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LOOKBOOK 2021

Trends, thema’s en geschenkartikelen



Wij hebben showrooms in Vorden (Gld) & Utrecht en 
ontvangen je met trots en enthousiasme.
In het voorjaar van 2022 openen wij ook een 
showroom in Enschede.
Start de video en bekijk wat je tijdens een 
showroombezoek kan verwachten.

T 085 – 200 66 70 E info@kranenkerstpakketten.nl W www.kranenkerstpakketten.nl

Bel ons op 085 – 200 66 70 voor het maken van een 
afspraak of plan jouw bezoek direct op onze website.

Het is ook mogelijk om bij jou op locatie geschenk-
ideeën te komen presenteren of samen virtueel door 
onze showroom te gaan met Teams, Google Meet of 
Skype.
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https://youtu.be/vVtV-1wRf7E
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Verklein je footprint
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Wil je meewerken aan het verminderen van CO2? Geef dan een  boom 
cadeau, verwerkt in een fraai kerstgeschenk! Door middel van een 

QR-code kan de ontvanger de impact van de bomen volgen die geplant 
worden door Trees for the Future.

Nieuwsgierig? Bekijk onze video!

https://www.youtube.com/watch?v=ztrh0RdG5lM


Persoonlijke boodschap
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Maak je geschenk nog verrassender en unieker met een persoonlijke 
videoboodschap. Door middel van een QR-code komt de ontvanger van 

het geschenk direct bij jouw persoonlijke videoboodschap. Deze QR-
code kan op jouw eigen kaart komen of wij verzorgen deze voor je.

Nieuwsgierig? Bekijk onze video!

https://www.youtube.com/watch?v=1G2SOObuwzQ&list=PLxeQCix9LTyclqE1Cr3jtV5qN42vPeymM&index=5


Duurzaam & Biologisch
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Go Green staat voor lekker en gezond genieten. Vegan is hot en veel producten uit deze lijn zijn dus ook veggie. 2021
wordt het jaar van de groene en fruit. De producten van kerstgeschenkpakketten zijn weliswaar niet direct bij de
groenteboer te vinden, maar combineren wel prima voor maaltijden en tussendoortjes. De balans tussen gezond én
lekker eten is belangrijk.

Go Green zit hem ook in het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Van elk verkocht product wordt een deel van de
opbrengst apart gezet. Van dit totaalbedrag gaat Kranen Kerstpakketten bomen aankopen en aanplanten via Trees for All.
Elk product draag op deze manier bij aan een duurzamere toekomst.

Bekijk deze video voor 
een sfeerimpressie

https://www.youtube.com/watch?v=vyY1Ka_g8zk


Deze lijn is op en top botanisch en geïnspireerd op de historische tekeningen van de Duitse zoöloog en illustrator Ernst
Haeckel. De liefde voor de natuur spat ervan af! Deze verpakkingen zijn zó mooi, dat het bijna zonde is om ze bij het afval
te doen. Je hoeft het milieu er ook niet mee te belasten, want met behulp van inspirerende upcycle tips kun je de
verpakkingen eenvoudig een tweede leven geven als bijvoorbeeld een passe-partout, windlicht of servetring.



Biologische en vegetarische producten zijn onderdeel geworden van ons dagelijks eetpatroon en zijn dan ook niet weg te
denken uit het kerstpakket. Geniet van deze stoere lijn, met respect voor onze boeren en aandacht voor het gehele
landbouwproces van zaaien tot oogsten en natuurlijk proeven.
De metafoor naar organisaties en het bedrijfsleven is tevens snel gelegd, want wie op het werk zaait zal oogsten en dat
proeft ..eh.. smaakt naar meer!



Een potlood dat groeit? Jazeker, met de potloden 
van Sprout hoef je nooit meer het stompje van je 
potlood weg te gooien. Vanaf nu zet je het in een 
bloempotje met aarde en je geeft het water. 
Vanzelf groeien er vrolijke bloemen, verse kruiden 
of lekkere groente uit. Bloempot potloden worden 
op een duurzame wijze en met de hand gemaakt. 
De potloden zijn van verantwoord cederhout, met 
vulling van klei en grafiet zodat het niet ongezond is 
voor mens en dier. In grotere oplages kunnen 
bloempotloden ook gegraveerd worden met een 
bedrijfslogo of persoonlijke tekst. 

Het geven van een kaart nog leuker maken? Deze wenskaarten zijn 
gemaakt van bloeipapier, dit is duurzaam papier van gerecyclede 
oude kranten of katoen resten waar bloemen, groente of kruiden-
zaadjes in verwerkt zijn. Wanneer de kaart in de aarde wordt gelegd 
groeien er fleurige bloemen, kruiden of lekkere groentes uit. 
Volledig te personaliseren met een bedrijfsnaam of persoonlijke 
tekst.

