HUISHOUDEN

Kookwekkers

020001834
Mechanische kookwekker 60 minuten, reliëfmarkering om de 2,5 minuten. Diameter 8,5 cm. Zwarte cijfers op witte achtergrond.

020001564
Mechanische kookwekker 60 minuten, reliëfmarkering om de minuut. Diameter 20 cm. Grote zwarte cijfers op witte achtergrond. Wandmodel.

020001565
Mechanische kookwekker 60 minuten, reliëfmarkering om de minuut. Diameter 20 cm. Grote witte cijfers op zwarte achtergrond. Wandmodel.

020001832
Mechanische kookwekker 60 minuten, reliëfmarkering om de minuut. Diameter 20 cm. Grote zwarte cijfers op witte achtergrond. Wand- of tafelmodel (afneembare drager).

020001833
Mechanische kookwekker 60 minuten,
reliëfmarkering om de minuut. Diameter 20 cm. Grote zwarte cijfers op gele achtergrond. Wand- of tafelmodel (afneembare drager).

020001964
Mechanische kookwekker 60 minuten, reliëfmarkering om de minuut. Diameter 20 cm. Grote witte cijfers op zwarte achtergrond. Wand- of tafelmodel (afneembare drager).

020001453 – PROMO
Digitale timer Sunbeam, grote LCD display, klokprogrammatie in 12- of 24u tijd, optellen of aftellen van de minuten, geluidsmelding wanneer de geprogrammeerde tijd voorbij is, voorzien van staander en magneet.

020001963
Digitale timer Taylor Jumbo, geluidsmelding bij het verstrijken van
de geprogrammeerde tijd, voorzien van staander. Aftelling tot 99
minuten, 59 seconden. Hoogte van de cijfers : 3,5 cm voor de minuten, 2 cm voor de seconden. Tijdens de programmatie van minuten en seconden hoort u telkens 1 biep bij het drukken op de knop. 1 batterij LR44 inbegrepen.

020001109
Digitale ENGELSSPREKENDE timer, optellen of aftellen van de minuten tot 24 uren, herhaling van de minuten aftelling, 6 verschillende alarmsignalen (koken, sporten,...) geheugenfunctie. Voorzien van staander, magneet en riemclip.

020001954
Digitale FRANSSPREKENDE timer, geeft een exacte kooktijd van uw voedingswaren (maximale programmatie 23 uren, 59 minuten en 59 seconden), 6 verschillende alarmsignalen, uurfunctie, voorzien van staander. Afmetingen : 6,4 x 6,4 x 1,5 cm. Werkt op 2 batterijen type AG13 (inbegrepen).

Keukenweegschalen

020000332
FRANSSPREKENDE keukenweegschaal Cobolt. Weegvermogen 5 kg, weegt in stappen van 5 gram, tarafunctie, toevoegingen kunnen apart gewogen worden, geluidssignaal bij elk bijvoegen of afnemen van 5 gram, herhaalfunctie en volumeregeling, kleur wit. Werkt op batterij (niet inbegrepen) of op elektriciteit. Inclusief kom en adapter.

020000336
ENGELSSPREKENDE keukenweegschaal Cobolt. Zelfde functies als R0332.

020001649
NEDERLANDSSPREKENDE keukenweegschaal “Heidi”, gemakkelijk te bedienen. Weegvermogen 5 kg, in stappen van 1 gram, tarafunctie, toevoegingen apart gewogen, weegt tot bereiking van een streefgewicht, volumeregeling. Batterijen inbegrepen.

020001665
FRANSSPREKENDE keukenweegschaal “Heidi”. Zelfde functies als R1649.

020001815
NEDERLANDSSPREKENDE keukenweegschaal “Vivienne” met
alle gebruikelijke functies van wegen. Weegvermogen 5 kg, weegt in stappen van 1 gram, tarafunctie, toevoegingen apart gewogen, weegt tot bereiking van een streefgewicht, wegen van vloeistoffen, volumeregeling. Kan gebruikt worden als dieetweegschaal. Batterijen inbegrepen.

