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Stille tweewieler

Geruisloos onderweg met de RubRider.
De elektrische step, met een opvallend stuur
in Harley Davidson-stijl, rijdt 100% elektrisch.
Met de Lithium-ion-batterij zijn afstanden
tot 80 km af te leggen. De brede banden
zorgen voor veel grip en een korte remweg.
Een helm is niet verplicht, dus je kunt de
haren lekker laten wapperen in de wind.
€ 1.995 // rubrider.nl

Robuuste smartphone

Net zoals we gewend zijn van de auto’s, kan
de Land Rover Explore Android-smartphone
wel tegen een stootje. De telefoon is bestand
tegen een val van 1,8 meter hoogte en kan
zonder problemen ondergedompeld worden in
water, zelfs zout water. Het touchscreen is goed
afleesbaar in fel zonlicht en is ook te bedienen
met natte vingers of met handschoenen aan.
De 4.000 mAh batterij is krachtig genoeg om
de telefoon twee dagen intensief te gebruiken.
€ 650 // landroverexplore.com

Vegan drank

De geliefde vrouwendrank
Baileys speelt in op de
vraag van mensen die
lactose-intolerant zijn
of ervoor kiezen om
een lactosevrij dieet te
volgen, maar toch graag
een drankje nuttigen.
De Baileys Almande is
lactose- en glutenvrij en
geschikt voor iedereen
die een veganistisch dieet
volgt. De nootachtige
drank werd in de
Verenigde Staten met
succes op de markt
gebracht, sinds maart
is het ook in Nederland
verkrijgbaar.
€ 22,99 // baileys.com

Stijlvolle gereedschapskist
Het enige probleem van goed
gereedschap is dat je het goed
moet kunnen opbergen. In dit
mahoniehouten kistje zijn de
contouren van elk gereedschap
geëtst, zodat elk stuk netjes op zijn
plek opgeborgen kan worden. De
gereedschapskist van Lorenzi Milano
bevat vrijwel alles wat je nodig hebt
voor zelfstandige klussen.
€ 5.913 // mrporter.com

Wireless opladen

Draadloos en vrijwel onzichtbaar opladen;
het kan. De Rokk Wireless is in drie modellen
verkrijgbaar en het ‘Hidden’ model spreekt ons
het meeste aan. Deze is namelijk onzichtbaar te
installeren aan de onderkant van de kaartentafel
of op een andere gewenste horizontale plek aan
boord. Je legt je smartphone erop en laden maar.
€49,99 // scanstrut.com

