CF17813 2x sleutelsteen "Pebblestone" - steen met geheim vak - 

sleutelverstopplaats in steenlook - geocachingsteen
17,99 €

4251805466270 CF17807 flesopener voor aan de muur - bieropener in 
kroonkurkvorm - muurflesopener in vintage design - kro

19,99 €
4251805466287 CF15250 3x paaseieren om te vullen - kleurrijke vuleieren voor 

Pasen - kartonnen eieren voor paasdecoratie - geschenk
19,99 €

4251805466294 CF17121 3x Paasei om te vullen - kleurrijke vuleieren voor Pasen 
- grote kartonnen eieren - Paasdecoratie geschenkdoos 

29,99 €
4251805466317 CF11206 20x tentharingen van staal - robuuste grondharingen 

met schroefdraad in transportbox, voor kamperen en bu
34,99 €

4251805466324 CF11496 20x tentharingen van staal - robuuste grondharingen 
met schroefdraad in transportbox, voor kamperen en bu

39,99 €
4251805466331 CF11641 12x tentharingen van kunststof - grondankers voor 

camping, tuin, strand - haringen met haringtrekkergat - 
17,99 €

4251805466348 CF11641 24x tentharingen van kunststof - grondankers voor 
camping, tuin, strand - haringen met haringtrekkergat - 

29,99 €
4251805466355 CF11641 12x tentharingen van kunststof - grondankers voor 

camping, tuin, strand - haringen met haringtrekkergat - 
14,99 €

4251805466362 CF11641 24x tentharingen van kunststof - grondankers voor 
camping, tuin, strand - haringen met haringtrekkergat - 

17,99 €
4251805466379 CF17422 opbergkast met 3 opbergdozen - plank met 3 stoffen 

dozen van polyester - kast voor kleine spullen - plank vo
44,99 €

4251805466386 CF17803 120x taartbodem - taarttoppers als basis voor decoreren 
en serveren - kleine papieren taartbordjes - onderzetter

14,99 €
4251805466393 CF17816 4x premium wipes voor vloerwissers - microvezel 

vervangende doek voor dweil - poetsdoeken voor de vlo
29,99 €

4251805466409 CF17816 4x premium wipes voor vloerwissers - microvezel 
vervangende doek voor dweil - poetsdoeken voor de vlo

29,99 €
4251805466416 CF7536 2x stofdoek met telescopische steel - stofwisser extra 

lang en uitschuifbaar - spinnenwebbezem in felle kleure
19,99 €

4251805466423 CF17817 3x washandschoenen voor auto's en huishouden - 
microvezelhandschoenen - chenillehandschoenen - poet

17,99 €
4251805466430 CF17804 bestekhouder van metaal - pennenhouder met 

uitneembaar tussenschot - metalen mand met handvat -
34,99 €

4251805466447 CF17818 4x grafvaas - begraafplaatsvaas met grondpen - 
insteekvaas als grafdecoratie - vaas voor begraafplaatsg

19,99 €
4251805466454 CF17800 8x cadeauzakjes van stof - semi-transparant 

cadeauzakje met sneeuwvlokken in glitter - zakje van ro
17,99 €

4251805466461 CF17801 18-delige cadeauverpakkingsset - papier, krullint en 
label - folie met kerst- en wintermotieven voor het inpak

14,99 €
4251805466478 CF17820 500x houten spiesen voor fingerfood - lange houten 

spiesen voor het spiesen van vlees, groenten en fruit - b
17,99 €

4251805466485 CF17821 12x onderzetters van bamboe - vierkante glazen 
onderzetters met houder en handvat - onderzetters voor

17,99 €
4251805466492 CF17819 6x glazen fles 550 ml - glazen container met beugel 

voor vullen met vloeistoffen - transparante fles voor olie
29,99 €

4251805466508 CF17804 bestekhouder van metaal - pennenhouder met 
uitneembaar tussenschot - metalen mand met handvat -

34,99 €
4251805466515 CF17804 bestekhouder van metaal - pennenhouder met 

uitneembaar tussenschot - metalen mand met handvat -
34,99 €

4251805466522 CF17822 2x opblaasbaar neksteunkussen - praktisch nekkussen 
om op te blazen - ideaal reiskussen voor vliegtuigen, tre

17,99 €
4251805466539 CF17822 2x opblaasbaar neksteunkussen - praktisch nekkussen 

om op te blazen - ideaal reiskussen voor vliegtuigen, tre
17,99 €

4251805466546 CF17822 2x opblaasbaar neksteunkussen - praktisch nekkussen 
om op te blazen - ideaal reiskussen voor vliegtuigen, tre

17,99 €
4251805466553 CF17655 2-delige zomerfeestset - feestaccessoires voor de zomer 

- Hawaii-ketting en strandhoed in cowboyvorm - kleurrij
19,99 €

4251805466560 CF17810 2x Caribische hoed - gevlochten en gerafelde strohoed - 
zonnehoed voor strand of feest - strandaccessoire - stro

29,99 €
4251805466577 CF9487 26-delige notitieset met trollenmotieven - kleine 

notitieboekjes met grappige fantasiefiguren - blauwe en
17,99 €

4251805466584 CF12660 2x hoes voor de voorruit in de winter - autoruithoes 
voor de voorruit - tegen UV-straling, zon, stof, ijs en sne

29,99 €
4251805466591 CF2428 2x reisadapter wereld universeel naar geaard contact 

CEE 7/7 - stopcontactadapter voor reizigers uit het buite
17,99 €

4251805466607 CF8138 2x decoratieve glazen borden voor chocolaatjes, 
desserts, fruit en als kaasplankje - vierkant matglazen s

19,99 €
4251805466614 CF8138 4x decoratieve glazen borden voor chocolaatjes, 

desserts, fruit en als kaasplankje - vierkant matglazen s
29,99 €
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4251805466621 CF15948 6x Kerstboomhanger kegels - dennenboom kegels voor 
in de kerstboom - Kerstboomversiering om te bevestige

34,99 €
4251805466638 CF15948 12x Kerstboomhanger kegels - dennenboomkegels voor 

in de kerstboom - Kerstboomversiering om te bevestige
39,99 €

4251805466645 CF17825 visnet voor decoratie - maritieme wanddecoratie van 
garen - groot visnet voor particulieren, hotels en restaur

17,99 €
4251805466652 CF10514 2x windasbakken van dolomietkeramiek - 

weerbestendige stormasbakken met kleurrijke strepen - 
29,99 €

4251805466669 CF10515 2x windasbakken van dolomietkeramiek - 
weerbestendige stormasbakken - grote tafelasbakken m

29,99 €
4251805466676 CF10516 XL windasbak van dolomietkeramiek - weerbestendige 

stormasbak met kleurrijke strepen - grote tafelasbak me
29,99 €

4251805466683 CF12067 2x windasbakken van dolomietkeramiek - 
weerbestendige stormasbakken met kleurrijke strepen - 

29,99 €
4251805466690 CF16042 2x windasbakken van dolomietkeramiek - 

weerbestendige stormasbakken met kleurrijke strepen - 
29,99 €

4251805466706 CF17826 deco-val - visnet voor interieurdecoratie - natuurkleurig 
sleepnet met decoratieve schelpen - kamerdecoratie vo