020001664
FRANSSPREKENDE keukenweegschaal “Vivienne”. Zelfde functies als R1815.

020001736
Adapter voor keukenweegschalen “Heidi” en “Vivienne”.
OP BESTELLING.

020001840
Meertalig sprekende keukenweegschaal Vox2 (duits, engels,frans en spaans). Schaal van roestvrij staal, achtergrondverlichting. Vermogen : max 5 kg met nauwkeurigheid van 1 gr. Afmetingen : 23,6 x 16 x 4 cm.

020002010
Meertalig sprekende keukenweegschaal Vox 3000 (frans,duits,engels en spaans). Weegvermogen 3 kg, weegt in stappen van 1 gram, tarafunctie, schaal van roestvrij staal (niet afneembaar) met recipiënt in doorschijnende plastiek. Automatische uitschakeling na 1 minuut bij niet gebruik. Geleverd met batterij 9V.

020001198
Maatbeker van 1 liter in inox, reliëfmarkering om de 10 cl.

020001654
NEDERLANDSSPREKENDE maatbeker, inhoud 2 liters, (nauwkeurigheid 2%) spreekt in liters, milliliters,... (omzetting mogelijk), keuze tussen verschillende vloeistoffen (water, melk,...), tarafunctie, kleur wit.

020001381
FRANSSPREKENDE maatbeker 2L. Zelfde functies als R1654.

020001330
ENGELSSPREKENDE maatbeker 2L. Zelfde functies als R1654.

Diversen

020001470
Kruidencarrousel voor het opbergen van 12 verschillende kruiden,
gemakkelijk hanteer- en doseerbaar, elke klik stemt overeen met ¼ van een koffielepel. Carrousel en potjes in kunststof, kleur wit.

020001356
Doseerlepels in harde kunststof, 4 stuks : 1,25 ml/2,5 ml/5 ml/15 ml, kleur wit.

020001652
Doseerlepels in harde kunststof, 6 stuks : 1/8, ¼, ½ , 1 koffielepel, ½ en 1 soeplepel, kleur zwart.

020001693
Doseerlepels in harde kunststof, 12 stuks met reliëfmarkeringen, Engels maatstelsel (tsp), kleur rood.

020001691
Doseerlepels in harde kunststof, 12 stuks met reliëfmarkeringen, Engels maatstelsel (tsp), kleur zwart.

020001910
Doseerlepels in harde kunststof, 12 stuks met reliëfmarkeringen, Engels maatstelsel (tsp), kleur wit.

020001357 
Doseerkommetjes in harde kunststof, 4 stuks : 60 ml/80 ml/120 ml/ 235 ml, kleur wit.

020001968
Joseph Joseph maatlepel multifunctioneel 8-delig met verschillende inhoud (min 1,25 ml en max 250 ml) in verschillende kleuren. De maatlepels, vervaardigd uit kunststof zijn compact op te bergen door middel van een kliksysteem.

020001969
5 keukenhulpen in verschillende kleuren. Dankzij de magneten in de handvatten kunnen ze praktisch opgestapeld worden op het zelfdragend design.
020000152
Melkwacht, anti-overkookplaatje in pyrex, geschikt voor alle vloeistoffen.

020000097
Vloeistofniveau-indicator met geluidssignaal, geeft een waarschuwings- en continusignaal indien het niveau bereikt wordt.

020001540
Eischeider om gemakkelijk het eigeel van het wit te scheiden.

020002038
Eischeider in de vorm van een vis (yolk fish), kikker (yolk frog) of varken (yolk pig). Zorgt ervoor dat de eidooier gemakkelijk gescheiden wordt van het eiwit. Versies fish, frog, pig worden geleverd in functie van de voorraad. Zonder specifieke vraag en onder voorbehoud van de voorraad op het ogenblik van de bestelling zal één van de drie versies geleverd worden. Vaatwasmachine bestendig.

020002039
Eggondola - Een gepocheerd ei in 5 minuten in een recipiënt in de vorm van een gondel om uw ontbijt te versieren.

020001865
Eier shaker van hoge kwaliteit kunststof voor het mixen van 3 eieren. Kleur : transparant/grijs.

020001524
Piepei met 3 verschillende melodieën voor het koken van een zacht-, middel- of hard ei door het meten van de watertemperatuur, kleur geel.