Dit BLOOM Bijenhotel is een 
‘do-it-yourself’  bouwpakket dat 
volledig gemaakt is van 
duurzame en gerecyclede 
materialen. Ook is het 
bijenhotel te personaliseren 
met een passend (confetti) 
kaartje al vanaf 25 stuks.

Bloom your message
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Thuis recyclen met deze 100% gerecyclede tas. Zet de tas op een 
handige plek en stop deze vol met lege flessen, oud papier of 
plastic. De tas met het Reuse Reduce Recycle logo wordt geleverd 
in een mooie wikkelverpakking waarop het verhaal wordt verteld.

Geniet van dagelijks verse en 
smakelijke groente- en 
vruchtensappen, boordevol 
vitaminen dankzij de Princess 
sapcentrifuge. De grote 
vultrechter zorgt ervoor dat 
je grote stukken fruit en 
groente kan toevoegen dus 
dat scheelt een hoop 
snijwerk. De sapcentrifuge 
past perfect bij je gezonde 
levensstijl en is ook nog eens 
makkelijk schoon te maken.

Elimineer het gebruik van plastic flessen met deze Impact lekvrije 
Tritan waterfles. Met zijn frisse design en matte body is de fles niet 
alleen makkelijk in gebruik maar ook mooi om naar te kijken. Het 
ontwerp met split design maakt het gemakkelijk schoon te maken en is 
handig als je ijsblokjes in je fles wilt doen. 

Capaciteit 600ml (24,3xØ6,5cm)
BPA-vrij
2% van de opbrengst van elk verkocht product uit de Impact 
Collection wordt gedoneerd aan Water.org.
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Deze ondiepe manden zijn gemaakt van gedroogde Hyacinten, 
waardoor dit een prachtig ecologisch verantwoord product is. De 
mand heeft een doorsnede van 39cm of 46cm en is ideaal om te 
gebruiken als basis voor een leuk decoratiestuk. 

Deze milieuvriendelijke tassen zijn kenmerkend door het 
gebruik van Washed Kraft. Doordat er gebruik is gemaakt van 
gerecycled papier uit Europa kun je spreken van een 
ecologisch verantwoorde tassen.

Met deze handige YOS Bottle
heb je altijd alles bij de hand 
om medicijnen en 
voedingssupplementen in te 
nemen. De waterfles en 
pillendoos in één zorgt 
ervoor dat je ook onderweg 
medicijnen én water bij je 
hebt. Zo kun je op tijd jouw 
medicatie of supplementen 
innemen, waar je ook bent.

Uniek ontwerp intrekbare 
kabel waarmee je elk type 
item kunt opladen vanaf 
elk type USB-bron. 
Gemaakt van kurk en 
tarwestro (35%) gemengd 
met ABS en PVC-vrije TPE-
kabel. 
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Een steentje bijdragen aan een betere wereld? Dat staat in dit pakket centraal. Duurzame materialen gecombineerd met (h)eerlijke
Biologische producten.

Ook jouw kerstgeschenkpakket kan er zo uit komen te zien. Uiteraard is de inhoud volledig aan te passen naar jouw wensen, ideeën en 
budget. We staan klaar om je te helpen!



Koken & Tafelen
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Soenil Bahadour is een bekende chefkok die de Surinaamse/Hindoestaanse keuken tot sterniveau heeft gebracht. De
patron cuisinier van De Lindehof in Nuenen heeft inmiddels twee Michelinsterren achter zijn naam staan In ‘Van de
Chef’ vind je verrassende producten om nieuwe en lekkere gerechten te maken. Heerlijke kruidenpasta’s, maar ook
verrassend smaakvol is de bananenchips met Surinaamse satédip. Laat je verrassen!

Bekijk deze video voor 
een sfeerimpressie

https://www.youtube.com/watch?v=i7M3eButqVI


Italianen koken hun pasta steevast ‘al dente’, ofwel beetgaar. De buitenkant van de pasta is zacht en gaar en de
binnenkant voelt nog een beetje stevig aan. Het authentieke Italiaanse gevoel van lekker tafelen, verse ingrediënten en
traditionele recepturen vind je terug bij Al Dente.

Bekijk deze video voor 
een sfeerimpressie

https://www.youtube.com/watch?v=bgDMJOdRgZg


Welkom in ons proeflokaal! Het interieur met staal en hout is een stoere setting waar je kunt afspreken met vrienden en
collega’s. Genieten van planken vol met lekkere hapjes en daarbij horen natuurlijk passende drankjes zoals een goed
biertje, fris wijntje of een heerlijke cocktail. Je mag overal van proeven, er is voor ieder wat wils. De productfoto’s
spatten van de verpakkingen af en de trendy typografie maakt het helemaal van nu. Kom je ook langs?