17,99 €
4251805466720 CF6556 9-delige trechterset in 3 maten - in elkaar te steken - 

vaatwasmachinebestendige vulhulpmiddelen in leuke kle
29,99 €

4251805466775 CF12868 rode jumpsuit met capuchon - carnavalskostuums voor 
volwassenen - bankovervallerskostuum voor mannen en

44,99 €
4251805466799 CF4784 4x reflecterende tape - armbanden met drukknopen 

voor meer veiligheid - neon armbanden voor fietsers, jo
12,99 €

4250847151014 CF3458 TV-antenne coax connector - reserveonderdelen voor 
coaxkabel - aansluitbus voor televisiekabel

14,99 €
4250847151014 CF3458 TV-antenne coax connector - reserveonderdelen voor 

coaxkabel - aansluitbus voor televisiekabel
14,99 €

4251805466843 CF9035 4x placemats Maritiem - afveegbare placemats - 
placemats voor de eettafel - placemats van kunststof m

14,99 €
4251805466850 CF9035 8x placemats Maritiem - afveegbare placemats - 

placemats voor de eettafel - placemats van kunststof m
17,99 €

4251805466867 CF12444 2x LED-kerstverlichting "ball" - verlichting met 10 LED's 
in Scandinavisch decor - decoratie voor Kerstmis, verjaa

19,99 €
4251805466874 CF17831 3x glazen waterfles - glazen drinkfles voor sport & vrije 

tijd met schroefdop en thermische hoes van neopreen - 
29,99 €

4251805466881 CF17833 3-delige dienbladenset van mangohout - houten 
dienblad in drie verschillende maten - grote decoratieve 

49,99 €
4251805466898 CF17835 3x citruspers van kunststof - sappers voor citroenen en 

ander fruit - handpers voor de keuken met uitneembare
17,99 €

4251805466904 CF17408 3x minimand voor het serveren van friet - metalen 
snackschaal - zilverkleurige mini frituurmandjes - servee

14,99 €
4251805466911 CF17408 6x minimand voor het serveren van friet - metalen 

snackschaal - zilverkleurige mini frituurmandjes - servee
17,99 €

4251805466928 CF17829 8x houten onderzetters - basis voor kopjes en glazen - 
houten plank voor handwerk - vierkante tafelonderzette

17,99 €
4251805466935 CF8052 4-delige koptelefoon met touchscreen-handschoenen, in 

de geweldige kleuren roze/grijs, geïntegreerde microfoo
17,99 €

4251805466942 CF17836 3x opbergdoos met bamboe deksel - opbergdoos voor 
eten en kleinigheden van kunststof - voor keuken, badk

19,99 €
4251805466959 CF17837 7-delige bamboe snijplankenset - ontbijtplanken met 

plankhouder - kleine duurzame serveerschalen - broodpl
29,99 €

4251805466966 CF17832 4x soepkommen van porselein - platte mueslikom in 
modern design - porseleinen kom voor muesli, soepen e

34,99 €
4251805466973 CF17834 afdruiprek voor borden - bordenhouder van metaal - 

stabiel afdruiprek - moderne keukenorganizer - nobele v
29,99 €

4251805466980 CF17828 6-delige onderzetterset van echt hout met houder - 
onderzetters voor kopjes en glazen - tafelbeschermers v

29,99 €
4251805466997 CF17830 2x vervangende doek voor vloerwissers - vervangende 

doek voor microvezeldweil - poetsdoeken voor nat en dr
17,99 €

4251805467000 CF17390 toiletborstel met houder - toiletborstel met 
standaardhouder - badkamerset voor op het toilet - toile

29,99 €
4251805467017 CF15437 2x hangende plank - praktische hangende organizer van 

vilt - opbergruimte om op te hangen - ideaal voor tente
14,99 €

4251805467024 CF17839 16-delige set tafelkleedgewichten met vilten zakje - 
magnetische tafelkleedgewichten van roestvrij staal 430

34,99 €
4251805467031 CF16581 2x bloembak 60 cm - kunststof plantenbak - robuuste 

plantenbak - extra lange bloembak - kunststof bak voor 
29,99 €

4251805467048 CF16582 2x bloembak 80 cm - kunststof plantenbak - robuuste 
plantenbak - extra lange bloembak - kunststof bak voor 

29,99 €
4251805467055 CF17503 6x borden voor Kerstmis, Sinterklaas, Advent - 

Kerstborden voor koekjes, stol, snoepgoed - geschenkb
34,99 €
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4251805467062 CF16116 12x kerstboomversiering houten hangerset - 
kerstboomversieringen om te versieren - kerstboomversi

19,99 €
4251805467079 CF16116 12x kerstboomversiering houten hangerset - 

kerstboomversieringen om te versieren - kerstboomversi
19,99 €

4251805467086 CF16116 12x kerstboomversiering houten hangerset - 
kerstboomversieringen om te versieren - kerstboomversi

19,99 €
4251805467093 CF6923 2x roze spaarpot - spaarpot met slot - spaarpot die 

open kan - geluksvarken om te sparen, voor bruiloften, 
34,99 €

4251805467147 CF10073 opblaasbare koe met hoorns - stuk kunststof zitmeubel - 
decoratief object voor kinder- of babykamer - woonacce

39,99 €
4251805467178 CF17843 600x fingerfoodspiesen van hout - houten spiesen met 

een breed gripoppervlak voor een betere grip - grillspies
29,99 €

4251805467185 CF17844 600x fingerfoodspiesen van hout - houten spiesen met 
een breed gripoppervlak voor een betere grip - grillspies

34,99 €
4251805467192 CF17844 1000x fingerfoodspiesen van hout - houten spiesen met 

een breed gripoppervlak voor een betere grip - grillspies
39,99 €

4251805467222 CF4357 8x zelfklevend geheugenkoellichaam - kleine koperen 
koeler voor krachtige of overgeklokte systemen - koeler 

17,99 €
4251805467314 CF11930 3x spuitfles met schaalverdeling - waterpompsproeier 

met 28/400 schroefdraad voor huishouden, tuin, werkpl
29,99 €

4251805467321 CF13828 3D maanlicht met 12 wisselende fasen van de maan - 
nachtlampje met afstandsbediening - slaaphulpmiddel v

34,99 €
4251805467338 CF17852 4x veegset - veegset bestaande uit handveger en 

stoffer - handveger in moderne kleuren - schep met rub
29,99 €

4251805467345 CF8261 8x gekko zuignap muurhaken - groot ca. 9 x 6,5 cm - 
hoge zuigkracht - hagedis handdoekhouder - hagedis ka

14,99 €
4251805467352 CF8261 16x gekko zuignap muurhaken - groot ca. 9 x 6,5 cm - 

hoge zuigkracht - handdoekhouder hagedis - kapstok ha
19,99 €

4251805467383 CF14014 40x zuignaphouder met kabelsleuf, transparant voor 
kerstverlichting en raamdecoratie voor Kerstmis, Pasen, 