020001525
Cregg van kunststof. Kan gebruikt worden als eierdop, eiersnijder of servetring, kleur blauw.

020002003
Bordrand in wit kunststof, geschikt voor bordmaat van 20 cm tot 26 cm, microgolf en vaatwas bestendig.

020001529
Antisliphouder voor tas of glas, kleur blauw.
020000029
Antislipmatje voor veelzijdig gebruik, gemakkelijk in onderhoud, kleur rood.

020001916
Appelboor kan gemakkelijk een appel in 10 stukken snijden en het centrale gedeelte verwijderen. Cirkelvormig met bovenaan 2 handvatten.

020001947
Apple shot. Eenvoudig om een appel te schillen en het klokhuis te verwijderen. Vervaardigd uit roestvrij staal. Afmetingen : 24,5 x 13 x 4,5 cm.

020002036
Cucumbo - Komkommers en courgetten kunnen bewerkt worden tot een spiraalvormig geheel die een decoratieve touch bieden aan uw salade. Kleur : geel. Afmetingen : 8 x 7 x 4 cm.

020002037
Karoto – Kan schillen, in dunne reepjes krullen van wortelen,
courgetten, komkommers of soortgelijke groenten teneinde uw salades of maaltijden op te vrolijken. Kleur : rood.

020001942
Servetringen «Zoo». Elke set werd samengesteld uit 3 x 2 verschillende dieren, gemakkelijk herkenbaar : konijnen, beren en
herten. Een originele tafeldecoratie voor een meerwaarde aan uw maaltijd. Materiaal : polypropyleen.

020001943
Teasub, vervaardigd uit silicone. Afmetingen : 5,5 x 5,5 x 3 cm. De teasub dompelt al de ingrediënten en kruiden van uw bereidingen naar de bodem van uw theepot teneinde uw favoriete brouwsel te bekomen. Vaatwasser bestendig.

020001944
Flower power, dit vrolijke bloemetje voorkomt overkoken. Plaats het bloemetje op de rand van de kom zodanig dat er ruimte ontstaat tussen de boord en het deksel waardoor de stoom kan ontsnappen. Bij het bereiken van het kookpunt gaat het bloemetje draaien waaruit gemakkelijk kan afgeleid worden dat de temperatuur iets mag verlaagd worden. Formaat : ca. 14,5 x 6 x 6 cm.

020001945
Nessie soeplepel, in kunststof. Kleur : turkoois. Trendy en grappig, geïnspireerd op het legendarische «Monster van Lochness», waar de soeplepel gelijkenissen mee vertoont bij het rusten op de bodem van de soepkom. Door zijn vormgeving blijft de lepel rechtovereind staan wat hem zeer gebruiksvriendelijk maakt. Afmetingen : 24 x 8 x 8 cm.

020001946
Nessie soeplepel, in kunststof. (identiek aan R1945). Kleur : purper.

020001948
Pulke, kruidenmenger. De kruiden blijven in het recipiënt mooi gescheiden zodanig dat zij niet hoeven uit de inhoud van de kom verwijderd te worden en ze een heerlijke smaak aan uw gerechten geven. Afmetingen : ca. 14,5 x 8 x 6 cm.

020001593
Blikopener, handig apparaatje om veilig lipjes van blikjes te verwijderen.

020001864
Flessenstop met loep van hoge kwaliteit acryl, voor het hermetisch afsluiten van vrijwel elke fles. Wordt per 2 stuks verkocht.

020001756
Automatische flessenopener One Touch Hercule, vergemakkelijkt het openen van flessen, past op alle stoppen.

020001707
Automatische bokaalopener One Touch. Het volstaat het toestel op de bokaal te bevestigen en gewoon op de knop te drukken, past zich automatisch aan op deksels van 3 cm tot 10 cm diameter.

020002040
Zip-Eat - Plaats de Zip-Eat rond het deksel om gemakkelijker uw bokalen te openen, regelbaar. ®Ototo design.

Markeringstekens

020001007
Markeerpasta, penvormig flesje voor het aanbrengen van reliëfmarkeringen, lijnen en vormen op diverse materialen, kleur zwart.