Bekijk de video voor een 
sfeerimpressie

https://www.youtube.com/watch?v=uGdsftlgcM4


Wie houdt er niet van? Zeker na een stevige wandeling door een winters landschap. Dan verlang je naar heerlijke
winterkost. Een kom dampende erwtensoep, een stoofpotje of natuurlijk ouderwets lekkere stamppot. Dat zijn de
ingrediënten voor een goede maaltijd. Op z’n Hollands met Delfts blauwe tegeltjes en tekeningen van grachtenpandjes.
Het water loopt je in de mond bij het zien van de aantrekkelijke fotografie van winterkost. Aanschuiven maar!



Waan jezelf in een klein Spaans dorpje waar je onverwacht een gezellig tapas barretje hebt ontdekt. Er hangt een
gezellige sfeer en in de keuken worden de lekkerste tapas bereid. Muzikanten maken zich klaar voor een avondvullend
programma met flamenco muziek. Ondertussen wordt de tafel vol gezet met heerlijke tapas.
Dit is pas echt genieten!
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De perfecte filmsnack maak je nu zelf in een handomdraai! In 3 
minuten pof je je eigen verse popcorn met de Princess 
Popcornmachine. Popcorn is laag in calorieën en de ideale snack voor 
bij een borrel! Je maakt een grote schaal popcorn met slechts een 
handjevol pofmaïs. Voeg boter, zout of suiker toe voor heerlijke 
popcorn met een smaakje.

Verticaal tuinieren is helemaal hip. Leuk om je eigen Peterselie 
tuintje te creëren op het balkon of aan de schutting. De zakjes 
laten zich gemakkelijk ophangen aan een spijker en zijn geschikt 
als brievenbus geschenk.

Met deze moderne saladeset mat 
zwart/bamboe 4-delig heb jij alles 
in huis voor het serveren van een 
salade. De set is gemaakt van 
bamboe en heeft een zwarte en 
houtkleurige kleur. De saladeset
mat zwart/ bamboe 4-delig is 
inclusief lepel en een echte 
eyecatcher op jouw tafel! Verras 
je gasten met een heerlijk salade 
in deze mooie saladeset.

Nette kleding aan en nog even 
lekker willen koken of bakken 
voor je familie of een gezellige 
diner met vrienden? Dat kan 
zonder te knoeien met dit handige 
Gusta schort.  
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Deze fonduepan is een ware eyecatcher op jouw tafel! 
De fondueset wordt geleverd met 8 fonduevorkjes met 
een koperlook handvat en allemaal met een eigen kleur. 
Zet de fondueset op tafel om samen te genieten van een 
avondje gezelligheid en lekker eten. Zo kun je eindeloos 
variëren met Zwitserse kaasfondue, chocoladefondue, 
Chinese hotpot of een traditionele fondue met olie. De pot 
is ook fantastisch voor het warm houden van soep en 
stoofpotjes. De niet-klevende fonduepan heeft een inhoud 
van 1,5 liter.

Met deze originele krasposter kun je 
bij houden welke heerlijke gerechten 
en dranken je reeds hebt genuttigd. 
Er staan in totaal 100 lekkernijen op 
die iedereen geproefd zou moeten 
hebben. De vakjes zijn voorzien van 
een kraslaagje welke je open krast 
wanneer je het hebt gegeten of 
gedronken. Waar loopt bij jou het 
water van in de mond?

Met deze tacohouder gemaakt van bamboe kun je makkelijk 
taco’s maken en serveren. Het eten van taco’s is al een 
feestje, maar met deze houder wordt het makkelijker om je 
recepten te bereiden én ziet het er leuk uit op tafel! 

Speel dit gezellige 
en gevarieerde 
partyspel met 
vrienden en 
familie. Het spel 
bevat opdrachten 
in verschillende 
categorieën: 
kennisvragen, 
uitbeelden, 
omschrijven, 
liplezen en 50/50.
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CELEBRATE THE DAY! Een complete borrelbox speciaal voor jou! Kleed de ruime borrelplank van 115cm aan met de bijgeleverde 
servetten, schaaltjes, glaasjes, prikkers en lichtstreng. Voeg nog enkele food-items toe en de borrelplank is klaar om geserveerd te 
worden! Enjoy!
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Een culinair hoogstandje op tafel zetten? Samen met sterrenchef Soenil Bahadour kun je de heerlijkste gerechten bereiden met 
smaakvolle en verrassende producten.

Ook jouw kerstgeschenkpakket kan er zo uit komen te zien. Uiteraard is de inhoud volledig aan te passen naar jouw wensen, ideeën en 
budget. We staan klaar om je te helpen!



Reizen & Eropuit
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Prachtige winterse natuur met roodborstjes op een tak, pluimen van pampasgras en bevroren bessen. Mensen die
genieten tijdens een heerlijke winterwandeling. Sportief met een lach. Dat is waar Let’s Walk om draait. Met een beetje
geluk ligt er sneeuw en kan je genieten van een wit uitzicht. Verder is het sprookjesachtig stil en hoor je alleen de
sneeuw knisperen onder je schoenen. Dus haal die frisse neus en rode wangen. Het is altijd wandelweer. Let’s Walk.



