VOORJAAR bij Met Verve Watersport
Ook bij Watershop Met Verve is het al volop voorjaar, met het mooie weer in het vooruitzicht
willen wij u attenderen op een tweetal artikelen in de winkel die zeker de moeite waard zijn
voor u aan boord! Komt u voor een uitgebreid advies langs in onze watersportshop, u bent van
harte welkom!
BEIXO FIETS KETTINGLOZE FIETS, DUS ZONDER "VETZOOI AAN BOORD"
De beixo compact is een vouwfiets, maar hij fietst als een volwassen fiets. Hij verwelkomt u dan ook
graag voor een korte rit, maar ook voor langere afstanden haalt hij absoluut zijn neus niet op.
Allemaal dankzij zijn zitgemak, traptechniek en niet te vergeten; de cardanas. Zo weet u zeker dat de
beixo compact u niet alleen moeiteloos naar uw werk of station brengt, maar ook dat de ketting er
nooit meer afloopt.
COBB BARBECUE IDEAAL VOOR AAN BOORD, BALKON OF TUIN
Deze kleine barbecue is de meest compacte en veelzijdige grill die u kunt vinden. De Cobb barbecue is
oorspronkelijk uitgevonden in Afrika om het veilig koken te bevorderen en dit ter vervanging van het
open vuur. Met de Cobb barbecue kunt u eenvoudig en veilig barbecueën op de camping, de boot, in de
tuin en terras. De Cobb is een compact rond bouwwerk met een diameter van 32cm. Tijdens het gebruik
blijft de buitenkant van de Cobb steeds koel en dit op ieder oppervlakte. Grillen, roken en bakken is
mogelijk. Door zijn licht gewicht en compacte omvang is de Cobb eenvoudig te dragen. Om een volledige
maaltijd te bereiden heeft u slecht 8 tot 10 briketten (houtskoolblokjes) nodig. De Cobb heeft een mantel
van roestvast staal (RVS) en de Cobb pro heeft een mantel van zwart gepoedercoat metaal.
Deze week voor u in de aanbieding;
Cobbbarbecues nu met gratis doos barbecue stenen
pro vanaf € 149.95 / RVS uitvoering vanaf € 169,95

Cobb barbecue ideaal voor aan
boord, balkon of tuin!

Beixo fiets met 3 versnellingen van € 649,00 voor € 595,00
Beixo fiets met 7 versnellingen van € 749,00 voor € 695,00

Deze aanbiedingen
zijn geldig tot
vaderdag*!
*17 juni 2012