17,99 €
4251805467390 CF14014 80x zuignaphouder met kabelsleuf, transparant voor 

kerstverlichting en raamdecoratie voor Kerstmis, Pasen, 
19,99 €

4251805467413 CF13986 20x zuignap XL - universele zuignaphouder met metalen 
haak - zuignapjes voor het ophangen van kerstverlichtin

17,99 €
4251805467420 CF17131 6x snijplank van bamboe - houten ontbijtplanken - 

broodplanken om te snijden, invetten, presenteren - ke
29,99 €

4251805467437 CF17131 12x snijplank van bamboe - houten ontbijtplanken - 
broodplanken om te snijden, invetten, presenteren - ke

34,99 €
4251805467444 CF8746 4x paasmandjes met siergras en eierkleuren - 

paasmandjes met groen gras - raffia mandje met paasg
29,99 €

4251805467475 CF12450 LED-kaarsenboog als kerstverlichting - kaarsenbrug met 
9 LED's - kleine lichtboogpiramide - raamkandelaars voo

34,99 €
4251805467499 CF17869 Pasen decoratie & cadeauset - groene raffia manden, 

licht paasgras, eierkleuren - DIY paasmanden - Paasnes
29,99 €

4251805467505 CF17868 2x opbergdoos met bamboe deksel - organizer voor 
keuken, badkamer, kinderkamer - metalen doos voor et

34,99 €
4251805467512 CF17867 2x opbergdoos met bamboe deksel - metalen 

opbergdoos voor eten en kleine spullen - organizer voor
29,99 €

4251805467529 CF17865 6x vliegenmepper van kunststof - bloemvormige 
insectenvanger - ongediertebestrijding in felle kleuren - 

17,99 €
4251805467536 CF17740 2x tafelbel - tafelbel met helder geluid - receptiebel voor 

portier, keuken of hotels & bars - servicebel voor de die
17,99 €

4251805467543 CF17861 8x regenponcho met capuchon - poncho in 4 kleuren - 
noodponcho voor festivals, stadions, wandelen, kamper

17,99 €
4251805467567 CF17224 2x binnenkas voor het kweken van planten - 

kweekpotten voor 24 planten - plantenbak voor in huis -
29,99 €

4251805467574 CF17855 tafelklok met fotolijst - analoge klok op batterijen met 
fotolijst - wandklok met witte wijzerplaat - moderne foto

19,99 €
4251805467581 CF17855 tafelklok met fotolijst - analoge klok op batterijen met 

fotolijst - moderne fotodisplay met klok voor thuis of op 
19,99 €

4251805467598 CF17860 3x keramische koffiemokken - maritieme koffiemokken 
voor thuis en op kantoor - koffiekan voor koude en war

29,99 €
4251805467604 CF17860 3x keramische koffiemokken - maritieme koffiemokken 

voor thuis en op kantoor - koffiekan voor koude en war
29,99 €

4251805467611 CF16738 2x LED-nachtlampje met kleurwisseling - LED-
stopcontactlamp als sluimerlicht - Oriëntatielicht voor th

19,99 €
4251805467628 CF17870 2x decoratieve paashaas - decoratief figuur om neer te 

zetten - decoratieve paashaas met kind - goudkleurige p
34,99 €

4251805467635 CF17875 18-delige paaseierenset met pennen en sjablonen - 
paasei-verf- en decoratieset - doe-het-zelf paasdecorati

17,99 €
4251805467642 CF17148 2x decoratieve paashazen van keramiek - kunstzinnige 

decoratiefiguren voor paasdecoratie - decoratieve konijn
29,99 €
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4251805467659 CF17873 4x keramische koffiemokken - koffiemok met 
Paasmotieven - koffiekan voor koude en warme dranken

29,99 €
4251805467666 CF17874 4x keramische koffiemokken - koffiekan voor koude en 

warme dranken - koffiemok met paasmotieven - kleurrij
29,99 €

4251805467673 CF17877 12x paaseieren met sprankelende pailletten - 
pailletteneieren voor de paasboom of als kamerdecorati

14,99 €
4251805467680 CF17871 voorraadpot met deksel in paasdesign - koekjespot van 

keramiek voor Pasen en lente - snoeppot met konijnen
19,99 €

4251805467697 CF17872 voorraadpot met deksel in paasdesign - snoeppot met 
konijnenmotief - koekjespot van keramiek voor Pasen e

29,99 €
4251805467703 CF17876 3x Diamond Art Set Paaspatroon - Mozaïek schilderen 

op nummer voor doe-het-zelffoto's met gekleurde stene
17,99 €

4251805467710 CF7841 2x satellietkabel - Robuuste satellietkabel voor gebruik 
binnenshuis - Voor snelle en stabiele overdracht van dig

14,99 €
4251805467727 CF17871 2x voorraadpot met deksel in paasdesign - keramieken 

koekjespot voor Pasen en lente - snoeppot met konijnen
34,99 €

4251805467734 CF3553 12x medium tandenborstel - handtandenborstel met 
middelharde borstelharen - tandverzorgingsborstel voor 

14,99 €
4251805467741 CF3555 16x medium tandenborstel - handtandenborstel met 

middelharde borstelharen - tandverzorgingsborstel voor 
17,99 €

4251805467758 CF3569 8x kindertandenborstel in dolfijndesign - 
handtandenborstel met zachte haren - tandverzorgingsb

14,99 €
4251805467765 CF6724 4x kindertandenborstel in felle kleuren - 

handtandenborstel, extra zachte borstelharen - tandverz
14,99 €

4251805467772 CF17782 80x decoratieve spinnen - tafeldecoratie voor 
horrorfeesten op Halloween - plastic spinnen als strooid

14,99 €
4251805467789 CF17393 siliconen bakmat - duurzaam alternatief voor bakpapier 

- perfect voor het bakken van koekjes, brood en pizza - 
19,99 €

4251805467796 CF3347 8x kindertandenborstels met kopkapjes - manuele 
reistandenborstel voor kinderen vanaf 2 jaar - speciale z

19,99 €
4251805467802 CF17393 siliconen bakmat - duurzaam alternatief voor bakpapier 

- perfect voor het bakken van koekjes, brood en pizza - 
17,99 €

4251805467819 CF12959 St. Patrick's Day-kostuumset - Groene hoed met baard 
en fluitje - Perfect voor Ierse feesten - Saint Patricks Da

29,99 €
4251805467826 CF6112 120-delige SCOUBIDOU gevlochten armbandenset - 

geweldige glitterkleuren voor armbanden, enkelbandjes 
14,99 €

4251805467833 CF17802 16-delige bestekset voor 4 personen - RVS bestek - 
donker bestek met mes, vork, lepel, theelepel - mat me

34,99 €
4251805467840 CF17381 3x organizer met deksel - opbergen van kleine spullen - 

opbergdozen voor sieraden, cosmetica, naaisetje - rond
29,99 €

4251805467857 CF11389 10x eierkleuren marmereffect - vloeibare eierkleuren 
voor witte en bruine eieren - met speciale handschoene

14,99 €
4251805467864 CF11389 25x eikleuren marmereffect - vloeibare eikleuren voor 

witte en bruine eieren - met speciale handschoenen voo
19,99 €

4251805467871 CF17858 4x placemat Mandala - moderne placemat in vintage 
design - jute placemat - ronde placemats voor keuken, 