Trek je jas en stevige schoenen maar aan en ga lekker naar buiten! De natuur in ter voet of op de fiets. Alleen of samen.
Een frisse neus halen! Ga eropuit in je eigen omgeving of trek verder weg. Outdoor is een stoere lijn die draait om het
naar buiten gaan. Lekker even écht naar buiten!

Bekijk deze video voor 
eens sfeerimpressie

https://www.youtube.com/watch?v=uOT3-_1dY-s
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Met dit picknickkleed ben je er helemaal klaar om eropuit te gaan! 
Het picknickkleed heeft een waterafstotende rug. Daarnaast is het
picknickkleed gemakkelijk op te vouwen of op te rollen en is deze 
voorzien van handvat waardoor meenemen heel eenvoudig wordt!

Deze stijlvolle glazen drinkfles is voorzien van een siliconen sleeve. 
Hierdoor heb je extra grip en is de fles beschermd tegen vallen. 
Door de houten dop heeft de fles een stoere uitstraling.

Ontdek 20 bijzondere regio’s in 
Nederland, weg van de drukte. Voor 
een weekend weg of een langere 
vakantie in eigen land omgeven door 
natuur, rust, veel ruimte en 
vriendelijke mensen. Een luxe 
uitgevoerd reisboek dat een prachtig 
cadeau is voor jezelf of een ander.

Deze goed geïsoleerde koeltas is te herkennen aan het 
opvallende corduroy ribbelpatroon. Het 
hoofdcompartiment is afsluitbaar met 2 ritsen. 
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Een tijdloze rugzak geïnspireerd op de klassieke anorak uit 
de jaren 90, onze All Leisure Bomberpack. Een stoere rugzak 
met een mooi puffy uiterlijk en matte afwerking. Voorzien 
van een groot hoofdcompartiment met extra binnenritsvak.

Nederland heeft zoveel mooie 
steden en bezienswaardigheden 
te bieden dat je deze eigenlijk 
allemaal zou moeten bezoeken. 
Met deze originele krasposter 
kun je heel eenvoudig zien welke 
trekpleisters je allemaal al hebt 
bezocht en welke nog op de 
To-Do lijst staan. Er staan in 
totaal 100 locaties op de poster 
welke allemaal zijn voorzien van 
een kraslaagje. Zo kun je alle 
locaties open krassen welke je 
reeds hebt bezocht.

Een luxueuze handbagage trolley met een elegante geborstelde afwerking. 
Het is een reispartner van Polycarbonaat die tegen een stootje kan. Met de 
dubbele stille soft wielen vindt deze trolley zijn weg op alle vliegvelden.Het
formaat is aangepast op handbagage waardoor deze met de meeste 
vliegtuigmaatschappijen mee mag als handbagage. 
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Trek je jas en schoenen maar aan en ga eropuit! Ontdek de mooiste plekjes van Nederland en waan je even helemaal in de natuur.

Ook jouw kerstgeschenkpakket kan er zo uit komen te zien. Uiteraard is de inhoud volledig aan te passen naar jouw wensen, ideeën en 
budget. We staan klaar om je te helpen!



Waarderen & Belonen
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Thank you! Een moderne, hippe en minimalistische lijn met de leukste en lekkerste bedankjes en complimentjes. Erg leuk 
is de set van 3 verpakkingen die je op verschillende manieren naast elkaar kunt presenteren voor een hele mooie 
boodschap. Door het gebruik van koper krijgt deze lijn de warmte die iedereen zoekt in een sfeervol pakket. Modern, hip 
en helemaal van nu!

Bekijk deze video voor 
een sfeer impressie

https://www.youtube.com/watch?v=HD0eDZtxsH4


Luchtig en grappig! Dat is waar het in deze lijn om draait. De teksten worden gekoppeld aan het food product. Teksten 
die je aan het lachen maken. Het design is lekker basic en minimalistisch. 
Nothing more, nothing less… Let’s have some fun!

Bekijk deze video voor 
een sfeerimpressie

https://www.youtube.com/watch?v=e9jxfIPzAj4


Geluk vermenigvuldigt zich door te delen. Met deze producten geniet je samen, want dat is het leukste om te doen. 
Kleine genietmomentjes met de lekkerste producten. Feestelijk en chique met mooie teksten in goud uitgevoerd, want 
jij verdient goud!

Bekijk deze video voor 
een sfeerimpressie

https://www.youtube.com/watch?v=RFsTvt53XbY


Wil je iemand bedanken of je waardering laten blijken, kies dan voor de For You artikelen. De kracht zit in complimenten 

als Terrific, Excellent en Marvellous. De ontvanger gaat zich beslist éxtra speciaal voelen. Het sprankelende 

stippenpatroon in de stijlvolle kleuren goud, zwart en wit geven aan elk pakket een feestelijk uitstraling. De producten 

zijn een genot om te krijgen en gemaakt om van te genieten. Uitpakken is een feestje. Speciaal voor jou!



