
Hansen Caravan slog nyligen upp
portarna i Upplands Väsby. Beläget

utmed Vallentunavägen strax efterl
fore Wäsby Golf beroende på var du
kommer ifrån.

Företaget säljer Kabe och Sun
Living husbilar samt tillbehör från
Kama Fritid.

Agare är Peter Hansen med lång
historia i husvagn- och husbilsbrans-
chen, redan som fiortonåring prakti-
serade och sommarjobbade han med
att tvätta husvagnar.

www.hansencaravan.se

KALL DRYCK
Ärrr GE

." Beer Tjiller innehåller en

kylgel som efter åtta tim-
mar i frysen håller drick-
an kall i fem timmar.
Den är tillräckligt kall
for att klara av att kyla

en varm burk. Passar

t6, aluminiumburkar
i, u o.i och glasflaskor,

innermåttet år 6,9

centimeter.
Pris 95 kronor

per styck
www.coolstuff.se

A Peter och hans säljare Nina på invig-
n rngen

KONSTRUKTIVA

Att leka med maten ska inte upp-
muntras till vardags. Men när barn-
barnen foljer med i husbilen kan man
gott släppa vardagsreglerna. Med
besticken i plast kallade "Constructive

Eating" i form av en hjullastarsked, en
gaffeltruckgaffel och en bull dozer att
putta upp på skeden eller gaffeln med
kanske till och med grönsakerna går
å1...

Pris I99 kronor
ww.coolstuff.se

DUBBEL FFEKT
Den ena sena sidan är klistrig, den andra
magnetisk. Kan fungera som knivställ om inte
knivarn a år for tunga. Eller. . . det är bara att
använda fantasin. Tejpen är 19 millimeter bred
och 1,5 meter lång. Går att riva av ör hand.

Pris 49 kronor
www.coolstuff.se

COOL MATLADA
Frozzypack är en matlåda med t d-
klamp i locket. Förvara locket i frysen
i tio timmar så håller det kylan i sju.

Lådan rymmer 0,9 liter, är maskin-
diskbar och tål att värmas i micro.
Dock inte locket!

Pris L49 kronor
www.smartasaker.se

SOLA LAGOM
En UV-mätare ger besked om hur länge
det är säkert att sola. Larmar vid angiven
nivå. Mycket kompakt: 8,5 x 5 x 1,7 centi-
meter. Vikt 4I gram. Batteri ingår.

Pris ca 235 kronor
www.smartasaker.se

A Det är plats för ca tolv fordon inomhus.