29,99 €
4251805467888 CF17866 taartschotel draaibaar Ø 30 cm - taartschotel met 

glazen blad - taartschotel voor het modelleren en server
34,99 €

4251805467895 CF3908 8x medium tandenborstel - handtandenborstel met 
middelharde borstelharen - tandverzorgingsborstel voor 

17,99 €
4251805467901 CF17857 lamp op zonne-energie met bewegingssensor - tuin- of 

terraslamp voor buitengebruik - lamp met bewegingsse
49,99 €

4251805467918 CF8809 18x paaseieren om op te hangen - gespikkelde 
paasdecoraties in leuke kleuren - decoratieve paaseiere

29,99 €
4251805467925 CF17879 8x houten onderzetters - minipallets met opschrift 

"Favorite Drink" als glazen onderzetters voor drankjes - 
29,99 €

4251805467932 CF17878 8x plastic kommen - plastic snackkommen - 
herbruikbare bakjes - onbreekbare mueslikommen - ka

19,99 €
4251805467949 CF17879 4x houten onderzetters - minipallets met opschrift 

"Favorite Drink" als onderzetters voor drankjes - houten
17,99 €

4251805467956 CF17859 2-delige dienbladenset van metaal en glas - spiegelblad 
voor sieraden en decoratieartikelen - elegant gedecoree

39,99 €
4251805467963 CF17880 koude frame fleece - tuinvlies voor plantenbescherming 

in de winter - wintervlies als vorstbescherming om plant
19,99 €

4251805467987 CF17324 2x LED kaars in steen - flikkerende LED kaars voor 
binnen en buiten - sfeerlicht voor romantische avonden

34,99 €
4251805467994 CF17270 2-delige LED-kaarsenset - flikkerende LED-kaarsen voor 

binnen en buiten - sfeerverlichting voor romantische av
34,99 €

4251805468007 CF9902 2x tochtstopper voor de deur - microvezel 
deurbodemafdichting - tochtstopper met dubbele afdich

29,99 €
4251805468014 CF17884 Pasen-stickerset met 7 stickervellen - Paasei-stickerset 

met kleurrijke ontwerpen voor een bijzondere paastafel
14,99 €
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4251805468021 CF17881 3x hangslot met massief metalen sleutels - 
veiligheidsslot met geharde beugel - kelderslot 25 mm -

17,99 €
4251805468038 CF11395 72x krimpfolie voor paaseieren - ideaal voor het 

verpakken en stijlvol bewaren van zelfontworpen eieren 
14,99 €

4251805468045 CF17882 Paasstickerset met 8 stickervellen - Paasei-stickerset 
met kleurrijke gezichten voor een bijzondere paaseieren

14,99 €
4251805468052 CF17883 18x krimpfolie voor paaseieren - ideaal voor het 

verpakken en stijlvol bewaren van zelfontworpen eieren 
14,99 €

4251805468069 CF12540 2 paar skelethandschoenen in zwart voor kinderen - 
griezelige beenhandschoenen in één maat voor carnaval

14,99 €
4251805468076 CF17722 3-delige set mengkommen - antislip deegkommen met 

rubberen bodem, tuit en antislip handvat - bakkommen 
39,99 €

4251805468083 CF17887 Hexagon wandplank van metaal en hout met 3 planken 
- Zwarte zwevende plank in industrieel design - Zeshoek

34,99 €
4251805468090 CF17888 opbergdoos voor theezakjes - theedoos van 

bamboehout met 8 vakken en kijkvenster - theedoos vo
34,99 €

4251805468106 CF17889 LED-zwembadverlichting met kleurwisselfunctie - 
energiezuinig en op batterijen werkend licht voor een oa

17,99 €
4251805468113 CF17886 4x glazen asbakken - zwarte glazen asbakken voor 

sigaretten en cigarillo's - asbakken voor privégebruik en
19,99 €

4251805468120 CF17889 2x LED-zwembadverlichting met kleurwisselfunctie - 
Energiezuinig en op batterijen werkend licht voor een o

29,99 €
4251805468137 CF10415 10x afwasborstel - universele afwasborstel met 

ophanghaak - flessenreiniger - glazen spons - keukenbo
29,99 €

4251805468144 CF17885 4x metalen schaal - schaal voor salade, dips en snacks - 
lichte schaalset - kruidenschaal - stapelbare metalen sch

17,99 €
4251805468151 CF9279 3x asbakken van roestvrij staal - minimalistische asbak - 

duurzame asbak voor stijlvolle en hygiënische asverwijd
12,99 €

4251805468168 CF9279 6x asbakken van roestvrij staal - minimalistische asbak - 
duurzame asbak voor stijlvolle en hygiënische asverwijd

17,99 €
4251805468175 CF9279 9x asbakken van roestvrij staal - minimalistische asbak - 

duurzame asbak voor stijlvolle en hygiënische asverwijd
29,99 €

4251805468182 CF17903 10x geuroliën à 10ml in een set - natuurlijke kamergeur 
- geurolie voor aromadiffusers, luchtverfrissers, waterve

19,99 €
4251805468199 CF17891 decoratieve letters van metaal met een voet van 

mangohout - Paasdisplay voor lentedecoratie - Display v
34,99 €

4251805468205 CF17895 paar decoratieve metalen konijntjes met voet van 
mangohout - Paashazen voor lentedecoratie - Paasstand

39,99 €
4251805468212 CF17892 metalen sierhaas met mangohouten voet - Paashaas 

voor lentedecoratie - Paasstandaard - decoratief woona
17,99 €

4251805468229 CF17896 decoratieve konijntjes moeder met kind - twee metalen 
konijntjes op een voet van mangohout - Paashazen van 

29,99 €
4251805468236 CF17898 decoratieve bloemenstandaard - premium metalen 

bloem op een voet van mangohout - decoratieve bloem 
19,99 €

4251805468243 CF17815 3x Paasei om te vullen - kleurrijke vuleieren voor Pasen 
- grote kartonnen eieren - Paasdecoratie geschenkdoos 

34,99 €
4251805468250 CF17900 handgemaakte letters "Relax" - Elegante decoratie van 

hout en natuurlijke jute voor een ontspannen sfeer
17,99 €

4251805468267 CF17897 decoratieve bloemenstandaard - premium metalen 
bloem op een voet van mangohout - decoratieve bloem 

29,99 €
4251805468274 CF17894 decoratieve display Home - belettering van metaal op 

voet van mangohout - decoratieve belettering om neer t
17,99 €

4251805468298 CF17916 2x decoratieve bloemenstandaards - premium metalen 
bloemen op mangohouten sokkels - metalen decoratiev

29,99 €
4251805468304 CF12396 3x plantenbak met uitneembare schotel - bloempot voor 

kamer, balkon en tuin - plantenbak voor bloemen en kr
29,99 €

4251805468311 CF17899 premium stand-up kompasroos - decoratieve 
kompasroos van metaal op een voet van mangohout - 

39,99 €
4251805468328 CF17899 premium staanker - decoratief metalen anker op voet 

van mangohout - maritiem anker om op te zetten
39,99 €

4251805468359 CF12560 47-delige partycase voor de geboorte van een meisje - 
decoratie voor een gender reveal party - partyaccessoir