Een bijzonder luxe geschenk is de juiste manier om aan iemand waardering te tonen. Iedereen wil gewaardeerd worden
en complimenten ontvangen. Stijlvol, modern, speels en chique. Dat zijn de eigenschappen van deze CMPLMNT lijn
uitgevoerd in donkerblauw en zwart met goud accenten. Luxueuze producten en verfijnde smaken om heerlijk van te
genieten. Een overvloed aan positieve teksten en woorden zorgen ervoor dat elke ontvanger zich bijzonder gewaardeerd
voelt!



Laat tijdens de feestdagen je waardering blijken aan je medewerkers en bedank ze voor hun inzet van het afgelopen jaar
met deze chique producten. De prachtige grafische patronen in combinatie met sprankelend goud en pakkende
complimenten maken het een feestje om dit pakket uit te pakken.
Wat je je medewerkers ook wilt meegeven. Dit pakket zegt eigenlijk alles: MANY THANKS. You deserve this!
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KUMAI – het nieuwste merk op gebied van persoonlijke verzorging voor hem én haar! In verschillende geuren, waaronder 
muskus, jasmijn en rozen, biedt KUMAI een breed assortiment verzorgingsproducten welke 100% VEGAN zijn.

Super zacht en warm plaid, heerlijk voor koude dagen op 
de bank. Dit plaid heeft aan de ene kant een pied de 
poule dessin en aan de andere kant een zwarte 
vachtstructuur.

Deze waxinelichthouder is gemaakt van hout en heeft 
twee zijden van spiegelglas. Het glas zorgt voor een speels 
en creatief effect wanneer je een waxinelichtje aansteekt. 
Een heel leuke aandachtstrekker voor in de woonkamer.
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Een klein geluk en pure gezelligheid dat is wat deze geurkaarsen 
meebrengen. Niets is fijner dan een subtiele geurkaars in huis. Deze 
SENZA geurkaarsen zijn per 2 verpakt en geven een warme 
winterse geur af die ruiken naar Honing en Orchidee. 

Deze IATA goedgekeurde trolley mag 
met alle luchtvaartmaatschappijen 
mee als handbagage. Heerlijk 
zorgeloos op reis is geen enkel 
probleem met deze functionele 
reistrolley. 

Voor het geval jij het nog niet wist: You matter. Omdat iedereen liefde en aandacht verdient. Een doosje 
gevuld met 12 spreuken en een houten houder zodat je de spreuk als decoratie kunt gebruiken. De box 
en kaartjes zijn gemaakt van duurzaam geproduceerd papier van de Lokta plant. Door jouw aankoop 
maak je echt verschil en zorgt ervoor dat vele vrouwen een stap naar een beter leven kunnen maken. 

Geniet lekker thuis! Twee 
mokken in een fraaie 
geschenkverpakking.
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Pak een moment voor jezelf en neem gas terug na hard werken. Beloon jezelf met moois en lekkers voor de innerlijke én uiterlijke mens. 

Ook jouw kerstgeschenkpakket kan er zo uit komen te zien. Uiteraard is de inhoud volledig aan te passen naar jouw wensen, ideeën en 
budget. We staan klaar om je te helpen!



Winters & Traditioneel
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Een klassieke kerstlijn met een op en top luxe uitstraling, zoals je die verwacht bij Harrod’s. Met moderne grafische 

iconen van kerstbomen, sterren en kerstballen in duo design met trendy notenkrakers. De combinatiemogelijkheden zijn 

hélémaal eindeloos als je de producten van de Gold, Blue en Red label alsmede Happy Jul eraan toevoegt. Kortom dé 

perfecte lijn voor een gevarieerd en feestelijk Kerstpakket.



Folklore patronen uit Scandinavië zijn dé trend. Wij hebben deze prachtige patronen als uitgangspunt genomen voor 

deze op en top kerstlijn. De vrolijke en decoratieve kerstillustraties geven deze verpakkingen een nostalgische uitstraling. 

En hoe leuk is het dat je de verpakkingen kunt hergebruiken. Pimp je telefoonhoesje met een Happy Jul patroon of knip 

de kerstballen uit en maak je eigen kersthangers voor in de boom. Trek je Noorse wintertrui uit de kast en steek de 

Zweedse fakkel aan. Vier Kerst in Scandinavische stijl. Happy Jul!



Winters en warm. Met winterse landschappen, houten chalets en typische beelden uit de Scandinavische landen. Maar 

ook prachtige panorama's van winterse gebieden komen voorbij. Buiten wordt het hout gehakt om vervolgens binnen 

een heerlijk warm haardvuur aan te steken. Genieten van de winter en daarna naar binnen met een warme mok 

chocomelk!

Bekijk deze video voor 
een sfeerimpressie

https://www.youtube.com/watch?v=s-Lwnn96V3w


Een natuurlijke, rustige lifestyle lijn met veel wit. Wittinten zijn de trend en combineren goed met natuurlijke materialen
zoals groen en licht hout. Een winters tafereel buiten en een mooi gedecoreerd hoekje in de woonkamer. Rust en sereen,
dat is de uitstraling van deze sfeervolle lijn!

