
Losl vsn mufÍe luchties, tondens op de Íomen oÍ sthinmelvor-
ning in de bodkomer, kelder oÍ keuken? Tekenen dot het in

huis te vochtig is. Zibro introduteerl de D5-serie desÍgmnt'

vochtigers (v.c. co. € 199,-1. Deze ontvochtigerr
(D512, D5ló en D5201 ziiin uitgerusl met een

hygrorneter om de lurhtvochtigheid in huis te

nelen. Vio de hygrostoot kun ie eenvoudig de

r gewenste luchtvorhtigheid selederen. Donk-

1 zii de woterpoofbuilenkonl is de sfiilvolle D5-

' serie zelÍs in de hdkomer te gebruiken. Voor

elk modelgeldt dot hel vochftrobleem snel

. wordl ocngepokt. lnfo: www.zibro.nl.
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Troditie en technologie komen

innovotief somen in de nieuwste

,, messenreeks von Zwilling J.A. Henc-
'' kels. Zwilling Pro overtuigt door ziin

klossevolle desrgn èn gebruiksgemok.
,, Zwilling Pro herken ie oon de trodi-
' tionele vorm en de drie klinknogels.
.l Moor donkzil enkele innovoties
. erYoor ie de serie op een volledig
onieuwe wiize. Bii het opnemen von

het mes (v.o. co. € 49,501merk ie
meteen de nieuwe ergonomie. De
golvende hondbescherming, het
hondvot en de schuine krop die
geleideliik noor het lemmetblod over-
vloeit, goon noodloos in elkoor over
en zorgen op die monier voor een
optimole ligging in de hond.
lnfo: www.aadlling.com of
www. demeyere- nederlo nd. n l.

hnchbor rnot koslslcrnorrt
Vonof nu bil het twoolfuurtie geen verpieterde koos, vleesworen
of gesmolten hogelslog meer! Frozzypock@ (co. € 19,95l, is een

nieuwe generotie lunchbox uit Zweden die etensworen koel houdt.
Deze lunchbox heeft een ofneemboor deksel dot is voorzien von

een koelelement. Het eten goot er koel en
komt er no uren ook weer net zo vit.

lnfo: www.frozzypock. nl.
WE VERLOTEN VIJF

gezond in, en

Het meest opvallende aan
de nieuwe heggenschaar 136
LIHDSO (v.a. ca. €459,-) van Husq-
varna is de ideale balans. Die
wordt bereikt doordat niet al het
gewicht bij de voorhandgreep ligt,
maar evenredig wordt verdeeld
over beide armen. Het snoeien
van hagen gaat daardoor zeer
soepel en kost weinig moeite. De
robuuste vierborstelmotor zorgt
,ervoor dat de levensduur verdub-
belt. Dankzij de savE-technologie
wordt het gebruik van de accu
geoptimaliseerd. lnfo:

www.husqvarna.nl.