19,99 €
4251805468366 CF12559 47-delige feestkoffer voor de geboorte van een jongen - 

decoratie voor een gender reveal party - feestaccessoire
29,99 €

4251805468380 CF3631 39-delige universele hakenset - haken van roestvrij staal 
voor het bevestigen van verschillende huishoudelijke art

17,99 €
4251805468397 CF8208 4x medicatiedispenser - medicatiebox voor 7 dagen - 

pillendoos - tabletbox - tabletbox - weekdispenser voor 
29,99 €

4251805468410 CF17919 4x metalen ijsblokjes - vaatwasmachinebestendige 
premium metalen ijsblokjes voor sterke dranken - roest

17,99 €
4251805468427 CF17919 8x metalen ijsblokjes - vaatwasmachinebestendige 

premium metalen ijsblokjes voor sterke dranken - roest
29,99 €
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4251805468434 CF17922 4x grillreinigingssteen - puimsteen voor het reinigen van 
diverse oppervlakken - herbruikbare pannenschraper - r

14,99 €
4251805468458 CF17926 4x koffiemokken in modern design - kleine 

koffiemokken met opdruk "koffie" - mokken voor warme
19,99 €

4251805468465 CF17923 2x glasopener voor het openen van het deksel van 
diverse schalen - flesopener voor schalen met een deks

14,99 €
4251805468472 CF17924 keukengereihouder - metalen kooklepelhouder - 

metalen box als bestekhouder - bestekmand in industrie
19,99 €

4251805468489 CF17937 2-delige baretset - voor dagelijks gebruik, carnaval, 
carnaval, Halloween en themafeesten - baret in één ma

14,99 €
4251805468496 CF17611 2-delige set fruitmand met deksel - metalen kom en 

vliegenkap - voedselscherm - groentemand - decoratiev
19,99 €

4251805468502 CF17927 naaiset - 36 losse naaimachinespoelen met opbergdoos 
- naaigaren op de spoel in 36 kleuren - naaiaccessoires 

14,99 €
4251805468519 CF17936 3-delige clownsset om je te verkleden als een clown - 

kostuumset met gestippelde vlinderdas, bretels en clow
29,99 €

4251805468526 CF17921 28x herbruikbare ijsblokjes met opbergdoos - party 
ijsblokjes voor verkoelende dranken - ijsblokjes in fruitd

19,99 €
4251805468526 CF17921 28x herbruikbare ijsblokjes met opbergdoos - party 

ijsblokjes voor verkoelende dranken - ijsblokjes in fruitd
19,99 €

4251805468533 CF17925 6x zeepbellenstok - zeepbellenzwaard - grote 
zeepbellen voor verjaardagen en bruiloften [selectie vari

29,99 €
4251805468557 CF17931 2-delige St. Patrick's Day-set - bretels en vlinderdas in 

Leprechaun-look - kostuumaccessoires - kostuumoutfit v
17,99 €

4251805468564 CF17116 2x decoratieve konijntjes voor paasversiering - 
Paashazen met patroon van vilt om neer te zetten - Vilt

29,99 €
4251805468632 CF15389 2x decoratieve displays voor Pasen - houten paashazen 

- houten figuren om neer te zetten als paasversiering
34,99 €

4251805468649 CF13050 3x decoratief ei met LED-verlichting - Verlicht paasei ter 
decoratie - Tijdloos verlicht paasei in landelijke stijl - Stij

19,99 €
4251805468656 CF12927 5x eierdopjes in kippendesign - gele beker voor 

paaseieren of normale eieren - eierhouder van geglazuu
19,99 €

4251805468670 CF17180 2-delige konijnenset met bril - keramische konijntjes in 
roze en wit - paashaas met pluche kraag en bril - decor

17,99 €
4251805468687 CF17942 4-delige serveerset - schalenset met houten plank voor 

het serveren van tapas, mezze of antipasti - 3 schalen i
34,99 €

4251805468717 CF17253 2x onderzetters - stalen onderzetters - onderzetters 
voor potten, pannen en braadpannen - met rubberen vo

19,99 €
4251805468724 CF17252 2x ronde onderzetters - stalen onderzetters - 

onderzetters voor potten, pannen en braadpannen - me
19,99 €

4251805468731 CF17946 8x leistenen onderzetters - hartvormige glazen 
onderzetters met antislip rubberen voetjes - leisteen me

29,99 €
4251805468748 CF17934 2x clownvlinderdas - kleurrijke gestippelde strik in 

clownlook - kostuumaccessoire in neonstijl - nekstrik in 
17,99 €

4251805468755 CF17932 2x clownvlinderdas - kleurrijke strik met patroon in 
clownlook - kostuumaccessoire - kleurrijke nekstrik in éé

17,99 €
4251805468762 CF17840 4000x houten tandenstokers - tandenstokers 8 cm - 

houten cocktailprikkers - houten stokjes voor doe-het-ze
17,99 €

4251805468779 CF17842 2000x houten tandenstokers met cellokoffer - 
tandenstokers 6,5 cm - houten cocktailprikkers - hygiëni

14,99 €
4251805468786 CF8811 5x decoratieve hangers - paasdecoraties van hout in 

uilendesign - decoratieve hangers voor ramen, deuren e
12,99 €

4251805468793 CF17850 500x houten frietvork - fruitvork houten bestek - stevige 
houten prikker met breed handvat - partyprikker voor p

14,99 €
4251805468809 CF17934 2x clownvlinderdas - kleurrijke gestippelde strik in 

clownlook - kostuumaccessoire - nekstrik in één maat
17,99 €

4251805468816 CF17845 500x fingerfoodspiesen van bamboe - lange houten 
spiesen voor het spiesen van vlees en groenten - barbec

14,99 €
4251805468823 CF17846 500x bamboe sjasliekspiesen - lange houten spiesen 

voor het spiesen van vlees en fruit - grillspiesen voor ga
14,99 €

4251805468830 CF17904 250x papieren rietje - papieren rietjes voor feesten, 
verjaardagen, bruiloften en diploma-uitreikingen - duurz

17,99 €
4251805468847 CF17930 XXL clownvlinderdas - grote kleurrijke gestippelde strik 

in clownlook - verkleedaccessoire halsstrik in één maat
17,99 €

4251805468854 CF17906 500x houten fingerfoodspiesen - lange houten spiesen 
voor het spiesen van vlees, groenten en fruit - barbecue

9,99 €
4251805468861 CF17905 250x papieren flexi drinkrietje - papieren rietjes voor 

feesten, verjaardagen, bruiloften en diploma-uitreikinge
17,99 €

4251805468878 CF9303 2x multifunctioneel fietsgereedschap 13 in 1 - 
opvouwbaar reparatiegereedschap - veelzijdig fietsgere

17,99 €
4251805468885 CF17910 32x popcornzakken - papieren zakken voor picknicks, 

verjaardagen, bruiloften of als klein paasnest - snackzak
14,99 €
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4251805468892 CF7603 5x pillendoosje - medicatiedoosje met sleutelhanger - 
waterdichte sleutelhanger met O-ring - geocaching - adr

