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Chicken ham pork chop short ribs 

sirloin rump tenderloin. Cupim ribeye 

chuck, biltong tri-tip turducken 

picanha. Pancetta sirloin cow turkey 

boudin leberkas tenderloin. Beef ribs 

rump brisket boudin drumstick.
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Stoer, mooi en uitgekiend ontwerp.

Supersnel opvouwbaar tot licht en plat pakket.

Gemakkelijk mee te nemen in auto en vliegtuig. 

Kindvriendelijk.

Kuipdoek verwisselbaar en meerdere kleuren.

Kuip voelt zacht en warm aan.

Eigen logo of tekst eenvoudig op te borduren of printen.

Nooit-lek wielen.

Uitstekende prijs-kwaliteit verhouding.

Plat opvouwbaar in meerdere kleuren en veel bagage

Een echte pakezel op wielen, plat opvouwbaar, licht en ook nog een mooi design in frisse 

kleuren. En als je een andere kleur wilt is de stof eenvoudig te vervangen. De opvouwbare 

wagen is ideaal om mee te nemen in je auto, om boodschappen te doen, om bagage of 

rugzak in te leggen tijdens een wandeltocht, of zelfs mee te nemen in het vliegtuig voor je 

vakantie. De bolderkar heeft een degelijke metalen constructie om veel bagage mee te 

nemen. Thuis opbergen of ophangen is geen probleem.

Lichtgewicht en snel opvouwbaar

De Beach Wagon Lite is een lichtgewicht bolderkar, in een snel en makkelijk opvouwbare 

uitvoering. Ideaal voor de stad, het strand, de bossen, op de camping of een festival, over 

zand of sneeuw. Waar de kinderwagen ophoudt kun je met de Beach Wagon Lite verder! 

Of je gebruikt onze fraaie comfortabele bolderkar ernaast.

Kindvriendelijk met veel gebruiksgemak 

De bolderkar is kindvriendelijk door zachte materialen en mooie afrondingen. Bovendien, 

super stabiel met grote, snel afneembare, nooit-lek wielen. Trekt en stuurt heerlijk licht, 

kortom, een bolderwagen bol van gebruiksgemak.

bestel nu

beachwagon in gebruik

alle accessoires

Kabelslot

€9,95

Wielenzak

€12,95

Kuipbekleding

€84,95

Huif

€49,95

bekijk

in winkelwagen

handige accessoires voor je beachwagon

Beachwagon: de lichte, stabiele
opvouwbare bolderkar.
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in winkelwagen

Op voorraad      1 - 2 werkdagen

€ 289,00

Bacon ipsum dolor amet shankle frankfurter 

burgdoggen, doner jerky tri-tip pastrami. Spare 

ribs hamburger tongue buffalo … Lees meer

Productbeschrijving

Selecteer jouw kleur

bestel beachwagon lite in je favoriete kleur 
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