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Gigaset SL910

Intuitïeve en 
geavanceerde 

touchscreen-telefoon

- Groot, gebruiksvriendelijk 
 3,2-inch capacitief 

touchscreen 
 

- ‘Fulltouch’ gebruikers-
interface voor snelle, 
eenvoudige navigatie

- Handset en lader 
met hoogkwalitatief, 
echt metalen frame



Schizo vaas
Studio OOOMS

Vaas uit Biofoam

- Materiaal EPS

- Ongeveer 95 cm hoog

-  Ontworpen door Guido Ooms 
 en Karin van Lieshout

  



Tuinkasje 
‘Luna’

Extra hoog en 
breed tuinkasje 
voor meer 
comfort

Voor een 
beginnende 
hobbykweker is 
dit tuinkasje 
een droom.

Lengte: 224 cm
Breedte: 228 cm
Hoogte goot: 145 cm
Hoogte nok: 230 cm



Concept2
Indoor Rower - Model D

Dé roeitrainer aanbevolen door topsporters

De Concept2 is een veelzijdige roeitrainer 
waarop iedereen kan trainen ongeacht 
niveau, leeftijd, gewicht of conditie. 
Roeien is voor jong en oud een eenvoudig 
aan te leren beweging waarmee je al je 
belangrijke spiergroepen gebruikt, vandaar 
de term total body workout.

Tuinkasje 
‘Luna’

Extra hoog en 
breed tuinkasje 
voor meer 
comfort



BK Wokarang Wokpan

De wokpan die koken 
gemakkelijker maakt. 

- Ontworpen door Nicolaï Carels

- Uniek design voor optimaal 
 gebruiksgemak

- Bij één beweging van de spatel vallen de 
ingrediënten weer terug in de wok.



Seaser Loungeset

Garden / beach 
/ lobby / lounge chair

- Ontworpen door Rogier Waaijer

- Materiaal: Polyethyleen

- Gebruik: binnen en buiten   



STICK CHAIR 
MDF chair covers 

with posters

By Gerard de Hoop 

- Dimensions: 89 x 58 x 78, seat 42cm

-  Photocredits:
 Jeronimus van Pelt 2011©



Vlinderstoel NEON PINK

Limited Edition : 7 designers 
- 7 colours - one classic .

-  Aangeboden door ROOM 100
 design_furniture (Gedempte 
 Zuiderdiep 100 - Groningen)

- Ontworpen door Arik Levi



Black & Decker 

Bladblazer GW3010

Tuinruimer met variabele snelheid

- Vermogen: 3000W

- Variabele snelheid tot 290 km/h

- Volume opvangzak: 35 liter

- 50% meer opname 
- natte bladeren



Outdoor kitchen
Boretti DAVINCI Rosso

Buitenkeuken vernoemd 
naar alleskunner 
Leonardo da Vinci

-  3 onafhankelijke 
 hoofdbranders

- 1 infrarood 
 grillspit brander 

- 1 infrarood 
 bodembrander

- 1 zijbrander



2 x klamboe 
Canopy ‘XL 2deurs’

- XL vierkant model, met een 
 topkruisverbinding van kunststof poles. 



Hapro Carver 
Keith Haring Dakkoffer

Limited Edition

- Afmetingen: 178(L) x 78(B) x 42(H) cm

-  Inhoud: 400 Liter
 (Geschikt voor zes paar ski’s <170 cm)



Bed ‘7 Sins’
Uit de serie ‘Urban’

-  Ontworpen door Gert Valkema

- Materiaal: staal en hout



Wesco Pushboy 
Classic line 

50 liter, pink

Colour your life 
with Wesco.

- Afmetingen: 75(H) x 43 cm

- Inhoud: 50 liter

- Absoluut dicht, 
geen geuren



2 x MICXUP

Stackable hand decorated 
bone china cups

 - Materials: 
Bone China

  
- Dimensions: 

7,5cm x 7,5cm x 10cm

Colours: 
lightblue, blue, 

green, red, pink, yellow
 



Bugaboo ‘Cameleon’

Bugaboo is dedicated 
to inspiring 
parents and 
their children 
to move in 
the modern 
world. 

- Geschikt voor 
 ieder terrein. 

-  Omkeerbare wieg 
 en omkeerbaar 
 stoeltje

- Zeer compact 
 in 2 delen in 
 te klappen



Royal VKB
Serving Tray

by Gijs Bakker

You can hold this 
self-balancing tray in just 

one hand without spilling your 
drinks. To store the tray, 

the handle can be folded.

- Stainless steel, high-grade plastic



6-delig 
Zwilling ‘Four star’ 
messenblok

-  Beukenhouten messenblok
-  Schilmesje 10cm
-  Broodmes 20cm
-  Kartelmesje 13cm
-  Koksmes 20cm
-  Aanzetstaal 21cm



Bureau Lundia

- Een offer 
van Lundia Groningen 



Magimix 4200 
Cuisine System  XL rood

Kneden, pureren, mixen, 
kloppen en nog veel meer! 

- Deksel met extra grote 
 invoerbuis, voor grove 
 ingrediënten
- Stalen mes
- BlenderMix
-  Deegmes
- Eiwitklopper
- Rasp/plakjesschijf 2 en 4 mm
- Handige opbergdoos



Logitech 

Wireless Keyboard K360

HD Webcam C270

Wireless Mouse M325



Daan Samsons
Praaltocht van koers en oogst 

vond plaats op 11 februari 2012
en vormde de openingsmanifestatie 

van tentoonstellingslocatie 
NP3.tmp in Groningen

Meer informatie via 
www.daansamson.nl