14,99 €
4251805468908 CF17910 16x popcornzakken - papieren zakken voor picknicks, 

verjaardagen, bruiloften of als klein paasnest - snackzak
14,99 €

4251805468915 CF17849 250x houten fingerfoodspiesen - lange houten spiesen 
voor het spiesen van vlees, groenten en fruit - barbecue

17,99 €
4251805468922 CF17847 1000x houten spiesen voor fingerfood - lange houten 

spiesen voor het spiesen van vlees en groenten - barbec
17,99 €

4251805468939 CF17848 1000x houten kebabspiesen - lange houten spiesen voor 
het spiesen van vlees, groenten en fruit - grillspiesen vo

17,99 €
4251805468946 CF17945 3x koffiemokken in vintage design - koffiemok van 

keramiek met emaille look - mok met handvat voor kam
29,99 €

4251805469066 CF9158 taartdoos voor het bewaren en transporteren van gebak 
- transportdoos - cakedoos en voedseldoos met handgre

29,99 €
4251805469097 CF17954 3x kruidenpotjes - voorraadpot met houten deksel en 

afsluitring - glazen pot voor thee, kruiden en specerijen 
19,99 €

4251805469103 CF17953 3x kruidenpotjes - voorraadpot met houten deksel en 
afsluitring - glazen pot voor thee, kruiden en specerijen 

19,99 €
4251805469110 CF17958 4x spoelbakinzetstuk - vierkante spoelbakmat - 

inzetstuk voor spoelbak - mat van flexibele kunststof om
19,99 €

4251805469127 CF17960 4x spoelbakinzetstuk - vierkante spoelbakmat - 
inzetstuk voor spoelbak - mat van flexibele kunststof om

19,99 €
4251805469134 CF17963 2-delige voorraadpottenset met bamboe deksel - 

metalen opbergdoos voor etenswaren - organizer voor i
29,99 €

4251805469141 CF17957 150-delige schoolbordstickerset - veelzijdige labelset 
met krijtstickers, krijtstiften en afveegsponsjes

19,99 €
4251805469158 CF9035 4-delige placemat Maritiem - placemats met maritieme 

fotoprints - placemats met strandmotieven [selectie vari
14,99 €

4251805469165 CF17941 2x wandkapstok van hout - kapstokken voor 
kinderkamers en gangen - leuke ophanging met schattig

29,99 €
4251805469172 CF17915 12x feestmuts - zwarte kegelhoeden in metallic kleuren 

- glanzende nieuwjaarshoeden - hoofddeksels voor the
14,99 €

4251805469189 CF17907 2x folieballon "Happy New Year" - nieuwjaarsslinger 
gemaakt van opblaasbare ballonnen - ballonnen die gev

14,99 €
4251805469196 CF17907 13-delige feestset voor oudejaarsavond - 

feestaccessoires om oudejaarslooks te versieren en te v
14,99 €

4251805469417 CF17909 4-delige folieballonset - Winterse folieballonnen als 
rendier en zuurstok - Ballonnen die gevuld kunnen word

12,99 €
4251805469424 CF17948 160x wierookstokjes in 8 geuren - Geurende houten 

stokjes om een kamer uit te roken - Dunne wierookstokj
19,99 €

4251805469431 CF11932 3X spuitfles met schaalverdeling - 
chemicaliënbestendige pompverstuiver met 28/400 schr

29,99 €
4251805469448 CF11932 3x spuitfles met schaalverdeling - 

chemicaliënbestendige pompverstuiver voor zuren, kool
29,99 €

4251805469455 CF11932 3x spuitfles met schaalverdeling - waterpompsproeier 
met 28/400 schroefdraad voor huishouden, tuin, werkpl

19,99 €
4251805469523 CF17949 2x Serveerschalen - Ronde serveerplanken met rand - 

Oberdienbladen met antislip materiaal bovenop - Herbru
29,99 €

4251805469530 CF13613 campingdouche - compacte zonnedouche met 15 L - 
mobiele buitendouche voor camping, tuin, strand en vak

19,99 €
4251805469578 CF17983 24x plastic eierlepels - herbruikbare dessertlepels - BPA-

vrije plastic lepels - vaatwasmachinebestendig herbruikb
17,99 €

4251805469585 CF17987 2x koeltas - klassieke opvouwbare thermische koelbox - 
kleine isolerende tas voor picknick, camping, outdoor, s

17,99 €
4251805469592 CF17982 BBQ-handschoenen - hittebestendige lederen 

grillhandschoenen - ovenhandschoenen voor bakken, gri
29,99 €

4251805469608 CF17989 theedoos met 9 vakken - zwarte houten opbergdoos 
voor verpakte theezakjes - theezakjesdoos met plantmo

34,99 €
4251805469646 CF17988 2-delige dienbladenset van hout - houten dienblad - 

dienblad met handvatten in rustieke look - wit gelakte si
34,99 €

4251805469653 CF17991 3-delige serveerset - kleine, witte serveerschalen - grof 
geribbelde keramische schalen voor voorgerechten en d

19,99 €
4251805469660 CF15169 keramische theelichthouder - decoratieve kandelaar - 

zilverkleurige kandelaar - kamerdecoratie
14,99 €

4250847195681 CF7045 1x keramische lantaarn - kleurrijke theelichthouder voor 
een gezellige sfeer - kandelaar met kleurrijke bloemmoti

14,99 €
4251805469905 CF17227 afvalbak met klapdeksel - tafelafvalbak van bamboe 

met RVS deksel - compacte cosmeticabak voor de badk
29,99 €

4251805469929 CF17991 3-delige serveerset - kleine, witte serveerschalen - fijn 
geribbelde keramische schalen voor voorgerechten en d

19,99 €
4251805469936 CF17991 3-delige serveerset - kleine, witte, hartvormige 

serveerschalen - porseleinen schalen voor voorgerechte
19,99 €
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4251805469943 CF17991 3-delige serveerset - kleine, witte serveerschalen - fijn 
geribbelde keramische schalen voor voorgerechten en d

19,99 €
4251805469950 CF17893 decoratief konijn van mangohout - grote houten 

paashaas met metalen detail voor lentedecoratie - displ
39,99 €

4251805469967 CF17241 flexibele spiraal tuinslang met sproeikop - waterslang - 
knikvast en rekbaar - blauw, gemaakt van robuust kunst

29,99 €
4022257758578 CF15966 engelenhaar, fijn gekruld goudkleurig klatergoud voor in 

de kerstboom, kerstversiering - 40 g
14,99 €

4251805470147 CF17990 4-delige badkamerplankenset - hangende opberger voor 
de badkamer - praktische hangende organizer - opberg

29,99 €
4251805470154 CF17990 4-delige badkamerplankenset - hangende opberger voor 

de badkamer - praktische hangende organizer - opberg
29,99 €

4251805470208 CF17986 3x flessenkoeler - champagnekoeler met sluiting - 
koelmof voor frisdrank en sterke drank [selectie varieert

19,99 €
4251805470239 CF18027 badponcho met capuchon - strandlaken met 

piratenmotief - sprei met capuchon voor strand, zwemb
29,99 €

4251805470246 CF18030 badhanddoek met piratenmotief - kleurrijk strandlaken - 
baddeken voor strand, zwembad en badkamer - zachte 