Bekijk de video voor een 
sfeerimpressie

https://www.youtube.com/watch?v=Fgutut2-0vk


G
es

ch
e

n
ka

rt
ik

el
e

n

Nooit meer last van dennennaalden op de grond met deze 
“Kerstboom In Een Box”. Haal de kerstboom uit de 
geschenkverpakking en versier deze met de bijgeleverde 
kerstballen en LED verlichting. De voet van de kunstboom 
is verzwaard en netjes weggewerkt met jute waardoor 
deze stevig kan blijven staan. De kerstboom wordt 
geleverd met kleine kerstballen ( 10 gouden & 5 zwarten) 
en een lichtstreng. Met deze kerstboom in huis is een 
goede kerstsfeer gegarandeerd!

Kerstkoekjes maken is nog nooit zo 
eenvoudig en leuk geweest als met de 
deegroller van SENZA. De deegroller is 
gemaakt van berkenhout en is 
uitgerust met een kerstbomen en 
sterrenprint. In één rollende beweging 
heb je al meerdere koekjes gemaakt! 
Een kind kan de was doen, of in dit 
geval koekjes bakken!

Winters & Traditioneel

De ZEST fleeceplaid biedt je 
comfort tijdens de koudste 
winterdagen, maar ook tijdens de 
frisse zomeravonden. De ideale 
woondeken om alleen in te 
nestelen of samen onder weg te 
kruipen voor de tv. 

Set van 2 mokken om zo je 
warme chocolademelk met 
slagroom te presenteren!
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Deze praktische en ruime trolleytas is 
gemaakt van dull PU materiaal en 
heeft daarmee een chique uitstraling. 
De trolleytas heeft een groot 
compartiment waarin veel bagage kan 
worden opgeborgen. Daarnaast is er 
aan de voorzijde nog een extra 
voorvak welke af te sluiten is middels 
een rits. Door het uitschuifbare 
trolleysysteem en de wieltjes is deze 
trolley eenvoudig mee te nemen. De 
handgreep aan de bovenzijde en de 
schouderband aan de zijkant maakt 
het ook mogelijk om de tas te dragen.

Deze sfeervolle en herbruikbare kerst-/raamsticker in de 
vorm van een kerstboom geeft een onwijs warm welkom 
gevoel tijdens de koude dagen. De sticker is eenvoudig op 
het raam aan te brengen en uiteraard na de feestdagen 
ook weer eenvoudig te verwijderen.

Nooit meer koude handen met deze herbruikbare 
handwarmer. Buig de metalen schijf tot deze klikt om de gel te 
activeren. De handwarmer warmt direct op en blijft 
gedurende 30 minuten warm. Door het artikel in ca. 5-10 
minuten te koken, krijgt het de originele vorm terug en kun je 
het hergebruiken.

Winters & Traditioneel

Een set van twee 
theelichthouders in het 
zwart. De huisjes 
creëren een speels 
effect en zijn daarmee 
een fraaie toevoeging 
in ieder interieur!



Stoer & Vurig
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Stoer en ruig. Zo kan je de Fire & Grill artikelen het beste omschrijven. De industriële elementen als roestkleurig 

cortenstaal en het grijs metaal passen helemaal bij deze sfeer. Voor de echte vleesliefhebbers hebben wij een heerlijke 

voorgegaarde runderhamburger maar ook voor wie geen vlees eet zijn er likkebaardend lekkere producten zoals s’mores

en bierbakbrood. En of het nu zomer of winter is, BBQ’en kan het hele jaar door, dus….Fire up the grill!



Deze stijl is gebaseerd op de industriële jaren ‘20: vintage labels, strak gesneden tweedpakken, een sigaret op de lip en
het liefst een whiskey in de hand. In vakmanschap zie je de harde werkers mentaliteit terug. Beelden van arbeid worden
afgewisseld met materialen en labels die de jaren ‘20 typeren. Hard werken wordt beloond met heerlijke producten!

Bekijk deze video voor 
sfeerimpressie

https://www.youtube.com/watch?v=lWz-3oYB4Ew


Met elkaar aan de slag, als team. Samen werkt het namelijk veel beter. Teamwork staat hier centraal. Inspirerende en
motiverende teksten staan stevig op de verpakking. Je ziet Teamwork in diverse werkbranches voorbij komen. Op die
manier kan iedereen zich met deze lijn identificeren. Speciaal voor de Formule 1 liefhebbers is ook één verpakking
daaraan gekoppeld. Een stevige, stoere lijn voor echte teamplayers.
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Een moderne, stevige en praktische rugzak 
met handige rolsluiting. Het waterafstotende 
materiaal, de grove ritssluiting en de metalen 
gesp zorgen voor een stoere uitstraling. Door 
de grote opening vind je gemakkelijk boeken, 
(sport) kleding of andere attributen. Laptop of 
tablet berg je veilig op in de gepolsterde 
sleeve, met handig extra ritsvak. De 
reflecterende VASAD-print maakt je ook ‘s 
avonds extra zichtbaar. 