020001008
Markeerpasta, penvormig flesje voor het aanbrengen van
reliëfmarkeringen, lijnen en vormen op diverse materialen, kleur wit.

020001009
Markeerpasta, penvormig flesje voor het aanbrengen van reliëfmarkeringen, lijnen en vormen op diverse materialen, kleur oranje.

020002016
Helder oranje kleefband voor markeringen, 25 mm x 25 m.

020000278
Merkknopen voor kleurherkenning van kleding, 5 stuks/pak (identieke kleur en vorm).

020000228
Zelfklevende reliëfbolletjes, diameter 6 mm, dikte 2 mm, 64 stuks, wit.

020000229
Zelfklevende reliëfbolletjes, diameter 6 mm, dikte 2 mm, 64 stuks, zwart.

020000232
Zelfklevende reliëfbolletjes, diameter 6 mm, dikte 2 mm, 64 stuks, oranje.

020001355
Zelfklevende reliëfbolletjes, diameter 6 mm, dikte 2 mm, 64 stuks, geel.

020001354
Zelfklevende reliëfbolletjes, diameter 6 mm, dikte 2 mm, 64 stuks, rood.

020001010
Zelfklevende reliëfbolletjes, transparant, small, 20 stuks.

020000288
Zelfklevende reliëfbolletjes, transparant, medium, 20 stuks.

020000549
Zelfklevende reliëfbolletjes, transparant, large, 20 stuks.

020000550
Zelfklevende reliëfbolletjes, zwart, large, 20 stuks.

020000546
Zelfklevende reliëfmarkeringen, rechthoekig, zwart, 24 stuks.

020000545
Zelfklevende reliëfbolletjes, small, zwart, 24 stuks.

020000551
Zelfklevende reliëfbolletjes, large zwart, 24 stuks.

020001445
Zelfklevende reliëfbolletjes voor toetsenbord, transparant, 6 stuks.

020001068
Wikki Stix, gekleurde antislipstaafjes, elke gewenste letter, cijfer of figuur kan hiermee gevormd worden, kleeft op bijna iedere achtergrond en is herbruikbaar, 48 stix, 6 basiskleuren.

020001067
Wikki Stix, gekleurde, antislipstaafjes, elke gewenste letter, cijfer of figuur kan hiermee gevormd worden, kleeft op bijna iedere achtergrond en is herbruikbaar, 48 stix, 6 neonkleuren.

Kleuren-/licht-/contrastdetectors

020001380
Franssprekende kleurendetector Cobolt, onderscheidt kleurnuances : licht, heel licht, donker en heel donker, volumeschakelaar, inclusief oorklep, exclusief batterijen.

020001556
Nederlandssprekende detector voor kleuren en lichtbronnen Colorino. Kan meer dan 150 kleurschakeringen detecteren. Inclusief batterijen.

020001522
Franssprekende detector voor kleuren en lichtbronnen Colorino.

020001351
Akoestische lichtdetector voor het ontdekken, van lichtbronnen, van schaduwen en beschreven zijde van een brief, inclusief batterij 9V.

Naaigarnituren

020000223
Open oognaalden voor dunne draad, verpakt per 6 stuks.

020001173
Machinenaalden Schmetz 80/12, verpakt per 5 stuks.

020001174
Machinenaalden Schmetz 90/14, verpakt per 5 stuks.

020000147
Infila draadinrijger voor dunne en dikke naalden, inclusief 2 naalden.

Strijken

020002028
Siliconen matje Brabantia voor stoomstrijkijzer. Deze onderzetter is gemaakt van hittebestendig kunststof (max. 220°) om uw strijkijzer op te plaatsen. Beschermt de overtrek van uw strijkplank. Afmetingen : H28,5 x B15 x D0,5 cm.

020002029
Vouwplank Brabantia voor een overzichtelijke kleerkast. De perfecte hulp bij het plooien van overhemden, t-shirts, truien enz. Zonder kreuken en allemaal in hetzelde formaat voor een perfect opgeruimde kast. Is vervaardigd van duurzaam materiaal en voorzien van een extra grote haak. Met duidelijke instructies op voor- en achterzijde. Afmetingen : H38,2 x L21,3 x D0,5 cm.