29,99 €
4251805470253 CF18030 badlaken met haaienmotief - cool strandlaken - 

baddeken voor strand, zwembad en badkamer - zachte 
29,99 €

4251805470284 CF18027 badponcho met capuchon - strandhanddoek met 
haaienmotief - sprei met capuchon voor strand, zwemb

29,99 €
4251805470291 CF18027 badponcho met capuchon - strandhanddoek met 

eenhoornmotief - sprei met capuchon voor strand, zwe
29,99 €

4251805470307 CF18030 badlaken met ankermotief - maritiem strandlaken - 
baddeken voor strand, zwembad en badkamer - zachte 

34,99 €
4251805470451 CF7010 10x mand van raffia in natuurlijke kleur voor decoratie - 

paasdecoratie - paasnest - mand voor paaseieren, broo
29,99 €

4251805470475 CF15200 10x mand van raffia in natuurlijke kleur voor decoratie - 
paasdecoratie - paasnest - mand voor paaseieren, broo

34,99 €
4251805470482 CF17668 10x mand van raffia in natuurlijke kleur voor decoratie - 

paasdecoratie - paasnest - mand voor paaseieren, broo
29,99 €

4251805470499 CF17668 9-delige paasmandenset met paasgras en eikleuren in 
glanzende marmerlook - Raffia mand met paasgras en e

29,99 €
4251805470505 CF18035 4x springtouw voor kinderen - 230 cm lengte - 

verstelbaar springtouw - springtouw in 4 kleuren met ho
29,99 €

4251805470512 CF18034 6x tennisballen - neongele speelballen voor 
vrijetijdssporten - viltballen als hondenspeelgoed, voor 

17,99 €
4251805470529 CF18044 20x diepvrieszakjes 3 liter om te sealen - hersluitbare 

vershoudzakjes met een inhoud van 3 liter - alleszakjes 
17,99 €

4251805470536 CF18026 6-delige strandspeelgoedset in piratendesign - emmer 
met handvat, schep, hark, vormpjes en boot - zandspee

29,99 €
4251805470543 CF18043 40x diepvrieszakjes 1 liter om te sealen - hersluitbare 

vershoudzakjes met een inhoud van 3 liter - alleszakjes 
14,99 €

4251805470550 CF18037 2-delige snorkelset voor kinderen van 3 tot 6 jaar - 
Snorkelset voor kleine kinderen - Duikbril en snorkel om

29,99 €
4251805470567 CF18036 2x rubberen draaiband voor kinderen - dunne rubberen 

springtouwen - springrubber voor kinderen in felle rege
17,99 €

4251805470574 CF10325 500x ziplock zakjes - transparante zakjes met ziplock - 
kleine hersluitbare zipzakjes - polybags met sluiting - 12

19,99 €
4251805470581 CF10326 500x ziplock zakjes - transparante zakjes met ziplock - 

kleine hersluitbare zipzakjes - polybags met sluiting - 22
29,99 €

4251805470598 CF10327 500x ziplock zakjes - transparante zakjes met ziplock - 
hersluitbare zipzakje - polybag met slot - 305 x 150 mm

39,99 €
4251805470604 CF15737 500x ziplock zakjes - transparante zakjes met ziplock - 

hersluitbare zipzakje - polybag met slot - 400 x 150 mm
39,99 €

4251805470611 CF10325 1000x ziplock zakjes - transparante zakjes met ziplock - 
kleine hersluitbare zipzakjes - polybags met sluiting - 12

34,99 €
4251805470628 CF10326 1000x ziplock zakjes - transparante zakjes met ziplock - 

kleine hersluitbare zipzakjes - polybags met sluiting - 22
44,99 €

4251805470635 CF10327 1000x ziplock zakjes - transparante zakjes met 
ritssluiting - hersluitbare zipzakjes - polybags met sluitin

49,99 €
4251805470642 CF15737 1000x ziplock zakjes - transparante zakjes met ziplock - 

hersluitbare zipzakje - polybag met slot - 400 x 150 mm
54,99 €

4251805470673 CF18033 2x zwembanden om te zwemmen - zwemring voor 
zwemplezier - waterring opblaasbaar - zwemhulpmiddel

17,99 €
4251805470987 CF18054 peuterbad voor kinderen - opblaasbaar, rond babybad - 

mini-zwembad met 2 ringen voor balkon, terras en tuin 
17,99 €

4251805470994 CF18054 peuterbad voor kinderen - opblaasbaar, rond babybad - 
mini-zwembad met 2 ringen voor balkon, terras en tuin 

17,99 €
4251805471007 CF18057 zwemring - grote blauwe zwemring voor zwemplezier - 

opblaasbare waterring voor kinderen en jongeren - zwe
29,99 €
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4251805471014 CF18057 zwemring - grote paarse zwemring voor zwemplezier - 
opblaasbare waterring voor kinderen en jongeren - zwe

29,99 €
4251805471021 CF18057 zwemring - grote rode zwemring voor zwemplezier - 

opblaasbare waterring voor kinderen en jongeren - zwe
29,99 €

4251805471038 CF18053 zwemring opblaasbaar voor kinderen van 3 tot 6 jaar - 
zwemring in dierendesign - zwemhulpmiddel ideaal voor

14,99 €
4251805471045 CF18064 8x drinkbekers van kunststof - kleurrijke herbruikbare 

bekers - onbreekbare bekers voor kamperen, picknicks 
17,99 €

4251805471052 CF18060 32-delige stickerset voor vuilnisbakken - zelfklevende 
nummers voor huisnummers - markering van vuilnisbak

17,99 €
4251805471069 CF18059 8x placemat - afveegbare placemat met bloem- en 

bladmotief - eettafelmat - 2-zijdige placemat - omkeerb
17,99 €

4251805471083 CF18062 2x dinosaurussen - prehistorische speelgoedfiguren van 
kunststof - speelgoed voor kinderen - robuuste dinosaur

19,99 €
4251805471106 CF18058 3-delige dienbladenset van hout - houten dienblad in 

drie verschillende maten - grote decoratieve schalen me
49,99 €

4251805471113 CF18061 opvouwbare schep met lange steel - mini opvouwbare 
schep met verlengde handgreep voor een betere hefboo

19,99 €
4251805471120 CF18068 3x keukenzeef van kunststof - vergiet voor het wassen 

van groente en fruit - vergiet voor pasta - rond vergiet 
29,99 €

4251805471137 CF17114 5x houten paasstandaard - konijn met paaseieren - 
paasdecoratie - houten decoratie voor Pasen om neer te

29,99 €
4251805471144 CF18070 2x maatbekers van kunststof - maatbeker met 

schaalverdeling in milliliters, OZ en kopjes - antislip maa
19,99 €

4251805471144 CF18070 2x maatbekers van kunststof - maatbeker met 
schaalverdeling in milliliters, OZ en kopjes - antislip maa

19,99 €
4251805471151 CF18066 7-delige dartset - klassiek dartbord met metalen darts in 

2 kleuren - dartbord en pijlen - met achterdoel
29,99 €

4251805471175 CF18067 2x bestekopvangbak - kunststof keukengereihouder - 
bestekmand met uitneembaar tussenschot - houten lepe

