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ELEKTROMOTOR
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Volop genieten van de
rust en natuur op het
water? Kies dan voor
een elektromotor.
VANAF

€ 149,-

Wij adviseren graag welk
type geschikt is voor
jouw boot. Ook accu’s,
acculaders en powercenters uit voorraad.

COMPLETE SET:
• Elektromotor
• Accu
• Acculader
• Powercenter, met
indicatoren
VAARKLAAR
VANAF

€ 399,-

ALLROUND SCHOONMAAKACTIE
Complete set biologisch
afbreekbare reinigingsmiddelen voor bijna alle
vervuiling op en aan het
water, incl. toebehoren:
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HANDSCHOENEN
VANAF

€ 22,95

A

SCHOENEN VANAF

A

Met neopreen waterschoentjes aan
kun je altijd zorgeloos lopen of zwemmen in ondiep open water.

Algavelan werkt o.b.v.
enzymen en reinigt daardoor beter en sneller dan
de gangbare chemische
middelen.
Even sprayen en klaar!

MAKKELIJK EN SNEL NU

N

NIEUW
MAGIC!
MARIN
E

Magic Marine is hét topmerk in betaalbare en
sterke sportkleding voor
de actieve watersporter.
De wetsuits voelen aan
als een tweede huid en
zijn tegelijkertijd super
sterk en duurzaam. Handschoenen zitten comfortabel. Droog of nat,
altijd een goede grip.

Bang om in het water in iets scherps
te stappen? Dat hoeft echt niet!

Nu beter, sneller en
makkelijker dekzeilen,
landvasten, kabelaring
en vallen reinigen.

N

€ 59,95

ZEILREINIGER

een nieuw assortiment
biologisch afbreekbare
reinigingsmiddelen die je
eenvoudig op de vuile
oppervlakten vernevelt.
Na een korte inwerkperiode is de verontreiniging verdwenen.
Eventueel achtergebleven
vuil kan met een spons
worden nabehandeld.

R

MAGIC MARINE

ECHT TEVEEL OM OP TE NOEMEN!

Veel artikelen voor de
watersport zijn ook zeer
geschikt voor thuisgebruik. Dat geldt voor
lak en vernis, maar ook
voor reinigingsmiddelen.
Groene aanslag verwijderaar voor dekzeilen en
steigers is ook uitstekend
te gebruiken voor het
reinigen van een parasol
of vuil terras.
Allround Watersport heeft

O

TUBES AL VANAF

Voor zeilbootbeslag en advies voor je
zeilboot ga je uiteraard naar Allround
Watersport. Alle soorten en maten
katrollen, klemmen en lijnen uit voorraad leverbaar. Tevens dealer van Optiparts, het topmerk zeilbootbeslag
voor o.a. Optimist, Laser of Splash.

KRACHTIGE REINIGINGSMIDDELEN

A

€ 59,9

Laat je eens op een band
(tube), banaan of opblaasstoel voortrekken.
Dat is fun achter een
snelle boot en ook heerlijk achter een sloep.
Diverse soorten en maten
uit voorraad. Keuze uit
diverse waterski’s en
wakeboards.
Ook voor de beginner!

ALLE ZEILBOOTBESLAG

VO
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VANA 5

WATERSCHOENEN

N

FUN OP HET WATER

SCH
MAA OONKSE
NU T
€ 43 , 2
5
€

29,95

•1 liter Bioclean
•1 liter Antislip dekreiniger
•1 liter Quickclean
•3 nevelspuiten
•Microvezel spons
•Spons
•Emmer
VOLLE EMMER NU VAN

90%
RING

BESPA

€ 43,25 VOOR SLECHTS € 29,95
LED VERLICHTING
Bespaar tot wel 90% op
energiekosten en accuverbruik door LED. Onze
LED verlichting gaat niet
alleen langer mee, je
hebt ook geen last van
muggen dankzij minder
warmteafgifte en geen
UV. Inbouw, opbouw,
(touch)armaturen, lampen.
Diverse fittingen. Ook in
warm-wit licht en navigatie.
EN... GEEN MUGGEN !

