
Pimp your bike
Extra opvallen in het donker? Dan is deze geinige ‘Bicycled’ lichtdobber iets 

voor jou! Zodra je � ets in beweging komt gaan de kleuren-LEDs 
aan en worden er gra� sche patronen op je wielen gevormd. 

Op die manier ben je zowel goed zichtbaar 
van de zijkant, maar maak je ook nog eens de blits! 

Via www.cadeauxtech.com kun je ook een 
LED-ventiel bestellen. Vanaf € 14,90

Anti-schoen
Mooi kun je de MBT niet noemen. De makers noemen hem echter anti-schoen 

vanwege de positieve e� ecten die het dragen ervan op het lichaam zou hebben. 
Het tegenovergestelde van een normale schoen, volgens hen. De MBT heeft een 

ronde zool en is instabiel. Dat schijnt de loophouding te verbeteren en spieren 
te activeren. MBT biedt zowel sport- als vrijetijdsschoenen. 

Vanaf € 200 www.antishoe.com 

Lichtgewicht trolley
Deze lichtgewicht ‘Backstage’ trolley van het Duitse topmerk TITAN lijkt van aluminium, 
maar is van duurzaam, 100% zuiver polycarbonaat gemaakt. De vier � exibele wielen, 
een robuust TSA cijferslot, een luxe interieur en een in hoogte verstelbare trekstang 
garanderen optimaal gebruiksgemak. www.titannederland.nl

Fietsbuggy
Ideaal voor actieve ouders is de bekroonde Taga. Deze multifunctionele 

� ets is in een handomdraai te transformeren tot buggy. Dat scheelt benzine, 
parkeerkosten en het milieu! De Taga is uit te breiden met accessoires 

waaronder een houten bak� etsbak voor twee kids en een adapter 
voor de Maxi-Cosi. € 1.799 www.taga.nl

Huisje-boompje-vogeltje 
Dankzij het aanpasbare invlieggat van dit nestkastje van Wilnest, kun je zelf invloed 
uitoefenen op welke vogelsoort in jouw tuin komt wonen! Gemaakt van 100% 
recyclebare kunststof en voorzien van allerlei noviteiten, zoals een ventilatiesysteem 
en een overstekend dak om licht- en regeninval te voorkomen. Kan eenvoudig 
omgetoverd worden tot een open voederhuisje. Vanaf € 15,95 www.wilnest.eu

daarbuiten selecteert in iedere editie de meest handige, innovatieve 
of geinige producten voor onderweg of rondom huis.  Productie: Kirstin Hanssen 

Pimp your bike
Extra opvallen in het donker? Dan is deze geinige ‘Bicycled’ lichtdobber iets 

Dankzij het aanpasbare invlieggat van dit nestkastje van Wilnest, kun je zelf invloed 

Win bij daarbuiten een TITAN Backstage t.w.v. €199!  Kijk op www.stayokay.com/daarbuiten

Speksteen in de badkamer 
Het maken van voorwerpen uit speksteen – van nature mat grijs – is een 
traditionele techniek die veel voorkomt in Agra, de stad van de Taj Mahal. 
Deze prachtige fairtrade badkameraccessoires van Tuyu komen ook uit India 
en combineren traditioneel handwerk met moderne Westerse smaak én 
goede arbeidsomstandigheden. Vanaf € 15 te koop bij WAAR. 
www.tuyu.nl / www.ditiswaar.nl

9

Leads stayokay binw.indd   9 03-05-10   09:52