29,99 €
4251805471182 CF18067 2x bestekopvangbak - kunststof keukengereihouder - 

bestekmand met uitneembaar tussenschot - houten lepe
29,99 €

4251805471199 CF18052 9x vogelafschrikhanger - vogelverschrikker in kleurrijke 
spiraalvorm - creëert lichtreflecties tegen vogels - vogel

29,99 €
4251805471205 CF18069 2x afdruiprek - afdruiprek voor de gootsteen - groene 

afdruiphulp voor servies en andere huishoudelijke artike
29,99 €

4251805471212 CF18069 2x afdruiprek - afdruiprek voor de gootsteen - witte 
afdruiphulp voor servies en andere huishoudelijke artike

29,99 €
4251805471229 CF18069 2x afdruipmand - afdruiprek voor de gootsteen - grijze 

afdruiphulp voor servies en andere huishoudelijke artike
29,99 €

4251805471236 CF18065 8-delige snackkommenset - kleine, gekleurde 
snackkommen - grijze en rode dipkommen voor het hoo

34,99 €
4251805471243 CF18065 8-delige snackkommenset - kleine, gekleurde 

snackkommen - groene en blauwe dipkommen voor het 
34,99 €

4251805471250 CF18063 campingtafel van aluminium - flexibele klaptafel - 
klaptafel met handgreep - lichte, draagbare bijzettafel v

39,99 €
4251805471274 CF13499 slinger met sneeuwvlokken - decoratieve slinger voor 

Kerstmis - sneeuwvlokslinger - kerstslinger voor kerstbo
14,99 €

4251805471281 CF12238 9x kerstballen, kerstboomballen van onbreekbaar plastic 
voor kerstmis, boomversieringen voor de kerstboom, Ø 

17,99 €
4251805471298 CF14596 dijbeentrainer - handige arm- en beentrainer met 

softgrip - ideaal voor krachttraining, training en fitness, 
19,99 €

4251805471359 CF11108 2-delige lichtgevende ballonset met LED - transparante 
luchtbellen met steunstaven - ballonnen die met lucht g

29,99 €
4251805471366 CF7714 4x telescopische vliegenmepper - insectenwerend 

middel met flexibel uitschuifbare handgreep - ongediert
14,99 €

4251805471380 CF18103 6-delige cosmeticaset - cosmeticakwast en make-up 
sponsje in eivorm - beautyblender - make-up ei voor po

17,99 €
4251805471397 CF0562 camping lucifer, eeuwige lucifers, permanente lucifers, 

overlevingsaansteker met vuursteen als sleutelring
9,99 €

4251805471403 CF12225 4x kerstboomversieringen van metaal - kerstversiering 
sneeuwvlok - hanger voor kerstmis in het wit [motiefsel

14,99 €
4251805471533 CF11991 3x klassieke fietsbel in diverse kleuren - "ring-ring" 

geluid - fietsbel voor sturen met Ø 22 - 30 mm [selectie 
17,99 €

4251805471557 CF11636 opblaasbare zwemring in een cool design - zwemring 
voor kinderen en volwassenen [selectie varieert]

17,99 €
4251805471557 CF11636 opblaasbare zwemring in een cool design - zwemring 

voor kinderen en volwassenen [selectie varieert]
17,99 €

4251805471595 CF12991 retro-kostuums Damesvermomming uit de jaren 20 en 
diverse uitbreidingen - Charleston-look - vintage jurk m

19,99 €
4251805471601 CF17366 12-delige schalenset - herbruikbaar kunststof servies - 

schaal voor soep, fruit of snacks - buitenservies voor ba
29,99 €

Pagina: 357/358* Alle prijzen zijn inclusief BTW. Onder voorbehoud van tussentijdse aankoop.

prijslijst: MSRP-prijzen (Tijd 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251805471618 CF17366 12-delige schalenset - herbruikbaar kunststof servies - 
schaal voor soep, fruit of snacks - buitenservies voor ba

29,99 €
4251805471625 CF17366 12-delige schalenset - herbruikbaar kunststof servies - 

schaal voor soep, fruit of snacks - buitenservies voor ba
29,99 €

4251805471632 CF12954 Retro kostuums Damesvermomming uit de jaren 20 en 
diverse uitbreidingen - Charleston-look - vintage jurk m

17,99 €
4251805471649 CF18055 zwembadafdekking rond - lichtwerend warmtedekzeil - 

afdekzeil voor rond zwembad - afdekking als vuilbesche
29,99 €

4251805471656 CF18056 zwembadafdekking rond - lichtwerend warmtedekzeil - 
afdekzeil voor rond zwembad - afdekking als vuilbesche

34,99 €
4251805471663 CF18107 snorkelset voor kinderen - kleurrijke duikaccessoires - 

duikbril en snorkel - zwembril met verstelbare hoofdban
34,99 €

4251805471670 CF18105 snorkelset voor tieners vanaf 14 jaar en volwassenen - 
snorkel- en duikbril - zwembril met getinte lenzen

34,99 €
4251805471687 CF18107 snorkelset voor kinderen - kleurrijke duikaccessoires - 

duikbril en snorkel - zwembril met verstelbare hoofdban
34,99 €

4251805471694 CF18105 snorkelset voor tieners vanaf 14 jaar en volwassenen - 
snorkel- en duikbril - zwembril met getinte lenzen

34,99 €
4251805471700 CF18104 3x uitschuifbaar net voor kinderen - insectennet met 

telescopische stang - visnet voor kinderen - kleurrijk kin
29,99 €

4251805471731 CF14105 26-delige tentaccessoireset - gereedschapskoffer met 
haringen en haringtrekker - gereedschap om de tent va

19,99 €
4251805471748 CF14103 Aardappelpers - handpers voor aardappelen, fruit en 

groenten met uitneembare zeef - ideaal voor aardappel
19,99 €

4251805471946 CF10536 3x automatische bewatering voor kamerplanten - 
waterdispenser voor planten - waterbal voor bloemenbe

19,99 €
4251805471953 CF18127 decoratieve teakhouten schaal - handgemaakt houten 

dienblad voor kamerdecoratie - teakhouten schaal voor 
34,99 €

4251805471977 CF18141 decoratieve schaal van donker mangohout - fruitschaal 
van natuurlijk hout - woonaccessoire voor eten en als pl

34,99 €
4251805471984 CF18128 botervloot van porselein - Witte porseleinen schaal met 

handvat - Vaatwasmachinebestendige botervloot in glan
29,99 €

4251805472134 CF15469 32x gietkegels, kleikegels met slang als druppelsysteem 
waterdispenser op vakantie, automatisch bewateringssy

59,99 €
4251285529793 CF8793 glazen kan met roestvrijstalen tuit - glazen waterkaraf - 

1 liter glazen karaf voor water, melk, sap en limonade
34,99 €

4250847192222 CF6735 3-in-1 deksel voor overkoken - beschermt tegen 
overkoken en spatten, stoomkookfunctie

17,99 €
4251285558663 CF7357 waterdichte beschermhoes - stofdichte hoes voor tablet 

en e-book reader - beschermhoes in blauw - 8,2 "
9,99 €
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