Diversen

020001509
Eurobox in kunststof, indruksysteem voor het opbergen van euromunten, met reliëftekens op de bovenzijde en braillecijfers op de onderzijde.

020001761
Ogone, indruksysteem voor het opbergen van euromunten in de vorm van een gesloten rond doosje, aluminium, 5 muntstukken per vakje, magnetisch deksel voor stukken van 1 cent, diameter 8 cm, verkrijgbaar in verschillende kleuren.

020001992
Portefeuille in zwart leder met verschillende vakken voor rangschikking van biljetten, documenten of kaarten.

020001411
Cashtest voor euro's, voor het onderscheiden van euro- briefjes en muntstukken, voorzien van reliëftekens en braillecijfers.

020001766
Kaartetui Ogone in aluminium in de vorm van een rechthoekig gesloten doosje, 7 vakjes, voor credit- of visitekaarten,... Afmetingen : 10,5 x 7,5 x 2 cm.

020001767
Kaartetui Ogone in aluminium in de vorm van een rechthoekig gesloten doosje, groot model. Afmetingen : 11,5 x 9 x 2 cm.

020001768
Kaartetui Ogone (idem R1766) met “deco” afwerking.

Labellezers

020001979
Penfriend 2 – Kan uw stem op zelfklevende etiketten registreren, die kunnen aangebracht worden op voedingsmiddelen, cd's en dvd's, boodschappenlijst, briefwisseling enz. Inbegrepen 127 niet-voelbare etiketten en 3 magnetische badges, een halskoord.

020001634
Etiketten voor de PenFriend labellezer. Set A (381 etiketten). Bijkomende labels op aanvraag :
R1965 Set B (381 etiketten)
R1966 Set C (418 etiketten)
R1873 Pack LL1 (48 etiketten)
R1874 Pack LL2 (48 etiketten)
R1875 Pack LL3 (48 etiketten).

020001762
Labellezer PennyTalks, nuttig voor herkenning van CD's, kledij, voedingsmiddelen, medicatie,... Back-up op memory card, geen USB kabel. Inclusief 160 ronde voelbare- en zelfklevende etiketten en 72 wasbare etiketten, oorklep, halskoord, batterijen en adapter.
Bijkomende labels op aanvraag :
R1971 kit A1 (300 etiketten)
R1972 kit A2 (300 etiketten)
R1973 kit C1 (102 etiketten).

Diversen

020001917
Nagelknipper met draaibare loep. Vergroting x 2.

020002031
Nagelknipper met kantelbare loep en verlichting, diameter lens 35 mm, vergroot 3 x, inclusief opvangbakje. 2 x knoopcel CR1220, 3 volts.

020001599
Handig hulpje voor in de badkamer. Men dient het toestelletje te plaatsen op de hoogte tot waar men het bad wil opvullen. Eens het water de gewenste hoogte heeft bereikt en in aanraking komt met de contactpunten zal er een alarm afgaan. Dit kan gestopt worden door het toestelletje te verwijderen, met zuignap, batterijen inbegrepen.

020001695
Digitale badthermometer alsook niveau-alarm. Eenmaal de sensor in aanraking komt met het water zal deze biepgeluiden weergeven, ook wanneer de temperatuur van het water hoger of lager is dan de gewenste temperatuur, met zuignap.

020001412
Sokkenhouders in hard kunststof voor in de wasmachine en droogkast, per stuk.

020001702
Sokkenhouders in soepel kunststof, per 3 verpakt.

020001675
Persoonlijk alarm met zeer luid alarmsignaal van 100 dB, dit schrikt af en geeft u een veilig gevoel, compact model gemakkelijk mee te nemen.

020001866
Lock Aid van kunststof, voor elk slot in en om het huis uw sleutel te geleiden. Inclusief 6 pasringen (verschillende diktes). Kleur : rood.

020001867
Lock Aid (identiek aan R 1866). Kleur : zwart.

020001868
Lock Aid (identiek aan R1866). Kleur : wit.