Deze stoere vuurkorf is ideaal 
voor de lange zomeravonden en 
geeft heerlijk veel warmte af. 
Door de het letterpatroon is hij 
echt uniek en een echte 
eyecatcher. Afmeting Ø35x31cm.

Stoer & Vurig

Neem je favoriete drankjes overal mee 
naartoe in deze grote dubbelwandige 
roestvrijstalen fles. Met zijn grote inhoud 
van 1,5 liter ben je verzekerd van genoeg 
te drinken en houdt de fles je dranken 5 
uur warm of 15 uur koud. De fles heeft 
een mooie poedercoating en een handig 
handvat om gemakkelijk mee te nemen.

De Smartwares werklamp komt van 
pas bij elke klus in en om het huis. De 
werklamp, werkbaar op batterijen, 
heeft naast werklicht ook een handige 
zaklampfunctie, waardoor je onder 
elke omstandigheid genoeg licht hebt. 
Ook kun je de lamp ophangen aan een 
haak of magneet. 
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Deze decoratieve bak is gemaakt 
van metaal en heeft een industriële 
look. Ontzettend leuk om planten in 
te zetten, maar uiteraard kun je het 
artikel ook gebruiken om 
houtblokken in op te bergen. Draai 
de bak voor de verandering eens 
om, zo kun je hem ook als 
bijzettafeltje gebruiken.

Deze stijlvolle serveerplank is geschikt voor het serveren van 
de lekkerste hapjes. Dankzij de zwartkleurige handgreep is 
de plank eenvoudig te tillen. De plank kan gemakkelijk 
opgehangen worden aan het koord. De plank is gemaakt van 
Paulownia hout, wat voor een warme look zorgt.

Stoer & Vurig

Deze stoere uitvouwbare gereedschapskist heeft een klassiek design en is uitgerust met drie vakken. In 
het grote vak past al het nodige handgereedschap en de kleine vakken zijn geschikt voor onder andere 
schroeven en spijkers. De gereedschapskist heeft een stevige constructie en een prettig handvat om het 
geheel te dragen. Dit artikel is tevens uitermate geschikt voor het opbergen van allerlei kruidenpotjes en 
kruidenplantjes. Hierdoor zou de gereedschapskist ook leuk in de keuken kunnen staan.
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Vuur, een stevige borrelplank, een bierproeverij en een goede beat. Alle ingrediënten voor een ouderwetse mannenavond in eigen tuin.

Ook jouw kerstgeschenkpakket kan er zo uit komen te zien. Uiteraard is de inhoud volledig aan te passen naar jouw wensen, ideeën en 
budget. We staan klaar om je te helpen!



Home & Lifestyle
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Geniet van vandaag! Er zijn zoveel kleine geluksmomentjes te vinden. Geniet ervan, koester ze en deel die momentjes
met vrienden en familie. Today is een moderne lifestyle lijn waarin diverse trends samenkomen: natuurlijke kleurtinten,
geweven materialen, terracotta, botanisch groen en droogbloemen. Een warme, sfeervolle lijn waarin genieten centraal
staat. Enjoy today!



De winterdagen zijn de meest cosy dagen van het jaar. Maak het jezelf gemakkelijk en nestel je comfortabel voor de open 

haard onder een grof gebreide plaid. Tijd voor een goed boek of een (ont)spannende serie onder het genot van een 

lekker kopje thee en een stukje zelfgebakken en gedecoreerde taart. Hier word je toch blij van en zo kom je na een 

drukke werkdag helemaal tot rust. Geniet!



Prachtige stillevens met een verscheidenheid aan bloemen. Het bijzondere is dat er bloemen worden gebruikt die in 

verschillende periodes van het jaar bloeien. De combinatie met andere bekende werken geeft nog meer verdieping in 

deze lijn. In interieur worden bloemen, maar ook andere bekende kunstwerken, op diverse manieren toegepast: als print 

op kussens of een poef, wandposters met een mooi kunstwerk, droogbloemen en natuurlijk een vers boeket. 

Bekijk deze video voor 
een sfeerimpressie

https://www.youtube.com/watch?v=iFFVaCU0xtc


Fris, kleurrijk, modern en trending! In deze stijl worden verschillende kleuren, structuren en patronen in vernieuwende 

composities geplaatst. Elke verpakking is anders. Met het retro kleurenpallet wordt een kleurrijke lijn neergeze tmet een 

hoog gifting gehalte. Een kadootje om te geven en te ontvangen!

