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De CPX verlichting van Coleman (coleman.nl) heeft een revolutionair, uitwissel-
baar batterijsysteem. Hierdoor kies je zelf hoe je jouw lamp laat werken: elk CPX 
toestel werkt zowel op 4D batterijen, die in een standaard batterijcassette zitten, 
als op de CPX Rechargeable Power Cartridge, een speciale oplaadbare batterij. 
Hierdoor heb je de zekerheid dat je nooit zonder licht komt te zitten. Je kan na-
melijk gewoon van de één op de ander overschakelen. De nieuwe CPX 6 CLT10 
Lantern heeft een moderne look en is voorzien van de nieuwste Cree Led. De 
lamp brandt in twee standen, high of low, en is waterafstotend. De batterijduur is 
136 tot 330 uur (met nieuwe 4D batterijen) en de adviesprijs is €29,99.

Hoe lager de temperatuur, hoe ontoereiken-
der de prestatie van een gascartridge. Dat 
is te wijten aan het evaporatie-proces dat 
onder koude omstandigheden minder goed 
verloopt. Primus (primus.eu) introduceert 
daarom Winter Gas, een speciaal gas voor 
strenge winters. Het is geoptimaliseerd voor 
extreem koude temperaturen. Dankzij de 
Vapour Mesh-techniek kan dit gas tot wel 
-22ºC gebruikt worden. Tevens is het 15% 
efficiënter in zeer koude omstandigheden. 
Primus Winter gas is verkrijgbaar in een 230 
of 450 grams uitvoering.

Openen, drinken, sluiten, ergonomie, isolatie: Contigo West Loop 
(mycontigo.com) heeft voor elk detail een slimme oplossing. Deze 
nieuwe beker is zelfs op twee punten verbeterd, want reinigen gaat 
een stuk eenvoudiger dankzij de nieuwe deksel met easy clean tech-
nologie. En een speciale sluiting zorgt ervoor dat je de autoseal-knop 
niet per ongeluk induwt. Handig als je de koffiebeker in je rugtas mee-
neemt! De drinktuit bedien je met één vinger en de beker ligt prettig 
in de hand. De beker is voorzien van een speciale vacuum isolatietech-
niek met dubbele RVS-wand. Koffie en thee blijft vier uur warm, koude 
dranken blijven tot wel twaalf uur gekoeld. Deze high tech beker is 
verkrijgbaar bij de betere speciaalzaak in veel verschillende kleuren. 
Inhoud is 470 ml en de adviesprijs €32,95.

Niets is zo onhandig als een tele-
foon met een batterij die bijna leeg 
is. Lang niet altijd ben je in de buurt van 
een stopcontact om je smartphone of tablet op te kunnen laden. 
Wie slim is gaat dan ook niet meer op pad zonder de Leitz 
Complete USB-lader (leitz.nl/complete). Een handige, krachtige 
lader waarmee je je tablet of zelfs twee smartphones tegelijk 
kunt opladen. De lader beschikt over twee USB-aansluitingen 
en heeft volledig opgeladen zelfs voldoende energie om meer 
dan twee smartphones volledig op te laden. Bovendien past de 
compact vormgegeven lader makkelijk in je tas of binnenzak. 
Zo kun je altijd en overal je mobiel opladen en behoren lege 
batterijen definitief tot het verleden. Adviesprijs €50,82.

•  Licht in de 
duisternis

Wintergas

•  High tech 
koffiebeker 

•  Altijd 
bereikbaar

•  Altijd en overal zitten
Noem een willekeurige outdoor activiteit en deze Chair One 
van Helinox vergezelt je graag met zijn zitcomfort. Opvallend 
aan deze draagbare stoel is het compact, opklapbare tentstok-
ken-frame. Het kenmerkende DAC aluminium van deze stokken 
maken deze stoel ultralicht van gewicht, duurzaam en ijzersterk. Schuif 
de ingeklapte stoel in het bijbehorende tasje en hij gaat moeiteloos 
mee op de fiets, in de backpack en in elke koffer. En, niet te vergeten, 
opzetten is kinderspel en ook belangrijk: de Chair One zit héérlijk. Ga zitten 
en ervaar dat deze Chair One terecht door vele outdoor-instanties werd 
genomineerd. Deze comfortabele stoel heeft een adviesprijs van €99,95 en 
is verkrijgbaar via vvdewitschijndel.nl/chair-one-draagbare-stoel/.

60 61