Bekijk deze video voor 
een sfeerimpressie

https://www.youtube.com/watch?v=ehgNK3_KP0Y
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Een ware musthave voor ieder interieur! 
Deze decoratieve tafellamp, gevuld met 
lichtjes en inclusief batterijen, is 
gemakkelijk aan de bovenzijde te bedienen 
voor een sfeervol effect.

Verticaal tuinieren is helemaal hip. 
Leuk om je eigen tuintje te creëren op 
het balkon of aan de schutting die 
graag door vlinders wordt bezocht. Dit 
hangtuintje bevat aardetabletten en 
een zakje zaden. Op de achterkant van 
het label staan de plantinstructies 
vermeld. Het tuintje is gemaakt van 
gerecyclede thee zakken uit de 
theepluk in India.

Home & Lifestyle

Dit magnetische en decoratieve dienblad ziet er niet alleen mooi uit, maar is 
ook nog eens erg handig. In de bijgeleverde glazen vaasjes is plek voor mooie 
(droog)bloemen. Ook is er ruimte voor dinerkaarsen die passen in de 
bijgeleverde kaarsenhouders. De houders zijn voorzien van een magneetje 
waardoor je de indeling van het dienblad zelf kan bepalen. Je kan het dienblad 
uiteraard ook gebruiken voor het serveren van hapjes en drankjes.
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Deze giftset laat je huis fantastisch ruiken, met de heerlijke geurkaars creëer je 
een gezellig sfeertje in huis! Een heerlijk geschenk in een mooie verpakking!

Vrolijke vaasjes als toevoeging voor je interieur! 
Deze unieke set is niet alleen te gebruiken als vaasje voor 
(droog)bloemen, maar ook als waxinelichthouder. Hiermee creëer je 
een prachtige sfeer in huis. De vaasjes worden geleverd in een set van 3 
stuks.

De ZEST dekens bieden je comfort tijdens de 
koudste winterdagen, maar ook tijdens de frisse 
zomeravonden. Een ideale woondeken om 
alleen in te nestelen of samen onder weg te 
kruipen voor de tv. Daarnaast is dit woondeken 
ideaal als decoratie in huis. 

Zing jou grootste hits mee 
met deze Karaoke Boombox! 
De boombox is eenvoudig 
via Bluetooth te verbinden 
en heeft tevens een handige 
standaard voor de telefoon. 
Je kunt zo gemakkelijk de 
songteksten meezingen in 
de bijgeleverde microfoon. 
Daarnaast beschikt de 
boombox ook over 
wisselende LED verlichting 
om echt in de party sfeer te 
komen.
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De buiten tafellampen MABE en PINE zijn bij uitstek geschikt om sfeervol 
verlichting te creëren op jouw favoriete plaats buiten. Deze lamp heeft een IP-
waarde van IP44 en is daarmee geschikt voor buitengebruik. De lamp wordt er 
standaard een kabeltje meegeleverd om de accu op te laden. Wanneer de lamp 
volledig is opgeladen kan de lamp 8 uur branden. Daarnaast kan de lamp gedimd 
worden in 3 sterktes. De lamp is spatwaterdicht en heeft een extra stevig en 
stijlvol onderstel. 

Verkrijgbaar in uitvoering met/zonder speaker
Verkrijgbaar in wood of concrete
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Pluk de dag! Een trendy geschenk vol natuurlijke tinten en warmte voor je eigen genietmomentjes. Zo lekker kan het leven zijn.

Ook jouw kerstgeschenkpakket kan er zo uit komen te zien. Uiteraard is de inhoud volledig aan te passen naar jouw wensen, ideeën
en budget. We staan klaar om je te helpen!
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Verzorging
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KUMAI – Het nieuwste merk op gebied van persoonlijke verzorging voor hem én haar! In verschillende 
geuren, waaronder muskus, jasmijn en rozen, biedt KUMAI een breed assortiment 
verzorgingsproducten welke 100% VEGAN zijn.
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RITUALS – Geïnspireerd door de eeuwenoude kennis en tradities uit verschillende Aziatische culturen 
creëert Rituals een omvangrijke collectie home & body-producten. 
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JANZEN- De producten vertellen je het verhaal van reizen over de hele wereld. Van Australisch 
sandelhout tot Indische patchouli en van Chinese jasmijn tot de Franse roos. De unieke formules en 
verschillende pure ingrediënten, maken de producten van JANZEN een onmisbaar element in elk huis. 
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Ons kleurassortiment is verkrijgbaar in rood, goud, zwart, groen, blauw en oranje en daardoor combineerbaar met elk
type pakket. Wij hebben alle producten zelf geproefd en weten zeker dat ze voldoen aan de kwaliteitseisen van
goed-beter-best. Proef ze ook en laat je overtuigen!



Nieuwe kleurlijn

2021



Nieuwe kleurlijn

2021



Naast een breed aanbod in kleurlijnen, beschikken wij ook over een ruim assortiment A-merken. Denk hierbij aan een
ontbijt/lunch-moment, borrelmoment, koffie/thee-moment of een complete maaltijd.


